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Abstract 

Swedish family companies are facing a tremendous change in the form of generation 

changes because of the large part of owners that are about to retire. If all 45 000 to 50 000 

family companies ceases to exist, Sweden looses a significant part of business trade.  

There are numbers of different methods for an older generation of owners to transfer their 

companies to a younger generation such as inheritance, gift, will, internal stock transfer, 

division’s etc., where inheritance is the most complex area. That an owner of a company 

dies without any plan for the future of the company is not preferable because the rules of 

legal successions occur. The law system regarding inheritance is usually not a good method 

since the surviving wife, who has the primary right to the inheritance, may not be interested 

in the company. A further complication is when the deceased has a child with another 

woman because the child has better right to the inheritance than the surviving wife. As a 

result both the child and the surviving wife has legal inheritance of shares in the company 

and different opinions of the various owners of the company can lead to devastating 

consequences such as closure. Since many problems arise from succession I ask myself if 

ärvdabalken (1958:637) should be reformed?  

The owner of the company can instead create a will where the shares are allocated 

according to his wish. This method is more preferable than the succession because the 

rules of inheritance can be excluded. Another advantage with the will as a method for 

transfer of family-owned businesses is that the owner can make conditions by writing that 

the shares shall be private property for the recipient. Therefore the family company can 

stay within the family in case of divorce or decease.  
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Sammanfattning 

Sverige och dess familjebolag står inför en omvälvande förändring, i form av 

generationsskiften, då en stor del av familjebolagsägarna är beredda att gå i pension.  

Det finns ett antal olika metoder för att företa ett generationsskifte, såsom arv, gåva, intern 

aktieöverlåtelse, testamente, underprisöverlåtelse med mera, där arv utgör det mest 

komplexa området. Alla metoder har sina för- och nackdelar, men vikten läggs vid arv och 

testamente. Att en företagsledare avlider utan att planera ett skifte, är inte att föredra, just 

eftersom den legala arvsordningen tar över. Arvsordningen är oftast inte ett bra alternativ, 

då förvärvaren av kvarlåtenskapen är efterlevande maka som kanske inte har något intresse 

i företaget. Problem kan därför uppstå och företaget kan komma att upplösas. En 

ytterligare komplikation uppstår om arvlåtaren har särkullbarn. Det innebär att både den 

efterlevande makan och särkullbarnet blir ägare till aktierna, eftersom särkullbarn har bättre 

rätt till arv än efterlevande maka. Då många svårigheter uppkommer genom arvsrätten, 

ställer jag mig frågan om ärvdabalken (1958:637) borde reformeras?  

Att företagsägaren istället upprättar ett testamente, där andelarna fördelas enligt dennes 

vilja, är att föredra framför arvsordningen. Där kan testatorn själv bestämma vem som ska 

ta över företaget då han avlider. Härigenom kan arvsordningen sättas ur spel. En fördel är 

även att testatorn kan villkora ett förordnande om att företagsandelarna ska utgöra 

mottagarens enskilda egendom vid skilsmässa eller dödsfall. Det resulterar i att företaget 

stannar inom familjen.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett familjeföretag definieras som: 1  

”Ett bolag är familjeägt om högst fyra individer eller familjer tillsammans är majoritetsägare (i röstetal) och minst en 

av dem har inflytanden (i form av åtminstone en styrelseplats) över bolagets ledning och succession”. 

Generationsskiften i familjeföretag sker ofta ett flertal gånger under företagets livstid. I 

Sverige utgör ca 54 % av arbetsstyrkan just familjeägda bolag och är därav viktig för den 

svenska ekonomin.2 Idag är många företagsledare i familjeföretag födda på 40-talet, vilket 

innebär att generationsskiften är att vänta inom en snar framtid.3  

Generationsskiften i familjeägda företag är svårare att genomföra än generationsskiften i 

”vanliga” företag, eftersom de privata förhållandena påverkar hur företaget fortskrider.4 

Det är svårt för den äldre generationen att lämna över hela sin framgång med företaget till 

en yngre generation, då verksamheten oftast förändras. ”Förvärva – ärva – fördärva”5 är ett 

omtalat ordspråk som innebär att den första generationen bygger upp företaget och tjänar 

en förmögenhet på det, nästkommande uppehåller verksamheten och den siste fördärvar 

företaget.6 

Ett familjeföretag sätts på prov då ett generationsskifte ska ske. Många företag upphör att 

existera, det på grund av familjens sociala aspekter. Det kan innebära stridigheter i vem 

som ska utses till ägare eller att familjens åsikter om hur företaget ska fortlöpa står i strid 

med företagets bästa.7 För att underlätta övergången av ägandet inom familjen finns olika 

metoder, såsom arv, testamente, underprisöverlåtelse, intern aktieöverlåtelse, fission och 

vinstbolagstransaktion. Den avgående ägaren kan exempelvis upprätta ett testamente, för 

                                                 
1 Danielsson, Hans, Sund, Lars-Göran, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, 2 

upplaga, Iustus förlag, Uppsala 2005, sida 11. 

2 Tidåsen, Christin, Att ta över pappas bolag, Växjö University Press, Göteborg 2008, sida 17.  

3 NUTEK Verket för näringslivsutveckling, Generationsskiften i företag – en problemanalys, B 2004:2, 
NUTEK, Stockholm 2004, sida 15. 

4 Tidåsen, Att ta över pappas bolag, sida 17. 

5 Tidåsen, Att ta över pappas bolag, sida 18. 

6 Tidåsen, Att ta över pappas bolag, sida 18. 

7 Tidåsen, Att ta över pappas bolag, sida 19. 
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att öka förutsebarheten vid tillsättandet av ny ägare. Det ligger i företagets intresse, men 

likväl eventuella leverantörer och anställda, att planera ett skifte så att verksamheten inte 

försätts i en osäker sits.   

Den metod som vållar ett stort problem ligger i om ägaren plötsligt avlider, eftersom 

kedjan i arvsgången enligt ärvdabalken (1958:637) (ÄB), ska följas. Gemensamma barn kan 

givetvis ärva andelar i bolaget, men det är alltid makan som ärver före de gemensamma 

barnen, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Om maken har särkullbarn, ärvs företagsandelar även av dem. 

Detta resulterar i att det finns flera ägare till aktierna och att samtligas behov ska 

tillgodoses.8 I och med det kan konflikter uppstå mellan de berörda och det, i sin tur, kan 

leda ner företaget i fördärvet.  

Generationsskiften är ett komplext område som inte är tillräckligt reglerat. Det finns många 

frågetecken kring oplanerade generationsskiften, då de arvsrättsliga reglerna blir tillämpliga. 

Jag vill därmed rikta uppmärksamheten kring arv och testamente som alternativ till skiften 

samt redogöra för dess för- och nackdelar.     

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera rättsläget som gäller vid 

generationsskiften. Uppsatsen kommer att behandla arvsrätten för den efterlevande makan 

och arvingarna vid oplanerade och planerade generationsskiften. Vidare ska det utredas om 

ÄB behöver genomgå en reformering vad gäller arvsrätten vid generationsskiften och i 

sådant fall hur en sådan reform ska se ut. De tre spörsmål som uppsatsen inriktar sig på är: 

 Vad blir konsekvenserna av oplanerade generationsskiften, det vill säga när ägaren 

avlider utan att ha planerat en kommande övergång av företaget? 

 Vad blir konsekvenserna av planerade generationsskiften, det vill säga när ägaren 

upprättar ett testamente till förmån för den yngre generationen?  

 Borde ÄB genomgå en reformering för att undvika problematiken som kan uppstå 

kring arvsrätten vid generationsskiften och i så fall hur?  

De oplanerade skiftena kommer att ta sikte på konsekvenserna av att företagsägaren avlider 

utan att ha upprättat ett testamente. Diskussionen kring oplanerade skiften behandlar såle-

des främst makas arvsrätt före bröstarvingars arvsrätt, enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB, samt kon-

                                                 
8 Hydén, Sverker, Wiberg, Lars, Generationsskifte i familjeföretag, 5 upplaga, Björn Lundén Information, 

Stockholm 2004, sida 64 ff. 
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sekvenserna som uppstår då makan ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, enligt 3 

kap. 2 § 1 st. ÄB. Även en analys av vad som sker då efterlevande maka avstår från sitt arv 

till förmån för bröstarvingarna kommer att utredas i viss mån. En diskussion kring särkull-

barnens arvsrätt före efterlevande maka ska analyseras där fokus ligger på konsekvenser av 

gemensamt ägande av familjeföretaget. För- och nackdelar med arv som metod vid genera-

tionsskifte kommer att analyseras och utredas.  

Diskussionen kring de planerade generationsskiftena kommer att inrikta sig på då företags-

ägaren testamenterar andelarna i familjeföretaget till förmån för bröstarvingarna, istället för 

att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande maka. En redogörelse för testamentets för- och 

nackdelar som metod vid ett skifte kommer att undersökas för att sedan jämföra vilken me-

tod, det vill säga arv eller testamente, som är mest fördelaktig att företa vid ett generations-

skifte. Även en diskussion kring hur ett testamente kan komma att användas som kompen-

sation mot övriga bröstarvingar som inte tilldelats familjeföretaget kommer att analyseras.     

Vikt kommer särskilt att läggas på huruvida arvsreglerna, enligt ÄB, är välmotiverade i 

dagsläget, då ett generationsskifte är aktuellt. Som utgångspunkt behandlas då arvsrätten 

utifrån efterlevande maka och bröstarvingar enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Vidare kommer en 

diskussion att föras om termen fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 2 § ÄB, är välgrundat, 

utifrån efterlevande makas samt bröstarvingars perspektiv, eller om termen borde 

avskaffas. Ett utelämnande av övrigt släktskap, såsom mostrar och fastrar, är en 

självklarhet, då det saknar relevans i uppsatsen. En skildring av för- och nackdelar med en 

reformering av ÄB kommer att redovisas och eventuella förslag på ändringar ska utredas 

om en reformering är aktuell.  

Metoder vid generationsskifte såsom underprisöverlåtelse, fission, andelsbyte, intern 

aktieöverlåtelse, vinstbolagstransaktion och gåva har endast berörts översiktligt, för att få 

en helhetsbild över hur ett generationsskifte kan företas. 

Denna uppsats fokuserar på små och medelstora familjebolag. Ett uteslutande av skalbolag 

är ett faktum, då sådant bolag anses vara allt för osäker i denna kontext. Vidare berörs 

endast svenska rättsregler i uppsatsen, då internationella aspekter är ett alltför brett område. 

Slutligen bör nämnas att uppsatsen utgår från den situation då det är maken som är 

företagsledaren och att det är den som avlider först i äktenskapet. En ytterligare 

utgångspunkt är att uppsatsen förutsätter att bröstarvingarna har intresse samt kunskap om 
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företagande, medan efterlevande maka inte besitter den kunskapen, just eftersom det är där 

problemen uppstår. 

1.3 Metod och material 

Denna uppsats kommer att följa en traditionell rättsdogmatisk9 metod vilket innebär att 

rättskällornas hierarkiska ordning följs. Lagtexten analyseras med hjälp av förarbeten, praxis 

och doktrin för att få en djupare förståelse i lagens innebörd. Då omfattningen av praxis 

inte är stor på detta område, har en fullständig undersökning av denna källa gjorts. Doktrin 

används på områden där lagtext inte är uttömmande, där förarbeten och praxis saknas eller 

då doktrin ger ett mer utförligt resonemang kring ämnet. 

En beskrivande metod används i faktaavsnitten för att skildra, enligt gällande rätt, de 

grundläggande metoderna vid generationsskifte, medan en jämförelse mellan arv och 

testamente utreds i diskussionen. Vidare används även en resonerande och utredande 

metod i diskussionen, för att analysera och klargöra för spörsmålen i syftet. 

1.4 Disposition 

I det inledande kapitel 2 definieras vad små och medelstora bolag är. Vidare i kapitel 3 

behandlas generationsskiften i allmänhet och vilka metoder som är tillämpliga vid ett skifte. 

I kapitel 4 behandlas successionsrätten med inriktning på den svenska arvsrätten med 

utgångspunkt på arv som metod vid generationsskifte. En utförlig redogörelse för 

testamente finns i kapitel 5 där tonvikten ligger i testamente som metod vid 

generationsskifte. Avslutningsvis återfinns en diskussion och slutsats kring syftet i kapitel 6.  

                                                 
9 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1:1 

upplaga, Fritzes förlag, Göteborg 1995, sida 312 f. 
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2  Små och medelstora bolag  

När man ska avgöra om ett bolag behandlas som litet eller medelstort ser man till antalet 

personer som är anställda i företaget samt dess omsättning respektive balansomslutning. 

Ett litet företag har färre än 50 personer anställda och en balansomslutning som inte har 

större omfattning än 10 miljoner euro per år. Klassificeringen av ett medelstort bolag är att 

personalstyrkan är färre än 250 personer samt att balansomslutningen inte överstiger 43 

miljoner euro per år eller att årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro. Bolagens 

definition stadgas i artikel 2 i Kommissionens rekommendation10. Vad som utmärker små 

och medelstora företag (SMF) är att aktieägarna har en nära relation till varandra, till 

exempel familj eller familjebolag, samt att aktieägarna ofta är anställda i företaget.11 Dessa 

bolag har en betydande nackdel, eftersom konflikter lätt kan uppstå då 

aktieägarna/familjemedlemmarna är tätt inpå varandra dagligen samtidigt som en stor 

fördel föreligger. Kravet på lojalitet i bolag är viktigt och ofta vet man hur en 

familjemedlem fungerar både i praktiken och privat.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt 

små och medelstora företag [EUT L 124, 20.5.2003]. 

11 Neville, Mette, Sørensen, Engsig, Company law and SMEs, Thomson Reuters, Köpenhamn 2010, sida 17. 

12 Neville m fl, Company Law and SMEs, sida 20. 
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3  Generationsskifte 

3.1 Allmänt om generationsskifte 

I familjeägda bolag kan ett generationsskifte vara relativt komplicerat. Det eftersom 

ledarskapet och ägandet har ett nära samband. Om ägaren avlider innebär det att både 

ledarskapet och ägandet fallerar. En ytterligare komplikation med generationsskifte är att 

förmögenheten som familjen investerat är uppbunden i företaget.13 

Som ovan nämnts, i kapitel 1.1, är en generationsskiftesstorm att vänta eftersom 

majoriteten av familjeföretag styrs av 40-talister. De företag som rankas högst i riskgruppen 

för generationsskiften är företag som har en ledare över 50 år, företag som ägs till mer än 

50 % av ledaren samt företag som innehar mellan två och 49 heltidsarbetande.14 Det 

innebär att ca 45 000 till 50 000 företag ligger inom denna riskgrupp.15 

Det finns ingen ensidig definition på generationsskifte, eftersom det kan avse överlåtande 

av ägandet och/eller ledarskapet i ett företag. Dessa skiften är påverkade av olika faktorer, 

främst familjen.16 Överlåtelsen till nästkommande generation kan ske på olika sätt. De mest 

centrala alternativen för överlåtelse är att sälja till utomstående förvärvare, att överlåta 

ägandet till följande generation eller att inte göra någonting alls, det vill säga en upplösning 

av företaget. Det sista alternativet är inte att rekommendera, då det kan blir kostsamt.17 En 

sammanfattande definition kan således vara att den äldre generationen låter den yngre 

generationen ta över ägandet respektive ledarskapet. Det är däremot outforskat vilka 

omständigheter som påverkas i denna process.18  

Att överlåta företaget till den yngre generationen, det vill säga till barn eller barnbarn, är 

inte helt oproblematiskt.19 Förvärvarna av bolaget måste givetvis ha kunskap om hur ett 

företag styrs. Hur förvärvas då den kunskapen? Det finns något som kallas för unik 

                                                 
13 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 11.  

14 NUTEK B 2004:2, sida 21. 

15 NUTEK B 2004:2, sida 21.  

16 Bjuggren, Per-Olof, Sund, Lars-Göran, Organisering av generationsskifte i små och medelstora 
familjeföretag, Skattenytt 2003, sida 529. 

17 Bjuggren m fl, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, sida 529. 

18 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 5. 

19 Bjuggren m fl, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, sida 529. 
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företagskunskap20, vilket innebär att då den yngre generationen är uppväxt med ägaren och 

dennes kunskap antas de ha en så pass stor inblick i företaget då de iakttagit och lyssnat till 

den äldre generationen. Utöver det har barnet kanske fått möjlighet att omsätta sina 

kunskaper i praktiken genom exempelvis sommarjobb eller dylikt. På så sätt förvärvas unik 

företagskunskap och denna kunskap är av så kallad ”tyst karaktär”, vilket många branscher 

tillämpar.21 

Att överlåta ett familjeföretag till nästa generation kan leda till höga kostnader och i värsta 

fall konkurs eller likvidation. För att undvika detta bör skiftet vara planerat och ske med 

rätt metod för att övergången ska bli så smidig som möjligt.22    

3.2 Metoder för generationsskifte  

3.2.1 Arv 

När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap fördelas.23 Är den avlidne gift tillfaller 

egendomen den efterlevande makan, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Makan får kvarlåtenskapen före 

eventuella gemensamma bröstarvingar, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Har den avlidne barn med en 

annan än den efterlevande makan, så kallade särkullbarn, har de bättre rätt till arvet än 

makan, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. De gemensamma barnen får vänta med att få ut sitt arv, från 

den först avlidne, tills den efterlevande makan avlider. Arvet efter den först avlidne, som 

bröstarvingarna ska utfå, kallas för efterarv, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Arvsskifte av den avlidens 

kvarlåtenskap fördelas genom en arvsordning, se mer om detta i kapitel 4.3. 

Utifrån det sagda innebär det att om en företagsägare avlider, utan att ha planerat ett 

generationsskifte, träder dennes dödsbo in som ägare till aktierna. Har den avlidne en 

hustru kommer hon att få makens kvarlåtenskap inklusive aktierna i företaget, så länge inga 

särkullbarn finns.24 Om det dessutom inte har upprättats ett äktenskapsförord mellan 

makarna, om att viss egendom ska utgöra enskild egendom, ärver även den efterlevande 

makan den avlidnes enskilda egendom.25 På så vis ärvs aktierna i företaget av den 

                                                 
20 Bjuggren m fl, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, sida 529. 

21 Bjuggren m fl, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, sida 529. 

22 Bjuggren m fl, Organisering av generationsskifte i små och medelstora familjeföretag, sida 533. 

23 Sund, Lars-Göran, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, Iustus förlag, 
Stockholm 2001, sida 176. 

24 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 13. 

25 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 14. 
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efterlevande makan oavsett om aktierna är enskild egendom eller inte. En utförligare 

presentation om arv finns i kapitel 4.    

3.2.2 Testamente 

Ett testamente är en formbunden handling och det är den enda dödsrättshandling som 

tillåts i Sverige.26 För att ett testamente ska vara giltigt krävs det ett skriftligt åtagande från 

testatorn samt dennes underskrift där två vittnen närvarar, 10 kap. 1 § ÄB. Testatorn kan 

när som helst återkalla sitt gällande testamente, 10 kap. 5 § ÄB, eller göra tillägg i det, 10 

kap. 6 § ÄB. För att ett testamente ska vara återkallat krävs att ett nytt testamente upprättas 

eller att den gamla handlingen förstörs, 10 kap. 5 § ÄB.  

En fördel med att upprätta ett testamente är förmågan att avfatta villkor i det, till exempel 

att all egendom som tillfaller testamentstagaren ska vara enskild egendom. Det är bra vid 

generationsskifte just på grund av andelarna och att testatorn därigenom kan utelämna de 

personer som testatorn inte vill ha in i företaget.27 En utförligare presentation av testamente 

samt testamente som metod vid generationsskifte finns i kapitel 5 och framåt.  

3.2.3 Gåva  

Att den äldre generationen ger gåvor till den yngre generationen i form av aktier är en 

användbar metod vid generationsskifte. En gåva i denna kontext innebär att mottagaren 

inte betalar för att ta emot den. Domstolen har i rättspraxis28 framhållit att en gåva 

definieras som en förmögenhetsöverföring med frivillig och välvillig avsikt. Vidare stadgade 

Högsta domstolen att förmögenhetsöverföringen inte behöver ske vid en och samma 

tidpunkt samt att förmögenhetsminskningen hos givaren kan räknas in i dessa tre rekvisit 

oavsett om det sker i framtid eller nutid.  

Om en företagsägare har tre barn, men avser att ge aktier till endast ett, bör ägaren 

uppmärksamma gåva som förskott på arv. Det innebär att det barn som mottager aktierna 

måste avräkna dessa från sitt kommande arv.29 Det är därmed viktigt att företagsägaren 

uttryckligen framhäver att gåvan inte är ett förskott på arv, om det inte är menat så, 6 kap. 

                                                 
26 Eriksson, Anders, Arv och testamente, Thomson förlag, Stockholm 2008, sida 139. 

27 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 38. 

28 RÅ 2000 ref. 31. Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). 
Inkomsttaxering 1992 respektive 1990, sida 6. Se även SOU 1939:18. Betänkande med förslag till 
förordning om arvs- och gåvoskatt m.m. sida 139 ff.  

29 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 40 f. 
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1 § 1 st. ÄB. En ytterligare aspekt som ska tas hänsyn till är att om mottagaren är gift bör 

ägaren i gåvobrevet ange att aktierna utgör enskild egendom. Därigenom tillförsäkras 

aktierna att stanna hos mottagaren om äktenskapsskillnad uppstår.30 

Om gåvan är avsedd till ett minderårigt barn får förmyndaren ta hand om aktierna å 

barnets vägnar, 15 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken (1949:381) (FB). En omyndig har inte alltid 

förståelse för gåvans innebörd, vilket är en absolut nödvändighet när det kommer till att 

erhålla aktier i ett företag.31 Om föräldern är givaren av gåvan krävs det att en god man 

inrättas för att ta emot egendomen samt att förvara den tills barnet själv kan ansvara för 

gåvan, 11 kap. 2 § FB.   

I vissa fall kan det vara mer lämpligt att vänta med att ge en gåva tills barnet är myndigt. 

Det, eftersom en redovisningsskyldighet till en överförmyndare kan uppkomma i samband 

med överföring av andelar vid generationsskifte.32 Genom redovisningsskyldigheten kan 

familjeekonomin komma att exponeras, vilket inte alltid är önskvärt.33 Å andra sidan kan 

företagsägaren bestämma att gåvan ska stå under särskild förvaltning, det vill säga utan 

föräldrarnas rätt att bestämma över den. Särskild förvaltning kan exempelvis vara en bank.34  

3.2.4 Andelsbyten 

Ett andelsbyte går ut på att ett företag A överlåter aktier till företag B, där företag B inte 

betalar någon köpeskilling för aktierna utan låter företag A erhålla aktier i företag B.35 Det 

blir med andra ord ett utbyte av aktier i varandras bolag, 44 kap. 3 § inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL). I 49 kap. IL finns uppskovsgrunder för beskattning vid andelsbyten där 

vissa kriterier uppställs för att uppskov ska godkännas. Exempel på några uppskovskriterier 

är: 

 Om säljaren är en fysisk person ska denne vara hemmavarande i Sverige, 49 kap. 8 

§ IL, 

 det förvärvande bolaget kan vara utländskt eller svenskt, 49 kap. 9 § IL eller 

                                                 
30 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 40 f. 

31 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 41. 

32 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 42. 

33 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 42. 

34 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 42. 

35 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 82. 
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 vid slutet av året då avyttringen skett ska det förvärvande bolaget inneha andelar, 

som överstiger 50 % av röstetalet, i det avyttrade bolaget, 49 kap. 12 § 1 st. IL.  

För att uppskov ska beviljas vid generationsskifte krävs det två aktiva bolag, den äldre 

generationens bolag samt den yngre generationens bolag. Utöver det krävs det att den äldre 

generationens bolag nöjer sig med en köpeskilling av högst tio procent av aktiernas 

nominella värde.36 På så vis blir de äldre aktieägare i den yngre generationens bolag, men ett 

generationsskifte sker inte förrän den äldre generationens bortgång.37 Om ett 

generationsskifte ska företas omedelbart, krävs att aktierna överförs genom till exempel 

gåva.38    

3.2.5 Underprisöverlåtelse 

Underprisöverlåtelse definieras som att aktierna säljs till ett pris som understiger 

marknadspriset.39 Denna typ av försäljning kan ses som ett blandat fång, eftersom det både 

kan avse köp, ett mindre pris, och gåva, då den nya ägaren inte behöver betala fullpris.40 

Nedan följer ett exempel för att förstå underprisöverlåtelse till fysisk person. 

”A skänker aktierna i familjeföretaget AB Alfa till sonen C med villkor om vederlag på 100.000 kr. Bolaget har 

ett marknadsvärde på 1.000.000 kr. A:s anskaffningsvärde på aktierna uppgår till 50.000 kr. Vederlaget 

motsvarar inte aktiernas marknadsvärde, alltså föreligger ett blandat fång. A skall kapitalvinstbeskattas för den del 

som kan uppfattas som köpdel. För att avgränsa denna del ställs vederlaget i relation till marknadsvärdet, vilket ger 

(100.000 : 1.000.000 =) 10 procent. Aktierna anses alltså försålda till 10 procent. A kommer därför att 

kapitalvinstbeskattas för 100.000 – (10 % x 50.000, dvs. anskaffningsvärdet) = 95.000 kr. Om vinsten träffas 

fullt ut av särreglerna för fåmansbolag kan skatten för A beräknas till 41.000 kr.”41 

Om C, som privatperson, i detta fall ska betala ett visst belopp för aktierna kan problem 

uppstå, eftersom C:s privata ekonomi kan komma att belastas. Alternativ för att undvika 

                                                 
36 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 85. 

37 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 85. 

38 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 85. 

39 Dahlin, Lotta, Lundén, Björn, Nygren, Karin, Förmånsbeskattning, 3 upplaga, Björn Lundén Information 
AB, Uddevalla 1999, sida 94. 

40 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 47. 

41 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 47. 
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denna problematik är att överföra aktierna, till ett underpris, till ett av A bildat bolag som 

denne senare skänker till C.42  

En annan form av underprisöverlåtelse, som är lättare rent ekonomiskt, är då en 

underprisöverlåtelse sker från den äldre generationen till den yngre generationen som bildat 

ett eget bolag. På så vis belastas företagets ekonomi, då bolaget får betala för aktierna, 

istället för barnens privata ekonomi. Även i detta fall berörs reglerna om blandade fång, se 

ovanstående exempel.  

3.2.6 Intern aktieöverlåtelse 

Det finns olika sätt för företag att överlåta aktier i ett familjeföretag. Två viktiga former av 

intern aktieöverlåtelse kommer att presenteras nedan. De två formerna behandlar då 

överlåtelse av aktier i familjeföretag sker till: 43 

 Ett företag i den yngre generationen eller 

 ett nytt bolag bildat av den äldre generationen som sedan överlåter aktierna till den 

yngre generationen utan vederlag. 

När den äldre generationen (Alfa AB) vill överföra aktier till den yngre generationen (Beta 

AB) är det, av ekonomiska aspekter, bättre att överlåtelsen sker i ett steg, det vill säga till 

Beta AB.44 Det är mer förmånligt att barnen har bildat ett bolag i förväg, för att undvika att 

den privata ekonomin belastas, det vill säga att de som fysiska personer måste köpa aktierna 

i Alfa AB. Resultatet av det blir att en koncern bildas.45 Beta AB utgör moderbolag, som 

egentligen inte har någon egen rörelse, och Alfa AB som dotterbolag, där företaget innehar 

aktierna samt en skuld efter att ha förvärva aktierna från den äldre generationen.46 

Nackdelen med denna form av intern aktieöverlåtelse är att det kan vara opraktiskt att 

handha verksamheten i olika bolag.47 Bolagen måste ha separata årsredovisningar, vilket 

                                                 
42 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 48. 

43 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 50. 

44 Grosskopf, Göran, Beskattning av fåmansbolag, P A Norstedts & Söners förlag, Lund 1976, sida 222. 

45 Grosskopf, Beskattning av fåmansbolag, sida 222. 

46 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 52. 

47 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 53. 
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innebär att koncernen måste ha en egen, moderbolaget en egen och dotterbolaget en 

egen.48  

A     C 
 
Alfa AB    Beta AB 
    
      
 
     Alfa AB 

 

Bild I, avser att åskådliggöra en intern aktieöverlåtelse i ett steg.49 

Den andra formen för intern aktieöverlåtelse sker i två steg. Dessa två steg kan beskrivas 

som att den äldre generationen, (A) Alfa AB, startar ett nytt bolag, Beta AB, varav aktierna 

överlåts till det nya bolaget.50 Vanligtvis sätts priset under marknadsvärdet eller vad A 

behöver för att trygga ekonomin.51 Vidare överlåts aktierna till den yngre generationen, C, 

utan att en köpeskilling erläggs eller att ett nytt bolag behöver upprättas av C.52  

Fördelen med metoden är att man slipper problemen kring blandade fång, se kapitel 3.2.5, 

eftersom det kan ses som enbart en gåva från den äldre generationen.53 Nedan följer en bild 

för att tydliggöra tillvägagångssättets två steg. 

     A    A    C 

Alfa AB   Beta AB   Beta AB 

     Alfa AB   Alfa AB 

 

Bild II, avser att illustrera en intern aktieöverlåtelse i två steg.54 

                                                 
48 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 53. 

49 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 52. 

50 Grosskopf, Beskattning av fåmansbolag, sida 222. 

51 Grosskopf, Beskattning av fåmansbolag, sida 222. 

52 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 54.  

53 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 54. 

54 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 54. 
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3.2.7 Fission 

Fission som metod vid generationsskifte är föga praktiskt rent värdemässigt sätt.55 Fission 

uppstår då den yngre generation vill ta över den äldres verksamhet samtidigt som barnen 

inte vill arbeta gemensamt i företaget.56 Fission har definierats av bl.a. Joachimsson såsom;57 

”Företagsdelning som karaktäriseras av att tillgångarna och skulderna i ett företag delas mellan två eller flera 

företag. Förfarandet skall leda till att det ursprungliga företagets verksamhet bedrivs i minst två operativt och 

ägarmässigt fristående företag” 

Detta innebär att ursprungsbolagets tillgångar och skulder delas upp, det vill säga att dess 

tillgångar och skulder delas på antal bolag som barnen bildat, 24 kap. 1 § aktiebolagslagen 

(2005:551) (ABL). Det överlåtande bolaget kan sedan upplösas utan likvidation eller utan 

att upplösas överhuvudtaget, 24 kap. 1 § 2 st. 1-2 p. ABL. 

Om man ser det ur ett skattemässigt perspektiv definieras fissioner såsom att det 

överlåtande bolaget delar ut sina tillgångar och skulder till två eller fler andra företag, 

exempelvis två olika bolag som barnen startat upp. Det överlåtande bolaget ska sedan 

upplösas utan att likvideras, 37 kap. 5 § IL.    

3.2.8 Vinstbolagstransaktion  

En vinstbolagstransaktion kan innebära att inkråmet i den äldre generationens 

familjeföretag överlåts till ett nytt bolag eller så kan det innebära att företagsledaren avyttrar 

aktierna i bolaget.58 Om inkråmet överlåts till ett nytt bolag, likvideras ursprungsbolaget.59 

Det nya bolaget kan vara ett företag ägt av barnen eller så kan det röra sig om ett nystartat 

företag av den äldre generationen. Efter att en inkråmsöverlåtelse har skett kan det 

ursprungliga företaget säljas vidare till en extern köpare eller likvideras. För att undvika 

skalbolagsregler vid en försäljning till utomstående, är en likvidation av bolaget att föredra. 

På så sätt slipper bolagsägaren att lämna in en skalbolagsdeklaration samt att ställa säkerhet 

för eventuell skatt.60 

                                                 
55 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 60. 

56 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 60. 

57 Joachimsson, Robert, Thorell, Per, Delning av företag: fissioner i företags- och ägarperspektiv, 1 upplaga, 
SNS förlag, Stockholm 1988, sida 23. 

58 Grosskopf, Beskattning av fåmansbolag, sida 185. 

59 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 58. 

60 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 58. 
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Om företaget istället likvideras kan priset på inkråmet sänkas betydligt och barnen har då 

större möjlighet att finansiera köpet.61 Att inkråmspriset blir mindre är för att 

ursprungsbolaget kapitalvinstbeskattas för likvidationsvärdet minskat med 

anskaffningsutgiften för aktierna, 44 kap. 7 § IL. Därigenom kan ett generationsskifte till 

den yngre generationen komma att företas. Nedan finns en bild över hur en 

vinstbolagstransaktion går till. 

 

Utomstående   A    A (eller C)  C 

    ägare         

 

 

Företag 1        Företag 1        Inkråm  Företag 2         Företag 2 

Bild III, avser att åskådliggöra hur en vinstbolagstransaktion kan se ut i ett familjeföretag.62 

 

 

                                                 
61 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 58. 

62 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 58. 
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4 Arvsrätten  

4.1 Den svenska successionsrätten 

Arvsrätten regleras i dag genom ÄB som trädde ikraft 1959. ÄB har efter år 1959 

genomgått ett flertal reformeringar.63 En viktig ändring, som skedde 1987, behandlar regler 

om efterlevande make och bröstarvingars arvsrätt.64 Då en person avlider ska ett arvsskifte 

göras på den avlidnes kvarlåtenskap.65 De som har rätt till arv är den avlidnes familj, 2 kap. 

ÄB. Det finns vissa krav för att få ärva och den främsta är att arvtagaren ska vara i livet, 1 

kap. 1 § ÄB. För att fördela arvet efter den avlidne finns två successionsrättsliga metoder, 

arv och testamente.66 Successionsrätten reglerar vem som har rätt till arvet före någon 

annan, vilket kallas för den legala arvsordningen.67 Om den avlidne inte har upprättat ett 

testamente och ej har några arvingar, tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden, 5 

kap. 1 § ÄB.  

Arvsrättens utveckling fram tills idag baserades på två principer; gradualprincipen eller 

parantelprincipen.68 Gradualprincipen, gick ut på att den som ärvde först efter den avlidne 

övertog allt. Syftet med detta var att boet inte skulle delas av för många arvingar. Denna 

princip används inte idag.69 Parantelprincipen innebär att aktuella arvingar delas in i olika 

arvsklasser med olika förutsättningar för arvsrätt och den tillämpas än idag.70 

4.2 Ärvdabalkens utveckling 

Som ovan nämnts i kapitel 4.1 var den mest betydande reformen den efterlevande makans 

arvsrätt före de gemensamma bröstarvingarna.71 Först efter den efterlevande makans död 

har barnen rätt till arv från den först avlidne, ett så kallat efterarv, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

                                                 
63 Eriksson, Arv och testamente, sida 13. 

64 Eriksson, Arv och testamente, sida 13. 

65 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 176. 

66 Eriksson, Arv och testamente, sida 14 f. 

67 Eriksson, Arv och testamente, sida 14 f. 

68 Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 2 upplaga, Iustus förlag, 
Uppsala 2007, sida 19. 

69 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 19.  

70 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 19.  

71 Lind, Göran, Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken – Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, 6:1 
upplaga, Norstedts juridik, Stockholm 2008, sida 49. 
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Reformen företogs eftersom bröstarvingarnas arvsrätt inte längre var motiverad. Att 

arvsrätten för bröstarvingar var till för att säkerställa deras ekonomiska situation, ansågs 

inte lika betydelsefullt som att säkerställa efterlevande makas ställning.72 Innan denna 

reform framtogs, fanns det negativa verkningar med att enbart skydda bröstarvingarna. Då 

maken avled tvingades makan flytta från hemmet och avstå från lösöre till förmån för 

barnen. Tankar kring att makan skulle få stanna i orubbat bo ansågs mer förmånligt ur ett 

försörjningsperspektiv av barnen, eftersom arvet inte ansågs lika betydelsefullt för 

bröstarvingarna som för makan.73  

En makas rätt till arv har inte alltid varit lika prioriterad som den är idag.74 Från början fick 

en maka ingenting av kvarlåtenskapen, dock fanns rätten till morgongåva, det vill säga en 

änkeförsörjning.75 Denna form av försörjning avskaffades då 1921 års giftermålsbalk (GB) 

infördes. GB utgjorde en tillfällig arvsrätt för den efterlevande, där halva gemensamma 

boet och hälften av kvarlåtenskapen tillföll den avlidnes maka.76 Likväl ansågs den 

efterlevande makan vara i behov av starkare skydd än vad GB erbjöd. Genom 1928 års 

arvslag, som ersatte GB, utvecklades makas arvsrätt på så sätt att den efterlevande ärver 

hela kvarlåtenskapen från den avlidne.77 

4.3 Arvsrätt och arvsordning 

Arvsordningen avser att utreda vem som har bäst rätt till den avlidnes kvarlåtenskap, 2 kap. 

ÄB. Detta system utgår ifrån principen att ju närmre släktskap man har till den avlidne, 

desto större chans till arv före andra föreligger. Arvsordningens princip stadgas i 2 kap. ÄB. 

Släktskapet är indelat i tre olika klasser där första arvsklassen består av maka/make, 

särkullbarn samt bröstarvingar, 2 kap. 1 § ÄB. Finns det inga arvtagare i första arvsklassen, 

har andra arvsklassen bäst rätt till arvet. Andra arvsklassen består av mor och far, syskon 

samt syskons bröstarvingar, 2 kap. 2 § ÄB.  

                                                 
72 Proposition 1986/87:1 till äktenskapsbalk (1987:230), sida 81 ff. 

73 Prop. 1986/87:1, sida 81 ff. 

74 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 22 f. 

75 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 22 f. 

76 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 22 f. 

77 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 22 f.  
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Är modern och fadern avlidna och har den avlidne inga syskon, har mor/far-föräldrar, 

fastrar, mostrar och så vidare, arvsrätt, 2 kap. 3 § ÄB. Finns det inga arvingar tillfaller 

kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden, 5 kap. 1 § ÄB. För att andra arvsklassen ska få ärva 

den avlidnes kvarlåtenskap måste första arvsklassen vara helt utesluten, det vill säga att det 

inte finns någon make/maka, bröstarvingar eller särkullbarn. En arvsklass måste således 

vara helt uttömd innan nästa arvsklass får rättigheten att ärva.78 

Fördelningen av kvarlåtenskapen ska vara lika, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Det innebär att om det 

finns tre barn till den avlidne ska 1/3 av arvet tilldelas varje barn. Om något av barnet är 

avlidet, ska 1/3 gå till det barnets avkomma, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Det kallas för istadarätten79 

och innebär att avkomman träder in i den avlidnes barns ställe.  

Arvsfördelningen klarläggs med nedanstående exempel. 

”Kalle – som aldrig varit gift – avlider och efterlämnar som enda släkting sin dotter Ida, Idas dotter Elsa samt sin 

avlidne son Kurts två barn Jan och Magnus. Kvarlåtenskapen efter Kalle uppgår till 400.000 kr. Testamente finns 

ej. 

     

Kalle 

 

  Ida    Kurt 

 

   

Elsa    Jan  Magnus 

 

Resultatet blir följande. Kvarlåtenskapen skall fördelas lika mellan Idas och Kurts grenar. Det blir 200.000 kr till 

vardera gren. Ida lever. Hon ärver därför ensam de 200.000 kr som fallit på hennes gren. Elsa får ingenting 

eftersom Ida lever. Elsa har således inte rätt att inträda i Idas ställe. Kurt är däremot avliden vid Kalles död. I hans 

ställe inträder därför enligt reglerna om istadarätten hans söner Jan och Magnus. De delar lika på den del av 

kvarlåtenskapen som fallit på Kurts gren. Det innebär att de delar lika på 200.000 kr, dvs. de får 100.000 kr 

                                                 
78 Eriksson, Arv och testamente, sida 22. 

79 Eriksson, Arv och testamente, sida 22. 
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vardera. Kvarlåtenskapen på 400.000 kr skall således sammanfattningsvis fördelas så att Ida får 200.000 kr, Jan 

100.000 kr och Magnus 100.000 kr.”80 

4.4 Efterlevande makas arvsrätt 

Genom ÄB:s reform, år 1987, ändrades reglerna om arvsrätt för efterlevande maka och 

bröstarvingar.81 Då en avliden person efterlämnar en maka, ärver denne hela den avlidnes 

kvarlåtenskap före bröstarvingarna, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Med det sagt innebär det inte att 

bröstarvingar inte får ut något arv alls. Bröstarvingar får ett efterarv då den efterlevande 

makan avlider, vilket innebär ett arv efter maken, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB.  Om arvlåtaren 

lämnar bröstarvingar som inte är efterlevande makas barn, så kallade särkullbarn, har de 

bättre rätt till arv än makan, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB.  

Om den avlidne endast lämnar efter sig en maka och inga bröstarvingar, kommer makan att 

ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt, det vill säga att efterlevande maka fritt får 

disponera egendomen hur helst denne vill.82 Oavsett om det finns arvingar i tredje 

arvsklassen, kommer de inte att ha någon arvsrätt då det finns levande kvar i den första 

arvsklassen.83 Ett exempel för att förtydliga påståendet. 

”Jonas avlider och efterlämnar sin hustru Nina samt som enda släkting sin morbror Kurre. Jonas och Nina har 

bara giftorättsgods i sitt äktenskap, Jonas 600.000 kr och Nina 400.000 kr. De är skuldfria. 

Först görs bodelning. Den ger 500.000 kr till vardera sidan. Kvarlåtenskapen efter Jonas är alltså 500.000 kr. 

Den ärvs i sin helhet av hustrun Nina som ju har bästa arvsrätten. Kurre är en arvinge i tredje arvsklassen. 

Arvingar i tredje arvsklassen är helt uteslutna från arv om det finns en efterlevande make.”84 

Om det däremot finns arvingar i första och andra arvsklassen förutom den efterlevande 

makan, ärver makan kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Fri 

förfoganderätt innebär att den efterlevande makan inte har rätten att förfoga över 

egendomen genom att testamentera bort den, men makan kan däremot sälja eller ge bort 

egendomen, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB.  

                                                 
80 Eriksson, Arv och testamente, sida 24. 

81 Eriksson, Arv och testamente, sida 13. 

82 Eriksson, Arv och testamente, sida 67. 

83 Agell, Anders, Äktenskap Samboende Partnerskap, 3 upplaga, Iustus förlag, Uppsala 2004, sida 200.  

84 Eriksson, Arv och testamente, sida 67. 
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Ett tolkningsproblem kan komma att uppstå när det gäller efterlevande makas arvsrätt. 

Vem innefattar ”efterlevande maka”? Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ska arvet efter den avlidne 

tillfalla den efterlevande makan. Kravet för att erhålla arvsrätt enligt paragrafen är att den 

avlidne och den efterlevande makan var gifta vid tidpunkten för dödsfallet, 3 kap. 10 § ÄB 

e contrario. Om den efterlevande makan och den avlidne låg i mål om äktenskapsskillnad 

har makan alltså inte längre någon rätt till arv, 3 kap. 10 § ÄB.  

Vidare i 3 kap. 1 § 1 st. ÄB föreskrivs att kvarlåtenskapen ”skall” tillfalla efterlevande maka. 

En makas arvsrätt är inte laglottsskyddad, vilket innebär att den avlidne får upprätta ett 

testamente där kvarlåtenskapen tillfaller någon annan namngiven person.85 Därav att regeln 

inte är absolut.86 Ett upprättat testamente kan, med andra ord, göra efterlevande maka 

arvlös, om endast särkullbarn finns. Inga regler kommer dock utan undantag. Undantaget 

stadgar att den efterlevande makan har rätt till fyra basbelopp oavsett vad ett testamente 

säger, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB.  

4.5 Bodelning vid ena makens död 

När ett äktenskap upplöses genom ena makens död ska makarnas egendom delas mellan 

dem, 9 kap. 1 § 1 st. äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). En bodelning behöver inte göras 

då makarna endast har enskild egendom och då inga anspråk på bostad eller lösöre har 

företagits, 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB. Vilken egendom som ska vara med i bodelningen avgörs 

utifrån egendomsförhållandena vid dagen för dödsfallet, 9 kap. 2 § ÄktB. Syftet med att 

utföra en bodelning är att dela makarnas giftorättsgods lika med utgångspunkt i det 

sammanlagda nettovärdet av deras tillgångar.87 För att kunna fastställa hur mycket varje 

make ska erhålla ska en andelsberäkning samt lottläggning av egendomen göras.88 I en 

bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB, men makarna har givetvis 

möjlighet att undanta egendom av personlig karaktär i skälig omfattning, 10 kap. 2 § ÄktB.  

Vid bodelningstillfället ska makarnas andelar i boet beräknas med avdrag för eventuella 

skulder som en make har, 11 kap. 1-2 §§ ÄktB. Summan av andelsberäkningen ska delas 

lika mellan makarna, det vill säga en lottläggning genomförs, 11 kap. 7 § ÄktB. Om den ena 

                                                 
85 Lind m fl, Kommentar till Ärvdabalken del I (1-17 kap.) Arv och testamente, sida 57 f. 

86 Lind m fl, Kommentar till Ärvdabalken del I (1-17 kap.) Arv och testamente, sida 57 f. 

87 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 63. 

88 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 63.  
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maken har ett högre värde på sitt giftorättsgods, får denne välja vilken egendom som kan 

utges till den andra maken, just för att likadelningsprincipen ska bestå, 11 kap. 7 § ÄktB. 

Om det är den avlidnes giftorättsgods som är högre, är det dödsboet som får bestämma 

vilken egendom som ska utges eftersom de representerar den avlidne.89 Om dödsboet så 

vill, kan det ge pengar istället för egendom till den efterlevande, 11 kap. 9 § 1 st. ÄktB.  

Om efterlevande maka begär att giftorättsgodset ska förbli odelat mellan dem, det vill säga 

en jämkning av bodelningen, får paret behålla sina andelar var för sig och en bodelning 

behöver således inte utföras 12 kap. 2 § 1 st. ÄktB.          

4.6 Arv som metod vid generationsskifte 

Ett oplanerat skifte sker då ägaren till ett företag avlider utan att ha diskuterat hur företaget 

ska leva vidare samt vem som ska ta över ägarpositionen.90 Det innebär att företaget sätts i 

en ofördelaktig sits på så sätt att det inte alltid finns någon i familjen som vill ta över.91 

Detta kan således resultera i att företaget upphör.92 Ett oplanerat generationsskifte är inte 

att rekommendera då det kan bli kostsamt för familjen.93 Nedan följer ett par exempel på 

konsekvenser av arv som metod vid generationsskifte. 

Exempel 1 – företagsandelar vid arvsskifte 

Kalle och Lisa är gifta och har två gemensamma barn Sven och Nils. Kalle äger ett 

familjeföretag till 100 %. Lisa arbetar som sjuksköterska och är inte intresserad av att 

överta ett familjeföretag överhuvudtaget. Sven däremot, innehar en ledande position i 

styrelsen i företaget och är mycket intresserad, likväl kvalificerad, för att leda företaget. Nils 

studerar fortfarande och har inte tid för familjeföretaget. Kalle avlider plötsligt, endast 55 år 

gammal, utan att ens ha yttrat sig över ett kommande generationsskifte. Aktierna i företaget 

uppgår till ett värde av 2 000 000 kr och utgör ej enskild egendom. Testamente finns ej. På 

begravningen börjar Lisa och Sven bråka över företagets fortlevnad, där Sven hävdar att 

                                                 
89 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 68. 

90 NUTEK B 2004:2, sida 15. 

91 NUTEK B 2004:2, sida 15. 

92 NUTEK B 2004:2, sida 15. 

93 NUTEK Verket för näringslivsutveckling, Ägarskiften och ledarskiften i företag – en fördjupad analys, B 
2004:6, NUTEK, Stockholm 2004, sida 3. 
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han bör få ta över företaget. Lisa, som börjat inse att företaget genererar en god summa 

pengar, vill också ta över företaget helt själv. 

Då ett generationsskifte inte var planerat tar de arvsrättsliga reglerna över, vilket innebär att 

andelarna ingår i Kalles kvarlåtenskap. Kalles giftorättsgods, som ingår i bodelningen, 

uppgår till 2 000 000 kr. Lisas giftorättsgods uppgår till 0 kr.   

Från bodelningen får Lisa 1 000 000 kr, vilket utgör hälften av Kalles giftorättsgods. Kalles 

dödsbo erhåller 1 000 000 kr.  

Det är här problematiken uppstår. Både Lisa och Sven vill ta över bolaget, men 

arvsreglerna ger Lisa fri förfoganderätt över andelarna före Sven enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB 

samt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Sven har alltså inte rätt ärva några andelar i företaget förrän Lisa 

avlider. Detta resulterar i att familjeföretaget kan komma att läggas ner, på grund av Lisas 

brist på kunskap om företagsstyrning och Sven får således aldrig tillgång till 

familjeföretaget.   

Exempel 2 – företagsandelar vid arvsskifte med särkullbarn 

Lars och Lotta är gifta och har två gemensamma barn Li och Ly. Li och Ly är 8 år 

respektive 10 år. Lars har, utöver det, ett barn med Karin som heter Linus. Linus är 24 år 

och har en utbildning inom företagskunskap. Linus driver även en egen firma som 

producerar däck. Lars äger ett familjeföretag till 100 % med Lotta som hans personliga 

sekreterare. Lars avlider plötsligt utan att ha planerat ett generationsskifte. Aktierna i 

företaget uppgår till ett värde av 2 000 000 kr och utgör ej enskild egendom. Testamente 

finns ej. Linus blir förstås ledsen över sin fars bortgång, men även intresserad av att ta över 

familjeföretaget, då det genererar mer vinst än hans eget bolag. Samtidigt vill Lotta ta över 

företaget, då hon anser att en sekreterarpost leder till god kunskap om hur man bedriver ett 

företag lönsamt. 

Även här tar arvsreglerna över eftersom det berör oplanerat generationsskifte. 

Giftorättsgodset uppgår till 4 000 000 kr och ska delas lika mellan makarna. Lotta får 

således 2 000 000 kr och Lars dödsbo får 2 000 000 kr.  

Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB har särkullbarn rätt att utfå sitt arv direkt efter sin förälders 

bortgång, ehuru Lotta lever. Nedan visas arvsfördelningen. 
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Linus, som är särkullbarn, erhåller Lars dödsbo på 2 000 000 kr. Men eftersom laglotten 

utgör lika stor del för alla barn, (tre barn, Li, Ly och Linus) måste summan delas lika på alla 

barn, det vill säga 2 000 000 / 3 = ca 666 666 kr. Detta belopp ska Linus utfå direkt.  

Lotta erhåller giftorättsgodset på 2 000 000 kr + Li och Lys del (666 666 x 2 = 1 333 333 

kr) = ca 3 333 333 kr.  

Li och Ly får vänta på sitt arv tills Lotta avlider. 

Något att uppmärksamma är att Linus kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande 

maka, 3 kap. 9 § ÄB. Om Linus inte avstår från sitt arv blir både Lotta och Linus delägare i 

företaget då det finns fler ägare till aktierna.      
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5 Testamente 

5.1 Allmänt om testamente 

Om företagsägaren, tillika testatorn, inte vill att arvsordningen ska träda in vid dödsfallet, 

ska denne upprätta ett testamente. Testamentet utesluter arvsordningen då testatorn 

uttryckligen testamenterar bort sin ägarandel till en fysisk eller juridisk person som inte 

utpekas i arvsordningen. Man skiljer på två former av testamentstagare, universell 

testamentstagare och legatarie. Med universell testamentstagare menas den person eller 

företag som tilldelas hela eller en kvotdel av kvarlåtenskapen, 11 kap. 10 § 2 st. ÄB.94 En 

testator kan även bestämma att tillgångarna först ska tilldelas en person och när den 

personen avlider ska tillgångarna tilldelas en annan namngiven person. Denna typ av 

testamente kallas för testamentarisk sekundosuccession.95  

Legatarie innebär att en person tilldelas ett visst specifikt föremål till exempel en tavla eller 

en servis, 11 kap. 10 § 1 st. ÄB. Även här kan testatorn bestämma att en viss sak ska tillfalla 

en person och när denne avlider ska en annan person erhålla saken. Detta benämns som 

successiva legat.96  

Testamente är en rättshandling som ska upprättas under testatorns levnad och är den enda 

form av dödsrättshandling, mortis causa, som tillåts i svensk rätt.97 Det innebär att en person 

inte kan avfatta ett avtal där denne fördelar sin kvarlåtenskap, 17 kap. 3 § ÄB.  

5.1.1 Testamentets formkrav och tolkning 

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda. Det 

mest grundläggande kravet för giltighet är att det upprättas skriftligen och med två vittnen, 

10 kap. 1 § ÄB. En annan form av testamente, som skiljer sig från det vanliga, är ett 

nödtestamente. Blir någon allvarligt sjuk och inte längre kan upprätta ett skriftligt 

testamente, får testatorn muntligen avge ett testamente inför två vittnen, 10 kap. 3 § 1 st. 

ÄB. Ett nödtestamente är dock inte giltigt om testatorn under tre månader haft tillfälle att 

upprätta ett ”vanligt” testamente, 10 kap. 3 § 2 st. ÄB. 

                                                 
94 Eriksson, Arv och testamente, sida 137. 

95 Eriksson, Arv och testamente, sida 138. 

96 Eriksson, Arv och testamente, sida 138. 

97 Eriksson, Arv och testamente, sida 139. 
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När en tolkning av ett testamente måste göras, ska inte endast en objektiv tolkning företas, 

även om det är en god utgångspunkt. Det främsta att se till är den viljeteoretiska98 

tolkningen, det vill säga testatorns verkliga vilja, 11 kap. 1 § 1 st. ÄB. Är den verkliga viljan 

otydlig i testamentet får en hypotetisk tolkning göras. Den hypotetiska tolkningen går ut på 

att analysera vad testatorn antas ha velat när denne upprättade testamentet.99 

5.1.2 Återkallelse och ändring av testamente 

För att testatorn ska får göra ändringar i sitt testamente krävs att ett helt nytt testamente 

upprättas i samma ordning som formkraven föreskriver, 10 kap. 6 § ÄB. Det innebär att 

testatorn ej får anteckna på testamentet eller stryka över något, 10 kap. 6 § ÄB, vilket dock 

är vanligt förekommande idag.100 

En återkallelse av ett testamente kan ske när som helst under testatorns livstid. En klausul i 

testamentet om att testatorn inte får återkalla det, är med andra ord ogiltig, 10 kap. 5 § 2 st. 

ÄB. Det finns inget uttryckligt tillvägagångssätt för att återkalla ett testamente, däremot 

gäller inte samma formkrav som för upprättande.101 Riktlinjer för återkallelse är att 

testatorn gjort det känt att förordnandet inte gäller, det vill säga en aktiv handling måste 

företas. Däremot godtas inte att testatorn bestämt sig för att återkalla testamentet, men 

sedan inte agerat utåt.102 

5.1.3 Ogiltighet och klander av testamente 

Ogiltighet inträder när testatorn är obehörig, det vill säga när denne inte har uppnått 

myndig ålder, när formföreskrifterna för ett testamente ej är uppfyllda, 13 kap. 1 § ÄB eller 

då testatorn är under påverkan av psykisk störning, 13 kap. 2 § ÄB. Resultatet av 

ogiltigheten är att testamentet saknar rättslig verkan. Om ett testamente är ogiltigt, men 

ingen arvinge klandrar testamentet vid domstol, kan testamentet fortfarande vara 

gällande.103 Det innebär att ogiltighet kräver klander och detta måste göras inom sex 

månader efter det att arvingen tagit del av testamentet, 14 kap. 5 § 1 st. ÄB.  

                                                 
98 Agell, Anders, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 3 upplaga, Iustus förlag, 

Uppsala 2008, sida 69. 

99 Agell, Testamentsrätt – En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, sida 69. 

100 Agell, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, sida 46. 

101 Agell, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, sida 47. 

102 Agell, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, sida 47 f.  

103 Eriksson, Arv och testamente, sida 236. 
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5.2 Laglott 

Laglottsberättighet innehas av bröstarvingar till en avliden testator och om en bröstarvinge 

är död vid arvlåtarens bortgång är dennes avkomma berättigad till arv.104 Istadarätten gäller 

således även vid laglottssammanhang.105 Hälften av den avlidnes arvslott, som 

bröstarvingen har rätt till, utgör laglotten, 7 kap. 1 § ÄB. Om exempelvis testatorn 

efterlämnar åtta barn, utgör deras respektive arvslott 1/8 och deras laglott 1/16 där varje 

barns lott är individuell. 106  Resterande del som testatorn efterlämnar står denne fritt att 

fördela.107 För att bröstarvingarna ska erhålla sin laglott krävs det att de jämkar testamentet, 

det vill säga om laglotten är kränkt, 7 kap. 3 § 1 st. 1 men. ÄB. Jämkning måste ske, inom 

sex månader från att arvingen tagit del av testamentet, genom att tillkännagiva sitt krav till 

testatorn eller genom att väcka talan mot denne, 7 kap. 3 § 3 st. ÄB. Om en bröstarvinge 

inte jämkar testamentet inom de sex månaderna, har denne ingen rätt till sin laglott.108  

5.3 Förskott på arv 

En gåva som testatorn ger till en bröstarvinge presumeras som förskott på arv.109 Gåvan 

måste vara avsedd att vara ett förskott på arv för att reglerna i 6 kap. ÄB ska gälla. Om 

testatorn föreskrivit, eller med hänsyn till omständigheter i övrigt, att gåvan endast är en 

present till en arvinge, är det inte att se som förskott på arv, 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Exempel 

på vad som inte utgör förskott på arv kan vara bidrag till utbildning eller försörjning av 

barn. Om en gåva klassas som ett förskott, måste den avräknas vid fördelningen av övrigt 

arv och kan på så sätt ge en påverkan på bodelningen som sker vid arvlåtarens död.110  

5.4 Testamente som metod vid generationsskifte 

Ett planerat generationsskifte är att föredra om familjen och ägaren vill behålla företaget. 

Denna process kan ta flera år på grund av alla förberedelser. För att överlämna aktierna i 

                                                 
104 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 11.  

105 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 11.  

106 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 111. 

107 Brattström m fl, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, sida 110.  

108 Eriksson, Arv och testamente, sida 180. 

109 Eriksson, Anders, Den nya familjerätten, 9 upplaga, Norstedts juridik, Mölnlycke 2011, sida 82. 

110 Eriksson, Den nya familjerätten, sida 82. 
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bolaget, från den äldre generationen till den yngre generationen, uppställs fyra stadier för 

att underlätta skiftet:111 

 Initiativ av ägarövergång från ägaren, 

 planering av skifte, 

 genomförande av skifte med avtalsslut och 

 uppföljning av generationsväxlingen. 

För att planera ett generationsskifte är det bra om ägaren upprättar ett testamente. I och 

med att en uttrycklig vilja finns om vem som ska ärva andelarna i företaget, kan 

arvsordningen förbigås.112 Testatorn har även möjlighet att ändra eller dölja vilka som ska 

få ärva aktier i företaget, vilket är en fördel. Testatorn undkommer då att utomstående 

försöker nästla sig till en arvsandel i företaget genom att ställa sig in hos arvlåtaren.113 

Däremot är det inte den bästa vägen till ett planerat generationsskifte, eftersom arvingarna 

inte får del av arvet förrän testatorns död.114 Andra mer förmånliga metoder är bland annat 

gåva av andelar, där gåvomottagaren kan få möjlighet att skolas in i rollen som 

företagsledare under en längre period.115  

Det finns vissa specifika fall som gör att testamente är att föredra som metod vid 

generationsskifte framför någon annan metod.116 Det kan exempelvis vara då 

företagsägaren inte har planerat skiftet i tid och börjar bli gammal, då ägaren vill undanhålla 

vem som får ärva andelarna i företaget, att använda testamentet för att fördela andelar i 

företaget eller för att villkora vissa förvärv av andelar till att bli enskild egendom.117  

 

                                                 
111 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 36. 

112 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 39. 

113 Danielsson m fl, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften – En översikt, sida 40. 

114 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 256. 

115 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 256. 

116 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 256 f. 

117 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, sida 256 f.  
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6  Diskussion  

6.1 Konsekvenser av oplanerade generationsskiften 

Att bolagsägaren hastigt avlider, utan att ha planerat ett generationsskifte, påverkar, enligt 

min åsikt, sannolikt företaget endast negativt. Oavsett ålder hos ägaren bör ett skifte börja 

planeras omedelbart då denne tillträder ledarpositionen, just för att företaget ska kunna 

fortskrida, när ägaren avlider, i samma bana som tidigare. Det, eftersom ett 

generationsskifte kan ta ett par år att genomföra med alla förberedelser, såsom planering 

och uppföljning av skiftet. Om ägarens dödsfall inträffar utan planering av företagets 

framtid, tar de arvsrättsliga reglerna över. Om familjen är en kärnfamilj, det vill säga en 

familj utan särkullbarn, ärver efterlevande makan familjeföretaget oavsett om hon vill det 

eller ej. Att efterlevande maka inte vill ärva företaget kan bero på att hon inte har ett 

intresse i bolaget eller att hon inte har tillräcklig kunskap om företagande. Att någon eller 

några av barnen redan inskolats, som avser att ge arvtagarna ett försprång till ägandet i 

företaget, spelar egentligen ingen större roll när det kommer till den legala arvsrätten. En 

efterlevande maka ärver före barnen oavsett om några av de nämnda faktorerna föreligger. 

I och med detta anser jag att arvsreglerna hämmar en naturlig övergång av företaget, det vill 

säga att företaget bör erhållas av barnen om de har mer insikt och kunskap i företaget.   

Om den efterlevande makan inte har intresse i företaget, kan hon avstå från sitt arv till 

förmån för bröstarvingarna. Jag tycker att det i teorin låter som något som är mest korrekt 

och lojalt mot både företaget och barnen, men kan komma att kompliceras rent praktiskt 

om makan inser att företaget genererar en stor vinst. För att tillägga är det ändå makans 

arv, rent juridiskt sätt, och det är hon som avgör företagets framtid. Girighet kan lätt 

uppkomma och lojalitet mot övrig familj, men även mot företaget, kan komma på avvägar. 

Arvet som makan erhåller är av fri förfoganderättskaraktär. Därmed får efterlevande inte 

testamentera bort företaget, men likväl kan hon sälja eller ge bort det till någon annan. Här 

finns ytterligare ett relativt stort problem och om makan vet att företaget kan avyttras för 

en stor summa, finns risken att hon genomför en försäljning. På så vis kommer 

familjeföretaget att ägas av externa köpare och barnen kommer således stå utan företag då 

efterlevande maka avlider.  

Om den efterlevande istället avstår från arvet, till förmån för barnen, kan företaget komma 

att fortskrida enligt planen. På så vis undviker efterlevande maka konflikter som kan uppstå 

mellan berörda parter, samt att bördan åvilar de kunniga bröstarvingarna istället för den 
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okunniga makan. Men som jag ovan redogjort för, kan girighet lätt uppkomma och ett 

arvsavstående i den situationen är inte att räkna med. Därmed anser jag att en tillämpning 

av ÄB inte är att rekommendera vid generationsskiften, just på grund av att företaget sätts i 

en osäker sits. Det kan med stor sannolikhet leda till att ingen hänsyn tas till företagets 

bästa och risken finns att företaget läggs ner eller säljs till utomstående.  

Utöver det borde leverantörer och andra intressenter påverkas negativt på så sätt att en 

inkonsekvent styrning kan avskräcka intressenter att fortsätta ingå avtal med bolaget. Det 

senare leder också, så småningom, ner företaget i fördärvet. Som jag beskrivit i 

inledningskapitlet är Förvärva – ärva - fördärva ett rent praktexempel på hur det oftast går när 

ett oplanerat skifte sker. Det kan inte sluta väl när personliga känslor samt okunskap om 

företagsstyrning tar över hur ett företag ska fortskrida. Detta påstående är, enligt mig, en 

regel utan undantag, vilket innebär att oplanerade skiften aldrig är att föredra.     

Idag är det inte lika vanligt med kärnfamiljer som förr, utan särkullbarn finns oftast med i 

bilden. Detta komplicerar det hela ytterligare, eftersom särkullbarnet till den avlidne har rätt 

att få ut sitt arv omedelbart efter dödsfallet. I och med det blir både den efterlevande 

makan och särkullbarnet ägare till företaget och interna konflikter kan lätt uppstå. Om 

makan endast intresserar sig för företaget på grund av vinstgenereringen, medan 

särkullbarnet faktiskt vet mer om företagarkunskap, ligger en stor risk i att konflikter 

uppstår. Även här blir förmodligen resultatet att det går utför för bolaget och en 

upplösning blir att vänta, då en utveckling för företagets framtid inte kan uppnås. För att 

undvika stora nedläggningar av viktigt näringsliv, anser jag att det krävs en form av 

planering av skiftet. Det, eftersom oenigheter inom familjen ska kunna undvikas och att en 

smidig övergång av företaget ska kunna ske. Därmed ställer jag mig frågan, bör ÄB 

reformeras? 

6.2 Bör ÄB reformeras? 

6.2.1 Är 3 kap. 1-2 §§ ÄB välmotiverade? 

Min bedömning av arvsrätten, enligt 3 kap. ÄB, är att den inte i alla lägen är att föredra. 

Lagen är inte synkroniserad med samhället, då utvecklingar i vardagslivet sker konstant. 

Senaste reformeringen skedde 1987, där ändringen ledde till att efterlevande maka fick 

överta kvarlåtenskapen efter den avlidne före bröstarvingarna. Därigenom minskades alltså 

fokuseringen på bröstarvingarna och all fokus lades istället på den efterlevande. Frågan jag 

ställer mig är om denna reform var välmotiverad? Att reformeringen skedde för att makan 
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ska försörja bröstarvingarna är i allra högsta grad motiverat. Att barnen ska försörja makan, 

genom arvet efter maken, är således föga märkligt. Minderåriga barn, eller barn i allmänhet, 

bör inte ha ett så stort ansvar för den efterlevandes ekonomiska ställning, varför mitt svar 

blir att reformeringen är välmotiverad. Däremot bör inte barnens rätt inskränkas så pass 

drastiskt som reformeringen ledde till. Att vänta med att få ut arvet är inte motiverat i alla 

lägen, exempelvis vid arvsandelar i familjeföretag. Dock kan inte hänsyn till varje relevant 

delområde, som en bröstarvinge bör erhålla före efterlevande maka, inom arvsrätten 

beaktas, då fler undantag skulle föreligga än egentliga regler. En avvägning mellan dessa två 

aspekter leder trots allt till att reformeringen är motiverad, just eftersom ett alltför stort 

ansvar åvilade bröstarvingarna förr.      

Då maken avlider påverkas hela familjen, inte bara efterlevande maka. Om den avlidne 

innehar ett företag och inte planerar ett kommande generationsskifte, tar de arvsrättsliga 

reglerna över. I den situationen kommer den efterlevande makan att överta bolaget med fri 

förfoganderätt. Detta resulterar i att barnen inte har rätt till arv från den först avlidne 

förrän den efterlevande avlider. Problem uppstår om barnen är aktuella tillträdare till 

företaget, medan makan inte är intresserad. I och med att makan får ärva företaget, har hon 

rätt att sälja, ge bort eller själv driva vidare företaget. Däremot finns inte rätten att 

testamentera bort företaget. Om företaget genererar en stor vinst varje år, kan makan bli 

girig och viljan att behålla företaget ensam är ett faktum. Då makan inte har någon insikt i 

företagsstyrning finns en stor risk att företaget läggs ner och efterarvingarna får inte 

chansen att överta bolaget senare. Givetvis kan makan även överlåta företaget till 

bröstarvingarna och om så är fallet uppstår inga problem. Om barnen däremot är 

minderåriga, är risken stor att bolaget upplöses, eftersom brist på kunskap om företagande 

förmodligen föreligger. Men om det är mest fördelaktigt att företagsandelar tillfaller barnen, 

just på grund av barnens involvering i företaget, bör inte efterlevande maka stå i vägen för 

företagets bästa.  

Frågan jag ställer mig är varför de gemensamma barnen måste vänta med att utfå sitt arv 

tills efterlevande maka avlider, om det är bättre att barnen ärver före makan? Givetvis kan 

inte minderåriga barn ärva företagsandelar, då de förmodligen inte besitter den kunskap 

som krävs för att styra ett företag, men om exempelvis barnen själva äger ett företag, 

medan makan arbetar inom något helt annat område, borde inte det sätta stopp för barnens 

arvsrätt. En motivering från lagstiftarens sida hade varit nödvändig för att kunna besvara 

och utreda frågan. Enligt min åsikt är dock efterlevande makas arvsrätt före bröstarvingar 
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motiverad i det fall då barnen inte förstår innebörden av arvet då de är för unga. Har 

barnen däremot behov av arvet och förstår dess innebörd, ehuru makan lever, är inte 

arvsordningen motiverad.    

6.2.2 Förslag på reformering      

ÄB innehåller termen fri förfoganderätt, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB, till kvarlåtenskapen för 

efterlevande. Är denna term något som borde finnas kvar? Som jag ovan redovisat, kapitel 

6.1, kan makan avyttra företaget om hon inte vill behålla det eller om hon behöver 

pengarna. Att hon inte får testamentera bort företaget är föga märkligt, enligt mig. Vilken 

skillnad, i praktiken, ligger i att överlåta företaget gentemot att testamentera bort det? Båda 

alternativen är liknande varandra och påverkar barnen negativt om de vill ta över företaget. 

Jag anser att fri förfoganderätt inte har en uttänkt innebörd och termen borde slopas helt. 

Det borde snarare finnas en term som byter ut fri förfoganderätt till att inskränka makans 

förfoganderätt till arvet. Om det exempelvis finns ett familjebolag, och företagsägaren vill 

att bolaget ska behållas inom familjen men inte hinner upprätta ett testamente till förmån 

för bröstarvingarna, bör inte makan få friheten att ge bort bolaget till en utomstående. 

Istället kan en extern företagskunnig styra företaget i rätt riktning, tills barnen får rätten att 

överta bolaget.  

Jag anser att fri förfoganderätt, rent generellt, ska inskränkas till att kvarlåtenskapen måste 

stanna inom familjen oavsett vad arvet utgör. Är det så att kvarlåtenskapen är för 

komplicerad för makan, till exempel ett företag, får hon söka hjälp från annat håll, 

exempelvis sakkunniga. Visserligen skulle det innebära en kostnadsfråga men om familjen, 

det vill säga enbart maka och bröstarvingar, är överens om att kvarlåtenskapen får överlåtas 

till externa intressenter ska en försäljning kunna genomföras. Begränsningen i 

förfoganderätten skulle således innebära att efterlevande maka måste erhålla samtycke från 

bröstarvingarna innan en överlåtelse kan utföras. Gränsen för kravet på bröstarvingars 

samtycke borde ligga vid myndighetsåldern, eller då intresse finns för att ta över arvet. 

Samtycke kan inte krävas från en 10-åring av den orsaken att om arvet utgör till exempel en 

herrgård, kommer förmodligen barnet att vilja ha kvar huset för andra motiv än vad som är 

realistiska. Därav att en gräns måste upprättas någonstans.       

Detta innebär att jag vill att ÄB ska se, till viss del, till den avlidnes hypotetiska vilja, det vill 

säga vad ägaren antas ha velat med företaget och dess framtid. Arvsrätt och testamente bör 

gå lite mer hand i hand, men inte på så vis att testamentet förlorar sin karaktär. En alltför 
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snäv gräns är inget att sträva efter heller, men ovan redovisade alternativ kommer på så sätt 

att skilja testamente och arv åt. Det är invecklat och svårt att uppnå en perfekt lag, men 

som det ser ut i dagsläget fungerar det inte när det kommer till den legala arvsordningen.      

Jag väger för- och nackdelar med ÄB, där den enda centrala fördelen är att företagsägaren 

inte behöver företa en generationsskiftesplanering om makan är lika involverad i företaget 

som maken. Lagstiftaren borde väga in dessa ovanstående aspekter om en reformering av 

ÄB är aktuell. 

6.2.3 Avslutande kommentarer kring en reformering 

Jag tror att risken för en sekulariserad arvsordning blir stor om barnen endast ska få ärva 

företagsandelar före efterlevande maka, men inte i några andra fall. Detta resulterar i en 

inkonsekvent lagstiftning. I praktiken låter det som en genomförbar idé, just i detta fall, 

men i teorin skulle det vara omöjligt. Hur skulle ÄB konstrueras, om ett undantag för 

företagsandelar skulle införas? Problemet skulle förmodligen eskalera och fler undantag 

skulle behöva införas just för att rättvisa ska kunna uppnås för andra viktiga områden. Så 

småningom utmynnar det i att 3 kap. ÄB innehåller fler undantag än regler, vilket inte är 

logiskt.  

Jag anser att det inte finns möjlighet till en reformering av ÄB i dagsläget med hänvisning 

till ovanstående redogörelse. Oavsett den orättvisa som uppstår när ett familjeföretag är 

inblandat i kvarlåtenskapen, finns ingen annan utväg än att efterlevande maka får rätten att 

ta över bolaget. Min bedömning av att fri förfoganderätt skulle kunna inskränkas är, i och 

för sig, ett litet steg på vägen till att behålla företaget inom familjen tills barnen har rätt att 

överta det.   

6.3 Konsekvenser av planerade generationsskiften 

Att företagsägaren har upprättat ett testamente för att planera ett generationsskifte är en 

bra utgångspunkt. Testatorn har då kontroll över skiftet då denne kan välja en lämplig 

person med kunskap om ägar- och ledarskap. Om makan är en självklar kandidat för 

uppdraget behövs givetvis inte ett testamente upprättas, eftersom hon ärver makens 

kvarlåtenskap före gemensamma bröstarvingar, så länge inga särkullbarn finns. Oftast 

föreligger inte sådana situationer. En ytterligare positiv egenskap med testamentet är att 

testatorn kan upprätta ett förordnande, till den nya ledaren, i testamentet om hur företaget 

ska styras för att på så sätt få företaget att fortlöpa. Detta innebär att Förvärva – ärva – 

fördärva är att undvika. Om företagsägaren upprättar ett sådant förordnande, undviker 
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nästkommande ägare stora kostnader för eventuella nedläggningar. Testatorn kan dock inte 

upprätta en struktur för företagets fortlevnad i testamentet, men han kan däremot ge 

riktlinjer för företagets utveckling. På så vis får företagsägarens vilja slagkraft vid dennes 

bortgång och företaget kan fortskrida som om ett ägarskifte inte inträffat.    

Det absolut mest fördelaktiga med testamente som metod vid generationsskifte är att 

testatorn kan villkora en bestämmelse till en arvtagare. Om testatorn äger ett företag kan 

denne överlåta andelarna till en bröstarvinge samtidigt som andelarna kan förordnas utgöra 

enskild egendom för mottagaren. Det innebär att om arvtagaren skiljer sig från sin hustru 

kommer inte företagsandelarna att ingå i bodelningen, eftersom aktierna utgör enskild 

egendom. Således kan inte familjeföretaget komma att delas med bröstarvingens före detta 

hustru, det vill säga testatorn undviker oönskat aktieförvärv i bolaget.  

Genom att upprätta ett testamente kan arvsordningen frångås. Eftersom jag anser att 

arvsordningen inte är en bra utväg, är testamente en praktisk lösning för ett 

generationsskifte. Att testatorn kan utse sina bröstarvingar till företagsledare gynnar både 

företaget och barnen om de har kunskap och intresse i företaget. Att barnen får ut arvet då 

testatorn avlidit är ett faktum, men på så sätt får barnen tillgång till företaget ehuru 

efterlevande maka fortfarande är i livet.    

En betydande nackdel med testamente som metod är att arvingarna får vänta med att få ut 

sitt arv tills testatorn avlider. Givetvis kan testatorn överlåta bolaget under sin livstid till 

arvingarna och därigenom skulle inga problem uppstå, men jag lämnar detta utan vidare 

diskussion. Om situationen är sådan, att arvingarna förmås vänta på att utfå arvet, kan en 

hastig övergång ske till mottagaren av företaget och det kan bli en stor omställning för 

personen i fråga. Om arvtagaren inte haft möjlighet att ställa in sig på arvet av 

företagsandelar, kan bolaget komma att hamna i en ofördelaktig sits. Jag anser därför att 

om omständigheten är sådan, att arvtagaren tillåts ta över företaget, bör testatorn, då han 

avfattat testamentet, informera mottagaren om det kommande arvet just för att underlätta 

övergången. Det skulle resultera i att arvtagaren har möjlighet att, om det inte skett tidigare, 

inskolas i företaget och på så vis styra familjebolaget såsom den ursprungliga ägaren vill. 

Företaget kan således fortskrida och en upplösning är att undvika. 

En fråga som uppkommer är hur övriga bröstarvingar, som kanske inte har intresse i 

företaget, ska kompenseras. Att endast ett barn tilldelas företaget är i sig inte rättvist och 

orättvisa kan därigenom uppstå. Ytterligare skäl till att använda testamente som metod är 
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då, enligt mig, att ett testamente kan innehålla arvsrätt som utgör i princip vad som helst. 

Om det finns två barn, varav det ena erhåller företaget, kan det andra barnet tilldelas till 

exempel en fastighet, eller dylikt, ägt av testatorn. Låt säga att testatorn inte har någon 

fastighet eller någon egendom som kan mäta sig med företagets värde. Hur ska då 

ekonomisk rättvisa uppstå? En möjlighet är att testatorn förordnar att det andra barnet ska 

erhålla eventuell utdelning på vinsten i företaget. Därigenom, och vad jag i övrigt påvisat 

ovan, är testamente inte bara mest fördelaktigt som metod för generationsskifte utan även 

ett bra tillvägagångssätt för att uppnå rättvisa mellan arvingarna.       

6.4 Slutsats 

Att det finns stora hål att fylla när det gäller generationsskiften i familjeföretag är ett 

faktum. Eftersom en skiftesplanering tar ett antal år bör företagsledaren spekulera i ett 

eventuellt skifte till bröstarvingarna redan då företaget startas upp. Det, eftersom en smidig 

övergång ska ske utan att anspråk på företaget kan komma från olika familjemedlemmar. 

Därav att en inskolning av arvtagarna i tidigt stadium bör företas.  

Ett oplanerat generationsskifte är i många fall inte pålitligt för någon av parterna. 

Lagregleringen i ÄB är i sig inte otillräcklig, men däremot orättvis i detta sammanhang. 

Orättvisan består i att efterlevande maka får överta bolaget, oavsett intresse eller inte, 

samtidigt som hon kan ge bort företaget till en utomstående person. Därigenom får barnen, 

som eventuellt är intresserade av företaget, ingen chans att ärva det. Den största 

problematiken ligger således i den arvsrättsliga delen av generationsskiften.  

Om företagsledaren, tillika testatorn, börjar med att upprätta ett testamente, då företaget 

startas upp, kan personen i fråga fördela arvsrätten till utvalda personer. Härigenom 

undviks konflikter vid företagsägarens bortgång och företaget kan fortskrida med en ny 

välutbildad ledare. Vidare kan testatorn förordna att andelarna i bolaget ska utgöra enskild 

egendom för mottagaren. På så vis undantas andelarna från testamentstagarens bodelning 

vid eventuell skilsmässa och bolaget stannar då kvar inom familjen.        

En djupgående analys av för- och nackdelar med arv och testamente som metod vid 

generationsskifte har företagits, där testamente är en tveklöst mer fördelaktig metod. 

Varför slutsatsen blir att testamente är att föredra, är just för att arvsordningen kan frångås 

och således undviks ett stort problemområde.   
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