
ARVSRÄTT ELLER RÄTT TILL ARV 
– en studie om arvsberättigande och
kvarlåtenskapens fördelning

KARIN KULIN OLSSON
Rättsvetenskap

ÖREBRO
STUDIES IN

LAW
7

2018

KARIN
 KU

LIN
 OLSSON

 
Arvsrätt eller rätt till arv 

karin kulin olsson har juristexamen (Master of laws, LLM) från Uppsala 
universitet och erfarenhet från tingsrätt, advokatbyrå och egen juridisk verk-
samhet men även mångårig undervisning i juridik från olika lärosäten. Hon 
har tidigare producerat 22 böcker avsedda för undervisning i olika juridiska 
ämnen. I samband med utgivning av denna avhandling utges även en bok 
om ”Arvsrätten historiska utveckling, från romersk rätt till 1900-talet ur ett 
svenskt perspektiv” som ger en översiktlig belysning och introduktion till 
denna avhandling.

I denna avhandling granskas förutsättningarna för och verkan av arvsberät-
tigande och kvarlåtenskapens fördelning i svensk rätt ur ett utvecklings-
perspektiv. Utgångspunkt för undersökningen är huruvida gällande rätt är 
takt med sin tid. Den gällande svenska arvsrätten har sin grund i ett annat 
samhälle där värderingar, levnadsförutsättningar och familjekonstellationer 
var fjärran från det nutida.

Belysningen av den arvsrättsliga regleringen visar att den arvsrättsliga 
grunden varierar beroende på vem som utpekas som arvsberättigad. Den 
som är arvinge enligt arvsordning eller testamente är inte alltid den som blir 
arvsberättigad och det som den arvsberättigade kan ärva är inte alltid vad 
denne får ärva.

Flera intressen konkurrerar om kvarlåtenskapen; släkten och främst bröst-
arvingars intresse att genom sitt nära förhållande till arvlåtaren få del av 
denna, den efterlevande makens intresse att få behålla sin livssituation och 
arvlåtarens intresse av att få fördela sin egendom efter eget önskemål. En 
belysning av vems intresse som ska sättas framför annans diskuteras och ana-
lyseras. Arvsrättens ursprungliga ändamål att tillgodose den arvsberättigade 
släktens behov av försörjning har inte längre samma aktualitet i det nutida 
samhället som vid inledningen av 1900-talet när grunden för den svenska 
arvsrätten utformades. Numera har rättvisa ansetts vara en betydelsefullt 
argument vid en bedömning om vems arvsrätt som är mest skyddsvärd. Om 
arvsberättigade inte anses ha ett verkligt behov av arvet borde det utifrån 
äganderätts- och rättviseaspekter vara lämpligt att förändra arvsrätten genom 
att sätta arvlåtarens intresse främst. En sådan förändring borde med hänsyn 
till det nutida samhället vara ett lämpligt sätt att reformera arvsrätten för att 
den ska bli i takt med sin tid.
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