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Sammanfattning 

Genom att teckna en livförsäkring med förmånstagarförordnande, kan försäkringstagaren 

trygga sina efterlevandes ekonomiska situation. I de flesta fall utfås försäkringsersättning-

en med full äganderätt, för makar ser dock förhållandet annorlunda ut. Genom praxis har, i 

NJA 1975 s. 302, en presumtionsregel gällande förmånstagarförordnande till make utfor-

mats, enligt vilken det ska presumeras att reglerna om efterarvsrätt inte ska frångås gäl-

lande den efterlevande makens förmånstagarförvärv. Beroende på vilken karaktär försäk-

ringen haft i äktenskapet, kan försäkringsersättningen därför helt eller delvis utfås med fri 

förfoganderätt. Om ingen presumtionsbrytande omständighet föreligger, har försäkringsta-

garens efterarvingar då rätt till efterarv i den del av försäkringsersättningen som utfås med 

fri förfoganderätt. 

 

Vid tiden för rättsfallet förelåg efterarvsrätt endast för arvingar i andra arvsklassen. Genom 

förändringar i lagen har kretsen av efterarvingar utökats sedan presumtionsregelns till-

komst. Efterlevande make ärver numera före gemensamma barn.  Genom att även arvingar 

i första arvsklassen således kan vara efterarvsberättigade, uppkommer frågan om dessa 

även har efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv.  

 

Det har diskuterats i doktrinen vilka av den först avlidne makens arvingar som har ef-

terarvsrätt i makes förmånstagarförvärv och på vilka grunder denna rätt uppkommer. Det 

har i uppsatsen kunnat fastställas att gemensamma barn har rätt till efterarv i makes för-

månstagarförvärv. Vad gäller den först avlidne makens särkullbarn, har läget visat sig vara 

mer osäkert. Genom en utredning med utgångspunkt i HD:s resonemang i NJA 1975 s. 

302, har den slutsatsen kunnat nås att det bör föreligga rätt till efterarv även för den först 

avlidne makens särkullbarn, oberoende av om de har fått ut hela sin arvslott eller inte.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

På liknande sätt som ett testamente, innebär en försäkring med förmånstagarförordnande 

en möjlighet att skapa ett ekonomiskt skydd för såväl arvingar som för de som saknar legal 

arvsrätt.
1
 Förmånstagarförordnandet är en form av förfogande över försäkringen som inne-

bär att försäkringstagaren bestämmer att försäkringsbeloppet, istället för att tillfalla honom 

själv eller hans dödsbo, ska tillfalla en av honom utsedd person, förmånstagaren.
2
 I de fall 

försäkringstagarens efterlevande make insatts som förmånstagare till försäkringen, upp-

kommer frågan vad som ska hända med försäkringsersättningen när denne dör. Lagstift-

ningen reglerar ingående såväl arvsrätt mellan makar som hur ett testamente ska tolkas. 

Efterarvsrätt i allmänhet regleras tydligt.
3
 Förmånstagarförordnanden tycks inte vara lika 

klart reglerat, och när det kommer till eventuell efterarvsrätt i en makes förmånstagarför-

värv saknas helt reglering i lag.
4
  

 

I Skatteverkets handledning för bouppteckningsärenden uttalas att arvingar i andra arvs-

klassen samt gemensamma barn presumeras ha efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv. 

Vad gäller särkullbarn anges att i det fall de fått ut hela sin arvslott efter föräldern vid den-

nes, den först avlidne makens, död, saknar de efterarvsrätt i efterlevande makes förmånsta-

garförvärv.
5
  

 

Grunden till efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv fastställdes genom NJA 1975 s. 

302. I fallet uppställdes en presumtionsregel enligt vilken det ska presumeras att försäk-

ringstagaren inte önskar göra avsteg från reglerna om efterarv. Det uttalades att arvingar i 

andra arvsklassen hade rätt till efterarv i makes förmånstagarförvärv.
6
  Enligt den s.k. pa-

rentelprincipen delas den avlidnes släktingar in i tre arvsklasser, där dennes avkomlingar, 

bröstarvingar, utgör den första arvsklassen. Den andra arvsklassen består av den avlidnes 

föräldrar och deras bröstarvingar. I den tredje arvsklassen ingår den avlidnes mor- och far-

föräldrar och deras bröstarvingar. Först när en arvsklass är helt tom träder nästa arvsklass 

in.
7
 Vid tidpunkten för rättsfallet ärvde barn före efterlevande make, och endast andra 

arvsklassen kunde således vara efterarvsberättigade. Därmed fanns ingen anledning för 

Högsta domstolen (HD) att diskutera eventuella efterarvingar mer ingående.  

 

Makar har haft viss arvsrätt efter varandra sedan tillkomsten av lag (1928:279) om arv 

(1928 års arvslag), då de gavs arvsrätt i de fall det saknades arvingar i första arvsklassen. I 

samband därmed infördes även en efterarvsrätt för eventuella arvingar i andra arvsklassen. 

                                                 
1
 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken, del II, 29 dec. 2015, Zeteo, inledande kommen-

tar till 14 kap. FAL. 
2
 SOU 1986:56 Delbetänkande av försäkringsrättskommittén. Personförsäkringslag, s. 360. 

3
 Se 3 och 11 kap.  ÄB. 

4
 Jfr Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 4 u., Iustus Förlag, 

Uppsala, 2015, s. 135. 
5
 Skatteverket 460 utgåva 3, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., 2013, s. 64.  

6
 NJA 1975 s. 302, på s. 314 ff. 

7
 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 30 f. 
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Ärvdabalken i dess nuvarande form, ärvdabalken (1958:637) (ÄB), infördes år 1958.
8
 Ge-

nom en reformering av densamma år 1987,
9
 ärver numera efterlevande make även före 

gemensamma barn.
10

 Vad gäller särkullbarns rätt ansågs det vid reformeringen av ÄB inte 

motiverat, på grund av risken för att den efterlevande maken skulle förvalta deras arv på ett 

ofördelaktigt sätt, att låta dessa vänta på att utfå sitt arv, varför de fortfarande, normalt sett, 

ärver före förälderns efterlevande make, och därmed inte blir efterarvingar.
11

  

 

Enligt nu gällande lag, där gemensamma och i vissa fall även särkullbarn, får vänta på sitt 

arv, utgör även första arvsklassen potentiella efterarvingar. Eftersom lagen inte reglerar 

frågan huruvida efterarvsrätt föreligger i efterlevande makes förmånstagarförvärv, är det en 

intressant fråga huruvida sådan rätt är för handen och vilka arvingar som är efterarvsberät-

tigade. Skatteverkets ovan redovisade ställningstagande talar för att frågan har ett tydligt 

svar. I doktrinen kan dock olika åsikter utläsas. Walin & Lind tycks vara av samma upp-

fattning som Skatteverket påvisar.
12

 Brattström & Singer för istället en diskussion som 

talar för att även särkullbarn kan ha efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv.
13

 Författar-

nas olika ståndpunkt talar för att frågan i själva verket inte kan anses entydigt besvarad.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka möjligheter till efterarv som finns i en makes för-

månstagarförvärv. Det framgår inte av lagstiftningen om, och i så fall för vem, efterarvsrätt 

föreligger i en makes förmånstagarförvärv. Genom praxis har dock en presumtionsregel 

utformats, vilken syftar till att motsvara vad en försäkringstagare i allmänhet kan antas 

önska angående eventuell efterarvsrätt i den efterlevande makens förmånstagarförvärv. 

Sedan HD:s dom i fallet vari presumtionsregeln utformats, NJA 1975 s. 302, har dock ak-

tuell lag gällande makes arvsrätt och rätten till efterarv förändrats, genom 1987 års reform. 

Därav är det osäkert om frågan huruvida gemensamma barn respektive särkullbarn ska 

anses ha samma rätt till efterarv i makes förmånstagarförvärv kan besvaras genom pre-

sumtionsregeln.  

 

Följande frågeställningar aktualiseras i uppsatsen: När och för vem föreligger rätt till ef-

terarv i makes förmånstagarförvärv, d.v.s. hur har kretsen av efterarvsberättigade föränd-

rats sedan 1987 års reform av ÄB? Föreligger det någon skillnad i särkullbarns rätt till ef-

terarv, jämfört med makarnas gemensamma barn? Om denna andra fråga besvaras jakande, 

kan det anses utgöra en korrekt tolkning med hänsyn till den i NJA 1975 s. 302 uppställda 

presumtionsregeln, eller finns det idag, med hänsyn till 1987 års ändringar av ÄB och till-

kommen ny rättspraxis, anledning att göra en annan bedömning än vad HD gjorde i NJA 

                                                 
8
 Bestämmelserna om makes arvsrätt och efterarv i 1928 års arvslag upptogs oförändrade i ÄB, därav är 

förarbetena till 1928 års arvslag fortfarande relevanta, se Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till ärv-

dabalken, del I, 1 feb. 2015, Zeteo, inledning. 
9
 Se lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken. 

10
 SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken II. Förslag till lag om arv m.m., s. 154 

ff.; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 24 och 76 f. 
11

 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 83 ff. 
12

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 14 kap. 4 § FAL. 
13

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 135 f. 
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1975 s. 302? Angående förmånstagarförordnandet och presumtionsregeln ska vidare be-

handlas vilka tolkningsregler som är aktuella och vid vilka tillfällen presumtionsregeln ska 

tillämpas. Slutligen kommer uppsatsen även kort att beröra hur principerna för efterarv i 

förmånstagarförordnanden bör utformas i framtiden. 

1.3 Metod och material 

Metoden som använts vid författandet av uppsatsen kan betecknas som traditionell rätts-

dogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden kan förenklat beskrivas som en rekon-

struktion av gällande rätt genom användandet av rättssystemets källor. Även möjligheten 

att diskutera ideala lösningar på juridiska frågor inryms i begreppet. Med detta menas, en-

ligt Jareborg, att, liksom vid all vetenskaplig verksamhet, finna nya svar och bättre lös-

ningar på ett uppställt problem.
14

 Begreppet rättsdogmatisk metod har diskuterats i doktri-

nen och det framgår att dess innebörd är oklar,
15

 varför man enligt Sandgren utan risk för 

kritik kan avstå från att klassificera sitt arbete som rättsdogmatiskt.
16

 Den metod som an-

vänts vid författandet av uppsatsen har dock visat sig väl överensstämma med den ovan 

beskrivna metoden att genom användandet av rättssystemets källor tolka och systematisera, 

dvs. rekonstruera, gällande rätt. Med hänvisning till att den rättsdogmatiska metoden kan 

anses vara allmänt accepterad som den metod genom vilken en juridisk fråga besvaras,
17

 

kan den metod som använts vid författandet av uppsatsen ändock betecknas som tradition-

ell rättsdogmatisk metod.     

 

För att besvara uppsatsens frågeställningar redogörs för gällande rätt genom en genomgång 

av relevanta rättskällor. Material som varit av betydelse vid författandet av uppsatsen 

kommer kort att beröras nedan.  

 

Den rättskälla som hittas överst i normhierarkin är grundlag, följt av vanlig lag.
18

 Förarbe-

tena, vilka produceras vid lagens tillkomst, används traditionellt som tolkningshjälp när en 

lag ska tillämpas och har därför stor betydelse i svensk rätt, även om de inte är bindande.
19

 

Uppsatsens första del, där arvsrätt respektive försäkring med förmånstagarförordnande i 

allmänhet behandlas, är framförallt den del där lagtext och tillhörande förarbeten funnits 

att studera.  Även frågan om efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv har till viss del be-

handlats med utgångspunkt i denna reglering. De lagar, med tillhörande förarbeten, som 

varit av störst betydelse vid författandet av uppsatsen är ÄB och försäkringsavtalslagen 

                                                 
14

 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1-10 på s. 4. 
15

 Jfr Sandgren, Claes, Debatt - Är rättsvetenskapen dogmatisk?, TfR 4-5/2005, s. 648-656. 
16

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 53.  
17

 Jfr Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, Jure, Stockholm, 2001, s. 

22 f.  
18

 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, 

Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 

2014, s. 81; Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, 3 u., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 31. 
19

 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 29 f.; Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i 

allmän rättslära, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 358 f.  
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(2005:104) (FAL), respektive deras föregångare i form av 1928 års arvslag, GÄB
20

 och lag 

(1927:77) om försäkringsavtal (GFAL).  

  

Vad gäller frågeställningarna saknas, som nämnts, direkt reglering i lag, varför stor vikt 

istället får läggas vid praxis i allmänhet och HD:s praxis i synnerhet.
21 22

 Av särskild bety-

delse kan nämnas NJA 1975 s. 302, där den ännu idag aktuella presumtionsregeln utarbe-

tats. Även andra fall som utvecklar frågan om efterarv i makes förmånstagarförvärv be-

handlas.  

 

I syfte att få en djupare förståelse för ett rättsligt problem, kan den juridiska doktrinen fylla 

en viktig funktion. Även om doktrinens värde som rättskälla varierar, har den ett stort 

värde både vid analysen av gällande rätt och för diskussion de lege ferenda, hur rätten bör 

se ut.
23

 I uppsatsen har framförallt material av Walin & Lind och Brattström & Singer an-

vänts, då dessa visat sig företräda olika uppfattningar av uppsatsens andra frågeställning, 

gällande särkullbarns efterarvsrätt. En noggrannare genomgång av nämnda författares re-

spektive verk har därför ansetts väl behandla frågan. 

 

Skatteverkets handledning för bouppteckningsärenden m.m. återger Skatteverkets uppfatt-

ning om gällande rätt beträffande bouppteckningar. Den är främst tänkt att användas av 

Skatteverket själva.
24

 Då Skatteverket är den myndighet i Sverige hos vilken bouppteck-

ningar registreras,
25

 kan Skatteverkets ställningstagande dock ges utrymme i uppsatsen. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avser att behandla förmånstagarförordnande till make
26

. Som förmånstagare kan 

även annan än efterlevande make insättas och om någon liknande frågeställning kan upp-

komma, särskilt vad gäller förmånstagarförordnande till sambo, är även det en intressant 

frågeställning, vilken av utrymmesskäl inte kommer att behandlas i uppsatsen.  

 

Ett förordnande om förmånstagare är möjligt i livförsäkring både för livsfall och för döds-

fall.
27

 De i uppsatsen uppställda frågeställningarna berör dock endast förmånstagarförord-

nande i livförsäkring för dödsfall, varför det främst är dessa som kommer behandlas. Vi-

                                                 
20

 ÄB i dess lydelse före 1987 års reform, ändrad genom lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken. 
21

 Praxis från lägre instans har ingen prejudicerande verkan, men avgöranden från hovrätterna anses ändock 

ha en styrande effekt i det praktiska rättslivet, främst i förhållande till tingsrätterna, se Bernitz m.fl., Finna 

rätt, s. 136 ff. 
22

 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 32. 
23

 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 136 och s.185. 
24

 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden, s. 3. 
25

 20 kap. 8-9 § § ÄB. 
26

 Vad som sägs om makar gäller även för registrerade partner, enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1117) om regi-

strerat partnerskap. Lagen är upphävd genom lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om regi-

strerat partnerskap, men ska enligt 2 § i sistnämnda lag fortfarande tillämpas på de innan upphävandet regi-

strerade partnerskapen. 
27

 SOU 1986:56, s. 361; prop. 2003/04:150 ny försäkringsavtalslag, s. 283. 
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dare kan livförsäkringar civilrättsligt delas in i olika former beroende på hur utbetalning 

sker,
28

 detta kommer inte att beröras i uppsatsen. 

 

En livförsäkring som uppfyller de kriterier som uppställs i 58 och 59 kap. inkomstskattelag 

(1999:1229) (IL), utgör en pensionsförsäkring. En annan form av pensionssparande utgörs 

av det individuella pensionssparandet (IPS), vilket regleras i lag (1993:931) om individu-

ellt pensionssparande (LIPS). Genom att insätta förmånstagare kan ett efterlevandeskydd 

uppnås även i en pensionsförsäkring eller ett IPS. Vad gäller reglerna om IPS, är de till 

stora delar desamma som de gällande livförsäkringar.
29

 Uppsatsen kommer inte närmare att 

beröra vare sig innebörden av IPS respektive pensionsförsäkring eller skillnaden mellan 

IPS jämfört med livförsäkringar. Inte heller kommer de skillnader som föreligger mellan 

pensionsförsäkring med förmånstagarförordnande och annan form av livförsäkring att be-

röras.   

 

Som nämnts ovan är de lagar som är relevanta för uppsatsens frågeställningar framförallt 

ÄB och FAL. Dessa båda lagar har genomgått större förändringar under årens lopp, vilket 

skulle kunna tjäna ett syfte att noggrant behandla i uppsatsen. Av utrymmesskäl kommer 

dock endast utvecklingen och förändringen av lagarna att beröras kortfattat i de samman-

hang det har bedömts nödvändigt för att ge en helhetsbild till det övriga resonemanget. För 

att underlätta för läsaren har även vid behandling av den äldre lagstiftningen den huvud-

sakliga lagrumshänvisningen skett till den i nu gällande lag aktuella paragrafen. 

 

Uppsatsen avser att behandla karaktären av makes förmånstagarförvärv och vilka som har 

efterarvsrätt. Något närmare om hur andelsberäkningen gällande förmånstagarförvärv sker 

kommer endast kortfattat att beröras. Vad gäller försäkringen och dess eventuella värde 

innan utbetalningstidpunkten, kommer det inte att tas upp i uppsatsen.
30

 Uppsatsen har 

vidare till stor del grundats i rättsfallet NJA 1975 s. 302. I de fall en diskussion har förts 

utifrån exv. omständigheter som kan bryta den i fallet uppställda presumtionsregeln, har 

framställningen begränsats till att behandla omständigheter som kan kopplas till NJA 1975 

s. 302, då det inte ansetts möjligt att inom ramen för denna teoretiska framställning göra en 

uttömmande utredning om samtliga potentiella omständigheter. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det andra kapitlet redogörs för allmänna regler gäl-

lande makars arvsrätt och förmånstagarförvärv, för att ge läsaren förståelse för uppsatsens 

frågeställningar. Kapitlet syftar inte till att ge en utömmande beskrivning av varken arvs-

rätt eller försäkringar, utan ska endast utgöra en bakgrund till uppställda frågeställningar. 

                                                 
28

 Se Brattström, Margareta, Makars pensionsrättigheter, Iustus Förlag, Uppsala, 2004, s. 102 f. gällande de 

olika formerna av livförsäkring, vilka består av kapitalförsäkring respektive livränteförsäkring. 
29

 Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt – Makars och sambors egendom & bostad. Gåva, Arv, testamente 

och boutredning, 8 u., Karnov Group, Stockholm, 2012, s. 39 ff.; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 91 f. 
30

 Angående förfogande över försäkringen före försäkringsfallet, se Brattström, Makars pensionsrättigheter, 

s. 107 ff. 
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Här inryms även ett avsnitt med en mer konkret jämförelse mellan arvsrätt och försäkring 

med förmånstagarförordnande.  

 

I det tredje kapitlet redogörs för den i praxis uppställda presumtionsregeln gällande ef-

terarvsrätt i makes förmånstagarförvärv. HD:s resonemang i fallet NJA 1975 s. 302 ligger 

till grund för en stor del av den efterföljande utredningen, varför en noggrann genom gång 

av såväl fallet som dess prejudikatvärde har ansetts nödvändig.  

 

Det fjärde kapitlet är det mest omfattande. Här behandlas den i praxis uppställda presumt-

ionsregeln, i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar gällande tolkning och tillämpning 

av presumtionsregeln, för att därigenom komma fram till när det föreligger efterarvsrätt i 

makes förmånstagarförvärv.  

 

I det femte kapitlet berörs uppsatsens andra frågeställning, vilka arvingar anses idag vara 

berättigade till efterarv i makes förmånstagarförvärv och stämmer detta överens med syftet 

till den tidigare behandlade presumtionsregeln? 

 

I det sjätte kapitlet sammanfattas de slutsatser som kunnat dras avseende uppsatsens upp-

ställda frågeställningar gällande vem som har efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv. 

Här tas även frågan om hur principerna för efterarv i förmånstagarförordnanden bör utfor-

mas i framtiden upp. 

1.6 Etiska överväganden 

Rättsfall innehåller uppgifter som för de inblandade kan anses känsliga. Rättegångar är 

som huvudregel offentliga,
31

 varför ingen kan hindras från att ta reda på information om de 

personer som figurerar i ett speciellt rättsfall. Uppsatsen har dock inte till syfte att på något 

vis varken ta ställning i det enskilda fallet eller utmärka vilka personer rättsfallet handlar 

om. För att, i möjligaste mån, undvika detta, används därför generella uttryck för att hän-

visa till personer i respektive fall.  

2. Allmänt om arvsrätt och förmånstagarförvärv 

2.1 Inledning 

När någon avlider måste dennes kvarlåtenskap fördelas. Fördelningen grundas i huvudsak 

antingen på arv enligt den legala arvsordningen, eller på ett testamente upprättat av den 

avlidne.
32

 Den legala arvsordningen bygger på de i ÄB uppställda reglerna om att den av-

lidnes arvingar delas in i tre olika arvsklasser, där den första måste vara helt uttömd för att 

                                                 
31

 Jfr 2 kap. 11 § 2 st. 2 men. regeringsformen (1974:152) (RF) och 2 kap. 20 § 4 p. RF, om möjligheten att 

begränsa offentligheten vid domstolsförhandling. 
32

 Olsson, Gunilla, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Familjejuridik, Sanoma Utbildning, Stockholm, 

2015, s. 87.  
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den andra ska få ta del av arvet osv.
33

 Genom att upprätta ett testamente kan en person 

själv styra vem den vill ska ärva. P.g.a. vissa skyddsregler till förmån för den avlidnes 

bröstarvingar, laglottsskyddet, begränsas dock denna rätt i de fall arvingarna består av de i 

första arvsklassen ingående bröstarvingarna.
34

 Genom att teckna försäkring med för-

månstagare, utvidgas försäkringstagarens möjlighet att trygga sina efterlevandes framtid. 

Försäkringen ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap, och som huvudregel
35

 gäller därför 

att bröstarvingar inte har någon rätt till del i försäkringsersättningen.
36

 

2.2 Makars arvsrätt och rätten till efterarv 

År 1987, i samband med äktenskapsbalkens införande, skedde en reformering av den ärv-

dabalk som införts år 1958.
37

 Fram till dess ärvde, som nämnts i avsnitt 1.1, såväl gemen-

samma barn som särkullbarn före efterlevande make.
38

 I nu gällande ÄB fastställs i 3 kap. 

1 § att makar ärver varandra. I de fall det finns särkullbarn efter den först avlidne maken 

ärver dock dessa, enligt samma paragraf, före den efterlevande maken. Makar ärver idag 

således före såväl gemensamma barn som arvingar i andra och tredje arvsklassen. Särkull-

barn kan genom att avstå hela eller delar av sin arvsrätt efter den först avlidne maken, sin 

förälder, inträda i samma situation som ett gemensamt barn, det vill säga att den efterle-

vande maken ärver även särkullbarnets andel, enligt 3 kap. 9 § ÄB. Detsamma kan, till viss 

del, uppnås genom testamente, se mer om det i avsnitt 2.4. 

 

Av 3 kap. 2 § ÄB följer att en efterlevande make, till skillnad från övriga arvingar,
39

 ärver 

den först avlidne maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär en rätt för den 

efterlevande maken att, så länge han lever, fritt förfoga över det han ärvt. Han får på så vis 

använda tillgångarna så som han själv vill under sin livstid, men han får inte genom ett nytt 

testamente förordna över det som han ärvt med fri förfoganderätt. Vid den efterlevande 

makens bortgång, har därför den först avlidne makens arvingar rätt till efterarv efter den 

först avlidne maken.
40

 Efterarvet efter den först avlidne maken beräknas till samma kvotdel 

av den totala kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens död, som den först avlidne ma-

kens kvarlåtenskap utgjorde av den totala förmögenhetsmassan vid dennes, den först av-

lidne makens, död.
41

 Normalt utgör denna kvotdel hälften av den totala förmögenhetsmas-

san, i enlighet med huvudregeln om likadelning vid bodelning i 11 kap.3 § äktenskapsbal-

ken (1987:230) (ÄktB). Då endast makarnas giftorättgods ingår i bodelningen, enligt 10 

kap. 1 § ÄktB, kan dock bl.a. eventuell enskild egendom som någon av makarna innehar, 

                                                 
33

 Enligt parentelprincipen respektive successio ordinum, se Brattström & Singer, Rätt arv, s. 30 f. Jfr även 

avsnitt 1.1. 
34

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 113 f. 
35

 14 kap. 7 § 2 st. FAL innehåller en regel som i vissa fall kan ge make eller bröstarvingar möjlighet att 

jämka ett förmånstagarförordnande, jfr avsnitt 2.5.3. 
36

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 107 ff.  
37

 Se lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken. 
38

 3 kap. 1 § GÄB. 
39

 Övriga arvingar ärver som huvudregel med full äganderätt. 
40

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 80 f.  
41

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 76. 
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påverka storleken av kvotdelarna.
42

 Den efterlevande maken ges även en möjlighet att ge-

nom en jämkningsregel i 12 kap. 2 § ÄktB undvika hälftendelning och istället behålla sitt 

giftorättsgods i bodelningen, i de fall dennes andel av detsamma är större än den avlidne 

makens andel. Därigenom påverkas även kvotdelsberäkningen för efterarvet.
43

 

 

I den andel som den efterlevande maken ärvt med fri förfoganderätt föreligger, som berörts 

ovan, efterarvsrätt för den först avlidne makens arvingar, förutsatt att dessa tillhör den 

första eller andra arvsklassen. Saknas legala arvingar, eller om endast arvingar i tredje 

arvsklassen förekommer, ärver istället den efterlevande maken istället med full äganderätt, 

enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB.
44

 Vid införandet av arvsrätt för makar genom 1928 års arvslag, 

ärvde makar före arvingar i andra och tredje arvsklassen, medan bröstarvingar ärvde före 

efterlevande make.
45

  Då det inte ansågs riktigt att låta slumpen avgöra vilken av makarnas 

legala arvingar som skulle ärva kvarlåtenskapen efter bådas död, infördes en efterarvsrätt 

för arvingar i andra arvsklassen.
46

 Grunden till avsaknad av efterarvsrätt för tredje arvs-

klassen motiverades med att det ansågs ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen, 

då det var vanligt med testamenten där tredje arvsklassen uteslöts.
47

  

 

Bröstarvingars arvsrätt framför efterlevande make innebar att makarnas bo splittrades. Syf-

tet med bröstarvingarnas rätt att utfå arvet före efterlevande make, att trygga deras ekono-

miska situation, ansågs genom 1900-talets sociala reformer inte längre väga tyngre än ef-

terlevande makes rätt att sitta kvar i orubbat bo. Vid reformeringen av ÄB 1987 förstärktes 

därför makes arvsrätt till att gälla även framför gemensamma barn.  P.g.a. antagandet att 

den först avlidne makens särkullbarn inte hade samma känslomässiga relation till efterle-

vande make, samtidigt som risken fanns att efterlevande make skulle förvalta arvet på ett 

för särkullbarnet ofördelaktigt sätt, ansågs det dock inte motiverat att låta särkullbarnen 

vänta på sitt arv.
48

 

 

Vad gäller särkullbarn finns, förutom i det fall de avstått arv till förmån för efterlevande 

make enligt ovan nämnda 3 kap. 9 § ÄB eller genom testamente till förmån för efterle-

vande make enligt nedan, vissa ytterligare möjligheter till efterarvsrätt.  Det avgörande är, i 

enlighet med 1 kap. 1 § ÄB, hur förhållandena ser ut vid den efterlevande makens död.
49

 

Om exv. ett av makarnas gemensamma barn avlidit mellan makarnas dödsfall och barnet 

saknat bröstarvingar, har den efterlevande maken ärvt barnet, varför den andel som ut-

gjorde den först avlidne makens arv, nu ska tillfalla dennes legala arvingar, alltså även sär-

kullbarn.
50

 Särkullbarnen kan även ha efterarvsrätt vid efterlevande makes bortgång till 

följd av att basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB utnyttjats. Basbeloppsregeln utgör en 

                                                 
42

 För ytterligare exempel som påverkar likadelningen vid bodelning vid dödsfall, se Brattström & Singer, 

Rätt arv, s. 64 ff. 
43

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 62 f. 
44

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 78. 
45

 SOU 1925:43, s. 154 ff.; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 24 och 76 f. 
46

 NJA II 1928 Ny lagstiftning om arv, s. 283 f.  
47

 NJA II 1928, s. 284. 
48

 Prop. 1986/87:1 s. 82; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 24 och s.77. 
49

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, kommentar till 3 kap. 2 § ÄB. 
50

 Prop. 1986/87:1, s. 85. 
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arvsregel, enligt vilken efterlevande make alltid har rätt att utfå ett skyddsbelopp motsva-

rande fyra prisbasbelopp. Om värdet av den efterlevande makens tillgångar, efter bodel-

ning och inklusive eventuell enskild egendom och arv efter den avlidne maken, inte uppgår 

till fyra prisbasbelopp, har denne rätt till del av den avlidnes kvarlåtenskap.
51

 Av detta föl-

jer att den efterlevande maken kan ha utfått en del av vad som skulle ha tillfallit särkull-

barnen, varför denna andel innehas av den efterlevande med fri förfoganderätt och särkull-

barnen således har efterarvsrätt vid den efterlevande makens bortgång.
52

 Ett särkullbarn 

efter den först avlidne maken som fått ut en andel av sitt arv redan vid förälderns bortgång, 

får sedan vid efterlevande makens bortgång ut sitt arv minskat med andel motsvarande vad 

det redan utfått, enligt 3 kap. 2 § 2 st. ÄB. 

2.3 Laglottsskyddet för bröstarvingar 

Som berörts kort ovan, kan en arvlåtare själv styra över fördelningen av sin kvarlåtenskap 

genom att upprätta ett testamente. I 7 kap. ÄB återfinns regler om det som begränsar testa-

tors rätt, bröstarvingars laglottsskydd. Laglotten motsvarar hälften av bröstarvingens 

arvslott, enligt 7 kap. 1 § ÄB. Syftet med bröstarvingars laglottsskydd består, enligt förar-

betena till ÄB, i att dels skydda bröstarvingar från att förbigås av utomstående, dels för-

hindra en alltför ojämn fördelning mellan en arvlåtares olika bröstarvingar. Totalt sett ska 

laglottsskyddet tillgodose såväl bröstarvingars rätt till arv som arvlåtarens rätt att själv 

kunna fördela sin kvarlåtenskap. Genom att begränsa laglottens storlek anses dessa motstå-

ende intressen uppfyllas.
53

  

 

I det fall testatorn testamenterat hela kvarlåtenskapen, eller en så pass stor andel att den 

inkräktar på eventuell bröstarvinges laglott, till annan än bröstarvingen, kan denne enligt 7 

kap. 3 § 1 st. ÄB begära jämkning av testamentet. Någon prövning av kravet att utfå laglott 

sker inte, utan det räcker med att jämkning begärs inom en period av sex månader från att 

testamentet delgivits bröstarvingen, enligt 7 kap. 3 st. ÄB.
54

 Om den testamentariske ar-

vingen är den avlidnes efterlevande make, får ett särkullbarn ut sin laglott direkt, enligt 3 

kap. 1 § 1 st. ÄB. Gemensamma barn uppnår genom jämkningen istället att den kvotdel 

som motsvarar laglotten ärvs av efterlevande make med fri förfoganderätt, i vilken det ge-

mensamma barnet får en efterarvsrätt, enligt 7 kap. 3 § 2 st. 

2.4 Arv genom testamente 

Den legala arvsordningen, som kortfattat beskrivits ovan i avsnitt 2.2, grundar sig på släkt-

band, enligt principen att de närmsta släktingarna ärver före de mer avlägsna släktingar-

                                                 
51

 Värt att nämna i sammanhanget är att vad den efterlevande erhåller genom försäkring med förmånstagar-

förordnande, inte räknas in i den efterlevandes tillgångar vid beräknandet av om basbeloppsregeln ska tilläm-

pas, se Brattström & Singer, Rätt arv, s. 84 f. 
52

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 81ff.; Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, inledande kom-

mentar till 3 kap. ÄB. 
53

 NJA II 1928, s. 422; SOU 1925:43, s. 289 ff.; SOU 1981:85 Ärvdabalk. Förslag av familjelagssakkunniga, 

s. 207; Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, inledande kommentar till 7 kap. ÄB. 
54

 Angående delgivning av testamente, se 14 kap. ÄB. 



15 

 

na.
55

 Genom upprättande av ett testamente, ges en möjlighet för testatorn att helt eller del-

vis frångå den legala arvsordningen och istället tilldela hela eller delar av kvarlåtenskapen 

till den av testatorn själv utsedda mottagaren.
56

 Testamentet är den enda dödsrättshandling 

som erkänns inom svensk rätt, s.k. adkvisitiva arvsavtal, bindande avtal gällande rätten till 

arv, är därmed inte tillåtna.
57

  

 

Begreppet testamente innebär att tre förutsättningar måste uppfyllas. Handlingen ska avse 

kvarlåtenskapen, vara ett förordnande och även vara möjligt att återkalla.
58

 Det krävs inte 

att handlingen betecknas som just ett testamente, så länge den faktiskt behandlar fördel-

ningen av kvarlåtenskapen.
59

 Vad gäller förmågan att upprätta ett testamente gäller även, 

med vissa undantag,
60

 att personen måste vara myndig, enligt 9 kap. 1 § ÄB. Testamentet 

är därtill en strängt personlig handling, varför den endast kan upprättas av arvlåtaren per-

sonligen.
61

  

 

Vid upprättande av ett testamente gäller stränga formkrav, vilka återfinns i 10 kap. ÄB. 

Det krävs bl.a. för ett ordinärt testamente att detta upprättas skriftligen.
62

 Därtill ska testa-

mentet vara undertecknat av testator själv
63

 och samtidigt bevittnat av två stycken, samti-

digt närvarande, s.k. solennitetsvittnen. Vittnena intygar, genom sina respektive namnteck-

ningar, att testatorn vid tillfället för undertecknande hade förmågan att förordna om sin 

kvarlåtenskap.
64

 
65

 

 

Vad gäller testamentets innehåll är grundprincipen att det råder testationsfrihet, men att 

denna inte är helt obegränsad. Som ovan nämnts begränsas såväl legal arvsrätt som testat-

ionsfrihet av basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB och av laglottsskyddet för bröstarving-

ar i 7 kap. ÄB. Därtill gäller att lagstridigt innehåll eller fördelning till flera arvtagare efter 

varandra, s.k. fideikommiss, är ogiltigt.
66

 Förutom nämnda begränsningar ska testators 

                                                 
55

 Enligt parentelprincipen respektive successio ordinum, se Brattström & Singer, Rätt arv, s. 30 f. Jfr även 

avsnitt 1.1. 
56

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, inledande kommentar till 9 kap. ÄB. 
57

 Agell, Anders, Testamentsrätt – En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 3 u., Iustus Förlag, 

Uppsala, 2003, s. 11; 17 kap. 3 § ÄB. 
58

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, inledande kommentar till 9 kap. ÄB. 
59

 Genom praxis har det konstaterats att såväl en handling betecknad som gåvobrev som en handling beteck-

nad som äktenskapsförord kan utgöra ett testamente, så länge formkraven uppfylls, se NJA 1946 s. 349 ang. 

gåvobrev och NJA 1943 s. 558 ang. äktenskapsförord.  
60

 Fr.o.m. att testator fyllt 16 år kan denne testamentera över egendom han själv, i enlighet med 9 kap. 3-4 § § 

föräldrabalken (1949:381) (FB), har rätt att förfoga över, se Brattström & Singer, Rätt arv, s. 93. 
61

 Agell, Testamentsrätt, s. 12. 
62

 Vissa undantag föreligger vid upprättande av ett s.k. nödtestamente. Vid nödsituationer, då testator befun-

nit sig i en sådan situation att ett ordinärt testamente ej kunnat upprättas, gäller även ett muntligt testamente 

framfört inför två vittnen, eller ett skriftligt, s.k. holografiskt, testamente, egenhändigt skrivet och underteck-

nat av testator själv, i upp till tre månader fr.o.m upprättandet, se 10 kap. 3 § ÄB; Brattström & Singer, Rätt 

arv, s. 97 f. 
63

 Vissa undantag förekommer exv. när testator p.g.a. sjukdom eller handikapp inte kan underteckna på egen 

hand, varvid hjälp att underteckna genom s.k. ”hand på penna” kan tillåtas. Jfr NJA 1937 s. 221. 
64

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 94 ff. 
65

 Angående de krav som ställs på ett testamentsvittne, se 10 kap. 4 § ÄB; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 

95 f. 
66

 9 kap. 2 § ÄB; Agell, Testamentsrätt, s. 13.  
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vilja i princip vara det utslagsgivande. Vad testator angivit i testamentet ska således följas 

så långt det är möjligt.
67

 I de fall testamentet inte ger något klart svar på vad som utgör 

testatorns verkliga vilja med testamentet, stadgar 11 kap. 1 § 1 st. ÄB att ”[å]t testamentet 

ska givas den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja”. Således ska 

testamentet tolkas utifrån testators hypotetiska vilja snarare än bokstavligt vad som står 

skrivet. Viktigt är dock att tolkningen alltid, med anledning av de stränga formkrav som rör 

upprättandet, kan knytas till det i testamentet skrivna ordet.
68

 Om inte heller den hypote-

tiska viljan kan utläsas, finns vissa legala tolkningsregler i 11 kap. 2-9 § § ÄB som kan 

användas. Reglerna berör exv. de fall då egendom omnämnd i testamentet inte längre finns 

kvar eller vad ett testamente till förmån för make innebär om äktenskapet är upplöst. 

2.5 Livförsäkring med förmånstagarförordnande 

2.5.1 Inledning 

Ett avtal om försäkring beskrivs kortfattat av Bengtsson så som följer: ”Avtalet sluts mel-

lan försäkringsgivaren – ett försäkringsbolag – och försäkringstagaren. […] Försäkrings-

givaren åtar sig mot vederlag i form av en försäkringspremie att utge ersättning (eller ett på 

förhand bestämt belopp i pengar) till försäkringstagaren eller till annan, ifall en händelse av 

ett visst slag, det s.k. försäkringsfallet, inträffar.”
69

 
70

 Den premie som försäkringstagaren 

betalar till försäkringsgivaren beräknas med hänsyn till när och med vilken sannolikhet 

försäkringsfallet kan komma att inträffa.
71

 Genom den samverkan och därmed riskutjäm-

ning som försäkringen innebär, skapas den möjlighet som gör försäkringen speciell jämfört 

med vanligt sparande, att försäkringens ersättning kan utfalla i sin helhet när försäkrings-

fallet inträffar, oberoende av hur mycket försäkringstagaren betalat i premie.
72

 Detta gäller 

generellt för alla sorters försäkringar och därmed även för livförsäkringar, vilka ska be-

handlas mer ingående nedan. 

2.5.2 Allmänt om livförsäkring med förmånstagarförordnande 

En livförsäkring innebär att försäkringstagaren tecknar en försäkring på den försäkrades 

livsfall, så som att en viss ålder uppnås eller att den försäkrade blir sjuk, eller dödsfall. Det 

förekommer även sammansatta livförsäkringar, vilka utfaller vid livsfall eller dödsfall.
73

 

Försäkringstagaren och den försäkrade kan, men behöver alltså inte, vara samma person.
74

 

Livförsäkringar kan även tecknas som en gruppförsäkring, t.ex. genom facket eller via ar-

betsgivaren. Gemensamt för dem alla är syftet att trygga sin eller annans framtida försörj-

                                                 
67

 Agell, Testamentsrätt, s. 13 f. 
68

 Agell, Testamentsrätt, s. 13 och s. 72; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 121 f.  
69

 Bengtsson, Bertil, Försäkringsrätt – Några huvudlinjer, 9 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 11.  
70

 Omnämnda definitioner definieras i 1 kap. 4 § FAL. 
71

 Randquist, Madeleine, Försäkringsboken 2016, 11 u., Bilda Förlag, 2016, s. 23 f. 
72

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 107 f.; Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 2 u., Försäkringsjuridiska Förening-

en, Stockholm, 1965,  s. 7 f.  
73

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 108 f. 
74

 Randquist, Försäkringsboken, s. 389; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 108 f. 
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ning.
75

 Inom uppsatsens problemområde hamnar dock endast de försäkringar som försäk-

ringstagaren tagit på sitt eget liv med efterlevande make som förmånstagare.
76

   

 

14 kap. FAL innehåller regler gällande livförsäkring för dödsfalls skull till förmån för 

tredje man.
77

 Förmånstagarförordnandet gör det möjligt för försäkringstagaren att låta för-

säkringsersättningen utfalla till en eller flera av honom bestämda personer, enligt 14 kap. 1 

§ FAL. Saknas förmånstagare räknas försäkringsbeloppet in i den avlidnes övriga kvarlå-

tenskap, och ingår således i såväl bodelning som arvskifte, enligt 14 kap. 7 § 1 st. FAL e 

contrario.
78

  Förmånstagarförordnanden i försäkring som är grupp- eller kollektivavtals-

grundade innehåller ofta standardiserade förmånstagarförordnanden. Även förmånstagar-

förordnanden gällande individuella livförsäkringar kan sägas vara standardiserade, då för-

säkringstagaren har att välja på vissa förvalda kryssalternativ, så som make, sambo, barn 

eller arvingar i olika kombinationer.
79

 Försäkringstagaren kan dock även välja att utforma 

förmånstagarförordnandet på annat sätt, till exempel genom att namnge en eller flera för-

månstagare.
80

 
81

 Genom regler i 7 kap. 2 § 5 p. ÄktB, finns även möjligheten att förordna 

att försäkringsersättningen ska vara mottagarens enskilda egendom.
82

  

 

Hur ett förmånstagarförordnande upprättas behandlas i 14 kap. 3 § FAL, enligt vilken för-

ordnandet antingen ska tas in i försäkringsvillkoren vid tecknandet av försäkringen, eller 

genom ett skriftligt, egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsgivaren. Med-

delandet ska riktas till försäkringsbolaget direkt och försäkringstagaren ska även ha vidta-

git ”ändamålsenliga åtgärder”, för att få meddelandet översänt till försäkringsbolaget. För-

ordnandet behöver varken ha registrerats hos eller ens kommit försäkringsbolaget till 

handa innan försäkringsfallet inträffar för att vara giltigt. Vad som gäller angående vilka 

ändamålsenliga åtgärder som försäkringstagaren ska ha vidtagit är dock en fråga att avgöra 

i det enskilda fallet.
83

 Formkraven gäller både för upprättande, ändring och återkallelse av 

förordnandet. Av detta följer att kravet på meddelande till försäkringsgivaren är absolut, 

det går alltså inte att åstadkomma ett förmånstagarförordnande genom testamente. Anled-

ningen till detta starka formkrav vid såväl upprättande som ändring och återkallelse grun-

dar sig enligt Agell i att det underlättar för försäkringsbolaget att avgöra till vem försäk-

ringsbeloppet ska betalas ut.
84

 Därigenom kan också utbetalningarna till de efterlevande 

                                                 
75

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 109; Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 100. 
76

 Jfr Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 86. 
77

 För sammansatta försäkringar gäller förmånstagarförordnandet som huvudregel endast vid dödsfall, se 14 

kap. 4 § och 5 § 1 st. FAL. 
78

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 195. 
79

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 196; prop. 2003/04:150 s. 283 f. 
80

 58 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) innehåller dock vissa begränsningar angående vilka som 

kan insättas som förmånstagare  i pensionsförsäkringar (s.k. efterlevandepension), se Brattström, Makars 

pensionsrättigheter, s. 116 ff. 
81

 Agell, Testamentsrätt, s. 113. 
82

 Motsvarande regler som nedan redovisas gällande upprättande av förordnandet, gäller även för förord-

nande om enskild egendom, enligt 14 kap. 3 § 3 st. FAL. 
83

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 14 kap. 3 § FAL. 
84

 Agell, Testamentsrätt, s. 113, se även SOU 1986:56 s. 365. 
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påskyndas, samtidigt som kravet på skriftlig form anses tala för ett hos försäkringstagaren 

mer avvägt beslut.
85

 

2.5.3 Förmånstagarförordnandets funktion 

I 14 kap. 7 § 1 st. FAL uttalas att ett försäkringsbelopp till vilket en förmånstagare är in-

satt, inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap. Försäkringsbeloppet ingår således inte i var-

ken bodelning eller vid beräkning av laglott till bröstarvingar.
86

 Därav följer att förmånsta-

garförordnandet utgör en möjlighet för försäkringstagaren att fördela hela eller delar av sin 

förmögenhet på annat sätt än vad den legala arvsrätten medger. Motivet till denna möjlig-

het var att kunna trygga den efterlevande familjen på ett sätt som, i alla fall till viss del, var 

bindande gentemot dödsbodelägare och tredje män.
87

 Enligt nu upphävda GFAL, fram tills 

den reformering av lagen som gjordes år 1987,
88

 fanns en begränsning i denna möjlighet i 

syfte att skydda efterlevande make och bröstarvingar från missgynnande. Så länge för-

månstagarförordnandet var återkalleligt
89

 behandlades det därför som om det ingick i den 

avlidnes kvarlåtenskap vid beräkningen av efterlevande makes giftorätt, rätt enligt bas-

beloppsregeln och rätt till vederlag samt vid beräkning av bröstarvinges laglottsskydd.
90

 

P.g.a. att regeln innebar vissa svårigheter vid beräkningen av giftorätten m.m., togs den 

bort i samband med 1987 års familjerättsreform. Förmånstagarförordnandet hålls därmed 

numera helt utanför dessa beräkningar. Då behovet av skydd för efterlevande make och 

bröstarvingar fortfarande kvarstod, infördes istället en jämkningsregel, vilken numera åter-

finns i 14 kap. 7 § 2 st. FAL. Regeln innebär att ett förmånstagarförordnande som skulle 

leda till ett oskäligt resultat, kan jämkas till förmån för efterlevande make eller bröstar-

vinge.
91

 Enligt de förarbeten som behandlar regelns utformning uttalas att det, vid prövning 

av om jämkning ska ske, särskilt ska beaktas dels skälen för förordnandet, dels makens 

eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden. Som utgångspunkt ska dock försäkringsta-

garen antas ha goda skäl till insättande av förmånstagare i försäkringen, varför jämkning 

inte ska ske. Sådant som talar för att jämkning ändock ska ske, är om förmånstagarförord-

nandet utformats i syfte att missgynna särkullbarn. Såväl gemensamma barn som särkull-

barn har möjlighet att begära jämkning enligt 14 kap. 7 § 2 st. ÄB, i de fall förmånstagare 

är den efterlevande maken uttalades dock att de gemensamma barnens behov kan anses 

tillgodosett genom efterlevande makes försörjning.
92

  

 

Ytterligare ett skydd som kan uppnås genom att insätta förmånstagare till en livförsäkring 

grundar sig i 14 kap. 7 § 1 st. FAL. Genom att försäkringsersättningen inte ingår i den av-

lidnes kvarlåtenskap, kan dennes borgenärer, som utgångspunkt, inte göra anspråk på för-

säkringsersättningen. Därigenom underlättar försäkringserstagarens möjligheter att trygga 
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 SOU 1986:56 s. 365. 
86

 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 119 f. 
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 NJA II 1927 Lag om försäkringsavtal, s. 511 f. 
88

 Se lag (1987:797) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal. 
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 Angående återkalleligt eller oåterkalleligt förmånstagarförordnande, se vidare avsnitt 2.6. 
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 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, inledande kommentar till 14 kap. FAL.  
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 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, inledande kommentar till 14 kap. FAL; Agell, Anders, 

Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, SvJT, 1990 s. 1-53, på s. 43. 
92

 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m., s. 59 f.  
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sina efterlevandes försörjning.
93

 Genom 15 kap. FAL ges dock vissa möjligheter till utmät-

ning i försäkringsersättningen. För att borgenärsskydd ska uppnås krävs bl.a. att fordringen 

uppkommer efter försäkringsfallet.
94

 

2.5.4 Sammanfattande om livförsäkring med förmånstagarförordnande 

Sammantaget kan livförsäkring med förmånstagarförordnande sägas ha två funktioner. 

Dels ger förmånstagarförordnandet en möjlighet för försäkringstagaren att frångå reglerna 

om såväl bodelning som laglottsskydd för bröstarvingar, dels ger det ett visst skydd mot 

borgenärer. I vissa fall kan dock förmånstagarförordnandet jämkas till förmån för den för-

säkrades make eller bröstarvingar.  

2.6 Förmånstagarförordnandet jämfört med arv genom testamente 

Förmånstagarförordnande anses utgöra ett eget rättsinstitut, fristående från såväl gåva som 

testamente. Det omfattas av egen reglering i lag, men likheter kan ses med såväl arv genom 

testamente som gåva. En större likhet utgörs av att förmånstagarförordnande, liksom gåva 

och testamente, är en benefik rättshandling.
95

  På flera ställen i FAL syns också tolknings-

regler vilka utformats efter motsvarande regler i ÄB rörande testamente.
96

 I 14 kap. 1 § 2 

st. FAL finns även en direkt hänvisning till ÄB:s bestämmelse gällande förmånstagarför-

ordnandets ogiltighet p.g.a. att det upprättats under tvång eller under psykisk störning, i 13 

kap. 2-3 § § ÄB. Paragrafen hänvisar även till ÄB:s bestämmelse gällande ålder på den 

som ska förordna över sin kvarlåtenskap, i 9 kap. 1 § ÄB. 

 

I de fall det inte tydligt framgår vem som insatts som förmånstagare i en försäkring måste 

förordnandet tolkas. Tolkningsprinciperna anses vara desamma som de som gäller för tes-

tamente, d.v.s. förordnandet ska tolkas subjektivt utifrån försäkringstagarens vilja. Om den 

subjektiva viljan inte kan urskiljas ur förordnandet, ska de presumtionsregler som upp-

ställts i 14 kap. 5-6 § § FAL gällande om förmånstagaren är avliden eller vad vissa vanliga 

beteckningar på förmånstagare innebär, tillämpas.
97

 I de fall en sådan omständighet före-

ligger som tyder på att försäkringsgivaren önskat annat än vad som sägs i 14 kap. 5-6  § § 

FAL, ska således detta gälla.
98

 Fastställandet av försäkringstagarens subjektiva vilja kan 

dock ofta vara svår. Enligt Brattström & Singer kan de standardiserade avtalsvillkoren inte 

sägas ge uttryck för någon subjektiv vilja gällande förordnandet.
99

  

 

Både ett testamente och ett förmånstagarförordnande syftar till att fördela tillgångar vid 

dödsfall,
100

 en stor skillnad föreligger dock i att försäkringstagaren har möjligheten att fritt 
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 SOU 1986:56, s. 361; prop. 2003/04:150, s. 284 f. 
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 Hellner, Försäkringsrätt, s. 538; SOU 1986:56, s. 363; Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, 
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bestämma vem han vill insätta som förmånstagare.
101

 Genom att försäkringsersättningen 

inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap, har som huvudregel varken efterlevande make eller 

bröstarvingar rätt till del i ersättningen, frånsett när jämkning skett enligt ovan.     

 

En större skillnad föreligger mellan förmånstagarförordnandet jämfört med ett testamente. 

Medan det inte är tillåtet att avtala om rätt till arv,
102

 finns en möjlighet för försäkringsta-

garen att göra förmånstagarförordnandet oåterkalleligt, enligt 14 kap. 2 § FAL. Genom en 

utfästelse om att förmånstagarförordnandet inte ska ändras eller återkallas, inskränks för-

säkringstagarens förfoganderätt över försäkringen, enligt 14 kap. 9 § FAL, samtidigt som 

förmånstagarens försörjning tryggas.
103

  

 

Vad som i sammanhanget kan vara värt att nämna är att FAL endast berör förmånstagar-

förordnandet vid tillfället för utbetalning. Någon motsvarighet till ÄB:s reglering om arv 

med fri förfoganderätt och rätten till efterarv,
104

 föreligger således inte. Försäkringstagaren 

har dock en möjlighet att själv förordna om eventuell efterarvsrätt i försäkringsersättning-

en.
105

 Då inte heller tolkningsreglerna i 14 kap. 5-6 § § FAL behandlar frågan, ska alltså 

eventuell efterarvsrätt bedömas utifrån en direkt tolkning av förmånstagarförordnandet. 

Delvis kan frågan besvaras genom en i praxis uppställd presumtionsregel, vilken kommer 

behandlas i kapitel 3. 

3. Presumtionsregelns uppkomst och innebörd 

3.1 Inledning 

I FAL ges, som nämnts ovan, ingen vägledning gällande på vilket sätt en insatt förmånsta-

gare förvärvar försäkringsersättningen.
106

 Enligt Brattström & Singer sker dock förvärvet 

som huvudregel med full äganderätt.
107

 Detta kan därmed jämföras med hur ett arv som 

huvudregel förvärvas. Liksom i fallet vid arv förekommer dock en skillnad i de fall för-

månstagaren är den avlidnes make. Så som ovan angivits ärver makar varandra med fri 

förfoganderätt, så länge inte annat angivits genom testamente. Vad gäller makes för-

månstagarförvärv har en presumtionsregel utarbetats i praxis, genom NJA 1975 s. 302. En 

presumtionsregel innebär att ett visst rättsfaktum antas föreligga om vissa omständigheter 

uppfylls. Presumtionen att ett visst rättsfaktum föreligger kan dock brytas om det kan visas 

att omständigheterna inte föreligger.
 108
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3.2 NJA 1975 s. 302 

Make X och make Y var gifta och hade inga barn. Vid make X:s bortgång ärvde make Y 

all make X:s kvarlåtenskap, i enlighet med då gällande lag. Därtill erhöll make Y ett för-

säkringsbelopp genom ett förmånstagarförordnande upprättat av make X. Vid make Y:s 

bortgång kort därefter, uppkom frågan huruvida försäkringsbeloppet skulle tillfalla endast 

arvingarna efter make Y, eller till viss del även arvingarna efter make X, och i så fall hur 

fördelningen mellan respektive sida skulle ske.  

 

Makarna hade ett heltäckande äktenskapsförord, enligt vilket all makarnas egendom var 

enskild egendom, något giftorättsgods förekom således inte och något testamente hade inte 

heller upprättats. De arvingar som respektive make efterlämnade utgjordes av syskon, vilka 

således alla tillhörde andra arvsklassen.  

 

Make Y:s arvingar yrkade att hela försäkringsersättningen skulle tillfalla dem. Make X:s 

arvingar yrkade att hälften av försäkringsersättningen skulle tillfalla dem och den andra 

hälften arvingarna efter make Y, d.v.s. motsvarande hur makar som huvudregel ärver del i 

varandras giftorättsgods, enligt 3 kap. ÄB. Kort sagt var alltså frågan om förmånstagarför-

värvet för makar skulle anses ske med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. 

 

Vid tiden för fallet var frågan med vilken karaktär make erhåller ett förmåntagarförvärv 

ännu inte behandlad.
109

 HD konstaterade därför att deras uppgift var att fastställa en pre-

sumtionsregel för de fall det saknas omständigheter som gör att förmånstagarförordnandet 

tolkningsvis skulle kunna ges en viss innebörd. Uppgiften var att ”finna en regel, som sva-

rar mot vad försäkringstagare i gemen kan förmodas önska, om de ställdes inför frågan då 

förordnandet meddelades, och som även i övrigt framstår som lämpligt.”
110

  

 

HD konstaterade i sin bedömning att det i fallet rör sig om återkalleliga förmånstagarför-

ordnanden, varför försäkringstagaren vid insättandet av förmånstagare hade haft möjlighet 

att behandla frågan om efterarvsrätt i försäkringsersättningen. Vidare anfördes att det fak-

tum att försäkringsbelopp till vilket förmånstagare har insatts inte ingår i den avlidnes 

kvarlåtenskap, enligt nuvarande 14 kap. 7 § 1 st. FAL, inte innebär att ÄB:s bestämmelse 

gällande efterarvsrätt i 3 kap. 1 § ÄB, inte kan tillämpas. Regeln i ÄB kunde enligt HD inte 

sägas ha till syfte att utesluta försäkringsersättningen ur möjligheten till efterarv.
111

 

 

HD angav att ett förmånstagarförordnande kan jämföras med vad efterlevande make ärvt 

genom testamente, då syftet med dem båda kan anses vara detsamma.
112

 Därav följer, en-

ligt HD, att ett förmånstagarförordnande som inte berör efterarvsrätt för försäkringstaga-

rens arvingar, ändock inte kan innebära att detta utesluts. HD hänvisade till rättsfallet NJA 
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1950 s. 483, i vilket det konstaterades att omständigheterna i det enskilda fallet kan ge tes-

tamentet en annan innebörd än den som faktiskt kan utläsas direkt ur testamentet.
113

  

 

Vidare uttalade HD att det dock förekommer en större skillnad mellan testamente respek-

tive förmånstagarförordnanden. Medan ett testamente i allmänhet kan antas ha föregåtts av 

noga överväganden av såväl den som först ska tilldelas arvet som eventuella efterarvingar, 

kan inte detsamma sägas om ett upprättat förmånstagarförordnande. Förmånstagarförord-

nandets karaktär av ett belopp som är skyddat mot såväl försäkringstagarens borgenärer 

som den, vid tiden för rättsfallet ännu förekommande, arvsskatten, gör att det kan antas att 

försäkringstagaren i första hand utformar förordnandet med tanke på utbetalningstidpunk-

ten. Någon närmare eftertanke gällande eventuellt efterarv kan enligt HD därför inte antas 

ha förelegat vid upprättandet.
114

 

 

HD:s slutsats gällande ovanstående var att, även om ett förmånstagarförordnandet inte ut-

tryckligen uttalar om efterarvsrätt ska föreligga, ska det i allmänhet antas att försäkringsta-

garen inte avsett att avvika från den legala arvsordningen, d.v.s. dennes eventuella efterar-

vingars rätt till efterarv. HD uttalar att ”den regel i allmänhet bör tillämpas, att förmånsta-

garförordnande ej föranleder avsteg från reglerna om sekundosuccession.”
115

 Hur själva 

förmånstagarförordnandet är formulerat, om arvingen namngivits eller om ett allmänt ut-

tryck såsom ”make” eller ”arvingar” har använts, ska enligt HD inte ha någon direkt på-

verkan på bedömningen.
116

  

 

I fallet fanns ett upprättat äktenskapsförord enligt vilket giftorättsgods saknades i äkten-

skapet. Till följd av detta uttalade HD att ett äktenskapsförord är en sådan omständighet 

som kan innebära att den ovan beskrivna presumtionsregeln inte ska används. P.g.a. avsak-

naden av giftorättsgods kunde HD dra slutsatsen att även den försäkringsersättning som 

make Y erhöll, utgjorde make X:s enskilda egendom. Därav följde att hela försäkringser-

sättningen skulle räknas in i den egendom som make Y ärvt av make X, varför make Y:s 

arvingar saknade rätt till del i försäkringsersättningen.
117

  

 

Som ytterligare exempel på när presumtionsregeln inte ska tillämpas, nämnde HD den om-

ständigheten att försäkringstagaren genom testamente låtit den efterlevande maken ärva 

hela kvarlåtenskapen med full äganderätt. I sådana fall ska således motsvarande gälla för 

försäkringsersättningen, d.v.s. att efterarvsrätt för försäkringstagares efterarvingar istället 

saknas.
118

  

 

Sammantaget kan sägas att avgörande för om presumtionsregeln ska tillämpas eller inte, är 

om det föreligger omständigheter som kan tolkas som att försäkringstagaren hade en annan 

vilja än att ersättningen skulle behandlas som ärvd med fri förfoganderätt. Om försäkring-
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en under äktenskapet eller i samband med fördelningen av den avlidnes arv, inte har utgjort 

eller utfåtts så som giftorättsgods, ska fördelningen vid den efterlevandes bortgång inte 

heller ske därefter. I fallet utgjordes efterarvingarna efter make X:s bröder, d.v.s. arvingar i 

andra arvsklassen. Vid tiden för rättsfallet ärvde fortfarande bröstarvingarna, d.v.s. första 

arvsklassen, före efterlevande make. Det som med säkerhet därmed kan sägas är att NJA 

1975 s. 302 ger en efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv för arvingar i andra arvsklas-

sen. 

3.3 Prejudikatvärdet av NJA 1975 s. 302  

Den presumtionsregel som uppställts i NJA 1975 s. 302 innebär att försäkringstagarens 

vilja att inte göra avsteg från sina efterarvingars rätt till efterarv, ska presumeras föreligga i 

de fall försäkringstagaren insatt sin make som förmånstagare och det samtidigt inte före-

ligger någon omständighet som tyder på att försäkringstagaren haft en vilja att avvika från 

denna presumerade vilja.
119

 Enligt NJA 1975 s. 302 krävs således för att presumtionsregeln 

ska tillämpas, att den efterlevande maken ska anses ha utfått försäkringsbeloppet med fri 

förfoganderätt.   

 

Sedan HD:s avgörande av NJA 1975 s. 302 har vissa förändringar i relevanta lagar skett, 

vilket kan inverka på fallets prejudikatvärde idag. De förändringar det rör sig om återfinns 

framför allt i ÄB respektive FAL, enligt nedan.  

 

ÄB har genomgått förändringar vad gäller makes arvsrätt, då denna har utökats sedan pre-

judikatets tillkomst. I nu gällande lag har makes arvsrätt utökats till att gälla även framför 

gemensamma barn.
120

 Till följd av detta har kretsen av efterarvsberättigade utökats till att 

innefatta även första arvsklassen. I de fall där det endast rör sig om arvingar i andra arvs-

klassen, har ingen förändring gällande prejudikatets tillämplighet skett. I de fall det finns 

efterarvsberättigade även i första arvsklassen, uppkommer dock frågan om även dessa har 

rätt till efterarv i förmånstagarförvärvet. Mer om detta följer i kapitel 5. 

 

Relevanta förändringar i FAL skedde framförallt i GFAL år 1987.
121

 Jämkningsregeln i 14 

kap. 7 § FAL:s motsvarighet förändrades så att försäkringsbeloppet inte längre inkludera-

des vid beräkning av laglott och giftorätt.
122

 Varken i GFAL eller nu gällande FAL ingår 

dock försäkringsersättningen i kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Gällande just 

detta uttalade även HD i NJA 1975 s. 302 att det faktum försäkringsbeloppet inte ingår i 

kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken, inte ska påverka eventuell rätt till efterarv 

efter denne vid den sist avlidne makens död. Syftet med att hålla försäkringsersättningen 

skild från kvarlåtenskapen var, enligt HD, ett annat än att påverka eventuell efterarvsrätt.
123

 

I doktrinen har det uttalats att de materiella reglerna i nu gällande 14 kap. FAL, i stort sett 
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är desamma som de i GFAL,
124

 vilket även det talar för att prejudikatets värde fortfarande 

består. Rättsfallet behandlas även i doktrinen utan att frågan om förändringen av FAL 

skulle påverka prejudikatvärdet tas upp.
125

 Agell uttalar även att det, med hänsyn till HD:s 

ovan nämnda uttalande angående syftet med att skilja försäkringsersättningen från kvarlå-

tenskapen, inte kan råda någon tvekan om att så är fallet.
126

 

 

En tredje större förändring som skett sedan prejudikatets tillkomst är att arvsskatten av-

skaffats.
127

 HD tog i fallet upp arvsskatten som en anledning till att insätta förmånstagare 

till försäkring, då detta innebar en förmånligare behandling arvsskattemässigt. Detta var 

därmed ett av skälen till att skilja upprättandet av ett förmånstagarförordnande från upprät-

tandet av ett testamente, då förmånstagarförordnandet som regel kunde antas ta sikte på 

utbetalningstidpunkten, d.v.s. den förste mottagaren.
128

 HD nämnde i sin motivering angå-

ende skillnaden jämfört med ett testamente även skyddet gentemot försäkringstagarens 

borgenärer, vilket inte har förändrats.
129

 Enligt min åsikt kan det med anledning av 

ovanstående inte antas att HD skulle dragit en annorlunda slutsats med de förutsättningar 

som finns idag. Det faktum att rättsfallet behandlats i doktrinen utan att arvskattens avskaf-

fande diskuteras, talar för detsamma.
130

 

 

Sammantaget syns vissa förändringar i lag sedan prejudikatets tillkomst. Vissa syften som 

kan antas ligga bakom tecknandet av en försäkring med efterlevande make som förmånsta-

gare har förändrats. Däremot har det inte kunnat visas att de skäl som förelåg för att anta 

att en försäkringstagare i allmänhet inte önskar göra avsteg från reglerna om efterarv skulle 

ha förändrats. De frågor som således kvarstår gällande efterarvsrätt i makes förmånstagar-

förvärv är de om när presumtionsregeln ska tillämpas och vilka som är efterarvsberätti-

gade. 

4. Presumtionsregelns användningsområde 

4.1 Inledning 

Presumtionsregeln ska alltså användas när en make insatts som förmånstagare och det inte 

föreligger någon omständighet som tyder på att försäkringstagaren velat frångå reglerna 

om efterarv. De omständigheter som HD i NJA 1975 s. 302 uttalade kunde innebära en 

sådan presumtionsbrytande omständighet, var om det fanns ett äktenskapsförord eller ett 

testamente upprättat mellan makarna.
131

 Det avgörande ska alltid vara försäkringstagarens 
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subjektiva vilja, enligt 14 kap. 4 § FAL. Innebörden av att presumtionsregeln bryts, är att 

den efterlevande maken utfår försäkringsersättningen med full äganderätt, på samma sätt 

som förmånstagare i allmänhet utfår en försäkringsersättning.
132

 

 

Vad gäller de fall där det saknas presumtionsbrytande omständigheter, d.v.s. de fall där 

presumtionsregeln blir tillämplig, kan det även vara relevant huruvida det förekommer 

andra omständigheter än att make insatts som förmånstagare som har betydelse för att pre-

sumtionsregeln ska tillämpas. I NJA 1975 s. 302 förekom vissa omständigheter vilka HD 

inte uttalade huruvida de hade någon faktisk påverkan på bedömningen i fallet. Make Y 

hade i fallet en faktisk arvsrätt efter make X, huruvida det är en förutsättning för att så ska 

anses vara fallet även med försäkringsbeloppet, behandlades inte av HD. Därtill rörde det 

sig om en kortare tid mellan dödsfallen, vilket inte heller berördes av HD. Vad gäller rätten 

till efterarv konstaterade HD att presumtionsregeln innebär att den efterlevande maken 

förvärvar försäkringsersättningen med fri förfoganderätt. Vilka krav som eventuellt ska 

ställas på efterarvingarna, d.v.s. om dessa måste tillhöra någon särskild arvsklass, berördes 

inte. Det är också just denna fråga som ligger till grund för uppsatsens andra frågeställning, 

gällande särkullbarns eventuella rätt till efterarv i makes förmånstagarförvärv. Frågan om 

vilka som är efterarvsberättigade behandlas i kapitel 5. 

4.2 När presumtionsregeln ska tillämpas 

4.2.1 Inledning 

14 kap. 4 § FAL stadgar att ”[v]id tolkningen av ett förmånstagarförordnande gäller det 

som sägs i 5 och 6 § §, om inte annat med hänsyn till omständigheterna får anses framgå 

av förordnandet.”  5 § behandlar de situationer då försäkringstagare som tagit försäkring på 

annans liv eller angiven förmånstagare, avlidit innan försäkringsfallet inträffat. 6 § definie-

rar innebörden av de inte namngivna förordnanden som vanligtvis används vid upprättande 

av ett förmånstagarförordnande, såsom make, sambo m.fl.
133

 14 kap. 4 § FAL innebär så-

ledes att tolkningsreglerna i 5-6 § § ska tillämpas i de fall det saknas anledning att tro att 

försäkringstagaren önskat en annan tolkning. Även presumtionsregeln gällande efterarv i 

makes förmånstagarförvärv tar därmed sikte på de tillfällen då försäkringstagarens subjek-

tiva vilja inte kan visa att denne önskat en annan tolkning.  

 

Vad som faktiskt krävs för att presumtionsregeln ska tillämpas har, som nämnts ovan, end-

ast delvis behandlats i NJA 1975 s. 302. Det som, enligt vad som angetts i kapitel 3, kan 

sägas vara den första avgörande omständigheten är att den efterlevande maken insatts som 

förmånstagare i den avlidne makens försäkring.
134

 Därtill förekom i NJA 1975 s. 302 ytter-

ligare två omständigheter i form av den korta tiden mellan dödsfallen och den faktiska 

arvsrätten som förelåg mellan makarna. 
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4.2.2 Tidsaspektens betydelse 

HD:s uttalande i NJA 1975 s. 302, att deras uppgift var att ”finna en regel, som svarar mot 

vad försäkringstagare i gemen kan förmodas önska, om de ställdes inför frågan då förord-

nandet meddelades, och som även i övrigt framstår som lämpligt”,
135

 bör enligt min upp-

fattning besvara frågan om tidsaspektens betydelse på ett tydligt sätt. HD nämner inte den 

korta tid som gått mellan makarnas dödsfall och ovanstående uttalande talar direkt emot att 

det överhuvudtaget skulle ha spelat in. HD:s uppgift var att finna en presumtionsregel  som 

skulle svara mot gemene mans behov. Att tiden mellan dödsfallen skulle påverka detta 

behov framstår enligt mig därför som orimligt. En presumtionsregel som kan tillämpas 

endast i de fall båda makarna avlider inom en kortare tidsperiod, motsvarar inte det av HD 

uttalade behovet. Tidsaspekten bör således inte ha någon betydelse för presumtionsregelns 

användning. 

4.2.3 Makes faktiska arvsrätt  

Om efterlevande make måste ha en faktisk arvsrätt efter den först avlidne maken för att 

presumtionsregeln ska tillämpas, framstår inte som lika säkert.
136

 Det föreligger fyra olika 

omständigheter under vilka make saknar direkt arvsrätt. Den första omständigheten är när 

den först avlidne maken testamenterat sin kvarlåtenskap till annan än efterlevande make. 

Denna omständighet hör ihop med resonemanget om när presumtionsregeln inte ska till-

lämpas, och kommer därför att behandlas i avsnitt 4.3. Övriga omständigheter när make 

saknar faktisk arvsrätt är när den först avlidne makens bröstarvingar var dennes särkull-

barn, varvid dessa enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ärver före efterlevande make. Genom bas-

beloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB förekommer dock en möjlighet för efterlevande make 

att under vissa omständigheter, genom lag, ärva före särkullbarn. Som sista alternativ ska 

nämnas när den först avlidne makens bo uppvisar en negativ nettobehållning, d.v.s. när 

boet utgör ett bristbo.  

 

I de fall den först avlidne makens bo utgör ett bristbo, finns inget för den efterlevande ma-

ken att ärva. HD:s syfte med utformandet av presumtionsregeln var att motsvara vad en 

genomsnittlig försäkringstagare kan förmodas önska, då en försäkringstagare i allmänhet 

inte tänker längre än till utbetalningstidpunkten.
137

 Frågan blir därför om en försäkringsta-

gare vars nettobehållning är negativ, kan antas ha gjort en mer genomtänkt avvägning vid 

insättandet av förmånstagare till sin försäkring. Försäkringstagaren kan, men behöver inte, 

ha varit medveten om att boet skulle uppvisa en negativ nettobehållning. Det faktum att 

försäkringstagaren vid tecknandet av försäkringen inte kan antas ha varit medveten om att 
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boet skulle uppvisa en negativ nettobehållning bör, enligt min uppfattning, innebära att 

eventuell brist i boet inte kan påverka innebörden av förordnandet. HD tar i domskälen i 

NJA 1975 s. 302 upp att en försäkringstagare i allmänhet inte kan antas ha tänkt längre än 

till utbetalningstillfället.
138

 Detta resonemang behandlar dock endast förmånstagarförord-

nandet i sig och någon koppling till eventuellt krav på att ett arv faktiskt ska utgå berörs 

inte. Det kan, enligt min mening, inte heller antas uppfylla HD:s syfte med en presumtions-

regel för ”försäkringstagare i gemen”
139

 om det vid bedömningen ska tas hänsyn till något 

som vid tiden för upprättandet av förordnandet inte behöver ha varit känt och som därför 

inte kan antas ha påverkat försäkringstagaren. Den ställning som en försäkring med för-

månstagarförordnande uppnår genom 14 kap. 7 § 1 st. FAL, som skilt från den avlidnes 

kvarlåtenskap, innebär att försäkringsersättningen kan betalas ut även när boet utgör ett 

bristbo.
140

 Även detta bör tala för att bedömningen av förmånstagarförvärvets karaktär inte 

påverkas av storleken på den avlidne makens kvarlåtenskap.  

 

I princip bör motsvarande resonemang som ovan anförts gällande bristbo, gälla även i de 

fall efterlevande make inte ärvt p.g.a. förekomsten av särkullbarn
141

. Möjligen skulle det 

kunna hävdas att försäkringstagaren i sådana fall bör ha varit medveten om särkullbarnens 

rätt att ärva före efterlevande make. Det bör dock inte kunna antas att försäkringstagaren 

varken varit medveten om lagens innebörd, eller att denne skulle ha gjort en mer genom-

tänkt bedömning av efterarvsrätt vid insättandet av maken som förmånstagare. Att en för-

säkringstagare vars särkullbarn ärver före maken, inte skulle motsvara den genomsnittliga 

försäkringstagaren, vars vilja HD i NJA 1975 s. 302 önskade fastställa,
142

 verkar enligt mig 

inte troligt, särskilt med hänsyn till att såväl särkullbarn som gemensamma barn vid tiden 

för rättsfallet ärvde före efterlevande make. Om presumtionsregeln skulle brytas i sådana 

fall, skulle detta istället missgynna särkullbarnen. En genomsnittlig försäkringstagare bör 

inte ha för avsikt att missgynna barn p.g.a. deras ställning som särkullbarn jämfört med 

barn gemensamma med efterlevande make.
143

 

 

3 kap. 2 § ÄB, vari efterarvet efter den först avlidne maken regleras, bygger på att efterle-

vande make utfått ett arv vid den först avlidne makens död. En fråga uppkommer då om 

make, som p.g.a. antingen brist i den först avlidne makens bo eller förekomsten av särkull-

barn, inte utfått något arv, ska anses ha utfått försäkringsersättningen såsom övriga för-

månstagare, d.v.s. med full äganderätt.
144

 Av HD:s bedömning i NJA 1975 s. 302 framgår 

att det vid beräkning av med vilken andel den först avlidne makens arvingar har rätt till 

efterarv, ska reglerna i 3 kap. 2 § ÄB tillämpas. Däremot innebär inte detta, enligt HD:s 
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andelsberäkning, att om försäkringsersättningen och kvarlåtenskapen i övrigt ärvts med 

olika karaktär, att dessa måste behandlas som en enhet.
145

 I kombination med presumtions-

regelns syfte, att motsvara en genomsnittlig försäkringstagare, vilken inte kan antas vilja 

frångå reglerna om efterarv gällande försäkringsersättningen,
146

 talar detta, enligt min upp-

fattning, för att efterarvsrätten för den först avlidne makens arvingar inte påverkas av om 

efterlevande make utfått ett arv eller ej. 

 

Basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB är en arvsrättslig skyddsregel enligt vilken efterle-

vande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett totalt värde av fyra basbelopp.
147

 Syf-

tet med regeln är att skydda efterlevande make samtidigt som eventuella särkullbarns rätt 

att utfå sitt arv direkt inte får inskränkas för mycket.
148

 
149

 Genom att efterlevande make 

utfår eventuell egendom upp till fyra basbelopp med fri förfoganderätt, föreligger en rätt 

till efterarv för den först avlidne makens arvingar.
150

 Ovan anförda argument för presumt-

ionsregelns tillämplighet gör sig därför gällande även i de fall basbeloppsregeln tillämpats.  

 

4.2.4 Sammanfattande om när presumtionsregeln ska tillämpas 

Sammantaget kan sägas att HD:s syfte med uppställandet av presumtionsregeln i NJA 1975 

s. 302 var att denna skulle motsvara vad en försäkringstagare i allmänhet kan ha önskat, 

nämligen att reglerna om efterarvsrätt inte ska frångås.
151

 Oavsett hur den övriga kvarlå-

tenskapen har fördelats vid den först avlidne makens död, har det inte kunnat påvisas skäl 

som talar emot presumtionsregelns tillämplighet. Alla andra alternativ skulle innebära att 

HD:s vilja att motsvara den allmänna försäkringstagarens vilja på ett konsekvent sätt från-

gicks. Om presumtionsregelns användning skulle bero på om efterlevande make tagit del i 

den först avlidne makens kvarlåtenskap, skulle istället större osäkerhet uppstå kring vem 

som faktiskt motsvarar den allmänna försäkringstagaren. Så länge inga omständigheter 

föreligger som talar för att försäkringstagaren haft en annan vilja, bör alltså presumtionsre-

geln användas oavsett om efterlevande make saknat arvsrätt efter den först avlidne maken.  

 

4.3 När presumtionsregeln inte ska tillämpas 

4.3.1 Inledning 

Presumtionsregelns innebörd, att det ska presumeras att försäkringstagaren inte velat göra 

avsteg från reglerna om efterarv, innebär att en presumtionsbrytande omständighet är en 

sådan omständighet som visar att försäkringstagaren haft en annan vilja än att följa regler-
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na om efterarv.
152

 
153

 I NJA 1975 s. 302 angavs två omständigheter som innebar att pre-

sumtionen om att försäkringstagaren inte ville göra avsteg från reglerna om efterarv bröts, 

att det fanns ett äktenskapsförord eller ett testamente. Förekomsten av ett äktenskapsförord 

kan anses väl behandlad i NJA 1975 s. 302, försäkringsersättningen ska fördelas enligt 

samma princip som gäller för makarnas egendom med anledning av äktenskapsförordet.
154

 

Vad gäller testamente nämndes detta dock endast mycket kortfattat, varför det kommer 

behandlas grundligare i det följande. Därtill inryms självklart även den omständigheten att 

förordnandet i sig är utformat på ett sådant sätt att en presumtionsbrytande vilja kan utlä-

sas.
155

 Även detta kommer att tas upp nedan i avsnitt 4.3.2. Huruvida det ev. förekommer 

andra presumtionsbrytande omständigheter kommer inte att behandlas i uppsatsen.  

4.3.2 Förmånstagarförordnandet som en presumtionsbrytande omstän-

dighet 

I vissa fall kan utformandet av förmånstagarförordnandet påvisa en subjektiv vilja gällande 

reglerna om efterarv i förmånstagarförordnandet, d.v.s. att presumtionsregeln inte ska till-

lämpas. Viljan kan framgå direkt av förordnandet eller genom en tolkning av detsamma.  

 

Försäkringsbolagens blanketter för förmånstagarförordnande är, som nämnts, vanligtvis 

utformade så att de innehåller olika alternativ som försäkringstagaren kan kryssa för. 

Kryssalternativen ska motsvara de typsituationer som motsvarar behovet hos de flesta som 

tecknar en försäkring, exv. make eller barn. Därtill finns alternativet att namnge någon 

eller några personer.
156

 Innebörden av dessa standardiserade förordnanden kan, om behov 

finns, tolkas med hjälp av 14 kap. 5 § FAL, där respektive alternativ definieras. En sådan 

här typ av förordnande lämnar inte något större utrymme för tolkning och de kan inte hel-

ler sägas ge uttryck för någon subjektiv vilja.
157

 Att många förmånstagarförordnande inte 

heller tecknats av den försäkrade själv, utan av exv. dennes arbetsgivare,
158

 talar ytterligare 

för bristen på subjektiv vilja. På försäkringsbolagens blanketter finns vanligtvis även möj-

ligheten att kryssa i om försäkringsersättningen ska bli förmånstagarens enskilda egendom, 

enligt 7 kap. 2 § 5 p. ÄktB. Någon plats att på samma sätt välja om försäkringstagarens 

arvingar ska ha efterarvsrätt i försäkringen, finns vanligen däremot inte. Försäkringstaga-

ren har dock möjligheten att, på eget initiativ, behandla eventuell efterarvsrätt i förordnan-

det.
 159

 Chansen att en försäkringstagare i allmänhet skulle vara medveten om denna möj-

lighet, eller ens att ett sådant behov finns, bör dock, enligt min uppfattning, inte vara alltför 

stor.  
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 14 kap. 4 § FAL. 
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 Jfr Melander & Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s. 109 f. 
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 NJA 1975 s. 302, på s. 314. 
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 NJA 1975 s. 302, på s. 312 f. 
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 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 196; Agell, Testamentsrätt, s. 113. Jfr även avsnitt 2.5.2. 
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 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 126. 
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 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 109. 
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 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentaren till 14 kap. 1 § FAL. Några begräns-

ningar uppställs inte i 14 kap. 1 § FAL. 
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De möjligheter som således föreligger för att använda själva förordnandet som tolknings-

data angående eventuella presumtionsbrytande omständigheter, i det fall något uttryckligt 

inte uttalats om efterarvsrätt, utgörs därmed av vilka som insatts som förmånstagare och 

om det angetts att försäkringsersättningen ska vara mottagarens enskilda egendom. Vad 

gäller de uttryck som används för den som insatts som förmånstagare, uttalade HD i NJA 

1975 s. 302 att huruvida make erhållit försäkringsersättningen p.g.a. ett förordnande till 

just make, antingen genom det generella uttrycket eller genom att namnet angivits, eller 

p.g.a. ett förordnande till ”arvingar”, där maken råkar vara samma person, inte ska påverka 

bedömningen. HD ansåg valet mellan nämnda alternativen i en alltför stor utsträckning 

bero på tillfälligheter, för att där ska läggas någon vikt vid bedömningen.
160

  

 

Vad gäller försäkringstagarens eventuella förordnande om mottagarens enskilda egendom, 

togs detta inte upp av HD i NJA 1975 s. 302. Med utgångspunkt i det av HD i NJA 1975 s. 

302 förda resonemanget, där försäkringsersättningens karaktär och därmed eventuell ef-

terarvsrätt i densamma, styrs av vilken karaktär själva försäkringen haft i äktenskapet,
161

 

bör ett förordnande om enskild egendom gjort vid upprättandet av förmånstagarförordnan-

det kunna sägas tala emot en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarvsrätt. Att göra 

försäkringsersättningen till enskild egendom för den efterlevande maken innebär att försäk-

ringsersättningen är skyddad mot eventuella framtida bodelningar, vilket på så sätt gynnar 

den avlidnes efterarvingar jämfört med om försäkringsersättningen skulle varit bodel-

ningsbar i ett nytt förhållande. Detta motsvarar alltså ett förvärv med fri förfoganderätt, 

vilket enligt 3 kap. 6 § ÄB ska hållas utanför bodelning med ny make. Det bör dock vägas 

in att förmånstagarförordnandet, som nämnts, ofta görs genom ifyllande av en krysslista 

där vissa alternativ innehåller flera olika personer, exv. ”make och barn”.
162

 Valet att för-

säkringsersättningen ska utgöra förmånstagarens enskilda egendom skulle därför kunna 

vara tänkt i första hand för annan än maken. Därtill bör det, som nämnts, inte kunna sägas 

med säkerhet att försäkringstagare i allmänhet är införstådda med betydelsen av fri förfo-

ganderätt och efterarv.  

 

Den subjektiva viljan ska motsvara vad försäkringstagaren kan antas ha avsett med förord-

nandet.
163

 Något som eventuellt skulle kunna vara till hjälp för att kunna urskilja denna 

vilja vore om det, liksom vid upprättande av testamente, krävdes närvarande vittnen som 

sedan skulle kunna redogöra för vad försäkringstagarens angett som skäl vid upprättandet 

av förordnandet. Då sådana formkrav saknas, finns ingen sådan information att hämta.
164

 

 

Sammantaget kan det, enligt min uppfattning, inte anses korrekt att lägga någon större vikt 

vid varken ett förordnande om enskild egendom eller ett allmänt hållet förordnande till 

varken namngiven person eller en viss typ av person/personer, så länge inget särskilt angi-
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 NJA 1975 s. 302, på s. 314. 
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 NJA 1975 s. 302, på s. 311. 
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 Jfr Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 196. 
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 Agell, Testamentsrätt, s. 73 och s. 115. 
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 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 126. 
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vits angående just efterarvsrätt. För att kunna utläsa försäkringstagarens vilja krävs ytterli-

gare tolkningsdata.  

 

4.3.3 Testamente som en presumtionsbrytande omständighet 

4.3.3.1 Inledning 

Vad som vid tolkning av ett förmånstagarförordnande med hjälp av ett testamente alltid 

måste beaktas är de formkrav för förmånstagarförordnande som uppställts i 14 kap. 3 § 

FAL. Krav ställs på att ett upprättande, ändrande eller återtagande av förordnandet sker 

genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsbolaget. Kravet är absolut, 

d.v.s. det går inte att åstadkomma förordnandet genom ett testamente. Däremot är det möj-

ligt att använda testamentet som tolkningshjälp i syfte att precisera förordnandet, så länge 

tolkningen kan anknytas till det i förmånstagarförordnandet skrivna ordet.
165

  

 

När en make insatts som förmånstagare till försäkring följer två tolkningsfrågor. I första 

hand ska karaktären av förmånstagarförvärvet avgöras, om maken utfår ersättningen med 

full äganderätt eller med fri förfoganderätt, helt eller delvis. I andra hand ska, om försäk-

ringen till någon del utfåtts med fri förfoganderätt, det avgöras vilka som är efterarvsberät-

tigade.
166

 Vad gäller tolkningen av vilka som är efterarvsberättigade kommer detta att be-

handlas i kapitel 5. Det kan dock nämnas att vad gäller tolkning med hjälp av testamente 

krävs, som nämnts ovan, att en koppling kan göras till det skrivna ordet.
167

 I de fall för-

månstagarförordnandet inte behandlar eventuell efterarvsrätt, bör enligt vad som ovan 

nämnts, därför inte testamentet, även om det innehåller en hypotetisk vilja gällande ef-

terarvingar till förmånstagarförvärv, kunna användas för tolkning av vilka som är ef-

terarvsberättigade. Dock finns exempel på fall där HD, till grund för tolkningen, lagt data 

som har mycket begränsad eller ingen direkt anknytning till testamentet.
168

 Detta talar för 

att det ändå skulle kunna vara möjligt att använda ett testamente vid tolkningen av vilka 

som är efterarvsberättigade i makes förmånstagarförvärv.
169

 Allmänt gäller att presumt-

ionsreglerna gällande testamentstolkning anses svaga och därför ofta faller om det finns 

stöd för en individuell testatorsvilja.
170

 

 

HD uttalar i NJA 1975 s. 302 att den omständigheten att en försäkringstagare genom tes-

tamente låtit sin make ärva all kvarlåtenskap med full äganderätt innebär att presumtions-

regeln gällande efterarv ska frångås.
171

 Det kan därmed, enligt min mening, sägas stå klart 

att ett testamente med full äganderätt räknas som en presumtionsbrytande omständighet. 
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 Agell, Testamentsrätt, s. 72 och s. 113; Hellner, Försäkringsrätt, s. 544 f. 
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 Jfr NJA 1975 s. 302. 
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 Jfr formkraven i 14 kap. 3 § FAL; Agell, Testamentsrätt, s. 72. 
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 Se exv. NJA 1937 s. 345. I fallet hade testator angett sina ”närmaste släktingar” som testamentariska ar-

vingar. De närmaste legala arvingarna utgjordes av tre brorsbarn, av vilka det ena varit placerat i fosterhem. 

Då det kunde visas att testator inte betraktat det fosterhemsplacerade barnet som sitt brorsbarn, kunde inte 

testamentet tolkas så att denne skulle ingå i kretsen av ”närmaste släktingar”. 
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 Jfr Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, kommentar till 11 kap. 1 § ÄB. 
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 Prop. 1930:10 lag om testamente, s. 29. 
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 NJA 1975 s. 302, på s. 314. 
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Eventuella andra testamentsförordnande som skulle kunna bryta presumtionen behandlas 

dock inte av HD. 11 kap. 1 § ÄB stadgar att det ”[å]t testamente skall givas den tolkning 

som må antagas överensstämma med testators vilja”. Om testators vilja ger uttryck för att 

göra avsteg från reglerna om efterarv bör, enligt min mening, detta kunna innebära samma 

presumtionsbrytande omständighet som ett testamente som ger full äganderätt till efterle-

vande make.  

4.3.3.2 Tidpunkten för upprättandet 

Enligt Agell krävs att viljan att förmånstagarförordnandet ska utfås med full äganderätt, 

d.v.s. att presumtionen om efterarvsrätt bryts, måste ha förelegat vid tidpunkten för upprät-

tandet.
172

 Genom praxis har det kunnat fastställas att det avgörande är om testamentet är 

upprättat före förmånstagarförordnandet eller inte.
173

 En jämförelse bör dock kunna göras 

med den av Agell uttryckta hypotetiska vilja som spelar in vid testamentstolkning. Den 

hypotetiska viljan innebär att man vid tolkning av ett testamente ska ta hänsyn till vad tes-

tatorn kan antas ha velat om han vid upprättandet av testamentet känt till de omständighet-

er som hunnit uppkomma vid tiden för tolkningen av detsamma.
174

 Att göra tidpunkten för 

upprättandet av testamentet avgörande för om den vilja som uttrycks däri ska tillämpas 

även på förmånstagarförordnandet, kan enligt mig därför tyckas märklig. Om det inte kan 

visas att försäkringstagaren faktiskt har ändrat uppfattning gällande förmånstagarförord-

nandet, borde den vilja som har uttryckts i testamentet kunna antas vara en sådan hypote-

tisk vilja som därmed bör kunna tillämpas även på förmånstagarförordnandet. Som nämnts 

ovan är förordnandena ofta standardiserade, varför något direkt tolkningsunderlag inte går 

att utläsa ur förordnandet.
175

 Att utgå från i vilken ordning förmånstagarförordnandet re-

spektive testamentet har upprättats, bör därför inte med säkerhet kunna sägas överens-

stämma med försäkringstagarens subjektiva vilja. Hellner tycks vara av samma uppfattning 

i frågan, genom sitt uttalande om att det vid tolkning av ett förmånstagarförordnande bör 

gå att beakta exempelvis ett testamente även om det upprättats efter förmånstagarförord-

nandet.
176

 En liknande uppfattning kan även utläsas ur Walin & Lind uttalande att en hand-

ling som tillkommit efter testamentets upprättande mycket väl kan vara relevant för tolk-

ningen av testamentet, förutsatt att den ger uttryck för en vilja som förelåg vid tidpunkten 

för testamentets tillkomst.
177

 I HD:s dom i NJA 1976 s. 24 tas endast hänsyn till den verk-

liga viljan. Det skiljaktiga justitierådet Nordenson var av uppfattningen att sambon, som 

var universell arvinge enligt ett senare upprättat testamente, skulle innefattas i kretsen av 

förmånstagare, vilka satts till försäkringstagarens arvingar. Resonemanget tyder därmed på 

att justitieråd Nordenson ville ta hänsyn till den hypotetiska viljan, vad den avlidne genom 

ett senare upprättat testamente borde ha önskat även gällande förmånstagarförordnandet. 
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 I NJA 1976 s. 24 hade testamentet upprättats efter förmånstagarförordnandet, varför det inte kunde använ-

das som tolkningsdata och därmed som en presumtionsbrytande omständighet vad gällde förmånstagarför-

ordnandet. I NJA 1996 s.652 blev utgången den motsatta, då testamentet upprättats före förmånstagarförord-

nandet. 
174

 Agell, Testamentsrätt, s. 69. 
175

 Jfr avsnitt 4.3.2. 
176

 Hellner, Försäkringsrätt, s. 545. 
177

 Jfr Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, kommentar till 11 kap. 1 § ÄB. 
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Ett testamente som upprättats efter förmånstagarförordnandet bör, enligt min uppfattning, 

därför åtminstone kunna utgöra ett bra tolkningsunderlag. 

4.3.3.3 Testamentets innebörd 

Vad gäller tolkningen av testamentet, kan detta givetvis innehålla otaliga förordnanden. 

Nedanstående syftar inte till att utgöra en uttömmande redogörelse för alternativa förord-

nanden, utan endast en utgångspunkt gällande vad innebörden av testamentet innebär för 

tolkningen av förmånstagarförordnandet. 

 

Som nämnts ovan angav HD i NJA 1975 s. 302 att ett testamente där efterlevande make 

ärver den avlidne maken med full äganderätt, innebär en presumtionsbrytande omständig-

het. Om istället efterlevande make ärver den avlidne maken med fri förfoganderätt, uppvi-

sar försäkringstagaren en tydlig vilja att efterarv ska ske. Här förekommer dock olika alter-

nativ beroende på vem som insatts som efterarvinge. Om efterarvingarna utgör försäkrings-

tagarens legala arvingar, bör inga frågetecken gällande att den avlidne inte vill frångå reg-

lerna om efterarv föreligga. Ett sådant testamente talar således för att presumtionsregeln 

ska följas. Alternativet är att försäkringstagaren angett andra än legala arvingar som ef-

teravingar. Då det, som nämnts ovan, inte uppfyller formkraven i 14 kap. 3 § FAL att följa 

ett i testamente upprättat förordnande om vilka som är efterarvsberättigade även gällande 

förmånstagarförordnandet, kan inte dessa andra efterarvingar automatiskt insättas även till 

förmånstagarförvärvet.
178

 Detta påvisar dock en vilja hos den avlidne att göra avsteg från 

reglerna om efterarv gällande arvet till efterlevande make, och bör således kunna innebära 

detsamma för förmånstagarförvärvet. En diskussion angående detta skulle dock kunna 

uppkomma i de fall de i testamentet insatta efterarvingarna utgörs av endast vissa av de 

legala arvingarna. Att säga att försäkringstagaren i detta fall avsett att göra avsteg från reg-

lerna om efterarv i försäkringsersättningen stämmer endast till viss del. Frågan blir i detta 

fall väldigt komplex och inget svar verkar helt överensstämma med försäkringstagarens 

vilja. Frågan gäller huruvida försäkringstagaren kan antas ha velat missgynna även de som 

faktiskt satts in som efterarvingar i testamentet, eller istället gynna de som uteslutits ur 

testamentet. Ett säkert svar kan inte ges, utan måste avgöras i det enskilda fallet.  

 

Ett annat alternativ värt att nämna är om den avlidne maken testamenterat sin kvarlåten-

skap till annan än den efterlevande maken. Alternativen är då att de universella testa-

mentstagarna utgörs av alla eller delar av de legala arvingarna, eller någon annan än de 

legala arvingarna. Om annan än legala arvingar är universella testamentstagare, bör detta, 

enligt min mening, kunna tolkas som en vilja att bryta presumtionen om efterarvsrätt, då 

försäkringstagaren uppenbart inte velat gynna dessa. Om istället någon eller några av de 

legala arvingarna är universella testamentstagare, uppkommer en liknande situation som i 

fallet när endast några av de legala arvingarna insatts som efterarvingar. Så torde kunna 

vara fallet exempelvis i de fall den avlidne makens barn var dennes särkullbarn och den 

avlidne velat att dessa ska få ut hela sitt arv direkt. Ska det tolkas som att den avlidne ma-

ken velat utesluta all efterarvsrätt och på så vis skydda den efterlevande maken, eller ska 
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det faktum att de legala arvingarna utfått ett arv tolkas som att en önskan om efterarvsrätt 

föreligger? Inte heller i detta fall kan ett säkert svar ges, utan frågan måste avgöras från fall 

till fall. 

 

4.3.3.4 Sammanfattande om testamente som presumtionsbrytande omständig-

het 

Sammantaget bör ett testamente som helt utesluter legala arvingar innebära en presumt-

ionsbrytande omständighet, då testamentet visar en vilja att frångå reglerna om efterarv. 

Om testamentet är utformat så att samtliga legala arvingar utfår sitt efterarv, bör det istället 

innebära att efterarvsrätt föreligger även i försäkringsersättningen. Om däremot vissa ef-

terarvingar utesluts i testamentet, eller om hela eller delar av kvarlåtenskapen testamente-

rats till annan än make eller legala arvingar, måste en bedömning göras utifrån övriga om-

ständigheter i det enskilda fallet. 

5. Vilka är efterarvsberättigade 

5.1 Inledning 

När presumtionsregeln tillämpas utfår efterlevande make, som angivits ovan, försäkrings-

ersättningen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt förutsätter dock att det finns efterar-

vingar, annars sker förvärvet med full äganderätt.
179

 I NJA 1975 s. 302 fastställs att arving-

ar i andra arvsklassen är efterarvsberättigade, närmare berörs inte frågan. Då vid tidpunk-

ten för rättsfallet endast arvingar i andra arvsklassen var efterarvsberättigade,
180

 behövdes 

vid tillfället inte heller något resonemang om vilka som hade rätt till efterarv. HD:s reso-

nemang byggde därför inte på vilka som var efterarvsberättigade, utan på att reglerna om 

efterarv inte skulle frångås.
181

 Dagens regler ser dock annorlunda ut, då make numera ärver 

före gemensamma barn, enligt 3 kap. 1 § ÄB, och även första arvsklassen således kan vara 

efterarvsberättigade.  

 

Som nämnts ovan kan även den situationen uppstå då de legala arvingarna saknar ef-

terarvsrätt efter den först avlidne maken.
182

 I NJA 1975 s. 302 förelåg en konkret efterarvs-

rätt för den först avlidne makens legala arvingar, huruvida denna konkreta efterarvsrätt var 

av betydelse gällande efterarvsrätten i försäkringsersättningen togs dock inte upp av HD.  

 

Frågan om konkret efterarvsrätt blir särskilt relevant utifrån särkullbarns perspektiv. Sär-

kullbarn som enligt 3 kap. 1 § ÄB fått ut hela sin arvslott vid förälderns, den först avlidne 
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makens, död, saknar som huvudregel efterarvsrätt vid den efterlevande makens död.
183

 

Huruvida detta innebär att särkullbarn skulle sakna efterarvsrätt även i efterlevande makes 

förmånstagarförvärv, är därför osäkert.  

5.2 Innebörden av efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv 

I de fall makar endast har gemensamma barn, har efterarvet egentligen ingen praktisk be-

tydelse. Makarna har i detta fall samma arvingar och dessa utfår hela sitt arv i samband 

med den efterlevande makens bortgång, i enlighet med 3 kap. 1-2 § § ÄB. Om efterlevande 

makes arv däremot ska fördelas annorlunda än den först avlidne makens arv, exempelvis 

p.g.a. att efterlevande make har särkullbarn, ligger det i de gemensamma barnens intresse 

att en så stor andel av kvarlåtenskapen som möjligt utgörs av efterarvet efter den först av-

lidne maken.  

 

Genom att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, hamnar dessa i samma 

läge som arvingar i andra arvsklassen. Vad gäller den först avlidne makens särkullbarn, har 

dessa däremot rätt att få ut sitt arv direkt vid dennes död, enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Där-

med förekommer en skillnad gällande arvingarna i första arvsklassen beroende på om de är 

makarnas gemensamma barn eller den först avlidne makens särkullbarn. Två situationer 

kan uppstå som skiljer den först avlidne makens särkullbarns situation från de gemen-

samma barnens. Särkullbarnen kan ha utfått hela sitt arv efter föräldern redan vid dennes 

bortgång, alternativt har särkullbarnet, genom godkännande av testamente eller genom 

arvsavstående, inte fått ut hela eller delar av sitt arv, varför en konkret efterarvsrätt förelig-

ger.
184

 En konkret efterarvsrätt kan även uppstå genom att förhållandena ändrats mellan 

makarnas dödsfall.
185

 

5.3 Grunden för efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv 

I NJA 1975 s. 302 uttalar HD att avsteg från reglerna om efterarv som presumtion inte ska 

göras gällande makes förmånstagarförvärv, d.v.s. den legala arvsordningen ska följas.
186

 

Den legala arvsordningen innebär att samtliga bröstarvingar har lika rätt till arv efter föräl-

dern, enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. Därtill är, enligt 1 kap. 1 § ÄB, de efterarvingar som lever 

vid efterlevande makes bortgång, berättigade till efterarv efter den först avlidne maken. 

Konstruktionen av efterarv innebär att den först avlidne makens legala arvingar
187

 utfår sitt 

arv först efter att den efterlevande maken avlidit.  

 

Brattström & Singer uttalar att efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv föreligger för 

arvingar i såväl första som andra arvsklassen, och att detta även innefattar särkullbarn, obe-

roende av om dessa redan fått ut hela sin arvslott eller inte. Författarna hänvisar till utta-

                                                 
183

 Jfr dock avsnitt 2.2, när särkullbarns efterarvsrätt väcks p.g.a. att förhållandena vid efterlevande makens 

död har ändrats. Särkullbarn kan även vara konkret berättigade till efterarv p.g.a. testamente, jfr avsnitt 2.4. 
184

 I de fall föräldern, den först avlidne maken, genom testamente uteslutit särkullbarnet som arvinge och 

detta genom godkännande av testamenet, vid förälderns bortgång, inte begärt att utnyttja sin rätt att utfå sin 

laglott, enligt 7 kap. 3 § ÄB, upphör särkullbarnets rätt till arv efter föräldern, enligt 17 kap. 2 § ÄB. 
185

 Jfr 1 kap. 1 § ÄB. Jfr även avsnitt 2.2. 
186

 NJA 1975 s. 302, på s. 314. 
187

 Med undantag för särkullbarn enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Jfr avsnitt 2.2. 
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landet i NJA 1975 s. 302 om att syftet bakom presumtionsregeln är detsamma som det 

bakom den i 12 kap. 1 § ÄB uppställda tolkningsregeln gällande efterarvsrätt vid makars 

inbördes testamente, d.v.s. att förmånstagarförordnandet är tänkt som ett skydd för efterle-

vande make och att fördelningen av detsamma vid efterlevande makes död inte har ägnats 

någon större eftertanke.
188

 Uttalandet talar för att Brattström & Singer är av den uppfatt-

ningen att 3 kap. 2 § ÄB ska tillämpas analogt på makes förmånstagarförvärv. Enligt 3 kap. 

2 § ÄB har den först avlidne makens arvingar i första, alternativt i andra, arvsklassen, rätt 

till efterarv vid efterlevande makens bortgång. Gemensamma barn och arvingar i andra 

arvsklassen får först vid efterlevande makes död ut sitt arv efter den först avlidne maken, 

medan särkullbarn, i de fall de inte avstått arv till förmån för efterlevande make enligt 3 

kap. 9 § ÄB eller genom godkännande av testamente enligt 7 kap. 3 § ÄB, alltid har rätt att 

få ut minst sin laglott redan vid den först avlidne makens, förälderns, död.
189

 Om någon 

bröstarvinge fått ut hela eller delar av sitt arv vid den först avlidne makens död, ska denna 

andel avräknas på det efterarv bröstarvingen utfår vid efterlevande makens död, enligt 3 

kap. 2 § 2 st. ÄB. Vad gäller försäkringsersättningen har som huvudregel ingen av arving-

arna något avräkna, om inte försäkringsersättningen jämkats enligt 14 kap. 7 § 2 st. 

FAL.
190

  

 

Walin & Lind tycks vara av motsatt uppfattning genom uttalandet att tolkningsregeln end-

ast torde avse den först avlidne makens legala efterarvingar, till vilka de anser att särkull-

barn normalt sett inte hör. De nämner att särkullbarn i vissa fall kan ha rätt till efterarv i 

förmånstagarförvärvet, men endast i de fall det kan uttolkas ur förmånstagarförordnan-

det,
191

 vilket således inte har att göra med deras ställning som särkullbarn. Uttrycket att 

särkullbarn ”normalt sett” inte är dödsbodelägare, d.v.s. inte legala efterarvingar, skulle 

kunna tala för att Walin & Lind ändock inte helt vill utesluta särkullbarnen, men däremot 

vill koppla deras eventuella efterarvsrätt till ytterligare ett rekvisit, att särkullbarnet ska 

vara dödsbodelägare, d.v.s. ha en konkret efterarvsrätt. I de fall särkullbarnen inte har fått 

ut hela arvet efter föräldern vid dennes, den först avlidne makens, död, eller när särkullbar-

nets rätt åter vaknat p.g.a. ändrade förhållanden vid efterlevande makes död,
192

 kvarstår en 

konkret rätt till efterarv vid efterlevande makens död. Frågan uppkommer då om det finns 

belägg för att rätten till efterarv i makes förmånstagarförvärv beror på om det finns en 

konkret efterarvsrätt för personen i fråga.   

 

En jämförelse kan här göras med 3 kap. 8 § ÄB, ”[f]inns det vid den efterlevande makens 

död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt.”
193

 Regeln 

har sin grund i att det inte ansågs korrekt att göra arvet beroende av vilken av makarna som 

dog först, då en omvänd ordning innebär att den efterlevande maken ärver den först av-
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 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 135 f.  
189

 Jfr avsnitt 2.2 och 2.4. 
190

 Jfr avsnitt 2.5.3. 
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 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 14 kap. 4 § FAL. 
192

 Jfr avsnitt 2.2. 
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 Nämnas bör att regeln endast har en praktisk betydelse i de fall det är den sist avlidne maken som saknar 

arvingar. Om den först avlidne maken saknar arvingar, utfår efterlevande make arvet med full äganderätt, se 

Brattström & Singer, Rätt arv, s. 78. 
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lidne med full äganderätt och hela kvarlåtenskapen således tillföll den då efterlevande ma-

kens arvingar. Därtill var syftet även att begränsa Allmänna arvsfondens arvsrätt i de fall 

det faktiskt fanns arvingar på den ena makens sida.
194

 Vilka som avsågs vara arvingar efter 

den ena maken, var till en början oklart. Genom ordet ”arvsberättigade” uppkom frågan om 

det krävdes en konkret efterarvsrätt efter den först avlidne maken för att även kunna ta del i 

arvet efter den sist avlidne maken. Frågan har behandlats i praxis. Genom NJA 2005 s. 400 

konstaterades att när först avlidne makes särkullbarn utfått hela sin arvslott vid dennes död, 

saknades konkret efterarvsrätt och därmed även rätt till del i efterlevande makes kvarlåten-

skap. Enligt NJA 1993 s. 145 saknas efterarvsrätt för den först avlidnes arvingar även i det 

fall den efterlevande maken ärvt den först avlidne maken med full äganderätt. I NJA 2016 

s. 442 konstaterades att även den som är efterarvsberättigad enligt testamente, innefattas i 3 

kap. 8 § ÄB.  

 

Gällande 3 kap. 8 § ÄB uttalar Lind att kravet på konkret efterarvsrätt innebär att den först 

avlidne makens släktingar i andra arvsklassen, alltid är berättigade att ärva före Allmänna 

arvsfonden i de fall efterlevande make saknar arvingar. Vad gäller arvingarna i första arvs-

klassen, beror eventuell arvsrätt däremot på om arvingen har någon kvarstående arvsrätt 

efter den först avlidne maken. De som i praktiken drabbas är då de särkullbarn som fått ut 

sin arvslott redan vid förälderns, den först avlidne makens, död. Detta betraktelsesätt, vil-

ket innebär ett missgynnande av särkullbarn, stämmer, enligt Lind, inte överens med den 

prioritet mellan arvsklasserna som utgör grunden i den legala arvsordningen. Ett krav på 

konkret efterarvsrätt får till följd att särkullbarns eventuella arvsrätt efter den sist avlidne 

maken slumpmässigt avgörs beroende på om särkullbarnet avstått del av sin arvslott till 

förmån för efterlevande make eller ej.
195

 Det framstår därmed, enligt min uppfattning, som 

att Lind, i förhållande till 3 kap. 8 § ÄB motsätter sig kravet på konkret efterarvsrätt just 

med anledning av den särbehandling det innebär för särkullbarn. Det ska dock observeras 

att Lind framför kritik mot HD:s ställningstagande i ovan nämnda NJA 1993 s. 145, där 

HD kräver en konkret efterarvsrätt för del i efterlevande makes kvarlåtenskap enligt 3 kap. 

8 § ÄB, därmed inte sagt att han inte accepterar gällande rätt, lege lata. Linds uppfattning 

blir istället en uppmaning de lege ferenda till lagstiftaren att ändra tolkningen av 3 kap. 8 § 

ÄB. 

 

Walin & Linds ovan redovisade uppfattning gällande särkullbarns rätt till efterarv i makes 

förmånstagarförvärv bör, med hänvisning till Linds åsikt i förhållande till 3 kap. 8 § ÄB, 

kunna tolkas som att den inte har sin grund i eventuell avsaknad av konkret efterarvsrätt, 

då en sådan uppfattning går emot deras egen ståndpunkt gällande 3 kap. 8 § ÄB. Det tycks 

därmed som att Walin & Linds uppfattning i frågan är att särkullbarn aldrig ska ha ef-

terarvsrätt i makes förmånstagarförvärv, av den anledningen att de är just särkullbarn. 
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 Prop. 1986/87:1 s. 96 f.; Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del I, kommentar till 3 kap. 8 § ÄB. 
195

 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 3 kap. 8 § ÄB. Även Brattström & 

Singer ifrågasätter kravet på konkret efterarvsrätt vid tillämpningen av 3 kap. 8 § ÄB, med hänvisning till att 

det missgynnar särkullbarn i relation till övriga arvingar. Särkullbarnens möjlighet att få ut sitt arv vid föräl-

derns, den först avlidne makens, död, i syfte att skydda särkullbarnets rätt, innebär på detta sätt istället ett 

missgynnande beroende på tillfälligheter av vilken av makarna som avlider först, d.v.s. precis det som lagstif-

taren ville undvika vid utformandet av 3 kap. 8 § ÄB, se Brattström & Singer, Rätt arv, s. 149 f.  
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Huruvida det kan anses korrekt att utesluta särkullbarn som efterarvingar i makes för-

månstagarförvärv p.g.a. sin ställning som särkullbarn behandlas i det följande.  

 

Vid avgörandet av vem som har rätt till efterarv i den först avlidne makens kvarlåtenskap, 

är det förhållandena vid efterlevande makes död som ska beaktas, enligt 1 kap. 1 § ÄB. 

Även den som fått ut hela sin arvslott vid förälderns, den först avlidne makens, död, kan ha 

rätt till del av arvet p.g.a. att nya omständigheter tillkommit.
196

 En tillgång som inte fanns 

vid den först avlidne makens död har nu tillkommit, varför samtliga av den först avlidne 

makens arvingar får en ny eller en ytterligare rätt i boet efter den sist avlidne. Detta förhål-

lande bör kunna jämföras med omständigheten att efterlevande make genom ett förmånsta-

garförordnande utfått en försäkringsersättning, vilken enligt 14 kap. 7 § 1 st. inte ingår i 

kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken. Vid efterlevande makes död, har förhållan-

dena ändrats så att hela eller delar av försäkringsersättningen nu, enligt vad som fastställts i 

NJA 1975 s. 302, ska fördelas såsom efterarv efter den först avlidne maken. Enligt min 

mening bör denna omständighet kunna jämföras med vad som ovan beskrivits angående 

särkullbarns rätt till efterarv när nya omständigheter tillkommit. Någon anledning att be-

handla särkullbarn annorlunda p.g.a. deras ställning som särkullbarn, bör därför inte före-

ligga. En sådan särbehandling, vilken ger arvingar i andra arvsklassen efterarvsrätt före 

särkullbarnen i första arvsklassen, går även emot principen om att föregående arvsklass 

måste vara helt uttömd innan nästa arvsklass tar vid, principen om successio ordinum.
197

 I 

lagens förarbeten uttalas även att särkullbarn som avstått del av sitt arv vid förälderns, den 

först avlidne makens, död, ska ha rätt till efterarv vid efterlevande makes bortgång.
198

 

Även om försäkringsersättningen, enligt 14 kap. 7 § 1 st. FAL, inte ingår i kvarlåtenskapen 

efter den först avlidne maken, rör det sig vid efterlevande makes död inte om ett arv efter 

denne, den efterlevande maken, utan om en tillgång som efterlevande make utfått med fri 

förfoganderätt.  

 

Något som ytterligare talar för att även särkullbarn ska inräknas i kretsen av efterarvsberät-

tigade i efterlevande makes förmånstagarförvärv, är en jämförelse gällande vem som är 

efterarvsberättigad i de fall makar genom testamente ärver varandra med fri förfoganderätt, 

utan att det framgår vilka som är efterarvingar. I sådana fall följer av 12 kap. 1 § ÄB att 

reglerna i 3 kap. ÄB, med undantag för 3 kap. 1 § som rör förhållandet vid först avlidne 

makens död, ska tillämpas. Med hänvisning till att tolkningsreglerna gällande testamente i 

viss utsträckning kan tillämpas även på förmånstagarförordnanden,
199

 bör, enligt min upp-

fattning, ovanstående resonemang överensstämma med HD:s  i NJA 1975 s. uttalade pre-

sumtion om att försäkringstagaren inte vill göra avsteg från reglerna om efterarv.
200

 Av 3 

kap. 2 § 1-2 st. ÄB följer att bröstarvinge har rätt till efterarv vid efterlevande makes död, 

men att varje bröstarvinges andel ska minskas med motsvarande vad denne utfått vid den 

först avlidne makens död. Då ingen bröstarvinge, så länge jämkning enligt 14 kap. 7 § 2 st. 
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 Jfr avsnitt 2.2. 
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 Jfr Brattström & Singer, Rätt arv, s. 31 och 150.  
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 Prop. 1986/87:1, s. 85. 
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 Jfr avsnitt 2.5.2. 
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 NJA 1975 s. 302, på s. 314. 
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FAL inte skett, har utfått del i försäkringsersättningen, finns inget som talar för att särkull-

barn ska sakna efterarvsrätt i densamma just p.g.a. sin ställning som den först avlidne ma-

kens särkullbarn. Med hänvisning till 2 kap. 1 § 2 st. ÄB, enligt vilken samtliga bröstar-

vingar har rätt till lika stor del i arv efter föräldern, bör även särkullbarn ha rätt till efterarv 

i makes förmånstagarförvärv.  

 

Angående jämkningsregeln i 14 kap. 7 § 2 st. ÄB nämner Lind den möjlighet till jämkning 

av förmånstagarförordnandet som denna erbjuder, som ett argument emot att särkullbarn 

ska ha efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv.
201

 Enligt vad som nämnts ovan i avsnitt 

2.5.3 medges jämkning dock endast i undantagsfall,
202

 vilket enligt min uppfattning talar 

för att regeln inte är avsedd att utesluta särkullbarnen ur kretsen av efterarvsberättigade vid 

makes förmånstagarförvärv. Det faktum att det vid jämkning enligt 14 kap. 7 § 2 st. ÄB 

endast tas hänsyn till förhållandena vid den först avlidne makens död, talar för detsamma. 

Därtill kan nämnas att även gemensamma barn har möjlighet att begära jämkning av för-

månstagarförordnande, även om de som huvudregel inte ska medges detta i de fall efterle-

vande make, deras förälder, är förmånstagare. Att gemensamma barns rätt till efterarv 

skulle påverkas av ifall de beviljats jämkning av förmånstagarförordnande ställt till den 

efterlevande maken, tas inte upp av Lind.
203

   

 

Enligt 20 kap. 8 § ÄB, ska varje bouppteckning registreras hos Skatteverket. Skatteverket 

är således den myndighet som ska avgöra huruvida rätt arvingar kallats till bouppteckning-

en, vilket utgör en förutsättning för att arvingen ska kunna tillvarata sin rätt i boet. Skatte-

verket anger i sin handledning för bouppteckningsärenden att arvingar ur andra arvsklassen 

och gemensamma barn presumeras ha efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv. Vad gäl-

ler särkullbarnen anges att ”[o]m den först avlidne maken efterlämnar särkullbarn och sär-

kullbarnen fått ut hela sitt arv efter föräldern är de inte efterarvingar och har då inte heller 

efterarvsrätt till försäkringen. […] Det innebär att de i det fall de fått ut hela sin arvslott vid 

förälderns, den först avlidne makens, död, inte är dödsbodelägare i efterlevande makes 

dödsbo och att de därmed varken ska kallas till förrättningen eller antecknas i bouppteck-

ningen vid den efterlevande makens död.”
204

 Skatteverket uppvisar således en tydlig stånd-

punkt i frågan gällande särkullbarns efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv i de fall sär-

kullbarnen saknar konkret efterarvsrätt. Uttalandet skulle kunna tolkas som att de, i det fall 

konkret efterarvsrätt finns, anser att efterarvsrätt kan finnas även i förmånstagarförvärvet. 

Skatteverket får inte ta ställning i civilrättsliga frågor,
205

 och möjligheten som ges i och 

med eventuell konkret efterarvsrätt påvisar att de öppnar för möjligheten att låta frågan 

avgöras i det enskilda fallet. Vad som däremot framstår som ett ställningstagande i den 

civilrättsliga frågan är att de gör eventuell kallelse till bouppteckningen beroende av den 

konkreta efterarvsrätten, i de fall sådan saknas anges att särkullbarnen inte ska kallas till 

bouppteckningen. Frågan om vilka som ska kallas till bouppteckningen har behandlats i 
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 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 3 kap. 4 § ÄB. 
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 Se Prop. 1986/87:86 s. 59 f. 
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 Jfr Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken, del II, kommentar till 3 kap. 4 § ÄB. 
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 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden, s. 64. 
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 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden, s. 3. 
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NJA 1971 s. 109. I fallet var frågan om efterlevande make saknade arvsrätt p.g.a. att en 

tidigare dom på hemskillnad förelåg, men makarna vid tiden för den ene makens dödsfall 

återupptagit samlevnaden. HD beslutade att den efterlevande maken skulle antecknas i 

bouppteckningen såsom provisorisk dödsbodelägare, till dess att frågan avgjorts. Därmed 

borde detsamma gälla även för särkullbarn i det fall frågan om efterarvsrätt i efterlevande 

makes förmånstagarförvärv föreligger. 

 

 

5.4 Sammanfattande om vilka som är efterarvsberättigade 

Sammantaget bör särkullbarns rätt till efterarv i makes förmånstagarförordnande inte vara 

beroende av att konkret efterarvsrätt föreligger, då detta inte är förenligt med syftet att alla 

bröstarvingar ska ha samma rätt till arv, enligt 2 kap. 1 § ÄB, samtidigt som en efterföl-

jande arvsklass inte ska ha rätt till arv innan den föregående uttömts, enligt principen om 

successio ordinum. Det kan inte heller anses korrekt att särbehandla särkullbarnen p.g.a. 

sin ställning som just den först avlidne makens särkullbarn, då det går emot det skydd som 

skapats i 3 kap. 1 § ÄB, vilket ger särkullbarn möjlighet att, för att inte riskera att arvet 

minskar i värde, få ut sin del av arvet framför efterlevande make. Att tolka NJA 1975 s. 

302 som att särkullbarn saknar efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv, framstår enligt 

mig därför som felaktigt. Presumtionsregeln bygger på att avsteg inte ska göras från reg-

lerna om efterarv. För att uppnå detta måste 3 kap. 2 § ÄB tillämpas analogt vid fördel-

ningen av efterlevande makes förmånstagarförvärv, d.v.s. samtliga arvingar i första och 

andra arvsklassen måste anses ha efterarvsrätt i förmånstagarförordnandet. För att ge samt-

liga potentiella dödsbodelägare möjligheten att få saken prövad, bör även särkullbarn an-

tecknas i bouppteckningen. 

6. Sammanfattande slutsatser 

Den presumtionsregel gällande efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv som utvecklats i 

NJA 1975 s. 302 innebär att det, i de fall det inte föreligger omständigheter som talar för 

att försäkringstagaren haft en annan vilja, ska presumeras att försäkringstagaren inte önskat 

frångå reglerna om efterarvsrätt i efterlevande makes förmånstagarförvärv. Därmed ska, 

som huvudregel, motsvarande gälla som för makarnas giftorättsgods, d.v.s. att hälften av 

försäkringsersättningen utfås såsom ett arv med fri förfoganderätt, hälften utfås med full 

äganderätt. Försäkringens ställning under äktenskapet eller i samband med fördelningen av 

den först avlidne makens arv, kan dock påverka vilken andel av ersättningen som utfås 

med fri förfoganderätt.  

 

Som presumtionsbrytande omständigheter, vilka kan innebära att efterlevande make istället 

utfår hela eller en större andel av försäkringsersättningen med full äganderätt, kan nämnas 

att det framgår direkt av förmånstagarförordnandet eller genom upprättat testamente att det 

var försäkringstagarens vilja att frångå reglerna om efterarvsrätt. Gällande förmånstagar-

förordnandet bör det krävas att det framgår att försäkringstagare direkt behandlat frågan 
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om efterarvsrätt, då exv. ett förordnande om enskild egendom eller ett allmänt hållet för-

ordnande till en viss person inte ensamt bör kunna utgöra en presumtionsbrytande omstän-

dighet. Vad gäller testamentet kan ett sådant som helt utesluter legala arvingar sägas inne-

bära en presumtionsbrytande omständighet, medan ett som innefattar samtliga legala ar-

vingar istället talar för att presumtionsregeln ska tillämpas. I de fall vissa legala arvingar 

utesluts ur testamentet, krävs ytterligare omständigheter för att kunna avgöra frågan.   

 

Genom 1987 års reform av ÄB utökades kretsen av efterarvsberättigade till att, som huvud-

regel, även innefatta den först avlidne makens barn som var gemensamma med efterle-

vande make. Gemensamma barn befinner sig således i samma läge som arvingar i andra 

arvsklassen gjorde vid presumtionsregelns tillkomst. Beträffande särkullbarn har de fortfa-

rande arvsrätt före efterlevande make, vilken dock till viss del kan begränsas genom ett 

testamente. Därmed förekommer de situationer där särkullbarn helt saknar konkret ef-

terarvsrätt vid efterlevande makes död, liksom de situationer där särkullbarn, genom arvs-

avstående, genom testamente eller p.g.a. förändrade omständigheter vid efterlevande ma-

kes död, har en konkret efterarvsrätt vid efterlevande makes död.  

 

I doktrinen har det diskuterats huruvida särkullbarn ska anses ha efterarvsrätt i makes för-

månstagarförvärv. I uppsatsen har den slutsats kunnat nås, att bedömningen bör grundas i 3 

kap. 2 § ÄB, enligt vilken samtliga arvingar i första och andra arvsklassen är berättigade 

till efterarv. Att utesluta särkullbarn p.g.a. deras ställning som särkullbarn stämmer inte 

överens det skydd mot risken att arvet minskas som återfinns i 3 kap. 1 § ÄB. Därtill talar 

det emot det som presumtionsregeln bygger på, att avsteg inte ska göras från reglerna om 

efterarv. Den möjlighet har även diskuterats huruvida en konkret efterarvsrätt ska föreligga 

för att särkullbarnen ska ha efterarvsrätt i efterlevande makes förmånstagarförvärv. Då en 

sådan tolkning inte kan anses förenlig med syftet att alla bröstarvingar ska ha lika rätt till 

arv, enligt 2 kap. 1 § ÄB, samtidigt som principen om successio ordinum säger att en efter-

följande arvsklass, i detta fall den andra arvsklassen, inte ska ha rätt till arv innan den före-

gående uttömts, talar detta, enligt min uppfattning, för att något krav på konkret efterarvs-

rätt inte kan föreligga.  

 

Tydligt är att frågan om särkullbarns rätt till efterarv i makes förmånstagarförvärv saknar 

reglering i lag såväl som praxis. Skatteverket har i sin handledning för bouppteckningsä-

renden uttalat att särkullbarn som saknar konkret efterarvsrätt efter den först avlidne maken 

inte ska kallas till bouppteckningen efter efterlevande make såsom potentiell efterarvinge 

till ett förmånstagarförvärv. Då Skatteverket inte har att ta ställning i en civilrättslig fråga, 

framstår detta uttalande, oavsett om efterarvsrätt föreligger eller inte, som felaktigt. I en-

lighet med praxis borde istället även särkullbarn kallas såsom potentiella dödsbodelägare, 

för att på så sätt ges möjligheten att få frågan prövad.
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Vad som visat sig genom uppsatsens utredning är att det föreligger ett behov av att klara 

upp rättsläget kring makes förmånstagarförvärv. Trots den tid som förflutit sedan NJA 

                                                 
206

 Jfr NJA 1971 s. 109. 



42 

 

1975 s. 302 och 1987 års familjerättsreform, har lagstiftaren inte uppmärksammat att ett 

sådant behov föreligger. Genom att frågan inte nått domstolen, har den inte heller besvarats 

genom praxis. Önskvärt vore om frågan om efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv 

kunde förtydligas. Även om ett sådant förtydligande skulle innebära en annan slutsats än 

den i uppsatsen redovisade, skulle det tjäna ett syfte att tydligt motivera dels vilka som ska 

ha efterarvsrätt i makes förmånstagarförvärv, dels på vad denna eventuella efterarvsrätt ska 

grundas.     
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