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Sammanfattning  
I Sverige utgör 50 % av alla företag familjeägda bolag. Ägarna av dessa företag har ofta en önskan 

att nästa generation ska ta över från den äldre samt att de ska kunna begränsa kretsen av ägare till 

personer inom familjen eller lojala kompanjoner.  

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra ett generationsskifte, dessa är överlåtelse genom 

arv, köp eller gåva. Arv aktualiseras när ägaren av aktierna avlider och dennes arvingar ärver dessa. 

Om ägaren är i behov av köpeskillingen kan denne överlåta aktierna till en person inom sin familj 

eller utomstående person genom köp, antingen genom försäljning av aktierna eller bolagets inkråm. 

Överlåtelse genom gåva används oftast när ägaren inte är i behov av den köpeskilling som denne 

skulle erhållit vid en försäljning av aktierna.  

 

Många familjeägda bolag vill begränsa och kontrollera vilka som äger aktier i bolaget. Det kan de 

göra genom olika juridiska verktyg. En ägare kan genom att testamentera bort sina aktier styra vem 

som ska ta över bolaget efter denne. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makar 

sinsemellan reglera att aktierna ska utgöra den ena makens enskilda egendom och därmed undantas 

från en eventuell bodelning. Familjeägda bolag kan dessutom kontrollera sin ägarkrets genom att 

föra in förvärvsklausuler i bolagsordningen enligt 4 kap. aktiebolagslag (2005:551) (ABL). Tack 

vare dessa klausuler kan de redan befintliga ägarna ges förköpsrätt, d.v.s. möjlighet att lösa in aktier 

som övergått till någon annan eller kräva att samtycke ska erhållas från styrelsen eller 

bolagsstämman innan en utomstående person förvärvar aktier i bolaget. Ägare i familjeägda bolag 

kan även reglera sitt inbördes förhållande genom att upprätta ett aktieägaravtal, där de gemensamt 

avtalar hur de ska agera om en utomstående vill förvärva aktier i bolaget. Ett ytterligare sätt för 

familjeägda bolag att kontrollera och begränsa ägarkretsen är att bilda en stiftelse som tar över 

ägandet av bolaget. Tillvägagångsättet leder till ett indirekt ägande för ägarfamiljen eftersom de 

kontrollerar stiftelsen. 
 

Ett tillvägagångssätt som kan tillämpas när ägaren vill att skiftet ska ske successivt är stegvisa 

förvärv. Det innebär att generationsskiftet är en pågående process där ägandet och innehavet lämnas 

över successivt under en bestämd tidsperiod. Stegvisa förvärv kan vara positivt för både den som 

överlämnar, men även för den som övertar bolaget.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  
I Sverige står familjeföretagen för en fjärdedel av sysselsättningen och för 20 % av BNP. Många 

familjeföretag överlever inte ett generationsskifte, d.v.s. när den yngre generationen tar över 

ledningen av familjens bolag från den äldre. Enligt en undersökning gjord av revisions- och 

konsultbolaget PwC är det första generationsskiftet det svåraste. Endast ett av tio familjeföretag 

överlever för att övertas av den tredje generationen.  

 

Anledningarna till att familjeföretag inte överlever generationsskiften är många. Den främsta 

anledningen är att 70 % av samtliga familjeföretag inte har någon successionsplan, d.v.s. en plan för 

hur generationsskiftet ska genomföras. PwCs undersökning visar att det är främst små och 

medelstora familjeföretag som är oförberedda. Problemen grundar sig också i de känslomässiga 

band som ägare och grundare har till sina bolag. De har ofta svårt att erkänna, för sig själva, att det 

är dags att lämna över kontrollen samt att känna tillit till nästa generation.  

 

Familjeföretagen ställs inför svåra utmaningar vid generationsskiften. Dessa kan ha blandad 

karaktär, bl.a. juridiska, ekonomiska och känslomässiga. För att ett generationsskifte ska bli lyckat 

krävs det att parterna löser de utmaningar som de ställs inför, annars står hela generationsskiftet på 

spel. Syftet med ett generationsskifte är att ägandet av bolaget ska stanna inom familjen, av flera 

anledningar kan detta i vissa fall inte uppnås. Det kan bl.a. bero på att den yngre generationen inte 

har något intresse, kunskap eller ekonomin för att ta över drivandet av verksamheten. 

 

Som PwCs undersökning visar behöver problemen inte enbart ligga i juridiska eller ekonomiska 

svårigheter, men det krävs sådana lösningar för att lösa, kanske inte alla, men de flesta av dessa 

problem.  
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1.2 Problemformulering 

• Ägaren X (ägaren) av familjebolaget Y vill genomföra ett generationsskifte. Hur bör denne 

gå tillväga?  

• Ägaren X vill att bolagets ägarkrets ska begränsas till den egna familjen. Hur ska detta 

uppnås?  

• Ägaren X vill säkra att ägandet av bolaget stannar inom familjen i flera generationer 

framöver. Hur bör denne gå tillväga? 

• Ägaren X vill att generationsskiftet genomförs gemensamt och att arvingarna får växa in i 

sin roll som företagsledare. Hur bör de genomföra skiftet?  

 

1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att redogöra för fyra anledningar som kan göra generationsskiften svåra att 

genomföra. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer fyra olika problem som ägare till 

familjeföretag kan tänkas ställas inför att presenteras. Därefter redogör vi för juridiska lösningar till 

dessa problem samt lösningarnas för- och nackdelar. 

 

1.4 Metod  
Vår metod har sin grund i det affärsjuridiska perspektivet, vi har valt att formulera fyra öppna 

problem som en ägare av ett familjeägt bolag sannolikt kommer att ställas inför vid ett 

generationsskifte. Därefter har vi använt oss av en stegvis metod. Det innebär att vi först har bedömt 

vad i problemen som ska utredas närmare, i detta steg gjordes också en bedömning av vad som är 

relevant i problemet. I andra steget har vi ställt upp vilka rättsnormer som är tillämpliga. Därefter 

kommer vi att presentera olika verktyg och dess för- och nackdelar som ägare kan använda sig av 

för att lösa sina problem. I praktiken innebär detta att vi har studerat lagtext, förarbeten och doktrin.  

 

1.5 Avgränsningar  
Den här uppsatsen är avgränsad till små och medelstora familjeägda företag. Börsnoterade och stora 

företag kommer således att lämnas utanför. Den bolagsform som vi kommer att utgå ifrån är 

aktiebolag. Stiftelser kommer att beröras i 2.3 och 3.3. Handelsbolag, kommanditbolag, enkelt 

bolag, ekonomiska och ideella föreningar kommer inte att behandlas.  

 

Skatterätten kommer endast att nämnas kortfattat vid redogörelsen för överlåtelse av gåva, i och 

med gåvoskattens avskaffande. Anledningen till att vi valt att utesluta de skatterättsliga reglerna i 
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övrigt är för att uppsatsen annars skulle bli alltför omfattande. EU-rätt och redovisningsrätt kommer 

inte att behandlas i uppsatsen.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med andra kapitlet där de utmaningar som ägaren ställs inför 

presenteras. I tredje kapitlet kommer de juridiska verktyg som ägaren kan använda sig av att 

redogöras för. Kapitlet kommer att ordnas efter hur problemen har ställts upp i föregående kapitel. 

Först kommer de verktyg som kan tillämpas på det första problemet att beskrivas, därefter andra 

problemets verktyg o.s.v. Fjärde kapitlet innehåller vår analys av de valda verktygen samt de för- 

och nackdelar som vi ser med dessa. I uppsatsens femte kapitel presenteras de slutsatser som vi 

gjort utifrån de fakta som vi beskrivit och den analys som vi gjort. I uppsatsens sjätte och sista 

kapitel kommer våra källor att redovisas.  

 

1.7 Definitioner 

1.7.1 Familjeägda företag: små och medelstora  

En snäv definition av familjeägda bolag innebär att det är en ägarfamilj som innehar majoriteten av 

ägandet, minst en familjemedlem utgör en del av bolagets ledning och att ägarna själva definierar 

bolaget som ett familjeföretag. Denna definition innebär att 50 % av alla företag i Sverige utgör ett 

familjeföretag.1  

 

Med en vidare definition av familjeföretag anses det tillräckligt att endast en familj utgör den största 

ägaren med 20 % av bolagets kapital. Vid tillämpning av denna vidare definition faller 75 % av 

Sveriges bolag in under kategorin familjeföretag.2  

 

Vi har valt att tillämpa den snäva definitionen av familjeföretag i denna uppsats. 

 

Andra egenskaper som kännetecknar familjeägda bolag är att den familj som äger bolaget har 

investerat sin förmögenhet i verksamheten. Medlemmarna i familjen arbetar i bolaget, oftast i 

ledande positioner och får sin försörjning därifrån. Avsikten är att den yngre generationen ska 

överta både ägandet och ledningen i bolaget. Ledningen kan vara utomstående i bolaget, men det är 

                                                   
1 Brundin m.fl., Familjeföretagande: affärer och känslor, FT 2012, s.8 
2 a.st  
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i sådana fall familjen som har valt den. Med små och medelstora familjeägda bolag avses inte 

börsnoterade bolag.3  

 

1.7.2 Generationsskifte  

Med generationsskifte menas en överlåtelse av ett företag till någon annan person inom den familj 

som äger bolaget.4 Oftast innebär det att den yngre generationen övertar bolaget från den äldre till 

följd av dennes stigande ålder.5  Det kan också avse en överlåtelse till närstående, anställd eller 

utomstående köpare.6  

 

Den definition av generationsskifte som vi har valt att utgå ifrån innefattar bara överlåtelse från 

förälder till barn och därmed omfattas inte överlåtelse till anställd eller utomstående köpare. 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                   
3 Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag- En studie i familje- och associationsrätt, 
FT 2008, s. 23f 
4 https://www.almi.se/PageFiles/1135/Generationsskifte.pdf (2016-05-04) 
5 Sevenius, Företagsförvärv, FT 2011 
6 https://www.almi.se/PageFiles/1135/Generationsskifte.pdf (2016-05-04) 
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2. Verktyg  
I det här kapitlet kommer de verktyg som ägaren kan använda för att lösa sina problem/uppnå sina 

önskemål att presenteras. Först kommer en generell beskrivning av verktygen att framställas och 

därefter dess för- och nackdelar.  

 

2.1 Ägaren X (ägaren) av familjebolaget Y vill genomföra ett generationsskifte. Hur 

bör denne gå tillväga? 

2.1.1 Arv  

När ägaren avlider uppstår frågan vem som ska ärva dennes aktier i bolaget. Om ägaren var gift vid 

tiden för dödsfallet ärver den efterlevande maken, i regel, all kvarlåtenskap, förutsatt att det endast 

finns gemensamma bröstarvingar, d.v.s. ägarens barn eller arvingar i den andra arvsklassen, 3 kap. 1 

§ 1 st. ärvdabalk (1958:637) (ÄB). I det fall ägaren var ogift vid dödsfallet ärver dennes 

bröstarvingar, 2 kap. 1 § 1-2 st. ÄB, om det finns sådana. Dödsboet träder i den avlidnes ställe vid 

tidpunkten för dödsfallet. Dödsboet blir därmed ägare till den avlidnes aktier och övrig egendom.7  

 

Om det i bolagsordningen finns en hembudsklausul, se 2.2.6, kan de övriga aktieägarna, i de fall det 

finns sådana, lösa in den avlidnes aktier, dock först ett år efter dennes dödsfall, 4 kap. 29 § ABL. 

Enligt förarbetena till ABL8 är detta en säkerhetsregel för att undanröja den osäkerhet som uppstår 

vid dödsfallet gällande äganderätten till aktierna. De som företräder dödsboet, oftast 

dödsbodelägarna, kan utnyttja den rösträtt som följer av aktierna under första året efter dödsfallet. 

När denna frist kommit till ända är dödsboet skyldigt att hembjuda andelarna till försäljning om de 

andra aktieägarna kräver det, 4 kap. 30 § 3 st. ABL.9  

 

Om det endast finns en dödsbodelägare, t.ex. en efterlevande make eller bröstarvinge kan denne 

överta boet direkt efter att skulderna betalats och bouppteckningen registrerats. Äganderätten till 

aktierna övergår dock inte p.g.a. ettårsregeln. Dödsbodelägaren har därför två alternativ, antingen 

att skifta boet direkt och därmed riskera att de övriga aktieägarna, när det finns sådana, använder sig 

av hembudsklausulen för att lösa in aktierna, eller att försöka skjuta upp bouppteckningen under 

året efter att dödsfallet inträffat. I bägge fallen har dödsbodelägaren rätt att företräda aktierna tills 

dess att inlösen sker.10 Det här förfarandet är	inte tillämpligt i det här fallet i och med att det finns 

flera arvingar och därmed flera dödsbodelägare. 

 
                                                   
7 Danielsson och Sund, Familjeägda aktiebolag och generationsskiften- En översikt med empiriska data, FT 2010, s.14 
8 Proposition 2004/05:85 sid. 255 
9 Sund (2008), s. 183ff 
10 Sund (2008), s. 187 
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2.1.2 Överlåtelse genom gåva  

Ägaren kan överlåta sina aktier i bolaget till sina arvingar genom gåva. Begreppet gåva saknar en 

legal definition. I doktrinen är dock den allmänt vedertagna uppfattningen att en benefik gåva 

förutsätter att tre rekvisit är uppfyllda. Rekvisiten som uppställs innebär att det ska finnas 

gåvoavsikt hos givaren, gåvan ska vara frivillig samt att en förmögenhetsöverföring ska ha skett. En 

gåva föreligger således när en part gör en frivillig förmögenhetsöverföring i syfte att den ska vara 

benefik, d.v.s. utan krav på motprestation. Vid generationsskiftet innebär det att ägaren överlåter 

hela eller en del av sitt innehav till valda personer.11 Gåvan blir obligationsrättsligt samt sakrättsligt 

bindande först vid tradition, d.v.s. vid överlämnandet av aktiebreven, 1 § samt 3 § Lag (1936:83) 

angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).12 

 

En utfästelse om framtida gåva är endast bindande i undantagsfall, antingen om gåvoutfästelsen är 

upprättad i skriftlig form eller om utfästelsen gjorts offentlig enligt 1 § GåvoL.13 

 

Om ägaren ger en gåva i form av aktier till en av sina bröstarvingar, presumeras det att gåvan utgör 

ett förskott på arv, 6 kap. 1 § ÄB. Vid ägarens bortgång kommer det att ske en avräkning på 

bröstarvingens arvslott motsvarande gåvans värde, 6 kap. 3 § ÄB. Det förstärkta laglottsskyddet 

enligt 7 kap. 4 § ÄB kan även leda till att gåvotagaren blir tvungen att lösa ut sina eventuella syskon 

för att inte tvingas sälja bolaget eller dela aktieinnehavet med de andra bröstarvingarna. Om ägaren 

inte vill att gåvan ska utgöra ett förskott på arv ska denne på ett tydligt sätt ange att så inte är fallet. 

Det görs enklast genom att parterna upprättar ett skriftligt gåvobrev där de tydliggör att det är en 

gåva. Vid upprättandet av gåvobrevet är det även bra att ha i åtanke att det finns en möjlighet att 

villkora att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, i och med detta undviker parterna att 

gåvan kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning med anledning av äktenskapsskillnad.14 

 

Den 1 januari 2005 avskaffades gåvoskatten och därmed är förvärv genom gåva undantagen från 

beskattning enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Tack vare gåvoskattens 

avskaffande behöver familjeföretag inte längre lägga ned kapital och energi för att undvika skatt 

och därmed dräneras på kapital.15  

 

 

                                                   
11 Sund, Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag, FT 2001, s. 76 
12 Grauers, Ekonomisk familjerätt- makars och sambors egendom och bostad. Gåva, arv, testamente och boutredning, 
FT 2012, s. 274 
13 Grauers (2012), s. 273 
14 Grauers (2012), s. 166 
15 Ydstedt, Generation Ä, som i Ägarskifte Så planerar familjeföretagen för framtiden, FT 2005, s. 41 
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Fördelen med gåva utifrån bolagets perspektiv, är att den utgör ett singularfång, d.v.s. köp, byte 

eller gåva, därmed blir eventuella förvärvsklausuler i bolagsordningen tillämpliga. Om det finns en 

samtyckesklausul krävs styrelsens samtycke vid överlåtelse av aktierna. De befintliga aktieägarna 

kan ges en förtur att förvärva aktierna genom en förköpsklausul, det finns också en möjlighet för 

ägarna att lösa in de aktier som omfattas av gåvan. Det förutsätter att bolaget har dessa klausuler 

inskrivna i sin bolagsordning, se 2.2.3.16 

 

2.1.3 Överlåtelse genom köp  

Ägaren kan välja att överlåta sitt bolag till arvingarna genom köp. Vid överlåtelse av aktiebolag kan 

överlåtelsen ske på två sätt, köp av aktieinnehav- eller inkråmsförsäljning.17 

 

Vid en aktieöverlåtelse är det bolagets aktier som överlåts. Vid en försäljning av bolagets samtliga 

aktier byter den juridiska personen ägare. Den som övertar aktierna tar också ansvaret för garantier, 

bolagets avtal och personal.18 

 

En inkråmsöverlåtelse innebär att det i stället är bolagets tillgångar och skulder som överlåts. Det är 

oftast bolagets immateriella och materiella tillgångar som omfattas t.ex. maskiner, inventarier, lager 

och varumärken. Fördelen med inkråmsöverlåtelse är att köparna, d.v.s. arvingarna kan skräddarsy 

sitt köp och förvärva de tillgångar som de önskar. Vid inkråmsöverlåtelse är det bolagets fasta och 

lösa egendom som byter ägare, inte den juridiska personen.19  

 

Vid generationsskiften görs överlåtelsen ofta i form av en intern aktieöverlåtelse. Företaget kan 

därmed överlåtas på två olika sätt:   

1. Till ett bolag som arvingarna innehar aktier i.   

2. Ägaren bildar ett nytt aktiebolag som sedan skänker sina aktier till arvingarna.20 

 

När ett generationsskifte ska genomföras genom ett köp uppstår det finansiella skäl som gör det 

förmånligare att överföra aktierna till ett aktiebolag, som den övertagande generationen bildat, 

istället för en fysisk person.21	 

 

                                                   
16 Danielsson och Sund (2010), s. 44f  
17 Sevenius (2011), s. 35  
18 a.st 
19 a.st 
20 Danielsson och Sund (2010), s. 57 
21 a.st 
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Ett exempel som kan beskriva förfarandet är om en arvinge ska förvärva aktierna i familjeföretaget 

och denne ska förvärva bolaget direkt kommer kostnaderna för att betala köpeskillingen att bli 

större.  

Låt oss säga att arvingen lånar pengarna till köpeskillingen av en bank, arvingen kommer då att 

behöva amortera och betala räntor med sina framtida löner och utdelningar från bolaget. Räntan är 

avdragsgill för arvingen i dennes deklaration, men dennes arbetsgivaravgifter kommer att belasta 

bolaget.22  

 

Om arvingen istället bildar ett eget aktiebolag som betalar amorteringarna och räntorna blir 

kostnaderna för förvärvet mindre i och med att räntorna innehar full kvittningsrätt, d.v.s. förluster i 

bolaget kan kvittas mot en vinst. Ovanstående jämförelse visar dock endast skillnaden gällande 

finansieringen av förvärvet.23  

 
Nästa steg är att det sker en “omvänd” fusion, d.v.s. ägarens bolag går upp i arvingens nystartartade 

bolag. Med andra ord, dotterbolaget är det övertagande och moderbolaget är det överlåtande 

bolaget. Det sker ett byte av aktier. ABL reglerar inte omvänd fusion, men det torde vara förenlig 

med lagens krav endast om vederlaget för fusionen består av aktier i arvingens bolag. Om 

vederlaget skulle utgöras av likvida medel står transaktionen i konflikt med ABL:s regler i 19 kap. 

om aktiebolags förvärv av egna aktier och är p.g.a. detta förbjudet.24  

 

En nackdel med intern aktieöverlåtelse är att det föranleder större kostnader rent administrativt 

eftersom det är två aktiebolag som drivs. Ett exempel är att bolagen måste redovisas separat och det 

kan föreligga särskilda regler gällande årsredovisningen för moder- respektive dotterbolag. En 

annan nackdel är att efter den omvända fusionen kommer bolaget att verka under ett annat 

organisationsnummer vilket leder till en del praktiska åtgärder som MBL-förhandling med personal, 

underrättelser till affärspartners samt ändringar av befintliga avtal.25  

	
	
	
	
	
	
	
 
                                                   
22 Danielsson och Sund (2010), s. 58 
23 a.st 
24 Skog och Fäger, Aktiebolagslagen- En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare, FT 2007, s. 
121 
25 Danielsson och Sund (2010), s. 61 
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2.2 Ägaren X vill att bolagets ägarkrets ska begränsas till den egna familjen. Hur ska 

detta uppnås?  
Här nedan följer en beskrivning av de olika verktyg som ägaren kan tillämpa för att begränsa 

bolagets ägarkrets.  

 

2.2.1 Testamente  

Det första verktyget som ägaren kan använda sig av är att upprätta ett testamente. Genom att 

upprätta ett testamente kan ägaren fördela sin kvarlåtenskap och därmed göra en ändring av den 

legala arvsordningen. Testatorn, d.v.s. ägaren kan välja om denne vill testamentera bort hela eller 

delar av sin kvarlåtenskap, denne kan dessutom välja om en arvinge ska erhålla en större eller 

mindre andel. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, även om testamentet anger något 

annat, 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Laglotten utgör hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB.26  

 

Testamenten har starka formkrav som måste vara uppfyllda för att de ska vara giltiga. Enligt 

formkraven ska testamentet upprättas i skriftlig form, undertecknas av testatorn samt bevittnas av 

två vittnen, 10 kap. 1 § ÄB.  

 

Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt, ska denne väcka talan i domstol inom sex månader 

efter att denne fick kännedom om testamentet, 14 kap. 5 § ÄB. Anledningarna till att en arvinge kan 

vilja jämka ett testamente kan vara att det föreligger formfel, tvång, att testatorn blivit lurad eller 

varit påverkad av en psykisk störning vid testamentets upprättande.27  

 

En fördel är att testamentets innehåll offentliggörs först efter testatorns död. Det innebär att ägaren 

genom att upprätta ett testamente kan hemlighålla känslig information gällande bolaget och skiftet 

under sin livstid.28  

 

En annan fördel är att testamenten kan förenas med villkor, d.v.s. testatorn kan villkora att t.ex. 

arvtagarens andel i bolaget ska utgöra dennes enskilda egendom, det innebär att aktierna inte 

kommer att inkluderas vid en eventuell framtida bodelning. Därav kan ägaren genom att skriva in 

ett villkor i sitt testamente bestämma att andelarna som dennes bröstarvingar ärver ska utgöra 

enskild egendom, på så vis kan denne försäkra sig om att andelarna i bolaget stannar inom familjen 

                                                   
26 Sund (2001), s. 241ff 
27 Grauers (2012), s. 190 
28 Sund (2001), s. 241ff 
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en generation till.29 Vidare kan bolaget förhindra att testamenten föranleder oönskade förvärv av 

aktier genom att utforma en hembudsklausul i bolagsordningen som omfattar “övergång”, d.v.s. 

testamenten, bodelning och arv av aktier. Hembudsklausuler kommer att beröras närmare under 

2.2.6.30  

 

2.2.2 Äktenskapsförord  

Det andra verktyget ägaren kan tillämpa för att begränsa ägarkretsen inom familjen är att upprätta 

ett äktenskapsförord. Det innebär att makarna sinsemellan avtalar om att viss eller all deras 

egendom ska tillhöra en av makarna, d.v.s. utgöra dennes enskilda egendom, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. 

samt 7 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). Makarna kan med andra ord avtala om att 

deras egendom ska utgöra gemensamt giftorättsgods eller enskild egendom. Vanligtvis används 

äktenskapsförord för sådan egendom som makarna erhållit genom arv, testamente eller gåva. 

Egendom, som erhållits genom gåva eller testamente, kan även utgöra enskild egendom p.g.a. 

villkor från överlåtaren, 7 kap. 2 § ÄktB.31  

 

Ett äktenskapsförord ska upprättas i skriftlig form och undertecknas av båda parter samt registreras 

hos skatteverket, 7 kap. 3 § 2 st. samt 3 st. ÄktB.  

 

Ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning enligt 12 kap. 3 § 

ÄktB om det anses vara oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid upprättandet 

eller övriga omständigheter. Det här är en skyddsregel som tillkommit för att skydda den 

ekonomiskt svagare parten, enligt lagens förarbeten ska dock jämkningsmöjligheterna tillämpas 

restriktivt. Bodelning kan göras under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller efter den 

ene makens död. Det som sker är en uppdelning av makarnas gemensamma giftorättsgods, med 

andra ord, om det endast finns enskild egendom så görs ingen bodelning.32  

 

Eftersom äktenskapsförord endast rör förhållandet mellan makarna avseende hur viss egendom ska 

delas upp dem emellan, inte övergång av äganderätten till nästa generation, blir betydelsen av 

äktenskapsförord endast indirekt.33  

 

 

                                                   
29 Danielsson och Sund (2010), s. 39 
30 Sund (2008), s. 201 
31 Sund (2001), s. 216f 
32 Grauers (2012), s. 85 
33 Sund (2001), s. 217 
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2.2.3 Allmänt om förvärvsklausuler 

Ett ytterligare sätt för ägaren att begränsa ägarkretsen i bolaget är att skriva in de förvärvsklausuler 

som är tillåtna enligt 4 kap. ABL i bolagets bolagsordning, dessa är; samtyckes-, hembuds- och 

förköpsförbehåll, 4 kap. 7 § 1 st. ABL. Dessa klausuler är ett viktigt medel för familjeägda bolag 

som vill hindra oönskade förvärv av utomstående.34 Eftersom dessa klausuler inskränker rätten om 

aktiers fria överlåtelse i 4 kap. 7 § ABL reglerar lagen strikt hur klausulerna ska vara utformade. 

Antalet förvärvsklausuler aktiebolaget får ha är dock inte begränsat, att ta in alla tre förbehållen i 

bolagsordningen kan vara en fördel eftersom de kompletterar varandra. Förköpsförbehåll anses 

lämpligast vid försäljning av aktier, medan hembudsförbehåll lämpar sig bäst vid övergång av aktier 

t.ex. arv. Det är dock inte tillåtet att slå ihop de tre förbehållen till ett enda.35  

 

Förvärv av aktier blir obligationsrättsligt bindande i och med att avtalet upprättas, även ett muntligt 

sådant, 3 § avtalslagen (1915:218) AvtL. Genom tradition av aktiebreven erhåller avtalet sakrättsligt 

skydd, 6 kap. 8 § ABL. Om aktiebolag har infört ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen kan 

aktier av ett visst slag omvandlas till ett annat, t.ex. att A-aktier omvandlas till B-aktier, 4 kap. 5 § 

ABL. Skillnaden mellan A- och B-aktier är antalet röster som dessa ger vid bolagsstämman, se 4 

kap. 6 § ABL.36 	

	

2.2.4 Samtyckesförbehåll, 4 kap. 8-17 §§ ABL 

Den första klausulen är samtyckesförbehåll. I 4 kap. 8 § ABL återfinns definitionen av förbehållet:  

“I bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag får det tas in ett förbehåll om att en 

eller flera aktier får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke (samtyckesförbehåll).”	

	

Med detta förbehåll förstås att bolagets aktier inte får överlåtas till en ny aktieägare om inte bolaget 

ger sitt samtycke. Enligt 4 kap. 8 § ABL är det endast kupongbolag, se nedan, som får ha ett 

samtyckesförbehåll i sin bolagsordning. Förbehållet gäller för överlåtelser genom singularfång. När 

ett beslut angående införandet av samtyckesförbehåll ska fattas krävs kvalificerad majoritet på 

bolagets stämma enligt 7 kap 42 och 43 §§ ABL. Enligt 4 kap. 9 § 1 p. ABL ska antingen styrelsen 

eller bolagsstämman pröva frågan om samtycke, beroende på vad som anges i bolagsordningen. Om 

styrelsen eller bolagsstämman inte meddelar samtycke ska de ange skälen för det, 4 kap. 12 § ABL. 

Om det sker en överlåtelse i strid mot samtyckesförbehållet är den ogiltig enligt 4 kap. 17 § ABL.37  
 

                                                   
34 Sund (2008), s. 70ff 
35 Skog och Fäger (2007), s. 37 
36 Sund (2008), s. 70f 
37 Dotevall (2015), s. 181ff 
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Villkoren för övertagande av aktier som anges i 4 kap. 9 § 1 st. 4 p. ABL kan jämkas om det skulle 

innebära en otillbörlig fördel eller nackdel för någon, 4 kap. 15 § ABL.  

 

Fördelen med samtyckesklausulen är att ägaren i förväg får information om vem den tilltänkte 

köparen är, i de fall denne inte redan är ägare i bolaget.38 

 

En nackdel med samtyckesförbehållet är att det blir svårare för ägarna att hitta en köpare till sina 

aktier, dvs. det riskerar att uppstå en inlåsningseffekt för dem. Ett alternativ för att råda bot på detta 

är att ställa krav på styrelsen att anvisa en ny köpare när de inte samtycker till den av aktieägaren 

valda köparen, 4 kap. 11§ 2 st. ABL. Om styrelsen utgörs av utomstående personer, som med andra 

ord inte är ägare i bolaget ökar risken för att de samtycker till nya aktieägare för att bolaget ska 

erhålla fördelar som t.ex. ökad tillväxt, vilket kan hota den snäva ägarkrets som de befintliga ägarna 

vill upprätthålla.39  

 

2.2.5 Förköpsförbehåll, 4 kap. 18-26 §§ ABL 

Nästa förbehåll är förköpsförbehåll som definieras i 4 kap. 18 § ABL:  

“I bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag får det tas in ett förbehåll om att en 

aktieägare eller någon annan skall erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare 

(förköpsförbehåll).” 

 

Enligt detta förbehåll erbjuds en lösningsberättigad att köpa aktierna i första hand, det kan vara en 

redan befintlig aktieägare eller någon annan förutbestämd person. I andra hand ges en icke 

lösningsberättigad rätten att förvärva aktierna. Rätten till förköp föreligger innan överlåtelsen sker 

och av den anledningen innebär förköpsklausuler ett större intrång i aktiernas fria överlåtelsebarhet 

än hembudsklausuler, som beskrivs nedan.40 Enligt 4 kap. 18 § ABL är denna klausul tillåten i 

kupongbolag, men inte i avstämningsbolag. När aktiebolag sköter sin aktiehantering manuellt utgör 

det ett kupongbolag och när hanteringen är kontobaserat utgör bolaget ett avstämningsbolag. 

Förköpsförbehåll gäller bara vid singularfång, universalfång, d.v.s. bodelning, arv och testamente 

omfattas därmed inte. Vilka personer som har rätt till förköp samt den inbördes ordningen ska anges 

i bolagsordningen. Om det sker en överlåtelse som strider mot 4 kap. 26 § ABL och 

förköpsförbehållet, är överlåtelsen ogiltig. Den som vill utöva sin förköpsrätt ska anmäla detta till 

bolagets styrelse enligt 4 kap. 21 § ABL. Även den som avser att överlåta en aktie som är bunden 

                                                   
38 Skog och Fäger (2007), s. 36  
39 Skog och Fäger (2007), s 34 
40 Dotevall (2015), s. 180 



 18 

till ett förköpsförbehåll, ska anmäla detta till bolagets styrelse, 4 kap. 20 § ABL. Överlåtaren som 

avser att sälja sitt innehav behöver inte ha funnit en köpare.41  

 

Förköpsförbehåll kan jämkas om villkoren i 4 kap. 19 § 1 st. 4 p. ABL för förköpet skulle ge någon 

en otillbörlig fördel eller nackdel, 4 kap. 24 § ABL.  

 

Fördelen med förköpsförbehåll är att det förhindrar oönskade förvärv av aktier, eftersom redan 

befintliga aktieägare ges förtur att köpa posten. En annan fördel med förköpsförbehåll, jämfört med 

samtyckesförbehåll, är att risken för inlåsningseffekter inte är lika påtaglig eftersom överlåtaren av 

aktierna inte behöver påvisa en köpare av sitt innehav, 4 kap. 11 § 2 st. ABL jämför 4 kap. 20 § 

ABL.42  

 

Nackdelen med förköpsförbehåll är att det inte omfattar övergång av aktier genom universalfång. 

Det finns därför skäl för bolaget att komplettera bolagsordningen med ett hembudsförbehåll som 

även avser “övergång” av ägandet till aktierna, eller till och med specificerar att hembudsförbehållet 

även ska tillämpas vid “arv, testamente eller bodelning”.43  

 

2.2.6 Hembudsförbehåll, 4 kap. 27-36 §§ ABL 

Det sista förbehållet är hembudsförbehåll som definieras i 4 kap. 27 § ABL:  

“I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en aktieägare eller någon annan skall ha rätt 

att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare (hembudsförbehåll).”  

 

Syftet med denna klausul är att ägaren ska ha kontroll över vilka personer som kan bli aktieägare i 

bolaget. Förbehållet innebär att befintliga aktieägarna har rätt att lösa in de aktier som övergått till 

en utomstående person. Både privata avstämnings- och kupongbolag får ha hembudsförbehåll i sina 

bolagsordningar. Till skillnad från samtyckes- och förköpsförbehåll gäller hembudsförbehåll både 

vid singularfång och universalfång. Hur klausulen ska utformas anges i 4 kap. 28 § ABL. Det är 

möjligt att reglera så att skyldigheten att lösa in aktier endast gäller vid förvärv av aktier av 

utomstående eller att klausulen endast omfattar ett bestämt antal aktier eller ett visst aktieslag.44 

Förbehållet får dock inte utformas så att det endast gäller för en angiven person.45 

 

 
                                                   
41 Skog och Fäger (2007), s. 34 
42 Sund (2008), s. 112  
43 a.st 
44 Dotevall (2015), s. 177ff 
45 Dotevall (2015), s. 179   
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Hembudsförbehåll kan jämkas om villkoren i 4 kap. 28 § 1 st. 4 p. ABL för inlösen skulle ge en 

person en otillbörlig fördel eller nackdel, 4 kap. 34 § ABL. Ett exempel är om priset på aktierna 

tydligt avviker från dess verkliga värde vid tidpunkten för övertagandet. Vid bedömningen tas 

hänsyn till parternas avsikt när beloppet för aktierna beslutades i bolagsordningen.46  

 

En fördel med hembudsförbehåll är att det är möjligt att förtydliga vilka fång, både singular- och 

universalfång, som ska omfattas av klausulen. Det är positivt, eftersom det ökar förutsebarheten och 

tydliggör konsekvenserna av förbehållet, dock ökar risken för kringgåenden av klausulen.47 

 

Om det finns flera ägare kan klausulen leda till tvister inom bolaget, t.ex. om vem av ägarna som 

ska lösa in aktierna. När en aktieägare avlider kan de övriga aktieägarna inte lösa in dennes aktier 

förrän ett år efter dödsfallet, den s.k. ettårsregeln, se ovan 2.1.1. Dödsboet träder i dessa fall i den 

avlidnes ställe. Om den avlidne ägaren innehade en majoritetspost kan det leda till problem för 

aktieägarna eftersom dödsboet får utnyttja rösträtten som följer av aktierna.48  

 
2.2.7 Aktieägaravtal  

Ett aktieägaravtal är ett avtal som kan ingås mellan bolagets ägare i de fall det finns flera ägare, 

oftast vid bildandet av bolaget eller när antalet ägare ökar. Aktieägaravtal har endast 

obligationsrättslig verkan, d.v.s. det är endast parterna som ingått avtalet som blir bundna av det. 

Aktieägaravtal regleras inte i ABL och är med anledning av detta utan verkan mot bolaget. 

Villkoren i avtalet får dock inte strida mot tvingande bestämmelser om minoritetsskydd i ABL eller 

arbetsrättsliga regler. Avtalet kan, om villkoren är oskäliga, jämkas enligt 36 § AvtL. Om parterna 

inte bestämt en giltighetstid för avtalet anses det löpa tillsvidare. Aktieägaravtalet är inte en 

offentlig handling till skillnad från bolagsordningen.49 

 

Aktieägare kan även genom att upprätta ett aktieägaravtal avtala sinsemellan att förköpsförbehållet 

även ska gälla vid universalfång.50 

 

Familjeägda bolag har ofta anledning att vilja skydda sig mot att förvärv av aktier sker genom 

bodelning och arv. Det kan bolaget undvika genom att utforma en hembudsklausul i 

                                                   
46 Sund (2008), s. 96 
47 Sund (2008), s. 101 
48 Sund (2008), s. 184f 
49 Sund (2008), s. 74f 
50 Sund (2008), s. 187f 
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aktieägaravtalet som anger att övriga aktieägare har rätt att lösa in aktier som byter ägare genom 

bodelning, arv eller därmed liknande situationer.51  

 

De aktieägare som är bundna av aktieägaravtalet kan skapa en gemensam inre marknad. Det innebär 

att om någon av dem vill sälja sina andelar ska en annan aktieägare erbjuda sig att köpa dem, inte 

någon utomstående.52   

 

Aktieägare kan vidare använda aktieägaravtalet för att reglera hur de ska lägga sina röster vid 

viktiga omröstningar gällande bolaget. Genom att rösta enhälligt kan de få den majoritet som krävs 

för att få igenom eller förhindra avgörande beslut.53 Det finns även möjlighet för parterna att avtala 

om att vite ska utgå för den part som bryter mot aktieägaravtalet.54  

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

                                                   
51 Sund (2008), s. 139 
52 Sund (200), s. 140 
53 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, FT 2013, s. 42 
54 Skog och Fäger (2007), s. 31 
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2.3 Ägaren X vill säkra att ägandet av bolaget stannar inom familjen i flera 

generationer framöver. Hur bör denne gå tillväga? 
I det här fallet vill ägaren att ägandet av bolaget ska säkras inom familjen för flera generationer 

framöver, vår rekommendation för att ägaren ska uppnå detta mål är att denne bildar en stiftelse 

som bedriver verksamheten istället för ett aktiebolag.  

 

Reglerna om stiftelser anges i stiftelselagen (1994:1220) (SL). En stiftelse bildas genom att en 

stiftare, som kan vara både fysiska eller juridiska personer, avskiljer en del av bolagets 

förmögenhet, rent sakrättsligt, i ett skriftligt stiftelseförordnande för ett redan bestämt ändamål, 2-3 

§§ SL. I det här fallet är det ägaren som skulle utgöra stiftaren. Förordnandet ska innehålla ett 

ändamål som består av syfte, verksamhetsföremål och destinatärskrets. Syftet anger vilket område 

som stiftelsen ska vara verksam i, verksamhetsföremålet stadgar på vilka sätt som stiftelsen ska 

stödja sitt syfte och slutligen anger destinatärskretsen vilken grupp som ekonomiskt ska främjas av 

stiftelsen. Beskrivningen av ändamålet behöver inte innehålla de tre momenten. Det ska anges vad 

för slags egendom som stiftaren avser att överföra till stiftelsen. Det måste framgå av förordnandet 

hur syftet ska uppnås, vilka medel som ska användas och om medlet ska överföras till en viss 

enhet.55 Som ovan nämnt ska stiftelsens ändamål anges i förordnandet. Ändamålet bestäms av 

stiftaren, i det här fallet ägaren.56  

 

Stiftelseförordnandet kan ändras, det kallas permutation. Det kan bli aktuellt om t.ex. ändamålet 

inte längre uppnås. Permutation är inte vanligt förekommande i och med att det ska anses svårt att 

ändra verksamhetsmålet. Bestämmelser om ändamålet får endast omformuleras om synnerliga skäl 

föreligger, d.v.s. rena undantagssituationer. Dessutom ska stiftarens, d.v.s. ägarens vilja beaktas, 

detta innebär att det nya ändamålet inte får vara vitt skilt från det gamla, med andra ord, det bör 

vara så närliggande som möjligt. Betydelsen av detta är att arvingarna inte kan ändra ändamålet av 

bolaget efter skiftet. Till sist kan nämnas att det inte får göras tillägg i förordnandet, endast 

korrigeringar av redan befintliga bestämmelser.57  

 

En stiftelse har ingen ägare, varken stiftaren eller någon annan anses vara ägare. På grund av detta 

brukar det därför sägas att stiftelser är en självägande förmögenhet. Om ägaren skulle avskilja en 

del av bolagets förmögenhet och bilda en stiftelse istället för familjebolaget, betyder inte det att 

                                                   
55 Sund (2001), s. 105 
56 Lundén, Stiftelser- Juridik och beskattning, FT 2010, s. 24f 
57 Lundén (2010), s. 90f 
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denne förlorar kontrollen. Om ägaren reglerar i förordnandet att denne själv ska sitta i styrelsen, går 

inte ägarens kontroll förlorad. Ägaren kan dock inte som ensam person utgöra styrelsen.58  

 

De stiftelseformer som är mest aktuella för familjeföretag är familje- och näringsdrivande stiftelser. 

I en familjestiftelse utgör familjemedlemmarna destinatärkretsen. Kretsen kan antingen vara 

bestämd eller obestämd. När destinatärkretsen består av bestämda fysiska personer omfattas 

stiftelsen endast av vissa delar av SL, d.v.s. reglerna om bildandet, samt stiftelsens status som 

juridisk person, 7 § SL.59 I dagsläget finns det ca 700 familjestiftelser i Sverige.60  

 

Den andra formen är näringsdrivande stiftelser, också kallad verksamhetsstiftelser. Dessa 

karakteriseras av att stiftelsen driver en yrkesmässig näringsverksamhet av ekonomisk natur. Det 

kan vara ett indirekt drivande genom att stiftelsen äger ett aktiebolag. Stiftelsen utgör i dessa fall en 

moderstiftelse, det innebär i praktiken att ägarfamiljen kontrollerar stiftelsen, som i sin tur äger 

bolaget.61  
 

Fördelen med att bilda en stiftelse är att det sker en övergång av ägandet från ägarfamiljen till 

stiftelsen. Genom ett villkor i förordnandet kan ägarfamiljen fortsätta att inneha kontrollen av 

bolaget, trots ägarbytet.62 Tack vare att medlemmar till ägarfamiljen utgör stiftelsens styrelse kan de 

säkra att kontrollen av bolaget stannar inom familjen även i framtiden. Det sker ett definitivt 

generationsskifte och inga fler kostsamma skiften behöver genomföras.63  
	
	 	

                                                   
58 Lundén (2010), s. 61 
59 Aamisepp m.fl., Stiftelsehandboken, FT 2014, s. 34f  
60 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.1/1735.html#h-Familjestiftelser (2016-05-09) 
61 Aamisepp m.fl.(2014), s. 37f 
62 Sund (2001), s. 104 
63 Sund (2001), s. 107 
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2.4 Ägaren X vill att generationsskiftet genomförs gemensamt och att arvingarna får 

växa in i sin roll som företagsledare. Hur bör de genomföra skiftet?  
Här är ett stegvist förvärv att föredra för att uppfylla ägarens önskemål. Ett stegvist förvärv innebär 

att parterna kommer överens om att arvingarna ska ta över en bestämd del av företaget till att börja 

med och att resterande del ska överlåtas längre fram. En anledning kan vara att arvingarna inte ska 

stå hela risken omedelbart utan att de ska få en viss tid på sig att förbereda sig och lära känna 

företaget innan de axlar sin nya roll som företagsledare. Andra anledningar till att välja stegvisa 

förvärv kan t.ex. vara att arvingarna har finansiella restriktioner eller att ägaren inte är villig att helt 

släppa kontrollen och överlåta hela företaget direkt. Hur beslut ska fattas och hur bolaget ska styras 

under tiden för det stegvisa förvärvet kan parterna reglera i ett aktieägaravtal. Vidare 

rekommenderas att arvingarna omgående får en plats i bolagets styrelse.64 

 

Fördelarna med att välja ett stegvist förvärv är att arvingarna hinner förbereda sig och lära sig 

företaget innan de tar över, vilket leder till ett säkrare generationsskifte. Samtidigt får ägaren tid att 

förbereda sig för det slutliga överlämnandet och kan på så vis kontrollera att familjeföretaget 

fortsätter att drivas på det sätt som det gjorts tidigare.65  

 

Nackdelen med stegvisa förvärv är att det finns en risk för att parterna ändrar uppfattning och inte 

längre vill genomföra generationsskiftet. I dessa fall innehar arvingarna en minoritetsandel och har 

ingen möjlighet att kunna slutföra överlåtelsen av familjeföretaget. Ett sätt att motverka 

ovanstående är att upprätta ett optionsavtal som innebär att parterna avtalar om rätten för arvingarna 

att förvärva resterande andelar inom en bestämd tid och kan på så vis försäkra sig om att ägaren 

fullföljer sitt åtagande.66  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

                                                   
64 Sevenius (2011), s. 183 
65 Sevenius (2011), s. 184 
66 a.st 
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3. Analys 

I det här avsnittet kommer en analys att göras med utgångspunkt i den fakta som presenterats i 

uppsatsen.  

 

3.1 Ägaren X (ägaren) av familjebolaget Y vill genomföra ett generationsskifte. Hur 

bör denne gå tillväga?  
3.1.1 Arv  

Fördelen med arv är att det inte krävs någon planering för ägaren, eftersom förfarandet är reglerat i 

lag kommer arvingarna att ärva. Om ägaren var gift vid tillfället för dödsfallet ärver den 

efterlevande maken aktierna, om arvingarna är deras gemensamma bröstarvingar får de 

äganderätten till aktierna först när den efterlevande maken avlider. Det här kan skjuta upp 

generationsskiftet, men efterlevande maken kan ge aktierna som gåva till arvingarna.  

 

En annan fördel med att genomföra skiftet genom att aktierna ärvs vid ägarens död är att det inte 

föranleder några extra kostnader, eftersom bestämmelserna om hur aktierna ska överlåtas är reglerat 

i lag. Det behövs därmed inte upprättas ett testamente eller andra avtal för att skiftet ska kunna 

genomföras.  

 

Den stora nackdelen, i och med att arvingarna ärver aktierna efter ägarens bortgång, är att det inte 

sker någon verksamhetsövergång. Med detta menar vi att de inte får någon förberedelse inför rollen 

som företagsledare och aktieägare. Konsekvensen av detta är att det inte sker en naturlig övergång. 

Eftersom bristande planering är en av orsakerna till att generationsskiften misslyckas gäller det att 

ägaren och arvingarna förbereder och lägger upp en plan för generationsskiftet under ägarens 

livstid. Vi anser att detta bör göras genom att arvingarna erhåller kunskap om företaget och dess 

verksamhet genom att arbeta i bolaget, trots att de inte är ägare, fram tills skiftet sker. Tack vare 

detta kommer övergången bli naturlig och arvingarna har erhållit kunskap om hur verksamheten ska 

fortsätta att drivas.  

 

3.1.2 Överlåtelse genom gåva  

Att överlåta andelar i familjeföretaget som gåva till arvingar är i praktiken ett vanligt förfarande vid 

generationsskiften. Gåvoförfarandet blir framför allt aktuellt om ägaren har en god ekonomisk 

ställning och inte är i behov av den ersättning som andelarna skulle ha inbringat vid en försäljning 

till en utomstående. Men det är inte alltid fallet att ägaren är så pass givmild att denne väljer att 

skänka bort sitt företag utan ersättning. Det känslomässiga bandet samt det faktum att bolaget kan 

betinga ett stort värde rent ekonomiskt, kan göra att ägaren inte vill ge bort aktierna som gåva till 
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sina arvingar. Andra skäl till att ägaren inte vill ge bort aktierna kan vara att arvingarna saknar 

intresse för att överta bolaget eller att ägaren anser att barnen inte är lämpliga att ta över 

familjeföretaget. 

 

Om ägaren vill ge aktierna som gåva till en av sina arvingar uppstår en fråga om rättvisa kring hur 

de andra arvingarna ska kompenseras för att de inte får ta del av innehavet. Ett vanligt förfarande är 

att den arvingen som ska ta över bolaget löser ut sina syskon, med andra ord köper deras andelar. 

Nackdelen med detta är att det föranleder stora kostnader för arvingen, beroende av värdet på 

aktierna. Konsekvensen av detta är att arvingen ställs inför det faktum att denne måste ha kapital för 

att kunna lösa ut de andra. Om övertagandet ska vara möjligt måste den övertagande arvingen ha 

kapital för att lösa ut syskonen. Det kan bli kostsamt eftersom en företagsvärdering, som görs av 

kunniga inom området, kommer att behöva genomföras för att fastställa ett värde på bolaget. En 

objektiv värdering av bolaget är att föredra eftersom bolaget kan bli felvärderat om ägaren själv 

genomför värderingen, eftersom den ofta kan tänkas ha en förmåga att övervärdera sitt företag. För 

ägare och grundare till bolag finns det ofta ett känslomässigt band och ett affektionsvärde som gör 

att de kan anse att deras bolag är värt mer än vad det egentligen är. Därför är det bättre att låta en 

oberoende part utföra värderingen. Den arvinge som ska lösa ut de andra torde vilja undervärdera 

företaget i och med att värdet som den måste betala kommer att bli mindre. De andra arvingarna 

torde vilja övervärdera bolaget för att de ska erhålla en större lösensumma än vad bolaget är värt.  

 

Ur bevishänseende är det att rekommendera att gåvobrevet upprättas skriftligt. Om ägaren endast 

ger ett muntligt löfte om gåva till en arvinge är det svårt för denne att kunna bevisa att gåvan 

faktiskt givits. Muntliga gåvor kan också föranleda tvister med andra som anser att de har samma 

rätt till gåvan. Ett skriftligt gåvobrev är en säkerhet för arvingen eftersom det inte endast får 

obligationsrättslig verkan, utan även sakrättslig. Vår samlade bedömning är att det här förfarandet 

får sin främsta betydelse när ägaren ger en gåva till sin bröstarvinge och den inte ska utgöra förskott 

på arv. I och med att det måste tydligt framgå att gåvan inte utgör förskott, kan det vara svårt för 

arvingen att argumentera för det om det inte finns något skriftligt löfte.  

 

Slutligen tror vi att tack vare gåvoskattens avskaffande har antalet gåvor av aktier eller inkråm ökat 

mellan generationerna. Tidigare var gåvoskatten ett stort hinder för många ägare eftersom de 

tvingades att ordna kapital för att kunna betala gåvoskatten innan skiftet kunde genomföras. Även 

om gåvoskatten gav skatteintäkter till staten går det inte att förneka att många skiften sköts upp eller 

förhindrades p.g.a. skatten. Idag kan ägare lämna över sitt företag när tiden är rätt för denne och inte 

när kapital för att betala skatten har ordnats.  
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3.1.3 Överlåtelse genom köp  

Aktieöverlåtelser torde vara den formen av överlåtelser som är vanligast vid generationsskiften. En 

utomstående köpares främsta syfte, som vi ser det, är att förvärva ett företag och dess verksamheter 

som är lönsamma. Gällande familjeföretag, anser vi, att hela verksamheten är intressant för den som 

ska överta den. I dessa fall är det lämpligare att överlåta aktierna i och med att den juridiska 

personen därav förblir intakt eftersom det endast är aktierna som byter ägare.  

 

Den främsta fördelen är att ägaren erhåller kapital vid försäljningen. Köpeskillingen kan vara viktig 

för ägaren och för det liv som denne vill kunna leva efter skiftet. En orsak, som vi ser, till att många 

ägare har svårt att lämna sitt bolag är att de erhåller sin inkomst därifrån. Risken finns att ägare 

oroar sig för sin försörjning efter skiftet och därför skjuter upp det. Genom att erhålla en 

köpeskilling kan den risken minskas eller undanröjas helt.  

 

Frågan om finansiering av köpeskillingen är en viktig fråga och finns det möjlighet att minska den 

totala kostnaden för förvärvet, kommer många arvingar att nyttja den. Nackdelen med förfarandet 

som beskrivits ovan i avsnitt 2.1.3 är att det är krångligt och tidskrävande. Det förutsätter också att 

ägarfamiljen har kunskap om skatterätt och ekonomi, vilket vi tror att gemene man inte besitter. Det 

leder till att kunniga inom området måste anlitas för att förfarande ska ske korrekt, vilket innebär 

ytterligare kostnader. Den kostnad som sparats in i och med den lägre köpeskillingen, kommer 

istället att få användas vid anlitandet av experthjälp. En aspekt som inte får underskattas är att det 

tillkommer kostnader för att bilda ett nytt bolag. 

 

Nackdelen med att genomföra ett generationsskifte genom att arvingarna köper ägarens andelar är 

att arvingarna kan uppfatta förfarandet som orättvist. Vi menar att risken finns att arvingar inte vill 

köpa aktierna när de kommer att ärva dem vid ägarens bortgång. I och med detta kan konflikter 

inom familjen blossa upp om arvingarna vill ta över bolaget men ägaren kräver att detta ska ske 

genom köp. Ägaren kan ha uppfattningen att arvingarna är kompetenta nog att driva verksamheten 

men att de får betala för det, medan arvingarna kan uppfatta det som att de inte vill förvärva något 

som redan tillhör familjen. Som vi ser det kan den här konflikten resultera i två möjliga utfall, 

antingen att ägaren får sälja aktierna till en utomstående eller att parterna kommer överens om ett 

annat förfarande. Det är en förhandlingsfråga mellan ägaren och arvingarna, dessa förhandlingar 

kan pågå under en längre tid beroende på hur medgörliga parterna är. Här framkommer ytterligare 

en anledning till varför generationsskiften måste börja planeras tidigt.   
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En ytterligare nackdel är att det inte bara är frågor gällande skiftet som måste lösas, utan även 

frågan hur arvingarna ska finansiera köpeskillingen. I de fall arvingarna har det gott ställt 

ekonomiskt behöver det inte vålla problem, men det kan göra det när situationen är den motsatta. 

Risken finns att arvingarna inte har möjlighet att erlägga köpeskillingen och därmed inte kan överta 

bolaget. Ägaren måste i dessa fall ta ställning till om denne kan tänka sig att genomföra ett annat 

förfarande eller om försäljning ska ske till en utomstående. Beroende på ägarens vilja och 

ekonomiska ställning kan lösningen/resultatet variera.  
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3.2 Ägaren X vill att bolagets ägarkrets ska begränsas till den egna familjen. Hur ska 

detta uppnås? 

3.2.1 Testamente  

En fördel med testamente är att ägaren kan styra vem som ska ärva dennes kvarlåtenskap, d.v.s. 

aktierna. Ett exempel är om en ägare önskar att endast en av arvingarna ska ärva aktierna, kan 

ägaren i dessa fall testamentera aktierna till bara den arvingen och därmed övergår ägandet av 

aktierna endast till denne. Ytterligare en fördel som kan kopplas på föregående fördel är att ägaren 

kan förena testamentet med villkor, t.ex. att aktierna ska utgöra arvingens enskilda egendom. I och 

med detta förhindrar ägaren att aktierna kommer att ingå i en eventuell bodelning som arvingen är 

part i.  

 

Ytterligare en fördel är att ägaren kan upprätta sitt testamente på egen hand, om denne gör detta 

uppstår endast begränsade kostnader för förfarandet. Dessa kostnader står ägaren själv för, inte 

bolaget. Den stora risk som finns är att något av testamentets formkrav förbises, vilket kan äventyra 

testamentets giltighet. Konsekvensen av att testamentet inte anses giltigt kan vara förödande för det 

mål som ägaren vill uppnå. Om ägaren väljer att ta hjälp av kunniga inom området vid upprättandet 

behöver denne inte riskera att testamentet bedöms vara ogiltigt. Det leder till mer kostnader än om 

ägaren upprättar sitt testamente själv. Vi anser att dessa kostnader måste ställas i relation till de 

eventuella problem som undviks genom att testamentet upprättas enligt konstens alla regler. Det kan 

vara värt att ta dessa kostnader för att undvika problem i framtiden.  

 

Testamente som verktyg för att begränsa bolagets ägarkrets är ett invecklat förfarande eftersom 

testatorn, med andra ord ägaren, kan testamentera bort sina aktier till sina bröstarvingar. Ägandet av 

bolaget går i och med detta över till nästa generation, därefter förlorar testamentet sin verkan. 

Testamenten är därför, enligt vår mening, en kortsiktig lösning. Möjligheten att bygga “kedjor” av 

testamenten finns, med det menar vi att ägarna i tur och ordning fortsätter att testamentera vidare 

familjeföretaget från generation till generation. Det förutsätter att det även i framtiden, dels finns 

bröstarvingar, dels att någon av dem är villig att överta familjeföretaget. Testamenten kan också 

användas om ägaren vill sätta den legala arvsordningen ur spel och testamentera bolaget till en 

utomstående testamentstagare.  

 

Testamenten utgör inte en offentlig handling, därmed kan testatorn dölja vilka som ska få ta del av 

dennes kvarlåtenskap. Anledningen till varför en testator skulle vilja dölja vem som ska ta över 

bolaget, enligt oss, är om denne har för avsikt att överlåta bolaget till en utomstående, istället för 

sina bröstarvingar. Det här är, enligt vår mening, ett tillvägagångssätt att tillgå om det finns 
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motsättningar inom familjen och ägaren vill undvika konflikter under sin levnadstid. Ägare av bolag 

har ofta känslomässiga band till sitt företag och anser det vara sitt livsverk, därför kan de hellre vilja 

att företaget går ur familjen, än att deras arvingar tar över bolaget och fördärvar det. I enlighet med 

det klassiska citatet “förvärva, ärva och fördärva”. 

 

Vår samlade bedömning är att testamenten har sitt främsta syfte vid oförutsedda händelser som t.ex. 

sjukdom eller dödsfall. Genom att upprätta ett testamente kan ägaren reglera vad som ska hända om 

denne plötsligt skulle avlida innan ett generationsskifte genomförts.  

 

3.2.2 Äktenskapsförord  

Fördelen med äktenskapsförord är att aktierna inte kommer att ingå i ägarens eventuella framtida 

bodelningar. Tack vare detta kan denne begränsa ägarkretsen och risken att dennes make träder in 

bolaget som aktieägare elimineras. Det här tillvägagångssättet gäller i de fall ägaren inte vill att 

dennes make ska ta del av aktieinnehavet om något skulle ske mellan dem eller att denne inte ska 

bli en del av ägarkretsen. 

 

Förfarandet vid upprättande av ett äktenskapsförord är tämligen enkelt. Det ska upprättas skriftligt 

och registreras hos skatteverket, det finns inga andra formkrav. Parterna torde därför kunna upprätta 

detta avtal utan några större omständigheter. Tack vare detta tror vi att fler ägare utnyttjar det här 

verktyget eftersom det inte leder till extra kostnader för möten med juridiskt kunniga. Makarna kan 

dessutom sinsemellan avtala om det de önskar.  

 

En nackdel som vi ser med äktenskapsförord är att det inte är säkert att den andra maken kommer 

att gå med på att upprätta ett äktenskapsförord. Det kan finnas flera anledningar till varför denne 

inte skulle gå med på detta, vilket kan förhindra de möjligheter som finns med äktenskapsförord. Vi 

anser att omständigheter som kan påverka detta är makarnas övriga tillgångar, den andra makens 

inkomster samt ägarmakens inkomster.  

 

Syftet med äktenskapsförord är att reglerna om makars uppdelning av tillgångar vid 

äktenskapsskillnad ska sättas ur spel. Ett äktenskapsförord får dock inte vara ensidigt, d.v.s. att 

endast ena maken gagnas av äktenskapsförordet, den andra maken kan i sådana fall begära 

jämkning av äktenskapsförordet. En fråga som uppstår i dessa fall är om äktenskapsförordet ska 

anses vara ensidigt om den ena maken äger aktier i ett bolag som inte ska ingå i bodelningen. Enligt 

vår mening torde det ofta röra sig om stora aktieinnehav. Om företaget utgör en stor del av de totala 

tillgångarna finns risken att ägarmaken tillgodogör sig mer av de gemensamma tillgångarna genom 
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bodelningen än dennes make. Det kan föranleda att aktierna kommer att ingå i bodelningen trots 

allt, alternativt att ägarmaken får kompensera maken, genom att avstå från annat giftorättsgods. En 

aspekt, som vi anser, måste beaktas är det faktum att ägarmaken får sitt leverne från företaget och 

om aktierna ska ingå i bodelningen riskerar denne att förlora inkomster i form av utdelningar. Det 

framgår inte i doktrin hur detta ska lösas, men vi anser att det kan utgöra ett incitament för att 

aktierna inte ska inkluderas i bodelningen. Om den andre maken dessutom erhåller sin inkomst från 

en egen anställning och inte har någon koppling till bolaget, anser vi, att detta utgör ytterligare 

anledningar till varför aktierna inte bör inkluderas i bodelningen.  

 

Äktenskapsförord är ett medel, enligt vår mening, för att till viss del kunna påverka ett framtida 

generationsskifte. Ett äktenskapsförord aktualiseras vid äktenskapsskillnad, inte vid ett 

generationsskifte och p.g.a. detta är äktenskapsförordets betydelse begränsad. Genom att upprätta 

ett äktenskapsförord blir aktierna ägarmakens enskilda egendom och lämnas därmed utanför en 

eventuell framtida bodelning. Tack vare detta är äktenskapsförord ett medel för att undvika att den 

andra maken träder in i bolaget som ägare genom att denne erhållit aktier genom en bodelning.  

 

Slutligen vill vi påpeka att äktenskapsförord kan vara ett skydd för båda makarna, d.v.s. den andra 

maken som inte äger aktier i bolaget kan vilja upprätta ett äktenskapsförord för att skydda sina 

tillgångar gentemot bolagets borgenärer. I dessa fall anger makarna i äktenskapsförordet att den 

andra makens tillgångar ska utgöra enskild egendom och därmed inte riskera att användas för att 

betala bolagets skulder. Vi anser därför att äktenskapsförord kan utgöra både för- och nackdelar för 

makarna.  

 

3.2.3 Allmänt om förvärvsklausuler  

De förbehåll som vi skrivit om ger familjeföretagen en möjlighet att kontrollera sin ägarkrets 

gentemot utomstående. Förbehållen är en inskränkning av aktiers fria överlåtelse som stadgas i 4 

kap. 7 § ABL. De kan utgöra ett hinder för de ägare som vill sälja sitt innehav. Enligt vår mening 

kan det uppstå ett dilemma kring vad som ska prioriteras, familjeföretagens rätt att begränsa sin 

ägarkrets eller aktiers fria överlåtelsebarhet. Om t.ex. en ägare i bolaget skulle vilja sälja sitt 

aktieinnehav för att denne t.ex. är i behov av att frigöra kapital kan det bli svårt för denne att få sitt 

innehav sålt eftersom en försäljning till en utomstående kan förhindras genom förbehållen. 

Utgången för ägaren blir densamma d.v.s. denne får sitt innehav sålt oavsett, men bolaget kan 

använda sig av förbehållen för att styra vem köparen kommer att bli. Det kommer dock resultera i 

en process som kan vara både tids- och resurskrävande för bolaget, eftersom en redan befintlig 
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ägare måste erbjuda sig att köpa det innehav som är till försäljning. I de fall det finns flera ägare kan 

det leda till tvister mellan dem om vem som ska köpa innehavet. 

 

En fördel med förbehållen är att de skapar en förutsebarhet för ägaren. Tack vare införandet av de 

tre förbehållen i bolagsordningen kan ägaren förutse vad som kan komma att ske i olika situationer. 

I de fall det finns flera ägare och det t.ex. ska ske en övergång av aktier genom en bodelning kan de 

övriga ägarna tillämpa hembudsklausulen och lösa in de aktier som omfattas. Ägarna kan därmed 

förutse vad för slags situation som kan komma att ske redan innan den faktiskt gör det. Ägarna kan, 

tack vare förutsebarheten, börja planera hur de ska agera om förfarandet skulle bli aktuellt. 

Förutsebarheten kan tillämpas på alla förbehåll, inte endast hembudsklausuler.  

 

Eftersom den nuvarande ägaren är innehavare till samtliga aktier kommer förbehållens verkan inte 

att aktualiseras förrän dennes arvingar tagit över bolaget och de därmed blir fler som delar på 

aktieinnehavet. Om situationen uppstår att en av arvingarna i framtiden inte vill vara verksam i 

familjeföretaget och vill sälja sina andelar kommer förbehållen väl till pass eftersom de andra 

arvingarna kan ges förköpsrätt till aktierna eller lösa in dennes aktier. Vår rekommendation är att 

ägaren redan nu inför samtliga eller vissa av förbehållen för att förhindra att utomstående träder in 

som aktieägare i bolaget i framtiden. 

 

3.2.4 Samtyckesförbehåll, 4 kap. 8-17 §§ ABL  

Samtyckesförbehållet kommer att ha sin främsta inverkan efter skiftet när arvingarna tagit över. Om 

en av arvingarna någon gång vill sälja sina aktier och denne har funnit en utomstående köpare till 

innehavet, måste styrelsen eller bolagsstämman, vilket vi utgår från är de övriga arvingarna, ge sitt 

samtycke till överlåtelsen. De andra arvingarna kan vägra ge sitt samtycke och istället förvärva 

aktierna själva. Tack vare detta förfarande kommer förutsebarheten för arvingarna vara stor i och 

med att de får vetskap om vem köparen är, innan förvärvet sker. De har dessutom makten att 

antingen stoppa förvärvet genom att vägra samtycke eller att låta det genomföras genom att lämna 

sitt samtycke. Vilket alternativ de väljer i slutändan beror på vem den tilltänkte köparen är.  

 

Nackdelen med detta förbehåll är att det endast kan tillämpas vid singularfång. Bodelning, 

testamente och arv omfattas därmed inte. Det innebär i framtiden t.ex. att en person kan träda in 

som ny aktieägare, genom bodelning, i bolaget utan att de övriga ägarna samtycker till övergången. 

För familjeföretag innebär det därför en stor risk att endast inneha en samtyckesklausul i 

bolagsordningen. Det är därför nödvändigt för familjeföretag, enligt vår mening, att komplettera 



 32 

samtyckesklausulen med en hembudsklausul som även omfattar universalfången och som därmed 

kan tillämpas i de situationer som inte omfattas av samtyckesklausulen.  

 

En annan nackdel med förbehållet är den inlåsningseffekt som riskerar att uppstå i framtiden. Ett 

sätt att motverka detta är genom att skriva ett aktieägaravtal, där en hembudsklausul införs. 

Aktieägaravtalet är som tidigare nämnts inte bindande gentemot bolaget, utan endast mellan 

aktieägarna. Eftersom den ägare som avyttrar sina andelar kan kräva att styrelsen finner en ny 

köpare, kan de således uppfylla det kravet, genom att en redan befintlig aktieägare förvärvar 

aktierna, utan att lägga ner tid och kapital på att finna en ny utomstående köpare, se mer under 

2.2.6.  

 

Konsekvensen för bolaget om de enbart har infört en samtyckesklausul i sin bolagsordning kan 

redogöras för genom ett exempel. Om en av arvingarna har genomgått äktenskapsskillnad och 

andelarna i bolaget inkluderats i bodelningen gäller inte samtyckesklausulen. Det betyder att 

arvingens make kan träda in som ägare i bolaget utan krav på att styrelsen eller bolagsstämman 

lämnar sitt samtycke. Det här är anledningen till att samtyckesklausulen måste kompletteras, detta 

kommer att beskrivas mer ingående nedan.  

 

3.2.5 Förköpsförbehåll, 4 kap. 18-26 §§ ABL   

Precis som samtyckesförbehållet kommer förköpsförbehållet ha sin främsta effekt efter skiftet. Som 

vi nämner i 2.2.5 ska det anges i bolagsordningen vilka som ska erbjudas förköpsrätt, i det aktuella 

fallet borde det utgöra samtliga arvingar samt den inbördes ordningen mellan dessa. Det föranleder 

frågan om vad som sker om ingen av arvingarna har möjlighet att köpa aktierna. Det finns två 

alternativ. För det första kan säljaren överlåta sina aktier till en utomstående person. För det andra 

kan de andra ägarna försöka övertala säljaren att skjuta upp försäljningen av aktierna tills någon av 

de andra ägarna har det kapital som krävs.  

 

Förköpsförbehållet är ett effektivt medel för att upprätthålla en stram ägarkrets, om det finns en 

fungerande inre marknad mellan arvingarna och de har gott om kapital. Med inre marknad förstås 

en intern marknad mellan ägarna. Förbehållet är dock förenat med stor risk om ägarna har gjort upp 

om hur inlösen av aktier ska ske men inte vem som ska genomföra inlösen. Ett sätt att minimera 

denna risk är att gemensamt upprätta ett aktieägaravtal och därefter reglera hur ägarna ska agera om 

en förköpssituation skulle uppstå.  
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De aktier som ägaren vill ska omfattas av förköpsförbehållet måste anges i bolagsordningen, detta 

är viktigt att reglera, annars går rätten om förköp till dessa aktier förlorad. Det kan i sin tur 

föranleda allvarliga konsekvenser för bolaget, eftersom utomstående personer kan träda in som 

ägare i bolaget. Om vi utgår ifrån att arvingarna kommer att ta över alla aktier efter ägaren, är vår 

rekommendation att alla aktier ska omfattas av förköpsrätten. Innehaven som arvingarna kommer 

att överta är stora och skulle någon av dem avyttra sin del betyder det att en utomstående kommer 

att ha stort inflytande i bolaget. Samtidigt som de övriga arvingarna inte kan stoppa förfarandet.  

 

Nackdelen är att förutsebarheten för arvingarna gällande förköpsförbehållen inte är lika stor som för 

samtyckesförbehållen på grund av att den av dem som säljer sitt innehav inte behöver påvisa en 

köpare. Det här kan vara både till bolagets fördel och nackdel. En nackdel är t.ex. att en säljare kan 

ha funnit en utomstående person, som vill köpa dennes andelar, som skulle kunna utgöra en stor 

tillgång för bolaget. Men om arvingarna direkt använder sig av förköpsklausulen och köper 

andelarna, kommer de inte få vetskap om vem den potentiella köparen är och kan därmed gå miste 

om personer som kan gynna bolaget. Rätten till förköp träder in innan förvärvet genomförs därför 

måste arvingarna agera skyndsamt, för om en ny ägare träder in i bolaget och arvingarna är 

missnöjda med denne kan de inte utnyttja förköpsrätten i efterhand.  

 

Precis som samtyckesförbehåll måste förköpsförbehåll, enligt vår rekommendation, kompletteras 

med ett hembudsförbehåll för att även omfatta förvärv genom universalfång, eftersom arvingarna 

inte ges rätt till förköp för aktier som övergått genom t.ex. bodelning.  

 

3.2.6 Hembudsförbehåll, 4 kap. 27-36 §§ ABL   

I och med att hembudsförbehållet, till skillnad från förköps- och samtyckesförbehållen innefattar 

universalfång torde förbehållet, enligt vår mening, vara den mest fördelaktiga förvärvsklausulen för 

små- och medelstora familjeföretag. Om det inte finns något hembudsförbehåll är risken stor att nya 

oönskade ägare träder in i ägarkretsen genom universalfång, utan att de övriga ägarna kan göra 

något åt det. Det är viktigt att föra register över vilka aktier som omfattas av hembudsförbehållet, 

för att inte riskera att missa att lösa in aktier som egentligen omfattas av förbehållet. Vi 

rekommenderar därav att alla bolagets aktier ska omfattas av förbehållet. 

 

Ett exempel kan visa varför hembudsklausulen borde, enligt oss, kompletteras. Om aktier övergår 

till en utomstående person t.ex. vid bodelning kan inlösen av aktierna aktualiseras eftersom det 

utgör ett universalfång, men om aktierna inte omfattas av hembudsklausulen kan inlösen trots detta 

inte ske. Den enskilde ägaren kan själv påverka utfallet av ovan nämnda situation genom att skriva 
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ett äktenskapsförord med sin make där det stadgas att aktierna ska utgöra enskild egendom och 

därmed inte ingå i en framtida bodelning.  

 

Inlösen av aktier genom hembudsförbehållet sker efter att förvärvet skett, därför är förutsebarheten 

för ägarna stor. Ägarna kan välja att lösa in aktierna efter att de fått reda på vem som förvärvat 

dessa, om det är en önskvärd person kan ägarna välja att inte lösa aktierna.  

 

3.2.7 Aktieägaravtal  

Aktieägaravtal upprättas när det finns fler än en ägare. Det betyder att arvingarna bör upprätta ett 

aktieägaravtal direkt efter skiftet. Den viktigaste fördelen med att upprätta ett aktieägaravtal är att 

arvingarna på förhand kan skapa en inre marknad sinsemellan, där de bestämmer hur de ska agera 

om det uppstår en försäljningssituation. Genom detta förfarande kan de förhindra att en 

utomstående träder in som ägare. Risken för inlåsning, d.v.s. att den som vill sälja sina aktier inte 

kan genomföra köpet undviks i och med att ägarna avtalat om hur de ska agera. Genom att noggrant 

utforma aktieägaravtalet kan arvingarna förebygga att tvister uppstår. Om aktieägaravtalet t.ex. 

endast stadgar att förköpsförbehåll ska tillämpas kan det uppstå en tvist om vem som ska förvärva 

aktierna. Genom att införa en inbördes ordning kan dessa tvister undvikas. Arvingarna kan också 

stadga att de aktier som är till försäljning ska delas upp, antingen lika mellan dem eller i förhållande 

till deras befintliga ägarandel. Ju mer reglerat aktieägaravtalet är, desto mindre osäkerhet uppstår 

mellan arvingarna och desto mindre tvister riskerar att uppstå.  

 

Som vi nämnt i 2.2.7 kan aktieägaravtal också användas mellan arvingarna för att reglera hur de ska 

lägga sin respektive röster vid viktiga omröstningar som berör bolaget. Om arvingarna bestämt i 

förväg hur de ska rösta kan de uppnå den majoritet som krävs för att få igenom eller stoppa ett 

beslut. Arvingarna får därigenom mer inflytande än vad de hade haft om de stod ensamma. En risk 

som vi ser är att ju fler ägare som är med i denna överenskommelse, desto svårare kan det bli att 

komma överens. Det kan därför vara ett bra tillvägagångssätt i teorin, men svårare att genomföra i 

praktiken. Speciellt i familjeägda bolag där det är mycket känslor inblandade, vilket vi tror kan leda 

till ännu starkare åsikter hos ägarna och allt fler som står fast vid sin ståndpunkt. Den här fördelen 

kommer troligtvis inte att aktualiseras direkt efter skiftet, men om familjen utökas i framtiden och 

antalet ägare blir fler kommer detta vara ett bra verktyg.  

 

Bolagets bolagsordning utgör en offentlig handling, medan aktieägaravtalet hemlighålls mellan 

avtalsparterna, därför kan det vara fördelaktigt att reglera en del bestämmelser enbart i 
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aktieägaravtalet. Ett exempel är om en ny VD för bolaget ska utses, arvingarna kan reglera i avtalet 

hur de ska lägga sina röster och därmed uppnå den majoritet som krävs för att utse en VD.  
 

Vår slutliga rekommendation är att arvingarna tar hjälp av en person med juridisk kunskap gällande 

aktieägaravtal som hjälper dem att upprätta avtalet. Det är viktigt att bestämmelser som kan ha stor 

betydelse för avtalet inte förbises. Eftersom det ofta finns starka känslor inom familjeföretag anser 

vi att det är fördelaktigt om en oberoende person formulerar avtalet för att undvika tvister i 

framtiden. En viktig klausul att ha med i avtalet är vad som sker om en av arvingarna bryter mot 

bestämmelserna i nämnda avtal. Risken att någon av arvingarna bryter mot avtalet minskar genom 

upprättandet av denna klausul.  
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3.3 Ägaren X vill säkra att ägandet av bolaget stannar inom familjen i flera 

generationer framöver. Hur bör denne gå tillväga? 

Genom att bilda en stiftelse kan ägaren uppfylla de mål som ställs upp i problemet, d.v.s. att ägande 

av bolaget ska säkras inom familjen i flera generationer framöver.  

 

Fördelen med stiftelseförfarandet är att ägaren kan använda det för att se till att aktierna stannar i 

familjens ägo genom att reglera att det alltid måste finnas minst en, gärna flera, familjemedlemmar i 

styrelsen. Vi anser att detta tillvägagångssätt är att föredra när det är flera arvingar som ska ta över 

efter skiftet. Om det dessutom i framtiden innebär att ännu fler familjemedlemmar ska vara med och 

driva verksamheten är förfarandet ännu bättre, eftersom de kan göra upp vilka olika roller parterna 

ska ha. Precis som vi nämner sker det ett definitivt generationsskifte i och med stiftelsens bildande 

och bestämmelsen angående styrelsen. Tack vare detta behöver parterna inte lägga kostnader på 

framtida generationsskiften, i och med att stiftelsen kommer att bestå och det uppkommer inga 

tvister rörande aktieinnehav eller att lösa ut andra arvingar. Det får inte glömmas bort att 

omfattande planering fortfarande måste göras, det krävs fortfarande kunskap gällande verksamheten 

och det löser sig inte genom stiftelsebildandet. Som vi ser det löser det frågan angående själva 

ägandet, men det finns fortfarande frågor gällande rollerna inom bolaget och planering inför skiftet 

som inte får förbises.  

 

En annan fördel är att ägaren kan säkra att verksamhetsföremålet inte ändras efter dennes bortgång. 

Om det är viktigt för ägaren att verksamheten inte ändras är bildande av stiftelse det bästa 

förfarandet, eftersom det krävs synnerliga skäl till att ändra stiftelseförordnandet. Även om en 

ändring sker måste den nya verksamheten motsvara den gamla. En anledning som vi ser med att 

ägaren inte vill att verksamhetsföremålet ska ändras är för att denne tror att bolaget kommer att 

försämras. Vår uppfattning är att äldre ägare, i de flesta fall, vill att verksamheten ska vara förbli så 

som den alltid har varit. Medan de arvingar som ska ta över kan se nya möjligheter för bolaget som 

kan innebära ett avsteg från det nuvarande verksamhetsföremålet. 

 

Nackdelen med detta förfarande är att förmögenheten som ägaren avskiljer för stiftelsen blir låst 

där. Ägaren har dock möjligheten att vid bildandet själv bestämma hur stor summa som ska 

avskiljas för stiftelsen, det finns inget lagreglerat minimibelopp. Förmögenheten ska användas för 

verksamhetens ändamål varför den inte bör vara allt för begränsad. Ägaren kan inte begära tillbaka 

denna summa efter skiftet och dennes avgång. Det ägaren kan göra är att ange sin familj som 

destinatärskretsen vilket betyder att de har rätt att erhålla de medel som stiftelsen delar ut för att 

uppfylla sitt ändamål. 
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Vi har här valt att göra ett undantag från vår avgränsning och kortfattat beröra börsnoterade bolag. 

En anledning till att det är fördelaktigt för börsnoterade bolag att bilda en stiftelse är för att de inte 

får ta in förbehåll i sina bolagsordningar, detta kan utläsas i och med att det endast är kupong- och 

avstämningsbolag som får införa förbehåll. I och med detta kan börsnoterade bolag inte kontrollera 

sin ägarstruktur på samma sätt eftersom aktierna säljs på öppna börser. De flesta aktieägarna i 

börsnoterade bolag torde dock inneha aktier i bolagen i syfte att placera kapital och erhålla 

utdelningar, inte för att använda aktiernas rösträtt för att styra bolagen. För att stärka sin position 

och bevara kontrollen även i framtiden kan det vara mer fördelaktigt för ägarfamiljen att bilda en 

stiftelse som de styr enligt stiftelseförordnandet. I och med stiftelsens bildande har ägarfamiljen 

även säkrat kontrollen av bolaget för framtida generationer.  
 

Motiven till att bilda en stiftelse behöver inte vara att säkra ändamålet eller inneha kontrollen. Det 

kan enbart vara att ägaren t.ex. brinner för en förening eller vill stötta forskning av en sjukdom och 

bildar en stiftelse för att kunna bidra finansiellt till dessa ändamål.  
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3.4 Ägaren X vill att generationsskiftet genomförs gemensamt och att arvingarna får 

växa in i sin roll som företagsledare. Hur bör de genomföra skiftet?   
Det finns flera alternativ till hur ett stegvist förvärv kan genomföras. Vi kommer att redogöra för tre 

olika tillvägagångssätt som vi rekommenderar.  

 

Ett tillvägagångssätt för att påbörja ett stegvist förvärv är att införa röstskillnader i bolagets aktier, 

innan de överlåts till arvingarna. Till en början tilldelas arvingarna B-aktier som har ett lägre 

röstvärde än A-aktier. På så vis kan arvingarna ta över aktier och bli ägare, men har inte mandat att 

fatta viktiga beslut. Om det t.ex. stadgas att en A-aktie innehar tio röster och att en B-aktie endast 

innehar en röst, har ägaren fortfarande kontrollen och kan driva bolaget. Arvingarna blir en form av 

passiva ägare till en början, men under denna tid kan de fokusera på att lära sig hur bolaget 

fungerar. Ägaren kan sedan överlåta resterande aktier när denne önskar och de aktier som 

arvingarna redan äger kan enligt 4:6 ABL omvandlas till A-aktier. Det förutsätter dock att bolaget 

har ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen som stadgar att aktieslaget kan omvandlas. 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att arvingarna erhåller en del av ägarens aktieinnehav varje år. 

Parterna kan lägga upp en plan där de reglerar hur mycket som ska överlåtas varje år och hur det 

slutliga ägandet ska se ut. Ett exempel är att arvingarna erhåller 5 % av ägarens innehav under en 

tioårsperiod och att det slutliga ägandet innebär att arvingarna erhåller lika stora delar. Fördelen 

med detta tillvägagångssätt är att parterna förbereds successivt eftersom skiftet pågår under flera år. 

Arvingarna har tid på sig att erhålla kunskap om bolaget och dess verksamhet, medan ägaren lämnar 

över ansvaret allt eftersom arvingarna erhåller större delar av innehavet. Vi anser att detta leder till 

en mer naturlig övergång och att ägaren därmed får lättare att ta det slutliga steget ut ur bolaget, 

eftersom dennes roll i bolaget har minskat successivt under åren.  

 

Det sista förfarandet innebär att skiftet sker genom att arvingarnas arbete inom bolaget stegvis ökar. 

Arvingarna provar på olika anställningar inom bolaget för att erhålla kunskap om verksamhetens 

olika områden. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att arvingarna erhåller den kunskap som 

krävs för att driva verksamheten vidare efter skiftet. Dessutom ökar chansen för att varje arvinge 

finner sin plats i bolaget, vilket leder till att risken för konflikter rörande detta minskar. En annan 

fördel är att ägarens kontroll inom bolaget kan minska i och med att arvingarna tar över dennes 

arbete. Nackdelen är att parterna måste reglera hur ägarens innehav ska fördelas och när skiftet av 

detta ska ske. Vår rekommendation är att ägaren och arvingarna löser denna fråga när de är säkra på 

att skiftet ska genomföras. På så sätt undviker parterna risken att skiftet avbryts samtidigt som en 

del av innehavet har övergått.  
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Om denna situation, trots allt, skulle uppstå kan arvingarna begära inlösen av minoritetsaktier enligt 

22 kap. 1 § ABL. Om ägarens innehav uppgår till nio tiondelar av bolagets aktier måste denne lösa 

in aktierna om arvingarna kräver det. Regeln gäller även omvänt, d.v.s. om det istället är ägaren 

som kräver inlösen. Förfarandet kan komma att uppstå om arvingarna innehar aktier i bolaget när 

skiftet abrupt avslutas eller om ägaren vill köpa tillbaka aktierna. 

 

För att ovan beskrivna tillvägagångssätt ska bli framgångsrika krävs det att parterna inte 

underskattar vikten av att planera hur innehavet ska fördelas samt när överlåtelsen ska påbörjas och 

avslutas. Om parterna noggrant reglerat hur det stegvisa förvärvet ska utformas kan det fortgå även 

om det skulle ske oväntade händelser som dödsfall eller olyckor. Dessa händelser kan dock 

innebära att förvärvet skyndas på för att nå den slutliga fördelningen så snabbt som möjligt.  

 

En överlåtelse genom ett stegvis förvärv kan vara till fördel för både ägaren och arvingarna, 

eftersom de får god tid på sig att träda in i bolaget och för att ansvaret ökar successivt. Samtidigt får 

ägaren tid på sig att utvärdera arvingarnas engagemang och lämplighet för att leda bolaget. Därav 

får alla parter god tid på sig att reflektera över skiftet. Under tiden kanske någon arvingarna 

upptäcker att den vill syssla med något helt annat än att driva familjeföretaget. Om detta skulle 

inträffa finns det tid för ägaren att upprätta en ny plan för överlåtelsen. Nackdelen med det här 

tillvägagångssättet är att det uppstår en stor osäkerhet för alla parter under tiden för förvärvet. 

Arvingarna kan känna en osäkerhet huruvida ägaren anser att de är lämpliga att axla rollen som nya 

ägare, medan ägaren kan känna en osäkerhet om arvingarna vill ta över bolaget eller inte. 

Lösningen till detta är enkel, kommunikation. Genom att parterna kommunicerar med varandra kan 

de undvika att osäkerhet uppstår. Om de har en rak och öppen kommunikation med varandra, anser 

vi, att de kommer att känna var den andra parten står. Stegvisa förvärv behöver inte resultera i ett 

förvärv eller inte, utan parterna kan komma på nya alternativ, arvingen kan t.ex. vilja vara ägare i 

bolaget men inneha en lägre befattning istället. Vi vill understryka att det vid generationsskiften är 

viktigt att inte enbart kommunicera inom familjen utan även med andra personer inom bolaget. 

Generationsskiften kan annars innebära att en osäkerhet även uppstår inom bolaget om vad som ska 

ske i framtiden. Genom att föra en dialog med ledningen och anställda, om hur skiftet ska 

genomföras, kan denna osäkerhet undanröjas. 

 

Vår rekommendation är att parterna ska upprätta ett skriftligt avtal där de reglerar hur skiftet ska 

genomföras. Det skriftliga avtalet är en säkerhet för båda parter utifall något skulle hända. Ett 

exempel är om en av parterna inte längre vill genomföra skiftet. Vi anser att parterna bör reglera 
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vad som ska ske i sådana fall, eftersom det kan bli fråga om ett avtalsbrott. En slags kompensation 

från den parten som avbryter skiftet till den andra parten torde vara på sin plats, eftersom denne har 

lagt tid och kapital på att genomföra förvärvet och lagt andra planer åt sidan. Det råder avtalsfrihet i 

Sverige och därför kan parterna själva bestämma innehållet och upprätta sitt avtal på ett sätt som de 

känner är lämpligt. Det parterna måste ha i åtanke när de upprättar avtalet är att det inte får bli 

oskäligt för någon av dem eftersom avtalet kan komma att jämkas.  

 

Stegvisa förvärv reglerar endast hur skiftet ska genomföras, själva överlåtelsen av aktierna måste 

ske genom ett av de tillvägagångssätt som vi har presenterat tidigare i uppsatsen d.v.s. köp, gåva 

eller arv. Hur detta ska genomföras bör parterna bestämma så tidigt som möjligt för att undvika 

konflikter. Arvingarna kan också behöva lösa frågor angående finansiering och behöver därför tid 

på sig att lösa dessa.  
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4. Slutsats  
Den här uppsatsen har påvisat de problem som ägare av familjeägda bolag kan komma att ställas 

inför. Vi har presenterat verktyg och tillvägagångssätt som kan tillämpas för att undvika att 

problemen vi har redogjort för realiseras. Varje tillvägagångssätt medför både för- och nackdelar, 

genom att ägare får kunskap om dessa kan de välja vilket verktyg de vill använda. Vi vill 

understryka att det inte finns någon enhetlig modell som kan tillämpas av varje företag vid 

generationsskiften. Bolagen måste själva identifiera vad som är deras problem eller önskemål för att 

därefter kunna besluta vilka verktyg som just de måste tillämpa. Det krävs därför, enligt vår åsikt, 

inte enbart identifiering av lösningar utan även att faktiskt, rent objektivt, kunna identifiera vad som 

är problemet i det egna specifika bolaget.  

 

Vad gäller de verktyg som vi har redovisat anser vi att stegvisa förvärv är det mest fördelaktiga för 

bägge parter. Anledningen till detta är för att många av de problem som finns vid generationsskiften 

undviks. Parterna påbörjar planeringen av skiftet i god tid, vilket vi anser både arvingarna och 

ägaren gynnas av eftersom deras roller i bolaget ökas respektive minskas successivt. De måste 

dessutom besluta hur skiftet ska genomföras, antingen genom arv, gåva eller köp. Vidare anser vi 

att varje familjeägt bolag bör föra in de förvärvsklausuler som angetts i den här uppsatsen för att 

kunna begränsa sin ägarkrets och förhindra oönskade aktieförvärv vid t.ex. bodelning, arv eller 

överlåtelse. Vår samlade uppfattning är att testamenten är viktiga som ett komplement för ägare att 

upprätta vid oväntade händelser, som t.ex. dödsfall. Slutligen vill vi understryka att parterna bör 

lägga god tid på sitt skifte, planera det noga samt kommunicera med varandra. Om dessa tre krav 

uppfylls är parterna på god väg till ett lyckat generationsskifte.  
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