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Sammanfattning 

När en ägare till ett familjeägt företag vill att någon i den yngre generationen ska ta 

över företaget och driva det vidare kan han göra det genom ett generationsskifte. Det 

finns olika metoder för ägaren att använda sig av, exempelvis gåva, underprisöverlå-

telse och vinstbolagstranskation. När ägaren överför aktier till någon i den yngre ge-

nerationen genom en gåva eller underprisöverlåtelse kan bestämmelsen i 7 kap. 4 § 

ÄB bli tillämplig.  

I bestämmelsen stadgas det att när en gåva har givits under arvlåtarens livstid och 

den är till syfte att likställa med testamente och den kränker bröstarvingarnas laglott 

ska gåvan återbäras av gåvomottagaren. Det finns två fall där gåvan anses vara till 

syfte att likställa med testamente. Dels då gåvan ges precis innan arvlåtaren dör, det 

vill säga på själva dödsbädden och dels då givaren ger en gåva men behåller nyttjan-

derätten eller avkastningen till den bortgivna egendomen. För att gåva ska anses vara 

till sitt syfte att likställa med testamente vid dessa fall ska givaren haft en avsikt att 

ordna successionen när gåvan gavs bort och att gåvan inte innebar någon ekonomisk 

uppoffring för givaren. Har han under livstiden haft ett riktat intresse av att företa 

rättshandlingen blir bestämmelsen inte tillämplig. 

Utifrån de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en bröstarvinge ska kunna 

använda sig av bestämmelsen för att få ut sin laglott kan man konstruera vissa situa-

tioner vid generationsskiften där bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB torde bli tillämplig 

och inte tillämplig. I de fall då ägaren av ett familjeföretag har givit aktier till en 

bröstarvinge kan både förskottsreglerna och 7 kap. 4 § ÄB bli tillämpliga. De övriga 

bröstarvingarna bör i ett sådant fall använda sig av förskottsreglerna i första hand. 

Räcker inte det för att tillgodose deras laglotter bör de i andra hand åberopa det för-

stärkta laglottsskyddet för att få ut sina laglotter. Dock finns det situationer vid gene-

rationsskiften där det är svårt att avgöra huruvida bestämmelsen om det förstärkta 

laglottsskyddet kan användas för att få ut sin laglott. Till exempel vid fall där det är 

osäkert huruvida gåvan är till syfte att likställa med testamente eller om det förelig-

ger särskilda skäl som gör att bestämmelsen inte blir tillämplig. Trots att man kan 

konstruera fall där bestämmelsen både är och inte är tillämplig kan man inte med sä-

kerhet avgöra huruvida den är applicerbar på ett enskilt fall som i sin natur liknar ett 

övrigt fall där bestämmelsen är tillämplig. Detta då det kan finnas omständigheter 

kring det enskilda fallet som leder till att bestämmelsen inte är tillämplig. 

I de fall då bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig blir rättsföljden att mottagaren 

av gåvan blir återbäringsskyldig eller i andra hand måste utge ersättning för gåvan 

om gåvan inte kan återbäras. Enligt ordalydelsen torde mottagaren av gåvan inte 

kunna välja om den vill återbära eller utge ersättning för egendomen eftersom det 
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stadgas i bestämmelsen att man ska återbära eller, om det inte kan ske, utge ersätt-

ning. I de fall då mottagaren kan återbära egendomen ska han göra det oavsett om 

han vill eller inte. 
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Abstract 

When a person of the older generation in a family owned company wish to transfer 

his ownership to a person in the younger generation this can be done through a suc-

cession of generation. Different methods can be used to proceed with such a matter, 

selling the company shares for a price below the market value is one example of this. 

When the owner transfers shares to a person in the younger generation, either as a 

gift or by selling them to a price below the market value, the provision in the 7th 

chapter 4 § ÄB can be applicable. This provision establish that; when a gift that has 

been given during the grantors lifetime and when the purpose of this gift is to be 

equivalent to a testament, the gift shall be returned to the receiver if this action con-

fines with the direct heirs statutory portion.     

A gift is to be equivalent to a testament when the giver had the intention to arrange 

the succession when the gift was given away, and when this gift did not amount to 

any economical sacrifice for the giver. There are two situations which causes a gift to 

be equivalent to a testament. The first situation arises when the gift is given by the 

giver right before his death, on his deathbed so to speak. The other situation arises 

when the giver keeps his right of using the gift or when he claims the right to the re-

turn, such as dividends etc, of the given property. 

Based upon the conditions that are to be fulfilled for a direct heir to make use of the 

regulation to claim his statutory portion, some situations can be constructed where 

the provision in the 7th chapter 4 § ÄB should be both applicable and inapplicable, 

depending on the nature of the situation. However, there are situations in which it is 

doubtful whether a gift in a succession of generation is to be equivalent to a testa-

ment and whether there exists certain circumstances that will make the provision in-

applicable. Even though it is possible to construct situations where the provision is 

both applicable and inapplicable, one cannot be certain about the outcome in any par-

ticular case since there might be circumstances that differs from one situation to 

another and which will determine whether the provision is applicable.  

In situations where the provision is applicable, the receiver of the gift has an obliga-

tion to return the gift or secondary to pay compensation if this is not possible. Ac-

cording to the wording in the provision, the receiver should not be able to determine 

whether to return the property or whether to pay compensation himself, this is since 

it is stated in the provision that the property is to be returned and payment is only to 

be made when this is not possible. In situation where the gift can be returned the re-

ceiver shall therefore do this regardless of his opinion of the matter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Successionsrätten utlöses genom att en person avlider. När en person har avlidit delar 

normalt bröstarvingarna på den egendom som finns kvar efter att bland annat skulder 

betalats, det vill säga kvarlåtenskapen, i de fall då det inte finns någon efterlevande 

make. Vid situationer då den avlidne skrivit ett testamente som omfattar hela kvarlåten-

skapen till förmån för andra personer än bröstarvingarna finns det då ingen kvarlåten-

skap kvar som kan delas mellan bröstarvingarna. Det är i dessa situationer som det så 

kallade laglottsskyddet kommer in. Laglottsskyddet innebär att bröstarvingarna har rätt 

till att få hälften av det som skulle ha utgjort deras arvslott i laglott.
1
 Det finns situatio-

ner då den avlidne givit bort egendom under sin livstid och laglottsskyddet skyddar inte 

bröstarvingarnas laglotter vid sådana situationer. Därav finns bestämmelsen om det så 

kallade förstärkta laglottsskyddet och som kan träda in vid sådana situationer. 

Ett stort antal av företagen i Sverige är familjeägda bolag och dessa kan komma att förr 

eller senare att genomgå ett generationsskifte. Generationsskifte är en svår, krävande 

och lång process och som även kräver en god planering för att skiftet ska lyckas bra. 

Det finns olika metoder som en ägare kan använda vid ett generationsskifte och ett ge-

nerationsskifte kan vara antingen planerat eller oplanerat. Efter att arvs- och gåvoskatten 

avskaffades
2
 har det blivit enklare för ägare att genomföra generationsskiften, genom att 

överlåta egendom genom exempelvis en gåva, då de inte längre behöver ta hänsyn till 

någon skatt. På så sätt kan andra personer drabbas negativt på deras bekostnad. Detta är 

en anledning till varför bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet har fått en större 

betydelse för bröstarvingarna idag.   

Det finns vissa rekvisit som ska uppfyllas för att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB ska 

kunna tillämpas. Det är inte alltid klart och tydligt när det förstärkta laglottsskyddet kan 

träda in vid generationsskiften och vad som menas med de olika förutsättningarna för att 

bestämmelsen ska bli tillämplig. Vidare finns det inte mycket ny praxis från HD på om-

rådet och inte heller mycket skrivet i doktrin om generationsskifte och det förstärkta 

laglottsskyddet där det behandlas tillsammans. Detta är en anledning till varför bestäm-

melsen om det förstärkta laglottsskyddet vid generationsskifte ska utredas närmare.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt avseende bestämmelsen om det för-

stärkt laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Med andra ord, när och under vilka förutsättning-

ar kan dispositioner från en ägare av ett familjeägt aktiebolag i syfte att överföra aktier 

till den yngre generationen falla under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB samt vilka rätts-

följder bestämmelsen kan få när den tillämpas vid generationsskiften.  

 

                                                 
1
 7 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637). 

2
 Lag 1941:416 om arvskatt och gåvoskatt, upphävdes genom Lag 2004:1341.  
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar till största del 7 kap. 4 § ÄB, det förstärkta laglottsskyddet, och 

generationsskiften av små och medelstora familjeägda aktiebolag. Andra rättsregler och 

principer på området behandlas bara översiktligt för att ge läsaren en helhetsbild. Upp-

satsen behandlar enbart svenska rättsregler på området. 

Uppsatsen har också avgränsats till att inte utreda de skatterättsliga konsekvenserna av 

att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB tillämpas vid generationsskiften. Vidare förutsätts det 

att mottagaren av gåvan är myndig och därav behandlas inte reglerna i FB. 

 

1.4 Metod och material 

I de inledande kapitlen används en deskriptiv metod för att redogöra för hur gällande 

rätt avseende successionsrätten och generationsskiften i Sverige ser ut och fungerar 

idag.  

I uppsatsen senare del, analysdelen, används olika exempel för att utreda när och under 

vilka förutsättningar dispositioner från en ägare av ett familjeägt aktiebolag i syfte att 

överföra aktier till den yngre generationen kan falla under bestämmelsen i 7 kap. 4 § 

ÄB. De exempel som används bygger på det material som används i den deskriptiva de-

len av uppsatsen.    

Gällande rätt utreds utifrån gängse metodlära, det vill säga utifrån etablerade rättskällor. 

Vilket i sin tur innebär att de följer en rättsdogmatisk metod där man utgår ifrån 

rättskällorna, lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Det är dessa material som ha an-

vänds för att uppnå uppsatsens syfte. Vissa material används mer än andra och det är av 

den anledningen att det inte finns lika mycket ledning i vissa material på området.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel två redogörs det för olika metoder som kan användas för att genomföra ett ge-

nerationsskifte. Med detta kapitel är tanken att läsaren ska få en förståelse med genera-

tionsskifte och vad det finns för olika metoder som en ägare kan använda sig av vid ge-

nerationsskiften.   

I kapitel tre redogörs allmänt om successionsrätten i Sverige. Först ges läsaren en över-

gripande presentation av de arvsrättsliga reglerna och sedan en övergripande presenta-

tion av de testamentsrättsliga reglerna i ÄB. I slutet av kapitlet redogörs för laglottsin-

stitutet. Först presenteras laglottsinstitutets utveckling och sedan går närmare in på vad 

som menas med laglott och vad dess syfte är.  

I det fjärde kapitlet behandlas bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB, det vill säga det förstärkta 

laglottskyddet, grundligt. Detta sker framförallt utifrån praxis. Även rättföljderna av att 

bestämmelsen tillämpas behandlas i detta kapitel.  

I det femte kapitlet analyseras det för de kriterier och rättsföljder som finns och när det 

förstärkta laglottsskyddet kan träda in vid generationsskifte samt dess rättsföljder. Slut-

ligen i kapitel sex presenteras de slutsatser som analysen lett fram till.   
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2 Generationsskifte 

2.1 Allmänt 

När en ägare av ett familjeägt bolag ska genomföra ett generationsskifte under sin livs-

tid kan processen delas in i fyra olika stadier. Det första stadiet är att någon måste ta ini-

tiativ. Detta initiativ bör komma från ägaren, dock kan initiativet också komma utifrån. 

För det andra måste ett generationsskifte planeras och det tredje steget är själva genom-

förandet av generationsskiftet. Det fjärde och sista stadiet kan utgöras av en uppföljning 

av generationsväxlingen. Sedan bör det påpekas att generationsskifte är inte en process 

som går snabbt att genomföra, det kan nämligen ta flera år innan processen är klar.
3
 

Ett generationsskifte kan antingen vara planerat eller oplanerat. De metoder som tillhör 

de planerade generationsskiftena är exempelvis testamente, gåva, underprisöverlåtelser 

och intern aktieöverlåtelse. Metoden arv är den enda metoden som tillhör gruppen opla-

nerade generationsskiften.  

 

2.2 Testamente 

Ett testamente kan användas som en metod vid generationsskifte av familjeägda företag 

och det är en metod som är vanligt förekommande vid generationsskiften.
4
 En entrepre-

nör som uppfyller kraven
5
 för att upprätta ett testamente kan disponera över sina aktier 

genom ett testamente. Dock kan denne inte genom ett testamente disponera över egen-

dom som tillhör företaget. Både fysiska och juridiska personer kan vara testamentstaga-

re.
6
  

Det finns vissa begränsningar för testatorn. En viktig begränsning av möjligheten att 

använda testamente som metod vid generationsskifte är när det finns lösnings- eller för-

köpsklausuler med i bilden och att det av dessa framgår att andra aktieägare ska först 

ges möjlighet till inlösen eller förköp innan äganderätten till aktierna övergår till någon 

utomstående.
7
 En annan begränsning är bröstarvingarnas rätt till laglott. När ett testa-

mente kränker en bröstarvinges laglott har bröstarvingen rätt att få ut sin laglott, enligt 7 

kap 3 § 1 st ÄB.  

Situationer då denna metod är att föredra är exempelvis då ägaren vill avvika från den 

legala arvsordningen eller att ägaren vill kompensera de arvingar som inte tar del i 

ägandet.
8
  

                                                 
3
 Danielsson, Hans, Lars-Göran Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, 2 

uppl., Iustus förlag, Uppsala 2005, s. 36.  

4
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 39. 

5
 9 kap. 1 § och 13 kap. 1-2 §§ ÄB. 

6
 Sund, Lars-Göran, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Iustus förlag, Upp-

sala 2001, s. 74. 

7
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 75. 

8
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 39 f. 
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2.3 Gåva  

Precis som testamente är gåva en metod som vanligt förekommer vid generationsskifte 

av familjeägda företag.
9
 För att kunna använda sig av denna metod bör man förstå inne-

börden av begreppet gåva. Begreppet har ingen enhetlig innebörd och den kan inom ci-

vilrätten variera. Dock kan det sägas att det finns tre rekvisit som bör uppfyllas för att 

överlåtelsen ska kunna benämnas som gåva och dessa är förmögenhetsöverföring, frivil-

lighet och gåvoavsikt.
10

 

Gåva av aktier vid generationsskifte kan ske successivt.
11

 En fördel med att använda sig 

av gåva som metod vid generationsskifte är att företagaren själv kan styra processen. 

Han kan välja vem eller vilka personer från den yngre generationen som ska fortsätta att 

driva företaget.
12

 Dock bör ägaren ha i åtanke att till exempel i ett gåvobrev skriva att 

gåvan av aktierna inte ska ses som förskott på arv om han inte vill att mottagaren sedan 

ska behöva avräkna gåvan på sitt arv. Det är av den anledningen att gåvan kan komma 

att räknas som förskott på arv enligt förskottsreglerna i 6 kap. ÄB.
13

 En annan fördel 

med denna metod är att gåvan inte längre behöver beskattas då gåvoskatten har avskaf-

fats.  

En nackdel med gåva som metod är att den äldre generationen inte erhåller någon er-

sättning för företagsandelarna. Därför är denna metod att föredra då den äldre genera-

tionen inte behöver någon ersättning för att trygga sin ekonomi i framtiden.
14

 En annan 

nackdel kan också vara sociala konsekvenser. Om bara en av fler bröstarvingar får över-

ta företaget kan de övriga bröstarvingarna som inte får en del i företaget känna sig bort-

glömda.  

 

2.4 Underprisöverlåtelse av aktier 

En underprisöverlåtelse innebär att den yngre generationen köper aktierna till ett pris 

som understiger marknadsvärdet.
15

 När ett generationsskifte av ett familjeägt företag 

sker genom försäljning av aktier säljs aktierna oftast till ett underpris eftersom det inte 

är så vanligt att den yngre generationen kan betala fullt pris för aktierna. Försäljning till 

marknadsvärdet sker normalt till utomstående.
16

 När försäljning sker till underpris är det 

ett så kallat blandat fång. Vid blandade fång av lös egendom är det den så kallade del-

                                                 
9
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt,  s. 40. 

10
 RÅ 2000 ref. 31. Gåvobegreppet kommer att behandlas närmare i kapitel 4. 

11
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 256. 

12
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 258. 

13
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt,  s. 41. 

14
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt,  s. 40. 

15
 23 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1299). 

16
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 78. 
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ningsprincipen som styr rättstillämpningen eftersom en del av förvärvet betraktas som 

gåva och den andra delen betraktas skatterättsligt som köp.
17

 

Underprisöverlåtelser av aktier bör delas in i två olika fall, dels försäljning till fysisk 

person och dels försäljning till ett aktiebolag som ägs av den yngre generationen.
18

 För-

säljning av aktier till ett aktiebolag som ägs av nästa generation är enklare att hantera ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Det är av den anledningen att köpeskillingen betalas då av 

bolaget som ägs av nästa generation och köpeskillingen belastar på så vis inte barnets 

privatekonomi.
19

 Denna metod är ett alternativ när den äldre generationen behöver er-

sättning för att trygga sin framtid eller för att kompensera övriga arvingar som inte får 

del i företaget.   

 

2.5 Fission 

Fission innebär, enligt den skatterättsliga innebörden, att det sker en ombildning av fö-

retaget genom vilket bolagets samtliga tillgångar och skulder samt förpliktelser övertas 

av två eller flera andra företag.
20

 Det sker ingen likvidation av det företaget som över-

låts.
21

 Man skiljer mellan två olika typer av fission. Den ena typen är delning genom 

förvärv och den andra är delning genom bildande av nya bolag.
22

 

I Sverige finns det inga civilrättsliga regler avseende fission och därför inte möjligt att 

genomgöra i Sverige. Dock har det framställts ett förslag om att det ska införas ett sär-

skilt kapitel om fission i en ny aktiebolagslag.
23

  

I avsaknad av civilrättsliga regler avseende fission kan man åstadkomma en fissionslik-

nande delning. Detta kan ske genom att två eller flera företag, som tillhör barnen, för-

värvar aktier i familjeföretaget och familjebolaget likvideras sedan och tillgångar och 

skulder skiftas ut till barnens olika företag.
24

 Fission som metod vid generationsskifte 

kan tänkas användas i de fall då syskonen inte vill driva verksamheten tillsammans.
25

 

 

                                                 
17

 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt,  s. 43 och 47. 

18
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 78. 

19
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 48 f. 

20
 37 kap. 5 § 1 p. IL. 

21
 37 kap. 5 § 2 p. IL. 

22
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 89. 

23
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 61. Se även prop. 

2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 484. 

24
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 61.  

25
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 60. 
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2.6 Intern aktieöverlåtelse 

En överlåtelse av ett familjeägt företag till kommande generation sker ofta genom en in-

tern aktieöverlåtelse. Avyttringen av aktierna kan exempelvis ske till ett annat företag 

som ägs av den yngre generationen eller till ett nybildat bolag som den äldre generatio-

nen är ägare till som i ett senare skede skänker aktier till den yngre generationen.
26

 Det 

vill säga att vid en intern aktieöverlåtelse överför den äldre generationen sina företags-

andelar till den yngre generationen via ett annat bolag.
27

 Vill man skapa en rättvisa mel-

lan syskonen och den dominerande förmögenheten finns i familjeföretaget kan intern 

aktieöverlåtelse vara en bra metod att använda sig av vid generationsskifte.
28

  

Vid direkta förvärv blir finansieringskostnaden på familjeföretaget mycket större än vid 

ett indirekt förvärv som då sker till barnens bildade aktiebolag. Av den anledningen är 

det förmånligare att köpet sker genom ett indirekt förvärv.
29

  

En annan fördel med denna metod är att en ägare kan använda denna metod för att sän-

ka substansvärdet i familjebolaget och på sätt blir förfarandet ett försteg till det egentli-

ga generationsskiftet. Då sker först den interna aktieöverlåtelsen till ett eget nybildat fö-

retag där säljaren ligger kvar med en revers i det nybildade bolaget, vilket gör att kon-

cernens substansvärde sänks. Det andra steget är en gåva av aktierna i det nya företaget 

till nästa generation. Detta är antagligen det vanligaste fallet av intern aktieöverlåtelse.
30

  

 

2.7 Vinstbolagstransaktion 

Generationsskiften av ett familjebolag som ansamlat vinstmedel och därför har en hög 

substans kan bli svåra att genomföra då köpeskillingen kan, för den yngre generationen, 

bli ganska hög. Det ansamlade vinstmedlet som finns i företaget kan behövas för att till-

godose rättviseaspekten mot bröstarvingarna, som inte ska ha en del av ägandet i företa-

get eller för att trygga den äldre generationens ekonomiska ställning i framtiden.
31

 Den-

na metod kan också användas för att sänka substansvärdet i familjebolaget.
32

  

I en sådan situation, där företaget har ansamlat kapital, kan de välja att överlåta hela rö-

relsen eller verksamheten (inkråmet) till ett nytt bolag.
33

 Skulder och andra förpliktelse 

som företaget har följer således med.
34

 Det nya bolaget kan antingen vara ägt från bör-

                                                 
26

 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 50. 

27
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 99. 

28
 Hydén Sverker, Wiberg, Lars, Generationsskifte i familjeföretag, 5 uppl., Björn Lundén Information, 

Stockholm 2004, s. 19. 

29
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 51 f. 

30
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 100. 

31
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 57. 

32
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 367. 

33
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 57 f. 

34
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 101. 
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jan av barnen eller kan det vara ett nystartat företag som tillhör den äldre generationen 

och som kan ha ett syfte att senare överlåta företaget till nästa generation. Skulle för-

säljningen av rörelsen ske till underpris kan detta leda till uttagsbeskattning enligt 23 

kap IL.
35

 Efter försäljningen av rörelsen återstår enbart vinstmedel och eventuell obe-

skattad vinst i det gamla familjeföretaget.
 36

 Det som kvarstår av det gamla företaget kan 

sedan säljas till ett företag som ägs av utomstående.
37

 Vid en försäljning ska skalbolags-

reglerna följas men vill man undvika att tillämpa skalbolagsstiftningen kan man likvide-

ra företaget.
38

 

I jämförelse med de övriga metoder, som ovan nämnts i detta kapitel, innehåller meto-

den vinstbolagstransaktion ett nytt moment, det vill säga att hela rörelsen överlåts sepa-

rat från resten av familjeföretaget. Vid en vinstbolagstransaktion är priset normalt satt 

till marknadsvärdet, vilket skiljer sig från underprisöverlåtelser.
39

  

                                                 
35

 Detta kommer inte att behandlas närmare då det är utanför uppsatsens ramar. 

36
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 58. 

37
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 103. 

38
 Danielsson, Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – en översikt, s. 58 f. 

39
 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 101. 
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3 Den svenska successionsrätten 

3.1 Allmänt om successionsrätt 

Successionsrätten utlöses genom att en person avlider. I den svenska successionsrätten 

finns det två former av succession, arv och testamente. Med juridisk terminologi be-

nämns den avlidne personen för arvlåtare och vid testamentarisk succession för testator 

eller testamentsgivare.
40

  

Den egendom som kvarstår efter att bland annat skulder betalats, den så kallade kvarlå-

tenskapen, ska fördelas mellan de arvsberättigade personerna. Hur kvarlåtenskapen efter 

den avliden ska fördelas mellan de arvsberättigade sker genom arv och testamente. Den 

arvsrättliga successionen innebär att successionen sker direkt enligt de bestämmelser 

som anges i lagen medan testamente är en form av succession som grundas på testatorns 

vilja.
41

  

 

3.2 Arvsrätten 

3.2.1 Allmänt om arvsrätten 

Hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan de arvsberättigade personerna styrs av ett antal 

regler. I Sverige tillämpas principen om parentel för att avgöra släktskapens närhet. Pa-

rentelprincipen innebär att släkten delas in i grupper, så kallad parentel, där en persons 

parentel innefattar denne personen själv och personens samtliga avkomlingar. Varje pa-

rentel numreras och arvlåtaren och hans avkomlingar utgör den första parentelen. Arvlå-

tarens föräldrar och deras avkomlingar bildar den andra parentelen och far- och morför-

äldrarna till arvlåtaren utgör den tredje parentelen och så vidare. Ju lägre nummer en pa-

rentel har desto närmare anses personen vara besläktad med arvlåtaren.
42

 I och med pa-

rentelprincipen tillämpas även den så kallade istadarätten. Istadarätten innebär att då en 

arvinge avlidit före arvlåtaren träder arvingens avkomlingar i hans ställe.
43

  

Som redan konstaterats utlöses successionsrätten genom att en person avlider. I det 

ögonblick som en person avlider medför i samma stund att rätten till arv för en arvtaga-

re aktualiseras. Detta är den första förutsättningen för att arvsrätten ska komma ifråga. 

Den andra förutsättningen för att arvsrätten ska bli aktuell är att arvtagaren måste vara 

vid liv när arvlåtaren avlider och är berättigad till arv.
44

 Skulle fallet vara sådant att arv-

tagaren har avlidit före arvlåtaren och arvtagaren har barn så träder dessa in i hans ställe. 

Det vill säga den så kallade istadarätten blir tillämplig. I vissa fall kan det vara svårt att 

avgöra om arvtagaren varit vid livet när arvlåtaren avled, exempelvis om de båda avlidit 

vid samma tillfälle i en bilolycka. Vidare får rätten till arv inte hunnit bli preskriberad. 

                                                 
40

 Saldeen, Åke, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, 3 uppl. Iustus förlag, Uppsala 

2006, s. 16. 

41
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 20. 

42
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 42. 

43
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 43. 

44
 1 kap. 1 § ÄB och 2 kap. ÄB. 
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Arvtagaren ska ha gjort sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet, gör han inte detta 

inom denna tid blir hans rätt till arv preskriberad.
45

   

 

3.2.2 De tre arvsklasserna 

I 2 kap. 1-3 §§ ÄB stadgas det tre arvsklasser som är en följd av partentelprincipen. Den 

första arvsklassen, som stadgas i 2 kap. 1 § ÄB, består av arvlåtarens avkomlingar, även 

så kallade bröstarvingar. Inom en arvsklass tar varje gren lika lott, vilket kallas för strip-

algrundsats.
46

  

Andra arvsklassen omfattas, enligt 2 kap. 2 § ÄB, av föräldrar, syskon och syskons av-

komlingar till arvlåtaren, med andra ord den andra parentelen.  

I 2 kap. 3 § ÄB stadgas den tredje arvsklassen som består av farföräldrar och morföräld-

rar samt deras barn (farbröder och fastrar och så vidare till arvlåtaren). Dock har arvlåta-

rens kusiner ingen arvsrätt.
47

 

 

3.2.3 Den efterlevande makes arvsrätt 

Genom 1987 års lagstiftning förbättrades den efterlevande makes arvsrätt då make 

dessutom tillerkändes rätt till arv i det fallet då makarna har gemensamma bröstar-

vingar. Denna bestämmelse stadgas nu i 3 kap. 1 § 1 st ÄB. I och med denna bestäm-

melse innebär det att de gemensamma bröstarvingarna får sin rätt till arv uppskjuten till 

den tidpunkten då den efterlevande maken avlider, vilket stadgas i 3 kap. 2 § 1 st ÄB. 

Den kvarlåtenskap som den efterlevande maken ärver, övertas med så kallad fri förfo-

ganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken kan fritt förfoga 

över kvarlåtenskapen genom att avyttra egendomen, förbruka den eller på annat sätt 

disponera den. Dock kan den efterlevande maken inte testamentera bort egendomen.
48

  

Den efterlevande makes arvsrätt, som stadgas i 3 kap. 1 § 1 st ÄB, är inte laglottsskyd-

dad vilket innebär att den avlidne maken kan genom ett testamente till förmån för någon 

annan än den efterlevande maken upphäva den efterlevande makens arvsrätt. Dock finns 

det en form av garantiregel för den efterlevande maken i 3 kap. 1 § 2 st ÄB där det stad-

gas att efterlevande make har rätt till ett visst prisbasbelopp. Denna basbeloppsregel har 

företräde framför ett testamentförordnande och fungerar framförallt som ett ekonomiskt 

skydd för efterlevande maken. Denna regel blir framförallt av stor betydelse för den ef-

terlevande maken då det exempelvis inte finns några gemensamma barn och den avlidne 

maken endast efterlämnar särkullbarn eller då den avlidne maken upphävt den efterle-

vande makes arvsrätt genom ett testamentsförordnande till förmån för någon annan.
49

 

                                                 
45

 16 kap. 4 § ÄB. 

46
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 44. 

47
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 47. 

48
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 52. 

49
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 63. 
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3.2.4 Förskott på arv 

Vid arvskiften upptäckts det tämligen ofta att arvlåtaren under sin livstid har givit vissa 

arvingar gåvor. Gåvor som arvlåtaren under livstiden givit till vissa arvingar kan kom-

ma att betraktas som förskott på arv. Då man i svensk rätt tillämpar bestämmelsen om 

att inom arvsklassen tar varje gren lika lott, den så kallade stripalgrundsatsen, är huvud-

regeln vid förskott på arv att förskottet ska avräknas på arvingens arvslott. Vid beräk-

ning och fördelning av kvarlåtenskapen ska värdet på den bortgivna gåvan inkluderas i 

kvarlåtenskapen som om den aldrig givits bort. Därefter ska kvarlåtenskapen delas på 

antalet arvingar för att sedan avräkna förskottet på arvslotten för den arvinge som erhål-

lit förskottet.
50

  

I 6 kap. 1 § 1 st ÄB finns det en presumtion om att gåvor till bröstarvingar ska anses 

som förskott på arv, det vill säga att gåvan ska avräknas, om inget annat föreskrivs eller 

kan anses vara avsett då gåvan togs emot. Denna presumtion kan av arvlåtaren brytas 

genom att förordna att gåva till en viss bröstarvinge inte ska avräknas och detta bör då 

respekteras.
51

 Detta förordnande kan exempelvis godtagas genom ett muntligt eller tes-

tamentariskt förordnande. Gåvor till andra arvingar än bröstarvingar har en motsatt pre-

sumtion, vilket innebär att sådana gåvor till dessa arvingar inte ska avses som förskott 

på arv och ska därmed inte avräknas.
52

  

I de fall då förskottet ska avräknas ska förskottet avräknas efter egendomens värde vid 

mottagandet av förskottet.
53

 Visar det sig att den arvinge som mottagit förskottet inte till 

fullo kan avräkna förskottet på sin arvslott är arvingen inte skyldig att återbära överskot-

tet.
54

  Har arvingen som mottagit förskottet avlidit före arvlåtaren ska avkomlingarna till 

mottagaren av förskottet avräkna förskottet på sina arvslotter.
55

 

 

3.3 Testamentsrätt 

Testamente är ett ensidigt förordnande. Genom ett testamente förfogar testatorn över sin 

kvarlåtenskap eller delar av den. Ett testamente sägs vara ett uttryck för testatorns yt-

tersta vilja och utgör en sträng personlig rättshandling. Testatorn måste själv upprätta 

testamentet och kan därför inte anlita någon ställföreträdare som ska upprätta testamen-

tet åt honom.
56

 Upprättandet av testamentet ska ske skriftligen och med två vittnen som 

ska närvara samtidigt.
57

 Dock finns det ett undantag som innebär att då någon på grund 

av sjukdom eller annat nödfall inte kan upprätta ett testamente enligt huvudregeln så får 

                                                 
50

 6 kap. 5 § ÄB och Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 103. 

51
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 99.  

52
 6 kap. 1 § 1 st 2 men. ÄB. 

53
 6 kap. 3 § ÄB. 

54
 6 kap. 4 § ÄB. 

55
 6 kap. 6 § 1 st ÄB. 

56
 Agell, Anders, Testamentsrätt - En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 3 uppl., Iustus för-

lag, Uppsala 2003, s. 11f. 

57
 10 kap. 1 § ÄB.  
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personen upprätta det muntligen men även här ska det ske inför två vittnen. Det behöver 

inte bara ske muntligen utan det kan också ske genom egenhändigt skriven och under-

tecknad handling.
58

 Vill testatorn återkalla eller göra tillägg i sitt testamente ska det gö-

ras på samma sätt som enligt huvudregeln, det vill säga att upprätta ett nytt testamente 

enligt 10 kap. 1 § ÄB.     

Rätten att upprätta ett testamente infaller då en person fyller 18 år, enligt 9 kap. 1 § ÄB. 

Testatorn får inte lida av någon psykisk störning, om så skulle vara fallet blir testamen-

tet ogiltigt.
59

 Vidare är ett testamentarisk förordnande till någon annan än den som ännu 

inte är född vid testators död eller avlad och sedan föds med liv inte giltigt.
60

  

Enligt 11 kap. 1 § 1 st ÄB ska tolkning av ett testamente ske utifrån testatorns vilja. 

Man ska i första hand försöka utröna vad testatorn verkligen ha velat, få fram hans verk-

liga vilja. Den subjektiva tolkningen får aldrig gå så långt att testamentet ges en inne-

börd som inte kan anknytas till det testamentariska förordnandet.
61

 I de fall då testatorn 

gjort någon felskrivning eller annat misstag som till följd har fått en annan innebörd än 

vad testatorn velat ska testamentet likväl verkställas under förutsättning att den rätta in-

nebörden kan utrönas.
62

 

I de situationer då testatorns vilja i det enskilda fallet inte kan fastställas enligt 11 kap. 1 

§ 1 st ÄB finns det andra tolknings regler i 11 kap. ÄB som ska användas för att tolka 

testamentet. Dessa behandlar bland annat legat (11 kap. 2-5 §§ ÄB). Med legat avses en 

given förmån, till exempel en viss sak eller visst penningbelopp.
63

 

När ett testamente är ogiltigt på grund av några av de ogiltighetsgrunderna som finns i 

13 kap. ÄB måste en arvinge klandra testamentet om denne vill få testamentet ogiltigt. 

Arvingen måste framföra sin klandertalan inom en viss tid. Gör han inte det har han för-

lorat sin rätt till talan.
64

 Vidare finns det fall av ogiltighet som gör att testamentet blir 

ogiltigt direkt utan att en arvinge behöver klandra testamentet. Dessa fall benämns som 

nullitetsfall och exempel på nullitetsfall är då testamentet blivit förfalskat eller då inne-

hållet i testamentet direkt strider mot lag.
65

   

Ett testamente ska delges arvingarna genom att det överlämnas i bestyrkt avskrift. Dock 

behövs ingen delgivning av testamentet ske till en arvinge som har godkänt testamen-

tet.
66

 Tidpunkten för delgivningen är av stor betydelse eftersom det är den tidpunkten 

                                                 
58

 10 kap. 3 § 1 st ÄB. 

59
 13 kap. 2 § ÄB.  

60
 9 kap. 2 § 1 st ÄB. 

61
 Agell, Testamentsrätt - En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 72. 

62
 11 kap. 1 § 2 st ÄB. 

63
 11 kap. 10 § 1 st ÄB. 

64
 14 kap. 5 § 1 st ÄB. 

65
 Agell, Testamentsrätt - En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 54.  

66
 14 kap. 4 § 1 st ÄB. 
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som avgör inom vilken tid en klandertalan ska ske. Klandertalan ska ske inom sex må-

nader efter det att arvingen tog del av testamentet.
67

 

 

3.4 Laglottsinstitutet 

3.4.1 Laglottsinstitutets utveckling 

Genom ett testamente kan en arvlåtare själv disponera över sin kvarlåtenskap. Arvlåta-

rens testamente är anpassat efter dennes önskningar om hur kvarlåtenskapen ska förde-

las. Dock har arvlåtaren inte en fullständig frihet att fritt disponera över sin kvarlåten-

skap genom ett testamente. Det är på grund av att i lagstiftningen, i Sverige och även i 

ett flertal andra länder, har man inte velat ge den avlidne en total frihet att genom ett tes-

tamente åsidosätta sina arvingars rätt till arv.
68

 Sådana begränsningar kan göras på olika 

sätt, exempelvis kan de avse en viss kvotdel av kvarlåtenskapen. Denna form av be-

gränsning kallas för laglottssystem. I exempelvis romersk rätt ansågs det strida mot na-

turliga familjehänsyn att göra barn helt arvlösa och därav utvecklades reglerna avseende 

laglott.
69

 År 1857 infördes bestämmelserna om laglott i svensk rätt och återfinns nu i 7 

kap. ÄB.  

Det har funnits förslag om att avskaffa laglotten.
70

 En motivering till att man velat av-

skaffa laglotten har varit att de skäl som tidigare motiverat ett skydd för bröstarvingar 

genom laglott har genom samhällsutvecklingen försvagats. Ett avskaffande av laglotten 

skulle kunna bidra till att den efterlevande makens ställning stärks. Bröstarvingar och 

den efterlevande maken skulle befinna sig i samma läge.
71

 Skulle ett sådant förslag 

genomföras skulle det kunna få störst konsekvenser för särkullbarnen, det vill säga 

bröstarvingarna till den avlidne. Det är av den anledningen att med en fullständig testa-

tionsfrihet skulle särkullbarnen, dock även de gemensamma bröstarvingarna, kunna gö-

ras helt arvlösa.
72

  

 

3.4.2 Begreppet laglott 

Laglottsskyddet blir bara aktuellt då arvlåtaren testamenterat bort hela eller en del av 

kvarlåtenskapen, så att arvingens laglott kränkts. Rätt till laglott tillkommer endast arv-

låtarens barn.
73

 Är ett barn dött, träder deras barn i förälderns ställe, det vill säga arvlå-

tarens barnbarn, i enlighet med istadarätten.
74

 I svensk rätt, kan en arvinge inte kräva ett 

                                                 
67

 14 kap. 5 § 1 st ÄB. 

68
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 107. 

69
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 108.  

70
 SOU 1981:85 Äktenskapsbalk s. 211. 

71
 SOU 1981:85 s. 211. 

72
 SOU 1981:85 s. 210. 

73
 SOU 1981:85, s. 207. 

74
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 110. 



 

 
13 

visst föremål eller andel genom sin rätt till laglott. Vad menas då med en laglott? För att 

enklare förstå begreppet laglott är det också viktigt att kunna skilja på begreppen 

arvslott och laglott. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till 

och erhåller enligt den legala arvsordningen. En arvinges laglott är den del av dennes 

arvslott som inte kan berövas genom ett testamente. Laglotten utgör hälften av bröstar-

vingens arvslott.
75

 Summan av laglotterna utgör hälften av kvarlåtenskapen. Resterande 

delen av kvarlåtenskapen brukar benämnas som den disponibla kvoten, då det är den del 

av kvarlåtenskapen som arvlåtaren fritt kan disponera över genom ett testamente.
76

  

 

Exempel  

     A* 

                                                       600 000 kr 

 

 

 

 B  C                      D 

                               1/3  1/3   1/3 

                       200 000 kr            200 000 kr         200 000 kr 

 

A är den avlidna personen och B, C och D är A:s barn (bröstarvingar). 600 000 kr är 

hela A:s kvarlåtenskap. Varje barn får 200 000 kr, som motsvarar 1/3, av A:s kvarlåten-

skap och det är den del som utgör varje bröstarvinges arvslott. Då laglotten utgör hälften 

av arvslotten motsvarar varje bröstarvinges laglott 100 000 kr, det vill säga 1/6 av kvar-

låtenskapen. 

 

3.4.3 Syfte och jämkning av laglott  

Laglottsinstitutet har två syften, dels att garantera de närmaste släktingarna, bröstar-

vingarna, en del av kvarlåtenskapen efter den avlidne och dels garantera en viss rättvisa 

mellan börstarvningarna. En anledning till det första syftet är den ekonomiska och soci-

ala samhörigheten som normalt brukar föreligga mellan den avlidne personen och den-

nes bröstarvingar.
77

 Genom det andra syftet förhindras det att den avlidne personen ge-

nom ett testamente gynnar en eller flera börstarvningar eller andra arvingar på andra 

börstarvningars bekostnad.
78

 Det förhindrar också att en förälder använder testamentet 

                                                 
75

 7 kap. 1 § ÄB.  

76
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 111. 

77
 SOU 1981:85, s. 207. 

78
 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 79. 
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som ett påtryckningsmedel mot sina barn, exempelvis genom att föräldern gör sitt barn 

arvlöst om barnet har valt ett olämpligt yrke.
79

   

En bröstarvinge som är berättigad till laglott får inte ut sin laglott automatiskt. Skulle 

fallet vara så att laglotten kränkts på grund av ett testamente måste bröstarvingen fram-

ställa ett anspråk genom att begära jämkning av testamentet. Denna bestämmelse stad-

gas i 7 kap. 3 § 1 st ÄB. Begäran om jämkning av testamentet måste ske inom sex må-

nader från det tillfälle då bröstarvingen tog del av testamentet.
80

 Begärs det ingen jämk-

ning eller jämkningen begärs för sent av en bröstarvinge blir testamentet gällande, trots 

att det kränker bröstarvingens laglott.
81

 Bröstarvingen kan antingen framställa sitt krav 

om jämkning direkt hos testamentstagaren eller antingen väcka talan i domstol. Är det 

flera bröstarvingar som vill framställa krav om jämkning måste varje bröstarvinge själv 

framställa ett krav på jämkning för att kunna få ut sin laglott.
82

    

                                                 
79

 SOU 1981:85, s. 209. 

80
 7 kap. 3 § 3 st ÄB. 

81
  Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 111.  

82
 Eriksson, Anders, Arv och testamente, Thomson förlag, Stockholm 2008, s. 180. 
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4 Det förstärkta laglottsskyddet       

4.1 7 kap. 4 § ÄB 

Laglottsreglerna tar sikte på situationer då bröstarvingarnas laglotter kränkts genom ett 

testamentarisktförordnande. Därför tillkom år 1928 det så kallade förstärkta laglotts-

skyddet. Det infördes till skydd för laglotten gentemot vissa benefika rättshandlingar 

från den avlidnes sida under dennes livstid det vill säga gåvor som är till sitt syfte att 

likställas med ett testamente.
83

 Bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet åter-

finns nu i 7 kap. 4 § ÄB. Där det stadgas följande:  

 

”Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständig-

heter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med tes-

tamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testa-

mente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; 

och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna 

egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess 

värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen 

läggas till kvarlåtenskapen. 

Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första 

stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter 

arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad. 

Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda 

skäl äro därtill, göras gällande, i den mån det skulle lända till intrång i 

bröstarvinges laglott.”
84

 

 

Innebörden av detta är om arvlåtaren under sin livstid har givit gåvor under sådana vill-

kor att gåvorna är till sitt syfte att likställas med ett testamente, då ska bestämmelserna 

om jämkning i testamente ha en motsvarande tillämpning. Bestämmelsen är mer inom 

ett begränsat område och ger därför ett strängare skydd än förskottsreglerna i 6 kap. 

ÄB.
85

   

Syftet med regeln om det förstärkta laglottskyddet är att det laglottskydd som finns för 

bröstarvingarna inte ska kunna kringgås. Dock har det fastställts i ett fall från HD att gi-

varen inte måste ha haft för avsikt att kringgå laglottsskyddet för att bestämmelsen ska 

bli tillämpligt.
86

 HD ansåg inte att ordalydelsen ger stöd för en tolkning som innebär att 

det förutsätts att det kan antas att givaren av gåvan haft en avsikt att kringgå laglotts-

skyddet för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Vidare påpekade HD att det i förarbete-

na finns motstridiga uttalanden och att det även i litteraturen finns skilda meningar av-

                                                 
83

 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 116. 

84
 7 kap. 4 § ÄB. 

85
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 116. 

86
 NJA 1973 s. 687.  
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seende detta. HD nämnde att syftet med lagrummet och som anges i förarbetena är att 

förhindra att personer försöker kringgå laglottsreglerna. Det sätt som bestämmelsen har 

utformats på medför att det kan antagas att det har varit avsett att enligt ordalydelsen 

avse även andra fall än då personer försöker kringgå laglottsreglerna. Detta har ett sam-

band med att skyddet som finns i bestämmelsen har anknutits till en grupp av gåvor, de 

som är till syfte att jämställas med testamente vid vilka det, men inte alltid, kan antas att 

givaren vill kringgå laglottsreglerna. Därav kom HD fram till att givaren av gåvan inte 

måste ha haft för avsikt att kringgå laglottsreglerna för att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB 

ska bli tillämplig. 

 

4.2 Begreppet gåva 

Bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB förutsätter att en utfästelse av gåva har skett. En gåva är 

en benefik rättshandling som innebär att givare ger bort en viss egendom utan att motta-

garen av egendomen gör någon motprestation. Som även konstaterats i kapitel två finns 

det ingen enhetlig innebörd av begreppet och det kan inom civilrätten variera. Dock kan 

det sägas att det finns tre rekvisit som bör uppfyllas för att överlåtelsen ska kunna 

benämnas som gåva och dessa är förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.
87

 

Rekvisitet förmögenhetsöverföring innebär att gåvotagaren förmögenhetssituation ska 

ökas och det ska ske på givarens bekostnad.
88

 Rekvisitet frivillighet bygger på att gåvo-

givarens prestation inte ska utgöra någon förpliktelse, utan att denna prestation ska ske 

frivilligt.
89

 Det tredje och sista rekvisitet, gåvoavsikten, innefattar ett subjektivt mo-

ment. Man ska försöka få fram givarens avsikt bakom rättshandlingen.
90

  

I bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB handlar det framförallt om fullbordade gåvor. En gåva 

av lös egendom som inte är fullbordad är utan verkan.
91

 En gåva anses fullbordad när 

gåvotagaren har gåvan i sin besittning.
92

 Det är även i bestämmelsen fråga om gåvout-

fästelser, dock bara i den mån de är bindande enligt 7 kap. 4 § 3 st ÄB.
93

 Bestämmelsen 

avser även gåvor till andra personer än arvingar.
94

  

En gåva som är fullbordad kan enligt huvudregeln inte återkallas om gåvohandlingen 

inte på något sätt är ogiltig. Det är i dessa situationer som bestämmelsen om det för-

stärkta laglottskyddet kan komma i fråga och göra en gåvohandling ogiltig.  

 

                                                 
87

 RÅ 2000 ref. 31. 

88
 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv,  Juristförlaget, Stockholm 1992, s. 16. 

89
 Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, s. 19. 

90
 Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, s. 21 och 23. 

91
 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 
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 2 § GåvoL. 

93
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 116 f. 

94
 Saldeen, Arvsrätt - En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 116. 
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4.3 Vad menas med ”är att likställa med testamente”? 

En förutsättning för att regeln om det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras vid ge-

nerationsskifte är att den egendom som överförts genom gåva till en i den yngre genera-

tionen ska vara till sitt syfte att likställas med ett testamente. Detta innebär att om gåvan 

från ägaren har givits under sådana omständigheter att det inte har medfört någon eko-

nomisk uppoffring för ägaren, kan gåvan till sitt syfte likställas med ett testamente.
95

  

Regeln om det förstärkta laglottsskyddet tar framförallt sikte på två typer av fall, enligt 

motiven till bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB.
96

 Det första fallet är då givaren väntar döden 

inom en kort tid och av den anledningen inte har samma intresse av sin egendom som 

innan. Detta fall handlar främst om gåvor som ges på själva dödsbädden eller i slutske-

det av givarens sjukdomsstadie. Var givaren sjuk och trodde att han skulle dö när han 

gav bort egendomen men sedan tillfrisknat igen, kan ett sådant fall falla under bestäm-

melsen om givaren hade en avsikt att ordna successionen. Sedan får det inte ha förflutit 

alltför lång tid mellan gåvans givande och givarens dödsfall.
97

 Innebörden av att givaren 

av gåvan ska ha haft en avsikt att ordna successionen är att gåvan ska ha givits med 

hänsyn till det blivande dödsfallet.
98

 

Den andra typen av fall är gåvor som har givits bort men att givaren behåller den hu-

vudsakliga nyttjanderätten, av den bortgivna egendomen, fram till sin död. Det behöver 

inte bara handla om att givaren behåller nyttjanderätten utan även avkastningen från den 

bortgivna egendomen.
99

 Ett typiskt exempel på denna typ av fall är då givaren ger bort 

en fastighet som gåva och förbehåller sig fri nyttjanderätt av egendomen fram till sin 

död. Behåller givaren nyttan av egendomen efter det att gåvan fullbordats och fördelar-

na som givaren behåller anses vara större än uppoffringen som överföringen av ägande-

rätten till egendomen innebär kan bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet bli 

tillämpligt.
100

 Vid fall där givaren av gåvan behåller nyttjanderätten till egendomen är 

det inte av lika så stor vikt att klarlägga hur lång tid som har förflutit mellan gåvans gi-

vande och dödsfallet. Det viktigaste är att klarlägga givarens avsikt med gåvan som 

måste vara att ordna successionen efter sig för att gåvan ska ha till syfte att likställa med 

testamente.
101

 Denna typ av gåva får inte förväxlas med ett avtal som endast innehåller 
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 Sund, Generationsskifte i små och medelstora familjeägda aktiebolag, s. 247.  

96
 NJA 1998 s.534.  

97
 Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalk, Del 1 (1-17 kap.) Arv och testamente, 5 uppl., Norstedts blå 

bibliotek, Stockholm 2000, s.185, se även NJA 1934 s. 462. 
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 Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt - makarnas och sambors egendom och bostad. Gåva, arv, testa-

mente och boutredning, 7 uppl., Thomson förlag, Stockholm 2008, s. 139. 

99
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ett gåvolöfte och inte en fullbordad gåva eftersom ett sådant avtal kan vara ogiltigt en-

ligt 17 kap. 3 § ÄB.
102

 

I NJA 1998 s. 534 behandlas det huruvida en gåva är till syfte att likställa med testa-

mente. Fallet handlar om en kvinna som tidigare var gift med en man som hon tillsam-

mans med fick tre barn. Kvinnan gifte sedan om sig. Några år senare, efter giftermålet, 

förvärvade kvinnan egendom, en stor gård, som hon och hennes nya make flyttade till. 

Genom ett gåvobrev skänkte kvinnan bort gården, som bestod av flera jordbruksfastig-

heter, till Kungliga skogs- och lantbruksakademien (akademien). I gåvobrevet angav 

kvinnan syftet med gåvan som var att bevara egendomen i dess dåvarande omfattning 

för att i framtiden möjliggöra forskning inom tre olika områden. Vidare innehöll gåvo-

brevet en rad olika villkor, bland annat att makarna skulle under deras livstid ha jakt- 

och fiskerättigheten på fastigheterna. Enligt ett hyresavtal, som var daterat till samma 

dag som gåvobrevet, skulle kvinnan och hennes make hyra huvudbyggnaden på egen-

domen med tillhörande tomt och vissa av ekonomibyggnaderna, under deras återstående 

livstid. Kvinnan testamenterade bort vissa maskiner till akademien. Dock erhöll hennes 

make nyttjanderätten till dessa maskiner. Kvinnan hade skrivit ett brev till ett av sina 

barn där hon förklarade att hon inte trodde det skulle vara möjligt för hennes barn att ef-

ter hennes död ta över egendomen. Kvinnan önskade att egendomen skulle kunna leva i 

oförändrat skick genom att hon skänkte egendomen till akademien. Det framkom även i 

fallet att kvinnan led av lugnbesvär och detta var något som hennes barn hävdade. Bar-

nen framhöll att kvinnan var svårt sjuk och trodde att hon snart skulle dö och att syftet 

med gåvan var att ordna successionen och därför skulle gåvan jämställas med ett testa-

mente.   

HD konstaterade i fallet att regeln i 7 kap. 4 § ÄB är att anse som ett undantag från den 

allmänna principen om att ägaren har rätt att förfoga över egendomen. Syftet med un-

dantaget är att skydda bröstarvingarna till ägaren mot dispositioner som utgör ett kring-

gående av laglottsbestämmelserna. HD framförde också att det i motiven till 7 kap. 4 § 

ÄB har gjorts vissa uttalanden om vilka fall som bestämmelsen omfattar. Dock är utta-

landen på vissa punkter motsägelsefulla, vilket gör det svårare att tolka uttalandena i 

motiven. Det krav som ställs för att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB ska vara tillämpligt är 

att givaren av gåvan ska ha en avsikt att ordna successionen. I de fall då givaren har 

haft, under livstiden, ett intresse att företa rättshandlingen är bestämmelsen om det för-

stärkta laglottskyddet inte tillämpligt. Vidare framkom det i rättsfallet att i de fall då gi-

varen haft till syfte att både ordna successionen och haft ett intresse under livstiden att 

företa rättshandlingen torde man i sådana fall göra en samlad bedömning av om transak-

tionen till sitt syfte är att likställa med testamente, då det i uttalanden i motiven inte är 

helt klart hur man ska bedöma fallet. För att bedöma gåvans innebörd, nämnde HD att 

hänsyn bör tas till både gåvobrevet och övriga uppgörelser mellan kvinnan och hennes 

make. Att kvinnan varit sjuk under denna tid var inget som styrde hennes handlande på 

ett sådant sätt att gåvan av det skälet kunde likställas med ett testamente. Det att kvin-

nan ville att egendomen skulle hållas samman, kom HD fram till att det var ett viktigt 

motiv för henne när hon skänkte egendomen till akademien. Det kunde dock inte visas i 

fallet vad som var syftet med gåvan eftersom det kunde ses både som att kvinnan ville 

ordna successionen efter sig och att hon hade ett riktat intresse under livstiden att företa 
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rättshandlingen. Eftersom det i fallet var osäkert vilket syfte gåvan hade när den gavs 

bort och att de fördelar som gåvogivaren fick inte övervägde den uppoffring som över-

låtelsen innebar, kom HD fram till samma domslut som HovR, det vill säga att gåvan av 

egendomen inte var till syfte att likställas med ett testamente.     

Ett annat rättsfall som behandlar huruvida en gåva är att likställa med testamente är NJA 

1985 s. 414. Det handlar om en man, som hade en utomäktenskaplig dotter. Mannen 

gifte sig med en kvinna och några månader innan lagstiftningen som gav utomäkten-

skapliga barn full arvsrätt efter fadern trädde in, företog makarna en serie rättshandling-

ar inom loppet av ca två månader. Genom dessa rättshandlingar (äktenskapsförord, bo-

delningar etc.) överförde mannen nästan all sin egendom till sin fru som blev hennes en-

skilda egendom. Ca tio år efter dessa rättshandlingar företogs, avled mannen. Dottern 

väckte talan och som grund för sin talan yttrade hon att de rättshandlingar som makarna 

företog var till sitt syfte att likställas med testamente, med andra ord falla under be-

stämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. 

HD i rättsfallet fann att de rättshandlingar som makarna företog, var för sig, inte kan be-

traktas som gåvor. Dock kan rättshandlingarna sammantaget betraktas som gåva. Nästa 

fråga som HD behandlade var huruvida gåvan är till sitt syfte att likställa med testamen-

te för att ta reda på om jämkningsreglerna i 7 kap. 4 § ÄB är tillämpliga. HD kom fram 

till att när rättshandlingarna företogs måste de anses att de inte utgjorde någon faktiskt 

uppoffring för mannen. Kvinnan uppgav att syftet med rättshandlingarna var att ordna 

successionen efter makarna. Med anledning av detta kom HD fram till att gåvan var till 

sitt syfte att likställa med testamente och jämkningsreglerna kan tillämpas i detta fall. 

Några särskilda skäl mot jämkning förelåg inte, enligt HD. 

I ett fall från HovR
103

 fick en son av sin far en gåva som bestod av obligationer och 

banktillgodohavanden.  Dessa utgjorde nästan hela hans fars förmögenhet. Några år se-

nare fick sonen ytterligare en gåva av sin far som bestod av en fastighet. Dock med ett 

förbehåll om att hans far skulle få bo kvar i fastigheten efter att sonen mottagit gåvan. 

Några år senare efter den sista gåvan avled fadern. Sonen var inte det enda barnet, man-

nen hade också en dotter dock som han inte ville kännas vid. Dottern gjorde laglottsan-

språk och hävdade att 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig. Angående den första gåvan skänkte 

mannen bort nästan all sin förmögenhet till sin son. Mannen kunde inte tillgodoräkna 

sig någon avkastning och enligt TR var det att anse som en ekonomisk uppoffring för 

mannen. Det kunde inte visas i fallet om mannen hade en avsikt att ordna successionen 

efter sig när han gav bort gåvan. Av dessa anledningar ansåg TR att gåvan inte var till 

sitt syfte att likställas med ett testamente. HovR fastställde TR:s domslut. Angående gå-

van av fastigheten kom TR fram till att gåvan var till sitt syfte att likställas med ett tes-

tamente då mannen behöll nyttjanderätten till fastigheten och även betalade driftkostna-

derna för fastigheten. Detta ansåg domstolen väga upp till den ekonomiska uppoffring 

som gåvan inneburit för honom. Denna del av TR:s domslut överklagades inte till HovR 

utan bara den första gåvan.    

För att gåvan ska till sitt syfte likställas med ett testamente ska gåvan inte innebära nå-

gon större ekonomisk uppoffring för givaren av gåvan. I båda typen av fallen, som är de 

fall som främst faller in under 7 kap. 4 § ÄB, ska givaren dessutom ha haft en avsikt att 

ordna successionen för att bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet ska bli till-
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lämplig. Har givaren i stället haft ett eget, under livstiden, riktat intresse av att företa 

rättshandlingen blir bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB inte tillämplig.
104

  

 

4.4 Undantag från bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB 

När en ägare i den äldre generationen har givit en gåva till någon i den yngre generatio-

nen och denna är till sitt syfte att likställas med ett testamente faller dispositionen under 

bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. Dock finns det ett undantag till detta som är stadgat i be-

stämmelsen. Om det finns särskilda skäl som är emot kommer ägarens disposition inte 

att falla under bestämmelsen av det förstärkta laglottsskyddet.
105

  

Vad anses som skärskilda skäl? Enligt Walin ska omständigheter som kan medföra ett 

otillfredsställande materiellt resultat av bestämmelsens genomförande beaktas.
106

 I rätts-

fallet NJA 1940 s. 54 klargjorde justitierådet Erik Lind innebörden av särskilda skäl. I 

fallet säger Lind att rekvisitet inte bara banar väg för underlåtelse av jämkning av en 

gåva som faller under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB utan också ger utrymme till viss 

mån att begränsa verkningarna av jämkningen. Detta innebär att en gåva som inte kan 

återbäras, kan ersättningen för en sådan gåva bli lägre. Vidare säger Lind att regeln som 

gäller vid besittande i ond tro inte alltid ska vara tillämplig på mottagaren av gåvan. 

Detta gäller trots att gåvans mottagare anses likställd med en besittare i ond tro.  

 

I rättsfallet NJA 1942 s. 609 behandlas undantaget i 7 kap. 4 § ÄB. En änka hade, något 

år innan hon avled, genom ett gåvobrev givit sin hushållerska viss egendom som tack 

för hennes tjänster. Änkan efterlämnade sig två söner och en av dem yrkade jämkning 

då dennes laglott kränkts. HD kom fram till att gåvan, enligt handlingens innehåll och 

omständigheter, var till sitt syfte är att likställa med ett testamente. Vidare bedömde HD 

huruvida det fanns särskilda skäl mot jämkning. Med hänsyn till den art och omfattning 

av det arbete som hushållerskan utförde åt änkan, den ringa ersättningen hon erhållit 

samt den sjukledighet som hushållerskan ådragit sig i tjänsten och därav fick sin arbets-

förmåga nedsatt, var att anses som skärskilda skäl enligt HD. Därav blev gåvan inte fö-

remål för någon jämkning.     

I ett annat rättsfall, NJA 1954 s. 517, hade en änka med två barn, givit sin dotter en gåva 

under änkans livstid. Domstolen kom fram till att gåvan var till sitt syfte att likställas 

med ett testamente. Utifrån de vittnesmål som genomfördes under målet ansågs det att 

sonen till änkan, före dottern mottagit gåvan, ekonomiskt utnyttjat sin mor till förfång 

för dottern i en sådan omfattning att skärskilda skäl ansågs föreligga mot att inte ålägga 

dottern återbäringsskyldighet.   
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4.5 Gåva till bröstarvinge 

Vid generationsskifte av ett familjeägt företag överför ägaren normalt sina aktier till 

sina bröstarvingar. När ägaren överför sina aktier till en bröstarvinge genom gåva under 

sin livstid räknas det som ett förskott på arv om inget annat är förskrivet, enligt 6 kap. 1 

§ 1 st ÄB. Gåvan ska då avräknas på bröstarvingens arvslott. Vad händer om ägaren av 

det familjeägda företaget ger sina aktier i gåva till en bröstarvinge då ägaren ligger på 

dödsbädden? När ägaren givit en gåva till en av sina bröstarvingar ska vid sidan av be-

stämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet förskottsreglerna i 6 kap. ÄB beaktas. Re-

geln om det förstärkta laglottskyddet gäller endast för att tillgodose börstarvningarnas 

laglott och reglerna om förskott på arv gäller för hela arvslotten. I de fall då ägaren ger 

en gåva av aktier till sin son när ägaren ligger på dödsbädden ska i första hand gåvan 

betraktas som förskott på arv. Då kommer sonen få avräkna gåvan på hela sin arvslott. 

Om avräkningen enligt förskottsreglerna inte räcker till för att tillgodose de övriga 

bröstarvingarnas laglotter kan dessa i andra hand tillämpa regeln i 7 kap. 4 § ÄB och 

kräva återbäring för att få ut sina laglotter. I en sådan situation samverkar förskottsreg-

lerna och bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet.
107

 

I ett fall då ägaren givit ett förskott på arv till en bröstarvinge av den storleken att det 

framstår som tydligt att gåvan inte ska kunna avräknas på kommande arvslott kan detta 

tillsammans med övriga omständigheter visa att ägaren hade en avsikt att med gåvan 

ordna successionen efter sig utan ett testamente. Gåvan i ett sådant fall jämställs med 

testamente och bröstarvingen är skyldig att avräkna gåvan på sin laglott.
108

  

När en bröstarvinge mottagit en gåva från ägaren i den äldre generationen med en vilje-

förklaring att gåvan inte ska avräknas på kommande arv, jämställs gåvan med testamen-

te om den faller under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. Detta medför att testamentstaga-

ren, det vill säga bröstarvingen, erhåller egendom utöver sin arvslott och har en skyldig-

het att avräkna testamentet på sin laglott, om arvslotten är mindre än laglotten.
109

 

 

4.6 Gåvor till flera personer 

När en ägare i den äldre generationen givit gåvor till flera personer och under sådana 

omständigheter att 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig, ska samtliga gåvor behandlas som om 

den egendomen som getts bort tillhörde kvarlåtenskapen. Laglotten beräknas som en 

kvotdel av den verkliga kvarlåtenskapen. Om dessa gåvor ska nedsättas ska bestämmel-

sen i 7 kap. 3 § ÄB, avseende nedsättning av testamentsförordnanden, ha en motsvaran-

de tillämpning. Nedsättningen av gåvorna sker genom en proportionell nedsättning.
110

  

När nedsättning ska ske av flera gåvor var av någon gåva är given till en bröstarvinge 

till ägaren sker förfarandet på samma sätt och undantagsregeln i 7 kap. 3 § ÄB måste 

beaktas. Vid nedsättningen av gåvan till bröstarvingen får den beaktas först efter att 
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bröstarvingen räknat av sin egen laglott. Annorlunda blir det då gåvan till bröstarvingen  

givits med ett frikallande från avräkningsskyldighet. I den förra situationen avgår laglot-

ten i dess helhet på gåvan. I den senare situationen avräknas i första hand vad börstarv-

ningen erhåller i arv av den verkliga kvarlåtenskapen på laglotten. Endast resten av lag-

lotten avräknas på gåvan som bröstarvingen mottagit.
111

  

 

4.7 Gåva till efterlevande make 

När en ägare av ett mindre familjeägt bolag ger bort en gåva under livstiden till sin 

make (efterlevande make) och gåvan har givits bort under sådana omständigheter eller 

på sådana villkor att den till sitt syfte är att likställas med ett testamente, uppstår det en 

speciell situation. Begär en bröstarvinge, som är deras gemensamma bröstarvinge, 

jämkning av gåvan kommer det som jämkningen omfattar att tillfalla den efterlevande 

maken. Dock med endast fri förfoganderätt vilket innebär att när den efterlevande ma-

ken avlider kommer bröstarvingen ha rätt till efterarvsrätt till det som jämkningen av-

ser.
112

 Detta har att göra med att när 7 kap. 4 § ÄB blir tillämplig ska bestämmelserna i 

7 kap. 2 och 3 §§ ÄB ha motsvarande tillämplighet. I 7 kap. 3 § 2 st ÄB stadgas det 

nämligen att när det är den efterlevande maken som är testamentstagare och en gemen-

sam bröstarvinge påkallar jämkning kommer den efterlevande maken att ärva bröstar-

vingens laglott med fri förfoganderätt. 

 

4.8 När och hur ska beräkning av laglotten ske? 

När regeln i 7 kap. 4 § ÄB tillämpas behandlas gåvan som om den var föremål för ett 

testamentsförordnande. Vid beräknandet av gåvans storlek lägger man till gåvans värde 

bland arvlåtarens kvarlåtenskap precis som om gåvan aldrig givits bort.
113

 Av den an-

ledningen att man behandlar gåvan som en testamenterad egendom beaktar man det 

värde som gåvan har vid tidpunkten för dödsfallet (precis som vid testamente) och inte 

som vid förskott på arv att man beaktar den tidpunkt då gåvan gavs bort.
114

  

Ett av de två typen av fall som regeln om det förstärkta laglottsskyddet kan bli tillämp-

ligt vid, som redan har konstaterats, är gåvor som har givits bort men att givaren behål-

ler den huvudsakliga nyttjanderätten av den bortgivna egendomen fram till sin död. Det-

ta fall avser även när givaren bibehåller sig rätten till avkastning från den bortgivna 

egendomen. Regeln i 7 kap. 4 § ÄB innehåller ingen föreskrift om huruvida hänsyn vid 

beräkning av laglotten ska tas till avkastning från den bortgivna egendomen. I ett rätts-

fall
115

 fastslogs det att hänsyn ska tas till avkastning av den bortgivna egendomen från 

den dag då givaren avlidit till skiftesdagen, om det inte finns skärskilda skäl.  
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4.9 Rättsföljderna av att 7 kap. 4 § ÄB tillämpas 

Vilka rättsföljder uppstår när en ägare vid ett generationsskifte överför egendom som 

gör att denna disposition faller under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB? I lagrummet stad-

gas det att vid nedsättning av gåvan ska motsvarande del av den egendom som givits 

bort i första hand återbäras av mottagaren av denna gåva. Kan gåvan inte återbäras till 

exempel på grund av att egendomen inte längre finns i behåll eller inte kan delas ska, i 

andra hand, ersättning utgivas för dess värde. Ett exempel på när gåvan inte finns i be-

håll är när en bröstarvinge mottagit aktier i gåva och sedan säljer sina aktier. Då finns 

aktierna fortfarande, dock inte i behåll hos gåvomottagaren. Innebörden av att gåvan 

sätts ner är att till den delen som nedsättning sker blir gåvan inte gällande. Därför bör i 

huvudsak de regler som används när avtal annars förklaras ogiltiga användas vid återbä-

ringsskyldigheten.
116

 Mottagaren av gåvan kan bli återbärningsskyldig oberoende av 

ond eller god tro angående gåvans syfte.
117

 Det som gåvomottagaren tvingas återbära 

tillfaller bröstarvingen direkt och omfattas alltså inte av den efterlevande makes arvs-

rätt.
118

 

I de fall då egendomen helt har gått förlorad blir det ingen återbäringsskyldighet för 

mottagaren av egendomen. En annan följd av detta blir att gåvan inte kommer heller 

kunna läggas till grund för laglottsberäkningen. Skulle dock bara en viss del av egen-

domen ha gått förlorad kan den del av gåvan som finns i behåll läggas till grund för lag-

lottsberäkningen och återbärningsskyldighet för mottagaren av gåvan bestäms då i för-

hållande till det.
119

 Ett exempel på när en gåva kan anses gått förlorad är när gåvan ut-

gjorde en vas som av en olyckshändelse gått sönder. Skulle fallet vara sådant att den 

egendom som getts bort som gåva och som finns i behåll men egendomens värde gått 

ned på grund av mottagarens vållande ska mottagaren av gåvan, vid återbärningen av 

gåvan, även ersätta för den värdeminskning som föreligger.
120

  

För att det överhuvudtaget ska bli någon återbärningsskyldighet för mottagaren måste 

bröstarvingen vars laglott kränkts väcka talan därom inom ett år från det att bouppteck-

ningen efter arvlåtaren blivit klar. Gör arvingen inte detta, går hans talan förlorad och 

ingen bestämmelse i 7 kap. 4 § ÄB kommer att kunna tillämpas.
121

 Det är enbart 

bröstarvingar som kan väcka talan om jämkning av gåvan.
122

 En anledning till att det är 

tidpunkten för bouppteckningens avslutande som är utgångspunkten för talefristen skul-

le kunna vara att det är vid bouppteckningsförrättningen som dödsbodelägarna normalt 

förutsätts få vetskap om gåvor som arvlåtaren gett under sin livstid. Det är av den an-

ledningen att det vid förrättningen ska enligt 20 kap. 5 § 3 st ÄB, om laglottsberättigade 

delägare begär det, i bouppteckningen lämnas uppgifter om vad arvinge eller hans av-
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komling av den döde mottagit i förskott eller annars såsom gåva. Med bouppteckning 

avses en huvudbouppteckning och inte en tilläggsbouppteckning, enligt 20 kap. 10 § 

ÄB, om en sådan också har förrättats i det enskilda fallet.
123

  

NJA 1993 s. 594 behandlar huruvida en tala ansågs ha väckts för sent. Någon uppgift 

om huruvida gåvor från den avlidne givits under arvlåtarens livstid till vissa bröstar-

vingar fanns inte med i huvudbouppteckningen. Denna uppgift om att gåvor från arvlå-

taren till vissa bröstarvingar givits framkom först i tilläggsbouppteckningen. Inom ett år 

från det att tilläggsbouppteckningen förrättades, men mer ett år från det att huvudboupp-

teckningen avslutades, väckte bröstarvingarna enligt 7 kap. 4 § ÄB talan om återbäring 

av gåvorna för utfående av laglott. HD anförde att enligt 20 kap. 5 § 3 st ÄB ska det i 

bouppteckningen lämnas uppgifter om förskott på arv eller gåva som givits från arvlåta-

ren till bröstarvingarna. Dock ska uppgifter härom bara lämnas då någon delägare begär 

det. Huvudbouppteckningen som förrättades i målet hade skett enligt ÄB:s regler, trots 

att uppgiften om att gåvor givits till vissa bröstarvingar inte framkom under denne. Ing-

en av dödsbodelägarna hade under huvudbouppteckningen begärt att få upplysning av 

sådan uppgift. Av den anledningen kom HD fram till att talan väckts för sent.  
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5 Analys 

5.1 Förutsättningarna för att 7 kap. 4 § ska bli tillämplig 

Det finns olika metoder för ägare till små och medelstora aktiebolag att använda sig av 

vid ett generationsskifte. Exempel på metoder är gåva, underprisöverlåtelse och vinstbo-

lagstransaktion. För att bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet ska bli tillämp-

ligt ska det ha skett en disposition av en gåva, som till sitt syfte är att likställas med ett 

testamente. Då det finns ett krav på att gåva ska ha skett kan man konstatera att alla de 

olika metoder som ägaren kan använda sig av vid generationsskifte inte kan medföra att 

bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB blir tillämplig. Det är av den anledningen att alla metoder 

inte innehåller momentet gåva. Det är framförallt metoderna gåva och underprisöverlå-

telser som bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet kan komma att falla under 

eftersom dessa metoder består av ett gåvomoment. Vid metoden underprisöverlåtelse 

består överlåtelsen av två helt separata transaktioner, en köpdel och en gåvodel. Det är 

endast den delen av överlåtelsen som utgör gåva som kan komma att falla under be-

stämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet. Då bestämmelsen tar sikte på gåvor som 

givits under arvlåtarens livstid blir inte metoden testamente direkt tillämplig vid 7 kap. 

4 § ÄB.  

Utifrån den deskriptiva delen i uppsatsen kan man konstatera att det inte finns mycket 

praxis från senare år på området, det vill säga som behandlar det förstärkta laglottsskyd-

det. Det finns inte heller mycket praxis och doktrin som behandlar generationsskifte och 

7 kap. 4 § ÄB tillsammans. En anledning till detta skulle kunna vara att det finns många 

fall där 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig men att i de flesta fall förliks parterna innan de hin-

ner hamna i en domstolsprocess. En process i en domstol kan ta lång tid och innebära 

höga kostnader för parterna. Därför anser parterna kanske att det inte är värt att starta en 

process i en domstol och väljer i stället att förlika. En annan möjlig anledning till att en 

person väljer att inte väcka talan om jämkning av en gåva kan ha att göra med familjere-

lationer. Att starta en process mot en annan familjemedlem kan skapa oroligheter och 

intriger inom familjen. Därför kommer det i det följande belysas med olika exempel för 

att försöka utreda när och under vilka förutsättningar dispositioner från en ägare av ett 

familjeägt aktiebolag i syfte att överföra aktier till den yngre generationen kan falla un-

der bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB, samt dess rättsföljder.   

 

Exempel 1  

Ägaren A av ett familjeägt aktiebolag avled och efterlämnade sig tre 

bröstarvingar B, C och D. Innan A avled led han av en tids sjukdom. Då 

han visste att döden var nära och under sin sjukdomstid kommit fram till 

att han vill att en i den yngre generationen ska ta över aktiebolaget och 

driva det vidare skänkte han bort sina aktieandelar till arvingen E i form 

av en gåva. Några veckor efter att A gett gåvan till E avled han. Värdet 

på gåvan uppgick till 1 800 000 kr. A:s kvarlåtenskap uppgick till 1 

200 000 kr. På grund av gåvan till E har bröstarvingarnas laglotter 

kränkts och de vill nu väcka talan om jämkning enligt 7 kap. 4 § ÄB. 

Det första kravet för att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB ska bli tillämplig 

är att gåva ska ha skett. I detta exempel har ägaren A gett en gåva till ar-
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vingen E, vilket innebär att denna förutsättning är uppfylld. Vidare ska 

gåvan som arvingen mottagit vara till sitt syfte att likställas med ett tes-

tamente vilket i sin tur innebär att gåvan inte ska ha medfört någon eko-

nomiskt konsekvens för ägaren när gåvan gavs bort. Utifrån motiven 

finns det två typer av fall som faller under 7 kap. 4 § ÄB. Det ena av des-

sa två fall torde vara tillämpligt i detta fall, nämligen att gåvan getts på 

själva dödsbädden. Då ägaren A visste att döden vara nära, hade han inte 

samma intresse av sina aktier som innan. Även om det var ett stort värde 

på gåvan kan man nog inte påstå att det medförde en ekonomisk uppoff-

ring för A eftersom han hade en del kvarlåtenskap kvar och att han inte 

hade samma intresse av egendomen längre när han visste att döden var 

nära. A ska också ha haft en avsikt att ordna successionen efter sig, vilket 

enligt NJA 1998 s. 534 är en viktig förutsättning som ska vara uppfylld. 

Det kan man påstå att han haft i detta fall då han under sin sjukdomstid 

kom fram till att han ville att E skulle ta över företaget och gåvan gavs 

med hänsyn till det blivande dödsfallet. Förutsättningarna för att be-

stämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet ska träda in anses vara upp-

fyllda och detta torde därför vara ett exempel på ett fall som klart faller 

under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. 

En annan situation som också torde falla under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB är om en 

ägare till ett familjeägt bolag ger aktierna som gåva till en arvinge under livstiden men 

behåller avkastningen från aktierna. Denna situation motsvarar den andra typen av fall 

som gör att gåvan har givits under sådana omständigheter att den till syfte är att likställa 

med testamente. Då ägaren behåller avkastningen uppstår det ingen ekonomisk uppoff-

ring för denne. Ägaren ska också ha haft en avsikt att ordna successionen efter sig när 

han gav bort aktierna. Därför torde en sådan situation också falla under bestämmelsen 

om det förstärkta laglottsskyddet.    

 

Exempel 2  

A, ägare till ett familjeägt aktiebolag, efterlämnar sig tre bröstarvingar, 

B, C och D. Under A:s livstid planerade A att genomföra ett generations-

skifte av sitt företag. A ville att sonen C skulle ta över företaget och driva 

det vidare. A planerade därför att genom gåvor successivt överföra sina 

aktier till sin son C. Den sista gåvan som A överlät till C företogs tre år 

innan A avled. Fram till A:s död hade C erhållit aktier till ett värde av 

700 000 kr. A:s kvarlåtenskap uppgick till 50 000 kr och efter A avlidit 

väckte de övriga två bröstarvingar talan om jämkning av gåvorna enligt 7 

kap. 4 § ÄB. 

I detta exempel har det skett överlåtelser i form av gåvor. Dock kan man 

konstatera att detta exempel inte faller in under någon av de två typer av 

fall som främst gör att en gåva har givits under sådana omständigheter att 

den till syfte är att likställa med testamente. När A skänkte gåvorna till C 

befann han sig inte på dödsbädden och han behöll heller inte avkastning-

en från aktierna. Sedan kan man också bedöma att de rättshandlingar som 

A företog inte var till syfte att ordna successionen efter sig då han plane-

rat och tänkt att under sin livstid genomföra dessa rättshandlingar. Det 
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vill säga, A hade under sin livstid ett intresse att företa dessa dispositio-

ner. Vidare skulle man kanske också kunna anse att rättshandlingarna 

medförde en ekonomisk uppoffring för A, då han överförde nästan all sin 

egendom till sonen C. Mot bakgrund av detta torde inte detta exempel 

falla under bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. Utan detta exempel torde ses 

mer som förskott på arv och bedömas enligt reglerna i 6 kap. ÄB.  

  

Exempel 3  

Arvlåtaren A, var ägare till ett familjeägt bolag. Arvlåtaren efterlämnade 

sig tre bröstarvingar, B, C och D. Under några månader var A svårt sjuk 

och trodde att han snart skulle dö. Innan A dog, ville han ordna med vem 

som ska ta över familjeföretaget. När han trodde att han var nära döden 

gav han bort sina aktier till sin brors son E i form av gåva, då han ville att 

E skulle ta över. Dock, efter en tids sjukdom tillfrisknade A. A avled 

först fem år senare efter det att E mottagit gåvan från A.  

Den första förutsättningen för att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB ska bli 

tillämplig är uppfylld, det vill säga att en gåva har skett. Nästa fråga är 

huruvida gåvan är till syfte att likställa med testamente. Som redan kon-

staterats finns det främst två typer av fall där bestämmelsen kan träda in. 

Ett av fallen är att gåva har skett på dödsbädden. För att denna typ av fall 

ska falla under bestämmelsen får det inte ha förflutit alltför lång tid mel-

lan gåvans givande och ägaren A:s dödsfall. I detta exempel gav ägaren 

bort sina aktier till sin bror då han trodde att han snart skulle dö. Dock 

tillfrisknade han och avled först fem år efter gåvans givande. Är detta att 

anse som att det har förflutit alltför lång tid mellan gåvans givande och 

dödsfallet? Varken i motiven, utifrån rättsfall eller doktrin framgår det 

klart och tydligt hur lång tid det ska ha förflutit för att anses att det inte 

har förflutit alltför lång tid från gåvans givande och dödsfallet. I NJA 

1934 s. 462 ansågs en gåva av en fastighet vara till syfte att likställa med 

testamente, då den gavs tre år innan givarens dödsfall. Vid tiden för gå-

vans givande var givaren nästan 79 år gammal och led av åderförkalk-

ning och det påpekades att vid sådana omständigheter måste det antagas 

att en sådan person väntar döden inom kort tid. Utifrån en samlad be-

dömning av de förhållanden som förelåg i målet ansåg domstolen att gå-

van var till syfte att likställas med testamente. Trots detta rättsfall är det 

svårt att i detta exempel avgöra om fem år är för lång tid och osäkert hu-

ruvida gåvan är till sitt syfte att likställas med ett testamente, dels då det 

inte finns tillräckligt med uppgifter i exemplet och omständigheterna i 

detta exempel och i rättsfallet inte är desamma. Dels att det inte finns nå-

gon klar ledning om när det ska anses förflutit för lång tid. Trots att det är 

viktigt att beakta tidpunkten för när en gåva ges i förhållande till dödsfal-

let och man anser att i det enskilda fallet har förflutit för lång tid, kan det 

finnas särpräglade omständigheter i det enskilda fallet som gör att gåvan 

ändå anses vara till syfte att likställa med testamente. Därför torde en be-

dömning i en sådan situation ske i varje enskild fall utifrån alla omstän-

digheter i fallet för att avgöra huruvida bestämmelsen om det förstärkta 

laglottsskyddet är tillämpligt. 
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Något mer som kan vara svårt att avgöra är undantaget i 7 kap. 4 § ÄB. Där det stadgas 

att finns det skärskilda skäl som är emot ska inte jämkning av gåvan ske. Dock finns det 

varken i förarbeten, praxis eller i doktrin några exempel på vad som alltid klassas som 

särskilda skäl. Av den anledningen torde det i varje enskilt fall, där det konstaterats att 

bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt, prövas huruvida skärskil-

da skäl föreligger.  

 

Exempel 4 

A är ägare till familjebolaget X AB och är svårt sjuk och ligger på döds-

bädden. Då A vet att han inte har länge kvar att leva och vill att hans son 

B ska ta över företaget överför han därför sina aktier i form av en gåva 

till sin son B, värde 450 000 kr. Någon vecka efter den företagna rätts-

handlingen av ägaren A, avlider han och hans kvarlåtenskap uppgår till 

150 000 kr. Sonen B är inte den enda bröstarvingen till den avlidne äga-

ren A. A efterlämnade tre böstarvingar, B, C och D. Bröstarvingarna C 

och D kan bara få ut 75 000 kr vardera som deras arvslotter. Dock hade 

deras arvslotter varit på 200 000 kr och deras laglotter hade uppgått till 

100 000 kr vardera om inte B hade fått aktierna i gåva av A. Med andra 

ord har C och D:s laglotter kränkts. 

I detta exempel kan två bestämmelser i ÄB bli tillämpliga, dels förskotts-

reglerna i 6 kap. 1 § 1 st och dels bestämmelsen om det förstärkta laglott-

skyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Anledningen till att reglerna om förskott på arv 

kan tillämpas är att det finns en presumtion om att då en gåva ges till en 

bröstarvinge under arvlåtarens livstid anses det som förskott på arv, un-

der förutsättningen att inget annat är avtalat enligt 6 kap. 1 § 1 st ÄB. I 

detta exempel kan man anta att A inte haft för avsikt att gåvan inte ska 

räknas som förskott på arv och av den anledningen kan förskottsreglerna 

tillämpas. Anledningen till att bestämmelsen om det förstärkta laglott-

skyddet kan tillämpas är att gåvan som givits till B skedde på själva 

dödsbädden och kan därför till sitt syfte likställas med ett testamente. Vi-

dare hade A i avsikt att ordna successionen, då gåvan givits med hänsyn 

till det blivande dödsfallet. Med andra ord, kraven för bestämmelsen tor-

de vara uppfyllda.  

Om bröstarvingarna C och D tillämpar förskottsreglerna kommer rätts-

följden bli följande. B kommer då att behöva avräkna sitt förskott på sin 

arvslott. Förskottet uppgick till 450 000 kr som läggs till kvarlåtenskapen 

(150 000 + 450 000). 600 000 kr fördelas mellan bröstarvingarna, vilket 

innebär att varje bröstarvinge erhåller 200 000 kr. Eftersom arvslotten är 

mindre än förskottet innebär det att A inte ska erhålla något mer än det 

han erhållit från gåvan. Kvarlåtenskapen på 150 000 kr ska därför förde-

las lika mellan C och D, det vill säga att de erhåller 75 000 kr var.    

Om börstarvningarna C och D däremot väljer att tillämpa bestämmelsen 

om det förstärkta laglottsskyddet kommer rättföljden bli följande. Utifrån 

den kvarlåtenskap som finns kvar efter det att gåvan givits till B uppgår 
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börstarvningarna arvslotter till 75 000 kr och deras laglott hade uppgått 

till 100 000 kr om gåvan inte hade givits till B. Då deras laglotter har 

kränkts är B skyldig att återbära gåvan till den del den sätts ner. B ska 

därmed återbära 25 000 kr var till C och D.  

I detta exempel kan man konstatera att bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB är 

fördelaktigast för C och D eftersom de får ut mer från sitt arv i jämförelse 

med förskottsreglerna.  

I en situation där bröstarvingarna kan åberopa antingen förskottsreglerna eller det för-

stärkta laglottsskyddet, torde de kunna åberopa båda reglerna. Genom att i första hand 

åberopa förskottsreglerna och kräva att bröstarvingen som mottagit gåvan ska avräkna 

värdet på gåvan på sin arvslott. Skulle inte avräkningen räcka för att tillgodose bröstar-

vingarnas laglottskrav kan dem i andra hand åberopa bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB för 

att kräva återbäring för att få ut sina laglotter. Detta innebär att bröstarvingarna inte mis-

ter sin rätt till laglott genom att först åberopa förskottsreglerna. Därför är detta kanske 

att föredra framför att bara åberopa 7 kap. 4 § ÄB. Kan man inte tillgodose laglottskra-

vet genom förskottsreglerna kan man i stället förlita sig på att få ut sin laglott genom, att 

i andra hand åberopa, det förstärkta laglottsskyddet. Dock bör man ha i beaktande att 

genom förskottsreglerna kan man inte få tillstånd någon återbäring av gåvan, som vid 

bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet, utan endast en avräkning på mottaga-

rens arvslott.     

I bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet uppställs det flera rekvisit som ska 

vara uppfyllda för att bestämmelsen ska kunna bli tillämplig. Några av dessa rekvisit är 

subjektiva och kan vara svåra att fastställa. Huruvida en gåva har givits från en ägare i 

den äldre generationen till en person i den yngre generationen torde inte anses vara det 

som är det svåraste att avgöra. Däremot anses det vara svårare att försöka fastställa syf-

tet med gåvan, det vill säga huruvida ägaren i den äldre generationen hade en avsikt att 

ordna successionen efter sig vid gåvans givande som enligt NJA 1998 s. 534 är en vik-

tig förutsättning som ska vara uppfylld. I de fall då det är osäkert huruvida gåvogivaren 

haft en avsikt att ordna successionen eller haft under livstiden ett intresse att företa 

rättshandlingen torde bestämmelsen inte tillämpas i det enskilda fallet.  

Trots att man kan konstruera fall där både bestämmelsen torde vara tillämplig och inte 

tillämplig kan man inte med säkerhet avgöra huruvida den är applicerbar på ett enskilt 

fall som i sin natur liknar ett övrigt fall där bestämmelsen är tillämplig. Detta då det kan 

finnas omständigheter kring det enskilda fallet som leder till att bestämmelsen inte är 

tillämplig. 

 

5.2 Rättsföljderna av att 7 kap. 4 § ÄB tillämpas 

När man konstaterat att 7 kap. 4 § ÄB, det vill säga det förstärkta laglottsskyddet, är till-

lämplig blir rättsföljden att mottagaren av gåvan blir återbäringsskyldig eller i andra 

hand måste utge ersättning för gåvan. För att beräkna laglotten ska gåvans värde och 

avkastningen från egendomen från dagen för dödsfallet till skiftesdagen räknas samman 

med kvarlåtenskapen, vilket blir en summa på 3 000 000 kr (1 800 000 + 1 200  00), ut-

ifrån exempel 1. Detta innebär att laglotten blir 500 000 kr per bröstarvinge. Då kvarlå-

tenskapen är endast på 1 200 000 kr, räcker den bara till att ge varje bröstarvinge 
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400 000 kr. Detta innebär i sin tur att det fattas 100 000 kr per bröstarvinge för att till-

godose laglotten. Gåvan som E mottagit måste sättas ned med 300 000 kr och E ska 

återbära 300 000 kr till bröstarvingarna, det vill säga 100 000 kr till var och en av 

bröstarvingarna. 

I en situation där gåvomottagaren inte har aktierna i behåll blir han skyldig att ersätta 

egendomen till det värde som nedsättning skett till. Dock kan det finnas situationer där 

personen som ska utge ersättning för gåvan (då den inte finns i behåll eller inte kan de-

las) inte har tillräckligt med pengar för att ersätta gåvan. I en sådan situation torde fallet 

bli att annan egendom som tillhör mottagaren av gåvan får tas så att det täcker den 

summa som personen ska ersätta.    

Om gåvomottagaren inte bara hade fått aktier i gåvan utan även en summa pengar, det 

vill säga ha fått olika egendomar av ägaren vid samma gåvotillfälle ska bestämmelsen i 

7 kap. 3 § 1 st ÄB följas om vilket legat som har företräde. I paragrafen stadgas det att 

legat har företräde framför förordnande till universell testamentstagare. Sedan har sak-

legat företräde framför peninglegat. Detta innebär att gåvomottagaren i första hand får 

återbära den summa pengar han fått, då de avses som peninglegat och aktierna avses 

som saklegat. I andra hand får han återbära aktierna om inte peninglegatet räcker för att 

tillgodose bröstarvingarnas laglotter. 

Om gåvomottagaren inte vill återbära gåvan, det vill säga återbära aktier till bröstar-

vingarna, uppkommer frågan huruvida han i stället kan utge ersättning för aktierna. I 

bestämmelsen stadgas det att till den del som gåvan sätts ner till ska motsvarande del av 

den borgivna egendomen återbäras. Dock om detta inte kan ske ska ersättning utges för 

dess värde i stället. Exempel på situationer som innebär att gåvan inte kan återbäras är 

då gåvan inte finns i behåll (exempelvis gåvomottagaren har sålt aktierna) eller då gå-

van inte kan delas (exempelvis gåvan består av en fastighet). Det är vid dessa fall som 

ersättning ska utges i stället för återbäring av egendomen. Har varken funnit någon led-

ning i praxis, förarbeten eller i doktrin huruvida mottagaren av gåvan har en valmöjlig-

het. Dock står det uttryckligen i paragrafen att återbärning av egendomen ska ske och av 

den anledningen torde inte gåvomottagaren kunna välja om han vill återbära egendomen 

eller utge ersättning. Att gåvomottagaren inte vill återbära gåvan torde inte falla under 

”om det ej kan ske” eftersom han kan återbära aktierna då han har dessa i behåll. Detta 

innebär utifrån paragrafens ordalydelse att mottagaren av gåvan inte torde ha en valmöj-

lighet till att återbära egendomen eller utge ersättning för den utan torde vara skyldig att 

återbära den om denne kan det.  

Det förstärkta laglottsskyddet kan vara en hämmande faktor, när det gäller möjligheter-

na att överföra aktier till den yngre generationen genom gåva. Detta då det kan finnas en 

risk att de bröstarvingar som inte får en del i företaget kan komma och väcka talan om 

jämkning av gåvan genom att åberopa bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. Ägarens syfte 

med gåvan kan då delvis gå förlorad eftersom bröstarvingen som mottagit gåvan inte 

blir den enda att ta över företaget efter ägaren då de övriga börstarvningarna också har 

fått företagsandelar efter att påkallat jämkning av gåvan. Vill inte ägaren av det familje-

ägda företaget riskera att andra bröstarvingar än den som mottagit gåvan tar del i företa-

get torde ägaren använda sig av en metod vid generationsskiftet där bestämmelsen i 7 

kap. 4 § ÄB inte blir tillämplig, exempelvis intern aktieöverlåtelse. 
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6 Slutsats 

En ägare till ett familjeägt aktiebolag kan välja mellan fler olika metoder för att genom-

föra ett generationsskifte. För att bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet ska 

kunna bli tillämpligt ska det ha skett en disposition av en gåva. Eftersom inte alla meto-

der som en ägare kan välja att använda sig av vid ett generationsskifte innehåller något 

moment av gåva kan man dra en slutsats att alla metoder inte kan medföra att 7 kap. 4 § 

ÄB bli tillämplig. Det är framförallt vid metoderna gåva och underprisöverlåtelse som 

det kan uppstå situationer där bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet kan 

komma att bli tillämplig eftersom dessa metoder innehåller ett gåvomoment.  

För att bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet ska bli tillämpligt ska vissa för-

utsättningar vara uppfyllda. För och främst ska det ha skett en gåva, från arvlåtaren till 

en annan person. Denna gåva ska ha givits under arvlåtarens livstid och ska ha givits 

under sådana omständigheter eller på sådana villkor att den till syfte är att likställa med 

testamente. Bestämmelsen tar sikte på framförallt två situationer där gåvan anses vara 

till sitt syfte att likställas med ett testamente. Dels då gåvan ges precis innan arvlåtaren 

dör, det vill säga på själva dödsbädden och dels då givaren ger en gåva men behåller 

nyttjanderätten eller avkastningen till den bortgivna egendomen. Gåvan får inte innebä-

ra någon ekonomsikt uppoffring för givaren. Den sista förutsättningen är att vid gåvans 

givande ska givaren ha en avsikt att ordna successionen efter sig. Har han under livsti-

den haft ett riktat intresse av att företa rättshandlingen blir bestämmelsen inte tillämplig. 

Det svåraste är inte att avgöra huruvida en gåva har givits utan att avgöra syftet med gå-

van, det vill säga om ägaren hade en avsikt att ordna successionen efter sig när han gav 

bort gåvan till en i den yngre generationen. I de situationer då det är osäkert huruvida 

gåvogivaren hade för avsikt att ordna successionen eller under livstiden hade ett riktat 

intresse att företa rättshandlingen, torde bestämmelsen inte tillämpas. 

Utifrån de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att bestämmelsen om det förstärk-

ta laglottsskyddet ska bli tillämpligt kan man konstruera vissa situationer vid genera-

tionsskiften när bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB torde bli tillämplig och inte tillämplig.  

Normalt, vid ett generationsskifte, överlåter en ägare av ett familjeägt företag sina aktier 

till en bröstarvinge och i en sådan situation kan både förskottsreglerna och 7 kap. 4 § 

ÄB bli tillämpliga. De övriga bröstarvingarna bör i ett sådant fall använda sig av för-

skottsreglerna i första hand. Räcker inte det för att tillgodose deras laglotter bör de i 

andra hand åberopa det förstärkta laglottsskyddet för att få ut sina laglotter. Dock finns 

det situationer vid generationsskiften där det är svårt att avgöra huruvida bestämmelsen 

om det förstärkta laglottsskyddet kan användas för att bröstarvingar ska få ut sina laglot-

ter. Detta då det finns fall där det är osäkert om till exempel gåvan är till syfte att likstäl-

la med testamente eller om det föreligger särskilda skäl som gör att bestämmelsen inte 

blir tillämplig. Trots att man kan konstruera fall där bestämmelsen torde vara tillämplig 

och inte tillämplig kan man inte med säkerhet avgöra huruvida den är applicerbar på ett 

enskilt fall som i sin natur liknar ett annat fall där bestämmelsen är tillämplig. Detta då 

det kan finnas omständigheter kring det enskilda fallet som leder till att bestämmelsen 

inte blir tillämplig.  

När man konstaterat att bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet är tillämplig 

blir rättsföljden att mottagaren av gåvan blir återbäringsskyldig eller i andra hand måste 

utge ersättning för gåvan om inte gåvan kan återbäras. Enligt ordalydelsen torde motta-

garen av gåvan inte kunna välja om denne vill återbära eller utge ersättning för egendo-
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men eftersom det stadgas i bestämmelsen att mottagaren ska återbära eller, om det inte 

kan ske, utge ersättning för gåvan.  

Det förstärkta laglottsskyddet kan vara en hämmande faktor, när det gäller möjligheter-

na att överföra företagsandelar till nästa generation genom gåva. Det är på grund av att 

det kan finnas en risk att övriga bröstarvingar kan komma och väcka talan om jämkning 

av gåvan med åberopande av bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB. Ägarens syfte med gåvan 

kan då delvis gå förlorad eftersom bröstarvingen som mottagit gåvan inte blir den enda 

att ta över företaget då de övriga börstarvningarna också fått aktier efter att påkallat 

jämkning av gåvan. 
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