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Sammanfattning 

Makar har arvsrätt efter varandra vilket innebär att arvingar till den först avlidne maken får 

vänta på sitt arv till dess att den andra maken har avlidit. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt 

arv efter sin förälder framför den efterlevande maken enligt 3:1 ÄB. Särkullbarn kan också i 

enlighet med 3:9 ÄB avstå från att få ut sitt arv direkt och därmed få sitt arv som efterarv vid 

den efterlevande makens död. Särregleringen av särkullbarnen leder dock till den speciella 

situationen som uppkommer i samband med 3:8 ÄB. Om den efterlevande maken saknar egna 

arvingar kan arvsberättigade till den först avlidne ärva hela den efterlevande makens bo enligt 

3:8 ÄB. För att tillämpa 3:8 ÄB krävs dock att de arvsberättigade har en konkret rätt till 

efterarv. Eftersom särkullbarn ofta redan har fått sitt arv hamnar de därför i speciell situation. 

Meningarna går isär om särkullbarnen i denna situation borde ha rätt att erhålla den 

efterlevande makens bo även om de redan fått ut sitt arv efter den först avlidne maken. 

Rättsläget är de lege lata klarlagt. Särkullbarn som redan har fått sitt arv saknar en konkret rätt 

till efterarv och kan därför inte erhålla den efterlevande makens bo. Det finns dock de lege 

ferenda flera problem avseende 3:8 ÄB. De två största problemen som diskuteras är om regeln 

ska ses som en arvsföljdsregel eller om den ska ses som en regel om andelsbestämning samt 

hur ordet ”arvsberättigade” ska förstås. Förarbetena är något motstridiga och regelns 

ordalydelse ger ingen tydlig vägledning för hur regeln ska tolkas. Inte heller verkar en 

komparativrättslig studie av de nordiska grannländerna ge någon vidare vägledning i frågan, 

trots departementschefens uttalande i förarbetena att det svenska regelverket ska stämma 

överens med vad som gäller i de nordiska grannländerna. Detta har lett till att praxis har haft 

en mycket framträdande roll för rättsutvecklingen. Men, som det kommer att framgå av detta 

arbete så kan de lösningar som presenteras i HD kritiseras, varvid doktrinen ofta finner att 

lagstiftaren bör se över lagstiftningen på nytt. 
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Förkortningslista 
ALD  Danska arveloven 

ALN Norska arveloven  

HD Högsta domstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

ÄB Ärvdabalken 

ÄBF Finska ärvdabalken 

SvjT Svensk juristidning 
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Kapitel 1  
 

1 Bakgrund 
År 1987 infördes en reform av den svenska arvslagstiftningen. Reformen införde att makar 

ärver varandra. I och med att makar har fått arvsrätt efter varandra infördes även regler om 

efterarv för den först avlidnes släktingar. I korthet innebär dessa regler att när en person som 

är gift avlider kommer dennes efterlevande make att ärva den avlidne. Den avlidnes övriga 

släktingar blir dock inte lottlösa. Istället för att få arvet efter sin släkting i samband med 

dennes dödsfall får de vänta med att få sitt arv till dess att den efterlevande maken har avlidit. 

När den efterlevande maken avlider erhåller den först avlidnes släktingar en kvotdel av boet 

motsvarande det som den efterlevande maken erhöll i arv efter sin make. Denna kvotdel kallas 

för efterarv och fördelas innan eventuell bodelning och arv efter den efterlevande maken sker. 

Ett undantag från regeln är om den först avlidne maken har särkullbarn. Då får särkullbarnen 

ut sitt arv efter sin förälder på en gång istället för att behöva vänta på den efterlevande makens 

dödsfall. Särkullbarn definieras i 3:1 Ärvdabalk (1958:637) [cit. ÄB] som ”bröstarvinge som 

inte är den efterlevande makens bröstarvinge”. Det vill säga ett barn som är barn till ena av 

makarna men inte till den andre. I samband med reformen 1987 infördes också en ny regel 

som innebar att släktingar till den först avlidne i vissa fall får erhålla hela den efterlevande 

makens bo, om denne saknar egna arvingar. Släktingar till den först avlidne erhåller därför 

inte enbart den kvotdel som utgör efterarvet, utan hela den efterlevande makens förmögenhet. 

För att släktingar till den först avlidne ska få erhålla hela boet efter den sist avlidne måste de 

ha en rätt till efterarv i den efterlevande makens bo. Den aktuella regeln återfinns i 3:8 ÄB 

och i den juridiska doktrinen har det förts en livlig debatt om konsekvenserna av denna regel. 

Vissa har menat att ”svågerskapsarv” har införts medan andra har menat att det enbart är fråga 

om andelsbestämning. Det har diskuterats om det krävs en konkret rätt till efterarv i det 

enskilda fallet för att få nyttja 3:8 ÄB eller om det räcker med en principiell rätt till efterarv. 

Vidare har det också diskuterats vilka släktingar till den först avlidne som har rätt att ärva 

enligt 3:8 ÄB. 

 

I takt med förändrade familjekonstellationer blir förekomsten av särkullbarn vanligare. Enligt 

statistiska centralbyrån bor cirka 25 % av barnen utan båda sina ursprungliga föräldrar. 1 Som 

tidigare nämnt har särkullbarn rätt att få ut sitt arv efter sin förälder framför den efterlevande 

maken enligt 3:1 ÄB. Särkullbarn kan dock i enlighet med 3:9 ÄB avstå att få ut sitt arv direkt 

och därmed få sitt arv som efterarv vid den efterlevande makens död. Särregleringen av 

särkullbarnen leder dock till den speciella situationen som uppkommer i samband med 3:8 

ÄB. Eftersom det finns regler som särskiljer särkullbarn från andra arvingar blir frågan hur de 

ska behandlas i fråga om 3:8 ÄB. Meningarna går isär om särkullbarnen i denna situation är 

                                                             
1 Statistiska centralbyrån hämtad 2018-09-17 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Karnfamiljen-

fortfarande-vanligast/  och https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forandrade-villkor-for-barn-med-

separerade-foraldrar/ Notera dock att statistiken inte visar hur många barn som faktiskt är särkullbarn. Statistiken 

kan dock ge en viss fingervisning av att potentiella särkullbarn kan öka eftersom andelen som inte bor med båda 

sina föräldrar har ökat mellan de år statistiken visar.  

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Karnfamiljen-fortfarande-vanligast/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Karnfamiljen-fortfarande-vanligast/
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arvsberättigade även om de fått ut sitt arv efter den först avlidne maken. Vad är gällande rätt? 

Hur betydelsefullt blir ett avstående enligt 3:9? Och framförallt hur bör lagen vara?   

 

1.1 Frågeställning 

Som framgår av inledningen är det många frågor som väcks i samband med tillämpningen av 

3:8 ÄB. Frågeställningen i detta arbete är följande: 

 

Hur bör 3:8 ÄB tolkas och tillämpas i relation till särkullbarn? 

 

Notera dock att frågeställningen är hur 3:8 ÄB bör tolkas. Detta är ett medvetet ordval 

eftersom diskussionen i mångt och mycket har handlat om 3:8 ÄB ur ett perspektiv de lege 

ferenda. För att svara på frågeställningen måste först frågan vad gällande rätt är besvaras. 

Arbetet börjar därför först med besvara frågan vad gällande rätt är. Sedan diskuteras det om 

någon förändring bör ske de lege ferenda. Frågeställningen kommer att behandlas ur flera 

perspektiv där flera intressen kommer att ställas mot varandra. Ett flertal juridiska författare 

har lämnat olika synpunkter på saken. Efter en diskussion ur olika perspektiv kommer svaret 

på frågan hur 3:8 ÄB bör tolkas mynna ut i en slutsats de lege ferenda. Antingen att lagen 

måste ändras för att 3:8 ÄB ska få en ”korrekt” innebörd eller att ingen förändring behöver 

ske. Det är även viktigt att klargöra vilken rättslig natur 3:8 ÄB har eftersom det är avgörande 

för innebörden av 3:8 ÄB.  

 

1.2 Metod 

I arbetet kommer den juridiska metoden att användas. Den juridiska metoden grundar sig i 

rättskälleläran. Det innebär att de traditionella rättskällorna, det vill säga förarbeten, lagtext, 

praxis samt doktrin kommer att analyseras. Eftersom syftet med arbetet är att komma fram till 

en slutsats de lege ferenda måste de syften som stadgas i förarbetena få särskild tyngd. 

Därmed kommer förarbetena till ÄB att få ett extra fokus. Detta eftersom de blir mycket 

centrala för diskussionen huruvida lagen bör vara. Angående 3:8 ÄB finns det tre centrala 

rättsfall som kommer att få ett särskilt utrymme för att fastställa vad gällande rätt är. 

Rättskällorna kommer att hanteras separat i framställningen i andra kapitlet. Detta av 

pedagogiska skäl med hänsyn till rättskällornas olika natur. Förarbetena bär större tyngd för 

att fastställa lagens motiv medan praxis är viktigare för att fastställa gällande rätt. Det är 

således i detta fall mest pedagogiskt att presentera rättskällorna separat för att sedan behandla 

dem parallellt i diskussionen i tredje kapitlet. 2 

 

Arbetet har ett visst komparativt inslag. Det kommer att ske en jämförelse mellan svensk, 

norsk, dansk och finsk arvsrätt. Detta med anledning av att förarbetena till 3:8 ÄB hänvisar 

till reglerna i Norge, Danmark och Finland. De svenska förarbetena skrevs 1987, således ter 

det sig naturligt att se vad som var gällande rätt i Danmark, Norge och Finland 1987. När den 

norska, danska och finska rätten analyseras sker det alltså utifrån vad som var gällande rätt i 

Norge, Danmark och Finland 1987. Redan nu bör det förvarnas att analysen av den utländska 

                                                             
2 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 311-317; s. 411-41 och Sandgren, Claes, Rättsvetenskap 

för uppsatsförfattare, s. 45-50. 
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rätten är mycket begränsad. Detta dels på grund av utrymmesskäl men också för att ha ett 

tydligt fokus i arbetet. Arbetet handlar om när släktingar till den först avlidne maken får 

överta egendom från den sist avlidne maken samt särkullbarnens ställning i denna situation. 

Källmaterialet är i denna del något begränsad men eftersom jämförelsen är av deskriptivt slag 

torde detta inte medföra några brister i sak. 

 

1.3 Avgränsning 

3:8 ÄB handlar om släktingar till någon av makarna. Eftersom det i huvudsak släktingar till 

den först avlidne som är i fokus avgränsas arbetet till att avse dessa. Arbetet avgränsas 

ytterligare till att fokusera på särkullbarn till den först avlidne. Detta hindrar såklart inte att 

t.ex. rättsfall som behandlar andra arvingar än särkullbarn analyseras för att ge ett svar på 

frågeställning. Således kommer andra släktingars ställning att analyseras men detta sker för att 

kunna jämföra deras ställning med särkullbarnens ställning. Således är det särkullbarnen som 

är i fokus. 

 

Arbetet handlar om vem som får ärva enligt 3:8 ÄB och under vilka förutsättningar. Det är 

alltså inte frågan om faktisk andelsberäkning eller fördelning av specifik egendom. Detta dels 

på grund av platsbrist men också på grund av det för frågeställningen inte är relevant hur de 

kvarlåtenskapen bör fördelas. Det som är intressant för frågeställning är mellan vilka 

kvarlåtenskapen bör fördelas. Detta hindrar dock inte diskussionen om regelns rättsliga natur, 

det vill säga om det är en regel om arvsföljd eller andelsberäkning.  

 

Ett testamente är en viktig typ av dödsrättshandling. Ett testamente kan i stor utsträckning 

påverka vad som sker med en persons egendom efter dennes död. I detta arbete kommer 

testamenten enbart att nämnas flyktigt. Det finns ingen anledning av fördjupade frågor kring 

testamente när frågan handlar om den legala arvsordningen.  

 

Av naturliga skäl kommer sambor och särkullbarn till sambor inte att behandlas. 

 

Om den efterlevande maken har gift om sig kan detta få konsekvenser för fördelningen av 

kvarlåtenskapen men det finns ingen anledning att i detta arbete hantera den situationen.  

 

1.4 Etiska överväganden 

Alla rättsfall som används är avidentifierade och kan inte direkt härledas till enskilda 

personer.  

 

Arbetet kommer att handla om hur och varför särkullbarn behandlas annorlunda jämfört med 

andra släktingar. Hur, om och varför arvingar ska behandlas lika är etiska frågor. Eftersom 

detta inte är ett arbete inom filosofi härleds därför argumenten ur rättskällorna. Det vill säga, 

om en diskussion handlar om att särkullbarn ska få ett särskilt skydd grundar sig rätten till det 

särskilda skyddet i rättskällorna. Rättskällorna kan å sin sida grunda sig på etiska 

överväganden men det är inget som kommer att ske vidare i detta arbete.  
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Rättvisa kommer att diskuteras i arbetet. Notera dock att det inte är fråga om vad rättvisa 

faktiskt är. Rättvisa i detta arbete syftar uteslutande till en matematisk rättvisa mellan olika 

arvingar beroende på regler om arvsföljd och andelsbestämning. För att ytterligare förtydliga 

detta kommer begreppet matematisk rättvisa i huvudsak att användas i den fortsatta 

framställningen. 

 

1.5 Definitioner 

Enligt svenska akademiens ordlista definieras make som äkta man; part i äktenskap medan 

maka definieras som hustru. I detta arbete kommer ordet make i huvudsak att användas och då 

med betydelsen part i äktenskap. 3 

Parentel och arvsklass är synonymer. För att arbetet ska vara konsekvent kommer enbart ett 

av begreppet att användas. Mot bakgrund av att ordet arvsklass används i modernare litteratur 

är det begreppet arvsklass som kommer att användas. Det enda undantaget från detta är att 

parentelprincipen är ett etablerat begrepp och kommer således att användas.  

 

I detta arbete används begreppet efterarv flitigt. Efterarv är inte synonymt med 

sekundosuccession. Sekundosuccession är ett något vidare begrepp som omfattar fler 

rättshandlingar. Eftersom arbetet till stor del handlar om efterarv är det således det begreppet 

som kommer att användas.  

 

Efterlevande maken, sist avlidne maken och senast avlidne maken syftar samtliga till samma 

person. I huvudsak används efterlevande make när maken är vid liv och sist/senast avlidne 

maken används när den efterlevande maken har avlidit. 

 

I detta arbete kommer begreppet nordiska grannländer att användas och syftar till Norge, 

Danmark och Finland. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Detta ämne har delvis behandlas tidigare i andra arbeten. Mest relevant är Analys av 3 kap 8 § 

ÄB – Arvsrätt då efterlevande make saknar arvingar av Matilda Banda och Svågerskasparv – 

En analys av Ärvdabalken 3:8 av Axel Andersson, båda examensarbeten inom jurist-

programmet. Dessa arbeten har dock varit något bredare än vad detta arbete är. Bland annat 

har de djupare diskuterat makes rätt till arv, tolkning av testamente samt bodelning. Detta 

arbete skiljer sig från de två ovanstående arbetena eftersom ett större fokus kommer att vara 

på just särkullbarn och deras förhållande till allmänna arvsfonden. Vidare saknar dessa 

arbeten en jämförelse av de nordiska grannländernas arvsrätt. Med anledning av förarbets-

uttalandena som gjordes i och med införandet av 3:8 ÄB borde en sådan jämförelse tillföra ett 

nytt perspektiv på frågan. 

                                                             
3 Svenska akademiens ordlista på internet (version 2019-01-06) 

”https://svenska.se/tre/?sok=make&pz=1” 
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1.7 Disposition 

Detta arbete består av tre kapitel. Det första kapitlet ger en bakgrund till frågeställningen. Här 

har frågeställningen lagts fram, etiska överväganden har gjorts samt vissa begrepp har 

definierats. Vidare har även tidigare forskning på området nämnts. Nästa kapitel analyserar 

frågeställningen ur olika perspektiv. Först behandlas bakgrunden till den aktuella paragrafen, 

sedan kommer tre rättsfall som klargör gällande rätt att analyseras. Eftersom flera författare 

har lämnat sina åsikter på hur 3:8 ÄB bör tillämpas så kommer även de att tas upp i detta 

kapitel. Kapitlet avslutas med att några tankar om rättvisa analyseras samt en kort komparativ 

studie av arvsrätten i de nordiska grannländerna. Det tredje och sista kapitlet diskuterar det 

som har framkommit i kapitel två. Här får argumenten som framförs i HD, förarbetena och 

den juridiska doktrinen ställas mot varandra. Kapitlet, och arbetet, avslutas med en avslutande 

reflektion över vad som har framkommit. 

Kapitel 2 – Deskriptiv del 
Detta kapitel syftar till att ge en förståelse för frågeställningens problematik. Kapitlet inleds 

med att behandla efterarv och 3:8 ÄB samt särkullbarnens särskilda ställning. Kapitlet 

kommer således att klargöra vad gällande rätt är. Vidare kommer en komparativ studie mellan 

de nordiska grannländerna att ske och allmänna arvsfonden kommer att behandlas i korthet. 

Kapitlet innehåller också en redogörelse om vissa principer om rättvisa som påverkar den 

svenska arvsrätten och således även tillämpningen av 3:8 ÄB. 

 

2.1 Efterarvsrätt i allmänhet 

I detta avsnitt kommer efterarvet att beskrivas generellt. Syftet är härmed att ge en överblick 

över reglerna om efterarv och hur de fungerar. Detta för att ge en grundläggande förståelse för 

vad diskussionen handlar om. Detta avsnitt kommer att behandla vem som har rätt till efterarv 

och under vilka förutsättningar rätten till efterarv uppstår. Eftersom det finns vissa regler som 

enbart gäller för särkullbarn kommer deras rätt till efterarv att behandlas särskilt i avsnitt 2.2. 

 

2.1.1 Vem har rätt till efterarv? 

I 3:1 ÄB framgår bland annat att makar ärver varandra. Vidare, i 3:2 ÄB stadgas att 

efterarvingar till en avliden make är deras bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons 

avkomlingar, förutsatt att dessa personer är vid liv. Så långt verkar det tydligt vilken grupp av 

personer som har rätt till efterarv. Lagtexten är uttömmande. Mer intressant blir därmed under 

vilka förutsättningar rätten till efterarv uppkommer. 

 

2.1.2 Under vilka förutsättningar uppkommer efterarv?  

Brattström och Singer beskriver i sin bok Rätt arv under vilka situationer rätten till efterarv 

uppkommer. De beskriver fyra olika situationer som kommer att behandlas nedan.  

 

Situation 1. Efterlevande maken förvar egendom genom arv 

Makar ärver varandra enligt 3:1 ÄB. Trots att makar har arvsrätt efter varandra ärver de inte 

alltid varandra med full äganderätt. Full äganderätt innebär äganderätt till en viss egendom. 4 

                                                             
4 Lundberg, Juridik, s. 193. 
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Mer intressant är det begrepp som det ofta ställs i relation till. Fri förfoganderätt innebär att 

den som har fri förfoganderätt över viss egendom, i detta arbete oftast den efterlevande 

maken, får fritt disponera över egendomen. Det vill säga utföra alla rättshandlingar avseende 

egendomen förutom att testamentera den. 5 Begränsningen framgår av första stycket andra 

meningen i 3:2 ÄB.  

 

Om den först avlidne maken har släktingar inom första eller andra arvsklassen får de rätt till 

efterarv. Detta framgår av ordalydelsen i 3:2 ÄB. I och med att släktingar till den först avlidne 

får rätt till efterarv begränsas även den efterlevande makens handlingsförmåga över den 

egendomen. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt om det finns efterarvingar 

efter den först avlidne. Härmed har vi en situation där rätten till efterarv uppkommer när den 

efterlevande maken har förvärvat egendom genom arv från den först avlidne maken. Notera 

dock att principen om istadarätt alltjämt gäller. Om en person som är berättigad till efterarv 

avlider innan den efterlevande maken avlider skall efterarvingens del av efterarvet fördelas 

mellan dennes arvingar enligt istadarätten. 6 Om en bröstarvinge som är efterarvsberättigad 

avlider utan egna arvingar se avsnitt 2.2.1.  

 

Situation 2. Efterlevande maken förvar egendom genom testamente 

I och med att makar ärver varandra har inbördestestamenten minskat i betydelse. Dock 

förekommer det fortfarande situationer då den efterlevande maken förvärvar egendom från 

den först avlidne genom testamente. I relation till efterarv är det dock frågan om testaments-

tolking som får störst utrymme. Detta med anledning av att om den efterlevande maken 

erhåller egendomen med full äganderätt utesluts efteravsrätten. Medan om den efterlevande 

maken erhåller egendomen med fri förfoganderätt förutsätts det att efteravingarna fortfarande 

har rätt till efterarv. Denna tolkningsregel framgår av praxis, se NJA 1950 s. 488. 7  

 

Situation 3. Efterlevande maken förvar egendom genom basbeloppsregeln   

Av andra stycket i 3:2 ÄB stadgas den så kallade basbeloppsregeln som gäller till förmån för 

den efterlevande maken. Regeln innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få minst 

fyra prisbasbelopp efter den först avlidne maken. Detta får konsekvensen att särkullbarn och 

testamentstagare kan få lämna över egendom till den efterlevande maken. Konsensus är att 

särkullbarn här erhåller en efterarvsrätt efter den först avlidne maken. Åsikterna går isär 

angående huruvida testamentstagare får rätt till efterarv om basbelopssregeln tillämpas, men 

det är inget som kommer att utvecklas ytterligare i detta arbete. 8 

 

Situation 4. Efterlevande maken förvar egendom genom ett förmånstagarförordnande.  

Ett förmånstagarförordnande innebär att en person som har tecknat en livförsäkring har utsett 

en person som ska erhålla försäkringsbeloppet. Förmånstagarförordnande regleras i 14:7 

Försäkringsavtalslagen (2005:104). 

 

                                                             
5 Brattström, Rätt arv, s. 79. 
6 Brattström Rätt arv, s. 125–126. 
7 Brattström, Rätt arv, s. 127–128. 
8 Brattström, Rätt arv, s. 129–130. 
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Ibland förvärvar den efterlevande maken egendom från den först avlidne genom ett 

förmånstagarförordnande. Huruvida ett förmånstagarförordnande ska ge upphov till en 

efterarvsrätt har prövats av HD. I NJA 1975 s 302 kom HD fram till att om det inte föreligger 

några särskilda omständigheter ska förmånstagarförordnande ge upphov till efterarv. Detta på 

grund av att det kan finnas anledningar till att ett förmånstagarförordnande har använts, t.ex. 

för att skydda den efterlevande mot utmätning. Därmed finns det inget med förmånstagar-

förordnande i sig som talar för att den först avlidne vill utesluta sina egna arvingar från 

efterarv. 9 

 

2.2 Särkullbarns efterarvsrätt  

I föregående avsnitt beskrevs rätten till efterarv i allmänhet. Eftersom reglerna för särkullbarn 

i vissa fall är något annorlunda behandlas deras rätt till efterarv särskilt i detta avsnitt. Notera 

dock att de ovanstående situationerna där efterlevande maken erhåller egendom genom regeln 

om basbelopp eller genom testamenta även gäller för särkullbarn. 

 

2.2.1 Under vilka förutsättningar får särkullbarn rätt till efterarv 

Särkullbarn omfattas av första stycket i 3:1 ÄB har enligt samma stycke rätt att få sitt arv efter 

sin förälder på en gång. Särkullbarnen får därför inte konkret rätt till efterarv i den efter-

levande makens bo eftersom de i regel redan har fått sitt arv. Särkullbarn brukar därför inte få 

efterarvsrätt pga. att den efterlevande maken har förvärvat egendom från den först avlidne 

genom arv. Notera dock att det är möjligt för särkullbarn att i enlighet med 3:9 ÄB avstå från 

att få sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken. Det är dock fortfarande möjligt för 

ett särkullbarn att erhålla en konkret rätt till efterarv om den efterlevande maken förvärvar 

egendom från den första maken, som borde ha tillfallit särkullbarnet, genom basbeloppsregeln 

eller testamente. I detta avseende är det ingen ändring jämfört med situationerna som beskrivs 

i avsnitt 2.1.2. Däremot kommer två situationer som särskilt ger särkullbarn konkret rätt till 

efterarv att behandlas nedan. 

 

Situation 1. Avstående  

Särkullbarn ges i 3:9 ÄB en möjlighet att till förmån för den efterlevande maken avstå från 

sitt arv direkt vid sin förälders död. Denna paragraf hänvisar tillbaka till 3:2 ÄB. Reglerna 

innebär att ett särkullbarn som har avstått sitt arv till förmån för den efterlevande maken 

hamnar i samma situation som övriga arvingar som har rätt till efterarv. Vilket innebär att 

särkullbarn som avstår från arv till förmån för den efterlevande maken får en konkret rätt till 

efterarv i den efterlevande makens bo. Således får de därmed rätt att erhålla hela den 

efterlevande makens bo om denne saknar egna arvingar vid sin död. 10 

 

Situation 2. Bröstarvinge avlider 

Alldeles oaktat om särkullbarn har avstått enligt 3:9 kan de ändå få en konkret rätt till 

efterarv. Om ett gemensamt barn till de båda makarna avlider mellan dödsfall ett och dödsfall 

                                                             
9 Brattström, Rätt arv, s. 130–131. 
10 Brattström, Rätt arv, s. 125. 
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två kan ett särkullbarn få rätt till efterarv. 11 Att ett särkullbarn på detta sätt får rätt till efterarv 

bygger på den grundläggande principen i 2 kapitlet i ÄB. Det vill säga att arvet efter en 

person ska fördelas jämt mellan dennes arvingar och varje gren ska ta lika lott. Om en gren 

har utsläckts innan arvet slutligen har fördelats har arvet således fördelats på felaktiga 

förutsättningar angående hur många grenar arvet skulle fördelas på. Förutsättningarna för att 

ett särkullbarn ska få en konkret rätt till efterarv på detta sätt är att ett gemensamt barn har 

avlidit och denne inte har efterlämnat egna bröstarvingar. 12 I förarbetet till 3:2 ÄB där det 

utrycks: ”[e]tt sådant barn till arvlåtaren [särkullbarn] skall också vara med och dela på 

efterarvet, om någon av de gemensamma bröstarvingarna har avlidit under tiden mellan 

makarnas dödsfall utan att efterlämna någon avkomling.” 13  

 

2.3 Regeln i 3:8 ÄB 

Detta avsnitt kommer att behandla själva kärnan i detta arbete – 3:8 ÄB. För att kunna föra ett 

vidare resonemang kring paragrafen krävs en grundläggande förståelse för regelns 

uppbyggnad och syfte. Avsnittet inleds med att behandla regeln rent allmänt för att sedan göra 

en djupare analys samt presentera fem olika författares perspektiv på regeln.  

 

2.3.1 Regeln i 3:8 ÄB – Allmänt 

”Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall 

dessa arvingar ärva allt.” Så står det i 3:8 ÄB. Regeln innebär att om den sist avlidne maken 

inte har egna arvingar kommer arvsberättigade efter den först avlidne att ärva hela boet. Det 

kan tyckas klart av lagtexten vad som gäller men för att förstå hur den bör tolkas och 

tillämpas måste vi se till paragrafens bakgrund och syfte samt hur den rent faktiskt har 

tillämpats. 

 

2.3.2 Bakgrund och syfte med 3:8 ÄB 

Reformen av ÄB 1987 införde inte enbart regeln i 3:8 ÄB. Den införde även makes arvsrätt 

samt efterarv. I motiveringen till reglerna om efterarv och makes arvsrätt uttrycks en vilja att 

ha ett tydligt regelverk som ska  motverka ”inbördes splittringar, spekulationer och taktiska 

dispositioner”. 14 

 

Innan reformen av ÄB fick allmänna arvsfonden arvsrätt om den efterlevande maken saknade 

egna arvingar vid sin död. Att arvsfondens arvsrätt görs beroende av i vilken ordning makarna 

avlider kallas i förarbetena för irrationellt. 15 Syftet är således att allmänna arvsfondens 

arvsrätt ska begränsas till förmån för släktingar till någon av makarna. 16 I och med införandet 

av 3:8 ÄB inskränks därmed allmänna arvsfondens rätt till arv. 17 

 

                                                             
11 Brattström, de nya uä-barnen, s. 46. 
12 Brattström, Rätt arv, s. 126 samt Brattström, De nya uä-barnen, s. 46. 
13 Prop. 1986/87:1 s. 235. 
14 Prop 1986:87:1 s. 87. 
15 Prop 1986:87:1 s. 96-97. 
16 Prop 1986:87:1 s. 353. 
17 Prop 1986:87:1 s. 238. 
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Eftersom särkullbarn till den först avlidne maken tillhör den grupp av släktingar som räknas 

upp i 3:2 ÄB har de således rätt till efterarv. Även om de har rätt till efterarv är denna rätt i 

huvudsak principiell eftersom de i regel redan har fått ut sitt arv direkt vid den först avlidne 

makens död. Även om de redan har fått sitt arv har de enligt förarbetena trots det ändå en rätt 

till efterarv. Dock ska deras andel i boet minskas med vad de redan har fått. Konsekvensen 

blir således att särkullbarn som redan har fått sitt arv inte har någon konkret rätt till efterarv. 18  

 

I förarbetena till ändringen av ÄB och närmare bestämt 3:8 ÄB är departementschefens 

förslag att allmänna arvsfonden ska uteslutas från arvsrätt om det vid den efterlevande makens 

död finns arvingar 19 efter någon av makarna. Departementschefen skriver som skäl för sitt 

förslag att det inte vore naturligt att arvsfonden ärver när det finns arvsberättigade till någon 

av makarna. Detta med anledning av att huruvida arvsfonden skulle få ärva eller inte skulle bli 

slumpartat beroende på i vilken ordning makarna avlider. 20 

 

I specialmotiveringen till 3:8 ÄB stadgas att så länge det finns någon arvsberättigad släkting 

kvar till någon av makarna är allmänna arvsfondens arvsrätt utesluten. Avseende den först 

avlidnes släktingar är det enbart de som är efterarvsberättigade vid den senast avlidne som ska 

ses som arvsberättigade. Vidare ska arvet enligt 3:8 ÄB utgöra en lott och anses härröra från 

den make som den arvsberättigade är släkt med. Att arvet ska utgöra en lott och att den lotten 

ska anses härröra från den först avlidne har varit föremål för mycket diskussion. 

Lagändringen innebär enligt förarbetena att den svenska lagstiftningen på denna punkt 

stämmer överens med den som gäller i Danmark, Finland och Norge. 21 Notera dock att om 

makarna har gemensamma barn ärver de gemensamma barnen två lotter vid den senast 

avlidne maken död. En lott efter den först avlidne och en lott efter den sist avlidne. 22 

 

2.3.3 Tillämpning 

Hur har 3:8 ÄB tillämpats? Av största vikt är NJA 1993 s. 145 och NJA 2005 s. 400 eftersom 

det är dessa rättsfall som har klarlagt gällande rätt och därmed lett rättsutvecklingen framåt. 

Att det är just dessa rättsfall som är viktiga visas bland annat i lagkommentarerna till 3:8 ÄB 

som hänvisar till dem. 23 Som visas nedan hänvisar även senare litteratur till just dessa 

rättsfall. NJA 2016 s. 442 är ett något senare rättsfall inom detta område. Även om NJA 2016 

s. 442 inte har samma tyngd för att klargöra gällande rätt kommer det ändå att nämnas i 

korthet eftersom det bekräftar tidigare praxis.  

 

 

                                                             
18 Prop 1986:87:1 s. 235. 
19 Notera att ordet arvingar används. Diskussion mellan begreppen arvinge och arvsberättigad kommer att föras 

senare. 
20 Proposition 1986/87:1 s. 96-97. 
21 Proposition 1986/87:1 s. 238. 
22 Prop 1986:87:1 s. 234. 
23 Håkansson, Göran, Ärvdabalken kommentar till 3:8 ÄB not 39, (version 2019-01-06) 

” https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/527465/1#SFS1958-0637_N39” och  

Lind, Göran, Walin, Gösta, Ärvdabalken kommentar till 3:8 ÄB, (version 2019-01-06) 

” https://zeteo-njse.db.ub.oru.se/document/arvbkomm_arvbkap03?anchor=xarvbkommq1958q637_3_kap_1_px” 

 

https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/527465/1#SFS1958-0637_N39
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NJA 1993 s. 145  

I NJA 1993 s. 145 hade två makar inbördestestamenten där de skrev att de skulle ärva 

varandra med full äganderätt. Som tidigare nämnt innebär testamenten som stipulerar att 

testamentstagaren erhåller egendomen med fulläganderätt att efterarvsrätten utsläcks för 

testators arvingar. I fallet hade den sist avlidne maken inga egna arvingar. Frågan i målet var 

om den först avlidne makens släktingar (i detta fall en systerdotter m.fl.), med stöd av 3:8 ÄB, 

kunde ärva hela boet efter den sist avlidne framför allmänna arvsfonden. HD hänvisar till 

motiven till 3:8 ÄB och framhåller att rätten till 3:8 ÄB enbart gäller för efterarvsberättigade 

efter den först avlidne samt att arvingar i tredje arvsklassen inte omfattas av 3:8 ÄB. Eftersom 

släktingarna i detta mål var uteslutna från efterarv pga. testamentet fann HD att allmänna 

arvsfonden hade bättre rätt till den avlidnes kvarlåtenskap.  

 

NJA 2005 s. 400 

Frågan om tillämpning av 3:8 ÄB blev prövad igen i NJA 2005 s. 400. Även i detta fall hade 

den efterlevande maken inga egna arvingar. Den först avlidne maken hade dock två 

särkullbarn som vid dennes dödsfall hade erhållit hela sina arv. HD resonerar kring betydelsen 

av ordet ”arvsberättigade” i 3:8 ÄB. HD menar att det inte går att hämta ledning för hur 

begreppet ska tolkas ur förarbetena. HD tar upp olika synpunkter ur doktrinen. Först hänvisar 

de till Walins kommentar av ÄB. Ur kommentaren lyfter HD att Walin menar att 

”arvsberättigade” och ”arvingar” är synonymer. För att få en rimlig tolkning av 3:8 ÄB bör 

därför ingen konkret efterarvsrätt krävas utan det räcker med en principiell rätt till efterarv. 

Efter detta resonemang lyfter HD andra åsikter ur doktrinen, t.ex. Eriksson som menar att lag-

stiftaren medvetet har valt att skriva ”arvsberättigade” i lagtexten för att markera att det måste 

finnas en konkret rätt till efterarv för att 3:8 ÄB ska bli tillämplig. Vidare menar HD att om 

3:8 ÄB skulle ges en självständig rätt till arv oaktat om konkret efterarvsrätt föreligger skulle 

det innebära att 3:8 ÄB vore en ny arvsföljdsregel vilket inte var meningen med lag-

stiftningen. ”En sådan tillämpning skulle dessutom innebära en ny arvsföljdsregel, vilket 

knappast torde ha avsetts vid införandet av bestämmelsen” Därmed beslutade HD att de 

särkullbarn som redan hade fått hela sitt arv efter sin förälder och därmed inte har något 

konkret efterarvsrätt vid den efterlevande makens död inte har bättre rätt än allmänna 

arvsfonden.  

 

Det bör här noteras att HD inte var enigt i sin dom i NJA 2005 s. 400. Justitierådet Lennander 

var skiljaktig. Minoriteten menade att även att om ett särkullbarn har fått hela sitt arv vid den 

först avlidne makens död kan förhållandena vid den sist avlidne makens död ha förändrats så 

att det har uppstått en efterarvsrätt för särkullbarnet. Exempel på denna situation är om ett 

gemensamt barn som inte fått ut sitt arv avlider innan den efterlevande maken avlider. 

Minoriteten menar vidare att ”arvsberättigade” avser de personer som omnämns i 3:2 ÄB men 

inte alla de som är arvingar enligt 2 kapitlet ÄB. Det vill säga arvingar i första och andra 

arvsklassen omfattas av 3:8 ÄB. Vidare krävs det också, med hänvisning till NJA 1993 s. 145 

att den arvsberättigade inte är utesluten från efterarv pga. testamente. Minoriteten ifrågasätter 

om det verkligen krävs en konkret efterarvsrätt eftersom varken motiv eller lagtext ger något 

tydligt stöd för den ena eller andra uppfattningen. Vidare, att tolka NJA 1993 s. 145 som att 

de ger uttryck för att konkret rätt till efterarv är ett krav för att tillämpa 3:8 ÄB vore att gå för 
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långt. Istället ska NJA 1993 s. 145 tolkas restriktivt och enbart gälla i den situation som var 

aktuell i det fallet d.v.s. när släktingar är uteslutna från efterarv pga. testamente. Istället för att 

se till lagtextens ordalydelse och tolka vad ordet arvsberättigade bör innebära, som 

majoriteten gjorde, vände sig minoriteten till förarbetena. I förarbetena framgår att syftet med 

bestämmelsen i 3:8 ÄB är att utesluta allmänna arvsfondens arvsrätt till förmån för släktingar 

till den först avlidne. Syftet är också att minska de slumpmässiga effekterna av vilken make 

som avlider först. Om det krävs konkret efterarvsrätt blir det avgörande i vilken ordning 

makarna avlider, vilket regeln enligt motiven skulle motverka. Därmed är ett krav på konkret 

efterarvsrätt orimlig. Minoriteten ger ett exempel som ska visa på det orimliga med ett krav på 

konkret efterarvsrätt. Exemplet är situationen när den först avlidne har två särkullbarn varvid 

den ena tar ut sitt arv vid den första makens död medan den andre avstår till förmån för den 

efterlevande maken. Det skulle räcka med att det särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för 

den efterlevande maken avstår en enda krona som ärvs med fri förfoganderätt för att det ska 

föreligga en konkret efterarvsrätt och den efterarvsberättigade erhåller hela boet efter den sist 

avlidne.  

 

Vidare missgynnas särkullbarn till den först avlidne maken eftersom dessa i regel får hela sitt 

arv vid den först avlidnes dödsfall. Ur en systematisk tolkning finns det inte heller något som 

skulle tala för att det krävs en konkret rätt till efterarv. Minoriteten menar att det inte är någon 

skillnad på denna situation och den situationen att det har tillkommit fler tillgångar i boet. Det 

är så att säga omständigheter som har uppkommit efter den först avlidnes död. 

Omständigheterna i detta fall är enbart att den efterlevande maken har avlidit och efterlämnat 

egendom som ska tillföras den först avlidnes bo och fördelas mellan dennes arvingar. 

Slutsatsen är att särkullbarn omfattas av 3:2 ÄB och således har en principiell rätt till efterarv 

efter den först avlidne har bör därför ha rätt att ärva den sist avlidnes hela bo med stöd av 3:8 

ÄB, oaktat om de redan har fått ut sitt arv vid den först avlidnes död. 

 

NJA 2016 s. 442 

NJA 2016 s. 442 prövar frågan om 3:8 ÄB omfattar den som har efterarvsrätt pga. testamente. 

HD konstaterar att syftet med 3:8 ÄB är att det är naturligare att en släkting efter någon av 

makarna ärver före allmänna arvsfonden. Det ska inte vara beroende av vilken av makarna 

som avlider först. HD konstaterar också att det framgår av ordalydelsen av 3:8 ÄB och 12:1 

ÄB att testamentariska efterarvingar ska omfattas av 3:8 ÄB. Slutsatsen blir att så länge inget 

annat sägs i testamentet omfattas testamentariska efterarvingar av 3:8 ÄB. 

 

2.3.4 Den juridiska doktrinen – Fem uppfattningar 

Nedan följer hur ett antal författare har behandlat 3:8 ÄB. Några av författarna har skrivit sina 

texter innan de ovannämnda rättsfallen men deras argumentation kan trots det fortfarande vara 

relevant de lege ferenda. 

 

2.3.4.1 Erikssons uppfattning 

Anders Eriksson har gjort ett inlägg i debatten angående 3:8 ÄB. 1989 skrev Eriksson en 

artikel vid namn Några problem med anknytning till 1987 års familjerättsliga reform som 

publicerades i Svensk juristtidning. 
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Angående hur ordet ”arvsberättigade” i 3:8 ÄB ska tolkas är det lämpligast att göra en 

systematisk tolkning. Var i ÄB paragrafen är placerad blir då avgörande. I detta fall är regeln 

placerad i det tredje kapitlet i ÄB, som handlar om makes arvsrätt samt efterarv. Placering av 

3:8 ÄB i det tredje kapitlet innebär att de personer som omfattas av regeln är samma personer 

som kan få rätt till efterarv enligt 3 kapitlet, dvs. första och andra arvsklassen. Att lagstiftaren 

har använt ordet arvsberättigade i 3:8 ÄB är ett medvetet val. Meningen med ordvalet är att 

det enbart är de som har en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet som med stöd av 3:8 

ÄB kan ärva hela den efterlevande makens bo. I förarbetena står det att ”det bara är de som 

har efterarvsrätt som är arvsberättigade när den efterlevande maken dör”. Eriksson skriver 

även att det enligt förarbetena är ett krav att den efterlevande maken har egendom med fri 

förfoganderätt för att 3:8 ÄB ska kunna tillämpas. 24   

 

Om 3:8 ÄB tillämpas, från vem ska arvet anses härröra? Det är en frågeställning som 

förarbetena tar upp. Arvsföljdsreglerna i den svenska arvsrätten finns i 2 kapitlet ÄB och 3:1 

ÄB. Därmed kan 3:8 ÄB inte vara en arvsföljdsregel utan är istället en regel om andels-

bestämning. Således blir slutsatsen att arvet härrör från den make som den arvsberättigade är 

släkt med. Annars hade 3:8 ÄB inneburit att en ny arvsföljdsregel hade införts, vilket inte var 

meningen. 25 

 

2.3.4.2 Walins uppfattning 

Efter Erikssons artikel valde Walin att i svensk juristtidning lämna en replik angående detta 

ämne. Repliken heter Några problem med den nya arvsrätten. Replik till Anders Eriksson och 

publicerades 1989. 26 

 

Walins replik rör framförallt begreppen som används i lagtexten. Eriksson har påstått att 

lagstiftaren har använt ordet arvsberättigade istället för ordet arvingar som ett medvetet val för 

att ge paragrafen en viss innebörd. Detta är dock felaktigt eftersom det rent språkligt inte finns 

något stöd för att arvsberättigade och arvingar har olika innebörd. Arvsberättigade och 

arvingar ska därmed förstås som synonymer till varandra. Användningen av det ena eller 

andra ordet ska därmed inte få någon betydelse för hur regeln i 3:8 ÄB ska förstås. 27 

 

Vidare har Eriksson påstått att 3:8 ÄB är en regel om andelsbestämning. Detta är enligt 

Walins uppfattning felaktigt. Av ordalydelsen i 3:8 ÄB framgår att en den arvsberättigade 

ärver. Konsekvensen av arvet är att allmännarvsfondens rätt till arv utsläcks. Således är 3:8 

ÄB en arvsföljdsregel avseende den efterlevande makens kvarlåtenskap. Avseende den först 

avlidnes kvarlåtenskap återfinns arvsföljdsregeln i 3:2 ÄB. Walin menar till skillnad från 

Eriksson att det inte enbart är 3:1 ÄB som är en arvsföljdsregel utan även 3:2 ÄB. En stor 

skillnad mellan Walin och Eriksson är att Walin menar att alla arvingar som omfattas av 2 

kapitlet kan få rätt till arv enligt 3:8 ÄB medan Eriksson menar att det enbart är de som har 

                                                             
24 Eriksson, SvjtT 1989, s. 326. 
25 Eriksson, SvjtT 1989, s. 327. 
26 Walin, SvjT 1989, s. 717. 
27 Walin, SvjT 1989, s.717–719. 
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rätt till arv enligt 3:2 som kan komma ifråga. Eftersom Walin menar att det är helt uppenbart 

att den efterlevande makens arvingar enligt 2 kap omfattas av 3:8 ÄB borde även arvingar 

enligt 2 kap till den föst avlidne kunna ärva den senast avlidne om denna saknar egna 

arvingar. Walin tar upp ett exempel:  

 

Make A avlider före make B och A efterlämnar sin farmor. Farmodern ärver 

ingenting när make B avlider. Hade B avlidit före A hade farmodern till A erhållit 

all kvarlåtenskap efter de båda makarna. 

 

Walin menar att det är en sådan ordning som Eriksson förespråkar. Konsekvenserna av en 

sådan ordning är att hur mycket kvarlåtenskap A:s farmor erhåller är beroende av vem av 

makarna som avlider först. Detta är en sådan slumpmässig situation som lagstiftaren ville 

motverka. 28 

 

Ett annat problem är vem arvet ska anses härröra från. Eriksson har, i enlighet med motiven, 

påstått att de som erhåller egendom enligt 3:8 ÄB får en lott som ska anses komma från den 

först avlidne. Walin å sin sida håller med om att Eriksson har följt motiven till lagstiftningen 

men menar att motiven i denna del har varit förhastade. Att all kvarlåtenskap ska anses 

komma från den först avlidne maken och därmed utgöra en lott är enligt Walin ”en fantastisk 

fiktion!”. Även om detta synsätt ligger i linje med motiven till lagstiftningen kan de ej godtas. 

Walin tar upp följande exempel: 29 

 

Make A avlider och efterlämnar en miljon kronor motsvarande dennes 

giftorättsgods. Make B får således en miljon i arv och en miljon i giftorätt. B har 

även två miljoner i enskild egendom. B avlider och har en arvinge, X. I denna 

situation blir det fråga om en lott som X får ärva. Om A genom ett 

sekundosuccessionförordnande hade testamenterat sin kvarlåtenskap till X hade 

X, om denna åberopar testamentet vid B:s död erhållit två lotter. En från A och en 

från B. Om A istället hade efterlämnat efterarvingen Y medan B inte hade 

efterlämnat några egna arvingar kommer Y att ärva efterarvsdelen av B:s bo, B:s 

giftorättsgods samt B:s enskilda egendom. Vidare, om B även hade erhållit ett arv 

efter A:s död hade Y fått ärva även denna egendom. 30 

 

Det ovanstående exemplet är hur verkligenheten ser ut. Att B:s giftorättsgods och enskilda 

egendom ska anses härröra från A är obegripligt. Det som i verkligheten sker är att Y har gått 

in i allmänna arvsfondens ställe som en arvinge efter B. Att det skulle vara fråga om att 

undersöka huruvida en arvinge har en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet saknar helt 

stöd av lagtext och arvsrättslig litteratur. 31  

 

                                                             
28 Walin, SvjT 1989, s. 717–719. 
29 Walin, SvjT 1989, s. 717–719. 
30 Walin, SvjT 1989, s. 717–719. 
31 Walin, SvjT 1989, s. 717–719. 



20 
 

Walin sammanfattar sin replik med två relevanta slutsatser. För det första, när den 

efterlevande maken B inte har egna arvingar enligt 2 kapitlet bör B:s bo bestå av två lotter. 

Den delen av B:s bo som kommer från A är en lott och härrör från A medan den delen av boet 

som kommer från B härrör från B och utgör en lott. För det andra, den som träder i allmänna 

arvsfonden ställe är arvinge till både A och B. Således måste 3:8 ÄB vara en regel om 

arvsföljd. 32 

 

2.3.4.3 Agells uppfattning 

En annan som har skrivit juridisk doktrin om 3:8 ÄB är Anders Agell. Agells uppfattning 

framgår i en artikel vid namn Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning som 

publicerades i Svensk juristtidning 1990.  

 

Av förarbetena till ÄB framgår att allmänna arvsfondens ska lämna utrymme till förmån för 

arvingar till den först avlidne maken om den senast avlidne saknar egna arvingar. Det framgår 

också att den slutgiltiga fördelningen av makarnas egendom inte ska göras beroende av i 

vilken ordning makarna avlider. Arvet måste enligt förarbetena rättsligt härröra från den först 

avlidne eftersom dennes arvingar enbart ärver sin släkting och inte släktingens make. Arvet 

ska alltså ses som en lott, och den lotten härrör sig från den först avlidne maken. 33 

 

Trots att det av förarbetena framstår som att 3:8 ÄB enbart ska vara en regel om 

andelsbestämning stämmer denna bild inte överens med de faktiska konsekvenserna av 

regeln. Det som faktiskt sker vid tillämpningen av 3:8 ÄB är att den först avlidnes arvingar 

ärver den sist avlidne. 34 

 

Att det i lagtexten är skrivet ”arvsberättigade” innebär att arvingar i tredje arvsklassen inte är 

aktuella. Det borde vara uppenbart eftersom det enbart är efterarvingar som kan vara aktuella i 

detta fall. Den avgörande frågan för vilka som kan få rätt till arv enligt 3:8 ÄB är huruvida det 

krävs en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet. Denna fråga måste besvaras utifrån 

regelns syfte. Om det krävs en konkret rätt till efterarv för att 3:8 ÄB ska bli tillämplig kan det 

faktum att den sist avlidande maken har ärvt en enda krona med fri förfoganderätt vara 

mycket viktigt. Denna krona kan nämligen vara avgöra om allmänna arvsfonden eller 

släktingar till den först avlidne ska ärva samt om den sist avlidnes egendom skall utgöra en 

eller två lotter. Detta är inte rimligt ordning. Den först avlidnes särkullbarn missgynnas 

särskilt av en sådan ordning. Det är orimligt att arvingar i den andra arvsklassen generellt 

hamnar i ett bättre läge än särkullbarn som hör till den första arvsklassen. Återigen, med 

hänsyn till syftet med 3:8 ÄB kan den aktuella lagstiftningen i vissa fall ge märkliga resultat. 

Å andra sidan, att ge efterarvingar utan konkret arvsrätt i det enskilda fallet rätt att erhålla hela 

boet efter den sist avlidne kan också te sig märkligt. Exempelvis kan man tänka sig att 

efterarvingarna är uteslutna från konkret efterarv pga. testamente, 35 eller att de potentiella 

efterarvingarna redan har fått ut hela sitt arv vid den förstes död medan den sist avlidne har 

                                                             
32 Walin, SvjT 1989, s. 719–720. 
33Agell, Svjt 1990, s. 31–32. 
34 Agell, Svjt 1990, s. 32–33. 
35 Notera att denna situation behandlades i NJA 1993 s. 145. 
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kusiner som inte är arvingar enligt 2 kapitlet ÄB. Kusiner till den avlidne borde stå närmare 

den avlidne än den avlidnes avlidne makes släktingar i andra arvsklassen. Att däremot 

tillämpa 3:8 ÄB som en ny arvsregel vore dock att gå för långt. En ny regel om arvsföljd bör 

inte utvecklas via rättspraxis utan en sådan regel bör tillkomma genom lagstiftning. Slutsatsen 

bör således vara att regeln i 3:8 ÄB bör genom lagstiftning ändras för att uppfylla det syfte 

som lagstiftaren hade. Lagstiftningen bör ta större hänsyn till problematiken kring 

konkret/principiell efterarvsrätt. 36  

 

2.3.4.4 Linds uppfattning 

Lind har i kommentaren till Ärvdabalken och sin artikel Det nya svågerskapsarvet, festskrift 

till Gösta Walin lämnat sin uppfattning om regeln i 3:8 ÄB. 

 

Lind skriver angående regelns funktion som arvsföljdsregeln eller andelsbestämning. Det vore 

felaktigt att hävda att regeln i 3:8 ÄB enbart är en regel om andelsbestämning. Av det tredje 

kapitlet i ÄB framgår andelsbestämningen av 3:2 ÄB. Vidare så hänvisar 3:2 ÄB till 3:3-7 

ÄB. Detta innebär, e contrario, att 3:8 ÄB inte är en andelsbestämning eftersom den inte 

omfattas av hänvisningen i 3:2 ÄB. 37 

 

Att arvet enligt 3:8 ÄB ska ses som en enda lott, som det framgår av förarbetena, strider mot 

den svenska arvsrätten. I svensk arvsrätt gäller att varje person som avlider är en individuell 

arvlåtare. Detta oaktat om personen var gift eller inte. Om det finns efterarvingar vid den sist 

avlidne makens död är det således fråga om två arvslotter, den ena enligt 3:2 ÄB och den 

andra enligt 2 kapitlet ÄB. Ett annat synsätt skulle innebära att om den efterlevande maken 

inte har egna arvingar medan det finns arvsberättigade efter den först avlidne skulle de erhålla 

hela boet efter den senast avlidne. Skulle övertagande av boet enbart ses som en lott efter den 

först avlidne så har den efterlevande maken inte efterlämnat någon egen arvslott.  38  

 

Lind skriver vidare avseende placeringen av 3:8 ÄB i det tredje kapitlet. Det är rimligt att 

placera regeln i det tredje kapitlet eftersom det handlar om makes arvsrätt. Det andra kapitlet 

handlar om skyldemans arvsrätt och det vore märkligt att placera den aktuella paragrafen i det 

kapitlet. Således bör placeringen av den aktuella paragrafen i det tredje kapitlet inte ha någon 

självständig betydelse eftersom regeln inte gärna hade kunnat placeras i något annat kapitel. 39  

 

Det borde härmed inte råda någon tvekan om att 3:8 ÄB är en arvsföljdsregel. Eftersom 

släktingar till den först avlidne maken i praktiken förvärvar egendom efter den sist avlidne 

maken. Släktingarna får således även rätt att förvärva egendom som den sist avlidne maken 

har erhållit efter den först avlidnes död. En slutsats av detta är att det är orimligt att se arvet 

som enbart en lott. Det som sker i verkligheten är att arvingar efter den först avlidne ärver två 

lotter, en lott genom efterarv samt en lott enligt arvsregeln i 3:8 ÄB. 40 

                                                             
36 Agell, Svjt 1990, s. 34–39. 
37 Lind, Det nya svågerskapsarvet, s. 336. 
38 Lind, Det nya svågerskapsarvet, s. 336. 
39 Lind, Det nya svågerskapsarvet, s. 336–337. 
40 Lind, Det nya svågerskapsarvet, s. 337–338. 
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Vilka kan ha rätt till arv enligt 3:8 ÄB? Linds uppfattning är att de personer som har en 

principiell rätt till efterarv dvs. första och andra arvsklassen bör ha rätt att ärva den efter-

levande maken med stöd av 3:8 ÄB. Det bör således inte finnas något krav på en konkret 

efterarvsrätt i det enskilda fallet. Anledningen till att det inte bör krävas en konkret rätt till 

efterarv bygger på att 3:8 ÄB är en arvsföljdsregel. Eftersom det är kvarlåtenskapen efter den 

sist avlidne som ska fördelas vid dennes död har det ingen betydelse vilka personer som redan 

har fått sitt arv efter den först avlidne. Av parentelprincipen framgår att första arvsklassen har 

prioritet före den andra arvsklassen. Eftersom särkullbarn, som hör till första arvsklassen, i 

regel får sitt arv vid den först avlidne makens död hamnar de i en sämre situation än släktingar 

i andra arvsklassen. Mot bakgrund av parentelprincipen som en central grund i den svenska 

rätten vore detta en orimlig ordning. I förarbetena stadgas att de som har rätt till arv enligt 3:8 

ÄB är enbart de som har rätt till efterarv. Huruvida rätten till efterarv ska vara konkret eller 

principiell stadgas dock varken i förarbetena eller i lagtexten. Därför måste otydliga 

förarbeten vara underordnade den systematik som redan är etablerat i parentelprincipen. 41 

 

Lind har dock i kommentaren till ÄB konstaterat att HD har klargjort rättsläget de lega lata. 

Enligt de rättsfall som finns på området är en konkret efterarvsrätt ett krav enligt gällande rätt 

för att erhålla egendom enligt 3:8 ÄB. Lind menar dock att lagstiftaren de lege ferende bör se 

över bestämmelsens utformning. 42 

 

2.3.4.5 Brattströms uppfattning 

En som på senare tid har gjort ett inlägg i den juridiska doktrinen angående 3:8 ÄB är 

Brattström som i en vänbok till Anna Singer har skrivit kapitlet Särkullbarnen - de nya ”uä-

barnen” när det gäller rätt till arv. Vänboken gavs ut 2017 och ger Brattströms syn på 3:8 

ÄB. 

 

En grundpelare i den svenska arvsrätten är att kvarlåtenskapen efter en avliden person ska 

fördelas rättvist mellan dennes arvingar (om inget testamente finns att tillgå). Därför 

innehåller de första tre kapitlen i ärvdabalken tydliga regler om hur och till vem kvar-

låtenskapen ska fördelas. En av huvudprinciperna finns i 2:1 ÄB där det framgår att 

kvarlåtenskapens ska fördelas lika mellan arvlåtarens barn, ”arvlåtarens barn taga lika lott”. 

Det som inte stadgas i 2:1 är när arvlåtarens barn ska få sin lott. 3:1 ÄB stadgar nämligen att 

gemensamma barn får vänta på att få sin lott till dess att den efterlevande maken, tillika deras 

andra förälder, har avlidit medan särkullbarnen får sin lott direkt. Att särkullbarnen har rätt att 

få ut sin lott tidigare än de gemensamma barnen syftar till skydda deras rätt till arv. 

Särkullbarnen har dock möjlighet att avstå att få sin lott direkt i enlighet med 3:9 ÄB, de 

hamnar då i samma situation som gemensamma barn. 43 

 

 

                                                             
41 Lind, Det nya svågerskapsarvet, s. 344–347. 
42 Lind, Göran, Ärvdabalken kommentar till 3:8 ÄB, (version 2019-01-06) 

” https://zeteo-njse.db.ub.oru.se/document/arvbkomm_arvbkap03?anchor=xarvbkommq1958q637_3_kap_1_px” 
43 Brattström, vänbok till Anna Singer, Särkullbarn s. 41–42. 
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Exempel:  

 

Make A har särkullbarnet X och tillsammans med make B det gemensamma 

barnet Y. Make A avlider och arvet efter denne fördelas mellan Y och X. X som 

är särkullbarn får sitt arv direkt medan Y får vänta tills make B avlider. Om Y 

avlider innan make B avlider kommer X att få efterarvsrätt i make B:s bo. Varför? 

Det är mot bakgrund av 2:1, det har visat sig att fördelningen av A:s kvarlåtenskap 

grundade sig på en felaktig förutsättning om hur många grenar dennes 

kvarlåtenskap skulle fördelas på. Genom att X ges rätt till efterarv i B:s bo skapas 

en matematisk rättvisa mellan A:s arvingar. 44 

 

När HD i NJA 2005 s. 400 uttryckte att konkret efterarvsrätt i det enskilda fallet var en 

förutsättning för att tillämpa 3:8 ÄB gick de emot syftet med lagstiftningen. Eftersom 

särkullbarn i regel får sitt arv vid sin förälders död kommer de att hamna i en sämre situation 

än andra arvingar efter den avlidne. Det är således märkligt att ha en sådan ordning, 

framförallt mot bakgrund av 2:1 ÄB som syftar till att uppnå matematisk rättvisa mellan den 

avlidnes arvingar. Det blir ännu mer märkligt eftersom det av förarbetena framgår att arvet 

enligt 3:8 ÄB i sin helhet ska anses härröra från den först avlidne. Om arvet härrör från den 

först avlidne borde ju rimligtvis kvarlåtenskapen efter denne fördelas rättvist mellan dennes 

arvingar. Det är också märkligt att en sådan situation inte behandlas på samma sätt som 

situationen när ett gemensamt barn avlider före dödsfall två. 45 

 

Brattström har även konstaterat att den faktiska effekten av HD:s tolkning innebär att 3:8 ÄB 

skyddar arvingar i andra arvsklassen men att detta skydd sker på särkullbarnens bekostnad. 

Vidare hävdar Brattström att tolkningen strider mot principen om successio ordinum, som 

innebär at varje arvsklass måste vara tom innan det är möjligt att gå vidare till nästa arvsklass. 
46 

 

Det kan härmed konstateras att särkullbarn riskerar att hamna i mindre fördelaktiga situationer 

än de gemensamma barnen. Detta bör enligt Brattström medföra en ”översyn av 

regleringen”.47 

 

2.4 Allmänna arvsfonden 

I detta avsnitt kommer regelverket angående allmänna arvsfonden att analyseras.  

 

I 5:1 ÄB stadgas kort: ”Finnes ej arvinge jämlikt ovan givna bestämmelser, skall arvet tillfalla 

en fond, allmänna arvsfonden.” Allmänna arvsfonden får enligt 24 § Lag om allmänna 

arvsfonden (1994:243) avstå ett arv till förmån för den avlidnes släkting eller annan person 

som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt. Förarbetena till lagen om allmänna 

                                                             
44 Brattström, vänbok till Anna Singer, Särkullbarn s. 42–43. 
45 Brattström, vänbok till Anna Singer, Särkullbarn s. 44–46. 
46 Brattström, Rätt arv, s. 144. 
47 Brattström, vänbok till Anna Singer, Särkullbarn s. 57–58. 
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arvsfonden utvecklar dock inte när det kan anses som skäligt att avstå arv. 48 En ansökan om 

arvsavstående skall ske senast tre år efter dödsfallet, enligt 27 § Lag om allmänna arvsfonden.  

 

2.5 Några tankar om rättvisa 

Som framgår av avsnitt 1.4 kommer detta arbete inte behandla filosofiska diskussioner om 

vad rättvisa är. Trots det kan ”rättvisa” vara intressant eftersom tankar om rättvisa i viss mån 

styr den svenska arvsrättens utformning. I huvudsak handlar det om matematisk rättvisa och 

inte någon annan form av rättvisa. I detta avsnitt behandlas några principer om rättvisa som 

har styrt utformningen av den svenska arvsrätten.  

 

2.5.1 Rättvisa mellan arvingar 

I 2:1 ÄB står det att en arvlåtares närmaste släktingar är dess bröstarvingar och att dessa ska ta 

lika lott. Om ett barn är dött ska dess avkomlingar träda i dess ställe. Denna paragraf torde ge 

uttryck för en önskan om rättvisa mellan en arvlåtares arvingar. Rättvisa mellan bröstarvingar 

i allmänhet och mellan gemensamma barn och särkullbarn i synnerhet har ansetts viktigt. I 

detta avsnitt diskuteras först grunden för den svenska arvsrätten. Nedan följer några exempel 

ur förarbetena till 1987 års reform av ÄB som illustrerar detta. 

 

I och med 1987 års ändringar av ärvdabalken förekom ett förslag att avskaffa laglotten. I 

propositionen har dock laglottens fortsatta vara försvarats utifrån två syften. Det första syftet 

var att låta de närmaste släktingarna till en avliden person bevara en del av dennes 

kvarlåtenskap pga. det sociala och ekonomiska band som ofta finns mellan en arvlåtare och 

dennes arvingar. Det andra syftet är att skapa rättvisa mellan arvlåtarens bröstarvingar. Det 

har nämligen visat sig att testamenten ofta riktar sig till de närmaste släktingarna. På så sätt 

kan vissa bröstarvingar gynnas på andra bröstarvingars bekostnad. Att laglotten finns kvar 

som rättsligt instrument förhindrar därmed en viss del av den orättvisa som annars kan uppstå 

mellan bröstarvingar. 49 

 

Vidare stadgas det även i förarbetena att om laglotten skulle avskaffas riskerar det att drabba 

särkullbarn hårdare än andra bröstarvingar. Det räknas upp flera anledningar till att 

särkullbarn eventuellt riskerar att missgynnas. ”Bristande kontakt, påverkan av familjen i det 

nya äktenskapet, motsättningar till maken och ibland kanske även barnen i det tidigare 

äktenskapet och en önskan att skära av förbindelsen med ett sådant barn och dess andra 

förälder kan vara sådana orsaker.” Det är därför inte oväntat att departementschefen avslutar 

sitt förslag med att konstatera att laglotten bör bevaras, bland annat eftersom särkullbarn 

riskerar att missgynnas. 50 

 

I propositionen diskuteras också huruvida efterlevande make ska ärva med fri förfoganderätt 

eller med full äganderätt. Slutsatsen är att särkullbarn riskerar att missgynnas om den 

efterlevande maken kan testamentera egendomen hur den vill. Således ärver efterlevande 

make med fri förfoganderätt. 51 

 

                                                             
48 Prop 1993/94:124 Ny lag om allmänna arvsfonden, s. 31–33. 
49 Prop 1986:87:1 s. 79. 
50 Prop 1986:87:1 s. 80. 
51 Prop 1986:87:1 s. 80. Och Brattström, vänbok till Anna Singer, Särkullbarn,, s. 43.  



25 
 

Av ovanstående uttalanden är det möjligt att dra två slutsatser. Dels har matematisk rättvisa 

mellan bröstarvingar ansetts viktigt och dels finns det risk för att särkullbarn kan bli medvetet 

missgynnade.  

 

2.5.2 Stripalgrundsatsen 

”…varje gren tar lika lott.” Så står det i 2:2 ÄB. Denna princip kallas för stripalgrundsatsen 

och betyder helt enkelt att varje gren i en arvsklass ska få lika mycket. Brattström kallar 

stripalgrundsatsen för ”en princip för rättvisa”. Att principen finns lagstadgad har sin grund i 

antagandet att en arvlåtare vill behandla sina arvingar lika. Principen om att arvingar ska 

behandlas lika och varje gren ska ta lika lott är så stark att även gåvor som en arvlåtare har 

gett när denne var vid liv beaktas vid beräkningen av arvets storlek. 52 Se reglerna om förskott 

på arv i 6 kapitlet ÄB. 

 

2.5.3 Parentelprincipen och sucessio ordinum 

Successio ordinum bygger på parentelprincipen och innebär att en arvsklass måste vara tom 

för att arvet ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. 53 Även detta torde kunna ses som en 

princip om rättvisa eftersom den utgår ifrån att de som genom släktskap står arvlåtaren 

närmast ska ärva framför mer avlägsna släktingar. 

 

2.6 Norsk, dansk och finsk rätt  

I förarbetena avslutas specialmotiveringen till 3:8 ÄB med att departementschefen skriver 

följande: ”Genom denna ändring kommer svensk rätt på denna punkt att överensstämma med 

vad som gäller i Danmark, Finland och Norge.” 54 Notera dock att denna mening står skrivet i 

ett eget stycke allra sist i specialmotiveringen. Med anledning av detta uttalande är det därför 

viktigt att veta vad som var gällande rätt i Danmark, Finland och Norge 1987 då förarbetena 

skrevs. I den svenska rätten reglerar 3:8 ÄB situationen när släktingar till den först avlidne får 

ta över egendom från den senast avlidne när den senast avlidne saknar egna släktingar. 

Liknande regler finns, och fanns, i de nordiska grannländerna. Utformningen av reglerna 

skiljer sig dock något åt. Nedan följer en kort, och av utrymmesskäl, mycket begränsad 

beskrivning av arvsrätten i de nordiska grannländerna som den var 1987. Redogörelsen 

kommer först att kortfattat rikta in sig på makes arvsrätt, vad maken ärver samt vad som 

händer när efterlevande make avlider. Avsnittet avslutas med en sammanfattning och en kort 

jämförelse mellan reglerna i de nordiska länderna. 

 

2.6.1 Norsk rätt 

Enligt 1 § lov om arv av 3. Mars 1972, arveloven [ALN] är de närmaste arvingarna till en 

avliden dennes livsarvingar. Livsarvingar är släktingar i rakt nedåtstigande led från den 

avlidne. I den första paragrafen, 1 § ALN, ges enbart arvsrätt till släktingar till den avlidne. 

Särkullbarn är inte släkt med den senast avlidne maken och ärver således inte denne. 55 Den 

andra och tredje paragrafen i ALN reglerar andra och tredje arvsklassens arvsrätt. 

 

                                                             
52 Brattström, Rätt arv, s. 32–33. 
53 Brattström, Rätt arv, s. 31. 
54 Proposition 1986/87:1 s 238. 
55 Hambro, Arveloven – en kommentar, s. 19–20. 
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Makes arvsrätt regleras i 6 §ALN. Här framgår att det att en efterlevande make har rätt till 

såväl arv som utskifte. Utskifte innebär att den efterlevande maken övertar egendom från den 

först avlidne maken framför dennes arvingar och får därmed ett sitta i ett ”orubbat bo” ett 

utskiftesbo. Eftersom det är utskiftet och inte arvsrätten som kommer att reglera vem som kan 

komma att erhålla den efterlevande makens bo kommer fortsatta framställning att fokusera på 

utskiftesboet. Huvudregeln enligt 9 § ALN är att den efterlevande maken tar över makarnas 

gemensamma egendom som utskiftesbo medan den först avlidne makens enskilda egendom 

fördelas mellan dennas arvingar. Eftersom den efterlevande maken har rätt till utskiftesbo sker 

det slutgiltiga arvskiftet efter den först avlidne oftast vid den efterlevande makens död. På så 

sätt liknar de norska reglerna om utskifte de svenska reglerna om efterarv. 56 Rätten för den 

efterlevande maken att överta egendom framför arvingar till den först avlidne är dock 

begränsad när den först avlidne maken har särkullbarn eller om avlidna särkullbarn har 

livsarvingar vid liv. Enligt 10 § ALN får övertagandet enbart ske på bekostnad av särkullbarn 

om särkullbarnet samtycker till det. Förfarandet liknar svenska särkullbarns möjlighet till 

arvsavstående enligt 3:9 ÄB. 57  

 

22 § ALN behandlar när arvet efter den först avlidne ska skiftas och vilka som kan ta del av 

detta skifte när det är frågan om utskiftesbo. Av störst intresse är 2 st. där det framgår att 

arvingar i första och andra arvsklassen kan ta del av utskiftesboet men finns det inte släktingar 

i liv i dessa arvsklasser går arvet inte vidare till tredje arvsklassen. 58  

 

Den för detta arbete mest intressanta paragrafen är 26 § ALN. Denna paragraf reglerar 

förhållandet mellan den först avlidne makens arvingar och den senast avlidne makens 

arvingar. Närmare bestämt är det fjärde stycket som är av största intresse och ska därför 

citeras i sin helhet. 

 
”Er det korkje slektsarving eller testamentsarving etter lengstlevande, går heile 

buet til arvingane etter førstavdøde, slik at mogelege arvingar etter §§ 2 eller 3 blir 

medrekna.” 

 

Vad är konsekvensen av detta stycke? Förarbetena till 22 § 2 st. ALN hänvisar till ett 

undantag som finns i 26 § 4 st. ALN med innebörden att om den senast maken saknar egna 

arvingar ska den först avlidne makens arvingar ärva. Både arvingar i första, andra och tredje 

arvsklassen kan ärva den senast avlidne. 59 Anledningen till att släktingar till den först avlidne 

ska ärva den senast avlidne är för att förhindra att staten ska träda in som arvinge. 60 Med 

anledning av att 26 § i stycke 1-3 ALN handlar om utskiftesboet vore det kanske rimligt att 

tänka att även det fjärde stycket avser utskiftesboet. Så är dock inte fallet. Begreppet heile 

buet avser i detta fall just hela boet efter den senast avlidne maken, det vill säga hela dennes 

förmögenhet. Hade det enbart varit fråga om utskiftesboet hade staten ärvt den senast avlidne 

makens enskilde egendom. Detta har ansetts som en orimlig ordning varvid släktingar till den 

först avlidne kan ärva även den egendomen. Det är även därför arvingar som tidigare har 

                                                             
56 Lødrup & Asland, Arverett, s. 367–369. 
57 Lødrup & Asland, Arverett, s. 372–373. 
58 Hambro, Arveloven – en kommentar, s. 152–156. 
59 Hambro, Arveloven – en kommentar, s. 156. 
60 Lødrup & Asland, Arverett, s. 405. 



27 
 

blivit uteslutna från arv, t.ex. arvingar i tredje arvsklassen som utesluts i 22 § 2 st. ALN, får 

träda in som arvingar. 61 

 

2.6.2 Dansk rätt 

Den danska arveloven inleds med att stadga att en arvlåtares barn är dess närmsta arvingar. Är 

barn avlidet ska dennes barn träda i dess ställe, är barnbarnet avlidet ska dennes barn träda i 

dess ställe och så vidare. Arvingarna enligt 1 § Lov nr. 215 af 31. Maj 1963 [ALD] kallas för 

livsarvingar och är arvingar i rakt nedstigande led från arvlåtaren. Således har särkullbarn 

ingen arvsrätt efter arvlåtaren enligt denna paragraf eftersom de ej är släkt med arvlåtaren. 62 

 

Enligt dansk rätt har en efterlevande make såväl en arvsrätt som en rätt att sitta i kvar i 

orubbat bo. Arvsrätten regleras i 6 § ALD. Det är dock reglerna om det orubbade boet som 

kommer att avgöra vem som i vissa situationer får ta över den efterlevande makens bo. 

Därmed är det dessa regler som är i fokus. En efterlevande make ges rätt att ta över makarnas 

gemensamma egendom före gemensamma livsarvingar enligt 8 § ADL. Detta kallas för att 

sitta i utskiftet bo  63 Särkullbarn och dess avkomlingar behöver dock inte lämna egendom till 

utskiftesboet. Det krävs nämligen samtycke för att efterlevande make ska få överta egendom 

framför dem, enligt 9 § 1 st. ADL. Anledningen till detta är för att det finns en risk att den 

efterlevande maken inte alltid tillvaratar särkullsbarnens intressen på samma sätt som de 

gemensamma barnen intressen. 64 

  

Av 14 § ADL framgår vad som ska ingå i utskiftesboet. I utskiftesboet ingår allt som den 

efterlevande erhåller från den först avlidne, såvida det inte är enskild egendom. Den 

efterlevande makens enskilda egendom ingår således inte i utskiftesboet. I fråga om den först 

avlidnes enskilda egendom ska denna egendom fördelas i samband med dennes död. 65 

 

Den paragraf som är av störst intresse för detta arbete är den 19 § ADL. Regeln aktualiseras 

när arv efter den först avlidne fördelas vid en senare tidpunkt än vid dennes död. I huvudsak 

sker detta vid den efterlevande makens död. Vidare är 2 st. sista meningen i 19 ADL mycket 

intressant och återges därför i sin helhet. 

 

”Er der ved den længstlevende ægtefælles død ingen arvinger efter denne, tilfalder 

hele boet den førstafdødes livsarvinger.”  

 

 Det stadgas alltså att om den efterlevande maken vid sin död saknar egna arvingar ska hele 

boet tillfalla den först avlidnes livsarvingar. Hele boet i detta fall innefattar enbart utskiftes-

boet. Detta innebär att om den senast avlidne maken saknar egna arvingar ska dennes enskilda 

egendom tillfalla staten enligt 71 § ADL medan det som tillhör utskiftesboet tillfaller 

livsarvingar till den först avlidne. 66 Detta är således en central skillnad jämfört med den 

norska rätten där hela boet avsåg hela boet efter den senast avlidne maken inklusive dennes 

enskilda egendom samt att alla arvingar efter den först avlidne kan erhålla egendomen. 

                                                             
61 Hambro, Arveloven – en kommentar, s. 184–185. 
62 Danielsen, Arveloven med kommentar, s. 29–30. 
63 Danielsen, Arveloven med kommentar, s. 116. 
64 Danielsen, Arveloven med kommentar, s. 124–125. 
65 Danielsen, Arveloven med kommentar, s. 153–154. 
66 Danielsen, Arveloven med kommentar, s. 184–186. 
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2.6.3 Finsk rätt 

Den finska arvsrätten har sin utgångspunkt i Ärvdabalk (1965/40) [ÄBF]. I Finland är 

bröstarvingar (med samma innebörd som det svenska begreppet) närmast arvlåtaren. Har en 

bröstarvinge avlidit ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe. Detta stadgas i 2:1 ÄBF. 67 

Andra och tredje arvsklassens arvsrätt regleras i 2:2 respektive 2:3 ÄBF. 

 

Enligt 3:1 a ÄBF har en efterlevande make rätt att ha kvar egendom i sin besittning som 

härrör från den först avlidne utan att denna egendom skiftas. Systemet påminner om reglerna 

om utskiftesbo i Danmark och Norge. En skillnad är dock att en efterlevande make i Finland 

har rätt att ta över egendom även framför särkullbarn. 68 

 

I Finland är det, till skillnad från Norge och Danmark, reglerna om makes arvsrätt och därmed 

reglerna om efterarv som styr vem och vilka situationer ett övertagande av den efterlevande 

makens bo får ske. Efterlevande makes arvsrätt regleras i 3:1 ÄBF. Av det första stycket i 

denna paragraf framgår att bröstarvingar ärver sin förälder direkt. Av andra stycket framgår 

att de som tillhör andra arvsklassen får ta del av den senast avlidnes bo om de är efterarvingar. 

Det tredje stycket reglerar den situationen då den efterlevande maken inte efterlämnar några 

egna arvingar. I det fallet ska de som är arvingar enligt 3:1 st. 2 ÄBF ärva hela den senaste 

avlidne makens förmögenhet. Arvingar enligt 3:1 st. 2 ÄBF, är de som är efterarvingar dvs. de 

som tillhör andra arvsklassen. 69  

 

2.6.4 Sammanfattning av den nordiska rätten 

I förarbetena till ÄB beskriver departementschefen reglerna om makes arv/oskiftat bo i de 

nordiska grannländerna på liknande sätt som de här har beskrivits i de föregående avsnitten. 70 

Den nordiska grannländernas rättsordningar har många likheter men också betydande 

skillnader. Bland annat principen om att efterlevande make får sitta kvar i oskiftat bo, som 

inte har någon motsvarighet i Sverige. Reglerna liknar dock i viss mån de svenska reglerna 

eftersom samtliga regler i praktiken innebär att arvingar till den först avlidne får vänta på sitt 

arv tills den efterlevande maken har avlidit. Särkullbarn har också en särställning eftersom de 

i regel får sitt arv direkt men har möjlighet att avstå till förmån för den efterlevande maken. 

Finland sticker dock ut på denna punkt genom att inte särbehandla särkullbarn. Samtliga 

länder lämnar även möjlighet för släktingar till den först avlidne att ta över egendom efter den 

senast avlidne. Nedan följer en schematisk framställning av två viktiga frågor. 

 

Vilken egendom kan övertas från den senast avlidande av släktingar till den först avlidne? 

Sverige: Hela boet, det vill säga hela den efterlevande makens förmögenhet. 

Norge: Hela boet, det vill säga hela den efterlevande makens förmögenhet. 

Danmark: Utskiftesboet, detta innefattar inte den efterlevande makens enskilda egendom. 

Finland: Hela boet, det vill säga hela den efterlevande makens förmögenhet. 

 

 

                                                             
67 Kangas, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder, s. 460. 
68 Kangas, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder, s. 462. 
69 Kangas, Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder, s. 463–464. 
70 Prop 1986:87:1 s. 83–85. 
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Vilka släktingar efter den först avlidne kan ta över egendom från den senast avlidne maken? 

Sverige: Arvingar till och med andra arvsklassen som har konkret rätt till efterarv. Särkullbarn 

är inkluderade i den mån de har konkret rätt till efterarv. 

Norge: Samtliga arvingar till och med tredje arvsklassen, särkullbarn inkluderade.  

Danmark: Livsarvingar, det vill säga första arvsklassen, särkullbarn inkluderade. 

Finland: Enbart arvingar i andra arvsklassen kan komma ifråga. Alla barn till den först avlidne 

torde redan ha fått sitt arv. 

Kapitel 3 – Diskussion 
Detta tredje kapitel kan ses som ett inlägg i den debatt som har förts av de författare som 

nämnts i kapitel två. Kapitlet inleds med en sammanfattning om vad gällande rätt är. Sedan 

kommer gällande rätt att ställas mot motiven till lagstiftningen och mot de olika författarna i 

en diskussion de lege ferenda. Kapitlet avslutas med en avslutande reflektion av det som har 

diskuterats. 

 

3.1 Sammanfattning de lege lata 

Av det föregående kapitlet framgår att syftet med införandet av 3:8 ÄB och dess 

konsekvenser har diskuterats livligt. Oaktat olika uppfattningar angående syftet och hur lagen 

bör förstås finns det ett flertal rättsfall på området. 71 Det är, som Lind säger, dessa rättsfall 

som måste anses vara gällande rätt. Rättsfallen kan sammanfattas på följande sätt: 

 

• 3:8 ÄB är inte en arvsföljdsregel utan en regel om andelsbestämning  

• ”Arvsberättigade” och ”arvingar” är inte synonymer 

• Det är enbart släktingar i första och andra arvsklassen efter den först avlidne som kan 

ärva enligt 3:8 ÄB 

• För att få ärva enligt 3:8 ÄB måste den arvsberättigade personen ha en konkret rätt till 

efterarv.  

 

I detta kapitel kommer först de ovanstående punkterna att diskuteras utifrån vad som har 

framkommit i det andra kapitlet. Sedan kommer 3:8 ÄB att diskuteras utifrån, dels vad som 

tidigare framkommit, men också utifrån olika juridiska tolkningsmetoder. Detta för att se 

vilken effekt 3:8 ÄB har de lege lata och vilken effekt en justering de lege ferenda skulle leda 

till. 

 

3.2 Diksussion de lege ferenda 

I detta avsnitt kommer 3:8 ÄB att diskuteras de lege ferenda. Diskussionen är uppdelad i 

avsnitt som behandlar specifika problem. Bland annat har diskussion om regelns rättsliga 

natur och betydelsen av ordet arvsberättigade skiljts åt. Sedan analyseras regeln och dess 

effekter ur olika juridiska tolkningsmetoder. Syftet med uppdelningen är att diskussion ska få 

en mer pedagogisk framställning. 

 

                                                             
71 Rättsfallen behandlas mer ingående i avsnitt 2.3.3. 
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3.2.1 Regelns rättsliga natur 

Enligt gällande rätt är 3:8 ÄB en regel om andelsbestämning. Men som det har lyfts i 

doktrinen är det kanske inte det som sker i verkligheten.  

 

Enligt förarbetena framgår det inte tydligt huruvida 3:8 ÄB är en regel om andelsbestämning 

eller en arvsföljdsregel. Däremot framgår det att all egendom som en person erhåller med stöd 

av 3:8 ÄB ska utgöra en lott samt härröra från den person de är släkt med. Detta skulle kunna 

ge stöd för att det är fråga om en andelsbestämning, det vill säga, hur stor andel av arvet efter 

den först avlidne maken ska släktingar till denne erhålla. Det skulle således vara fråga om 

andelsbestämning efter den först avlidne oaktat om arvet delas ut vid dennes eller dennes 

makes död. 

 

Eriksson menar att det är fråga om andelsbestämning. Eriksson bygger sin argumentation på 

två grunder. För det första återfinns reglerna om arvsföljd i den svenska arvsrätten i 2 kapitlet 

ÄB och i 3:1 ÄB. Eftersom det är dessa, och enbart dessa, paragrafer som utgör reglerna om 

arvsföljd kan inte 3:8 ÄB vara en arvsföljdsregel. För det andra, eftersom arvet, enligt 

förarbetena, ska härröra från den först avlidne är det tydligt att det inte är meningen att 3:8 

ÄB ska vara en arvsföljdsregel. Att 3:8 ÄB skulle vara en regel om arvsföljd skulle således 

strida mot den vilja lagstiftaren ger uttryck för i förarbetena. 

 

Att arvet enligt 3:8 ÄB ska vara en regel om andelsbestämning efter den först avlidne och att 

arvet ska utgöra en lott har Walin kallat för en: ”Fantastiskt fiktion!”. Walin väljer därför att 

göra avsteg från förarbetena eftersom han anser att uttalandena i förarbetena har varit 

förhastade. Walin menar att det istället är rimligare att se till ordalydelsen i 3:8 ÄB. Av 

ordalydelsen i 3:8 ÄB framgår det att om det vid den senast avlidne makens död finns 

personer som är arvsberättigad efter någon av makarna ärver dessa den sist avlidne maken. 

Walin menar att ordalydelsen av att en person ärver en avliden person måste innebära att den 

första personen faktiskt ärver den avlidne och inte någon annan. Vidare får ett arv enligt 3:8 

ÄB konsekvensen att allmänna arvsfondens rätt till arv utsläcks. Walin menar härmed att 

konsekvensen av 3:8 ÄB är densamma som om den senast avlidne hade egna arvingar. Mot 

bakgrund av att ordet arv används samt att effekten blir densamma som ett arv av den senast 

avlidne bör 3:8 ÄB vara en arvsföljdsregel och inte enbart en regel om andelsbestämning. Det 

är även intressant att notera att Eriksson och Walin förefaller vara oense om vilka paragrafer 

som utgör reglerna om arvsföljd i den svenska arvsrätten. Eriksson har hänvisat till att 2 

kapitlet ÄB och 3:1 ÄB utgör de enda reglerna om arvsföljd medan Walin även tar upp 3:2 

och 3:8 ÄB regler om arvsföljd. 

 

Både Agell och Lind stämmer in med Walin och menar att 3:8 ÄB rimligtvis är en 

arvsföljdsregel. Lind har till och med döpt sin artikel till Det nya svågerskapsarvet. Lind 

utvecklar sin argumentation med att regelns placering inte kan ges någon självständig 

betydelse. Detta med anledning av uppbyggnaden av ÄB. Det finns helt enkelt inte något 

annat kapitel den hade kunnat placeras i. Vidare menar både Lind och Agell att det som 

faktiskt sker i verkligheten är att den som ärver enligt 3:8 ÄB ärver den senast avlidne. De 

menar vidare detta arv kan ske utdelat på flera lotter.  
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Kanske finns det anledning att i detta fall bortse från uttalandet i förarbetena. Just eftersom 

det är svårt att bortse ifrån att den som erhåller egendom enligt 3:8 ÄB i verkligheten ärver 

den senast avlidne. Således är det en juridisk fiktion att arvet härrör från den först avlidne. Att 

det är fråga om arv efter den senast avlidne motiveras ytterligare eftersom konsekvensen blir 

att allmänna arvsfondens rätt till arv utsläcks. Det kan dock vara så att Walins slutats att 

förarbetena har varit förhastade i sin tur är förhastad! I gällande rätt, som har fastslagits i 

praxis, är det tydligt att arvet enligt 3:8 ÄB innebär ett arv efter den först avlidne. Alldeles 

oaktat vilken av ovanstående argumentationslinje vi följer finns det en viss sanning i det. 

Detta är på grund av tre anledningar. Nummer ett, förarbetena är tydliga med att arvet ska 

härröra från den först avlidne. Nummer två, ordalydelsen av 3:8 ÄB stadgar att om det finns 

arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Detta innebär att om 

det enbart finns arvingar efter den först avlidne är det släktskapet till denne som grundar 

arvsrätten. Nummer tre, HD har i ett flertal fall tolkat bestämmelsen på det sätt som Eriksson 

beskriver. Härmed framstår det som klarlagt att arvet i 3:8 ÄB bör härröra från den först 

avlidne. Erikssons tolkning av bestämmelsen som en andelsbestämning avseende arvet efter 

den först avlidne kan därmed ses ha stöd i flera rättskällor samt utgör gällande rätt. 

 

Å andra sidan har Erikssonsv linje och HD:s argumentation fått kraftig kritik i doktrinen. 

Flera juridiska författare har fört fram argument, de lege ferenda, för att 3:8 ÄB bör ses som 

en arvsföljdsregel. Det blir, som Walin säger, en fiktion att hålla fast vid att arvet enligt 3:8 

ÄB härrör från den först avlidne. Det är ju trots allt uppenbart att släktingar till den först 

avlidne rent faktiskt ärver egendom efter den sist avlidne. Det blir extra tydligt när Walin 

räknar upp vilken egendom släktingar till den först avlidne faktiskt kan erhålla enligt 3:8 ÄB. 

Om 3:8 ÄB aktualiseras kan släktingarna erhålla efterarvsdelen efter den först avlidne, den 

senast avlidnes giftorättsgods, den senast avlidnes enskilda egendom, samt egendom som den 

senast avlidne förvärvar efter dödsfall ett, t.ex. arv eller gåva. Eftersom lagen de lege lata 

skiljer sig så pass mycket från vad som faktiskt händer i verkligheten kan det i viss mån vara 

vanskligt att hålla fast vid fiktionen.  

 

Frågan kan därför komma att handla om huruvida den svenska arvsrätten i detta avseende ska 

grunda sig på en juridisk fiktion. Varför ska fiktionen upprätthållas? Det finns inget direkt 

uttalande som stadgar att 3:8 ÄB ska grunda sig på en fiktion. Däremot blir det en konsekvens 

av den argumentation som framförs. Av förarbetena uttrycks det att arvet ska anses härröra 

från den först avlidne medan det saknas uttryckligt stöd för att ”svågerskapsarv” ska införas i 

svensk rätt. I fråga om tolkning av 3:8 ÄB ställs HD inför valet att se 3:8 ÄB som en regel om 

arvsföljd eller tillämpa en juridisk fiktion med innebörden att det är fråga om andels-

bestämning efter den först avlidne. I NJA 2005 s. 400 var det HD:s mening att om arvet skulle 

härröra från den senast avlidne innebär det att 3:8 ÄB är en arvsregel, vilket inte var 

meningen med lagstiftningen. Om arvet inte kan anses härröra från den senast avlidne utan 

måste härröra från den först avlidne blir konsekvensers en fiktion. HD har således flera 

rättsfall konstaterat att det inte finns stöd i förarbetena för att 3:8 ÄB ska vara en regel om 

arvsföljd.  
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Av HD:s uttalanden kan det eventuellt tydas en viss skepticism mot att 3:8 ÄB ska vara en 

regel om andelsbestämning och således en juridisk fiktion. En noggrann läsning av domskälen 

visar att HD först prövar att tolka 3:8 ÄB som en regel om arvsföljd men finner att det inte 

finns tillräckligt stöd i rättskällorna för att tolka 3:8 ÄB på det sättet. HD:s slutsats blir att 

eftersom det saknas stöd i rättskällorna för att 3:8 ÄB ska vara en regel om arvsföljd måste 

den således vara en regel om andelsbestämning. HD kan i och för sig ha valt att skriva 

domskälen på detta sätt för att på ett tydligare sätt klargöra gällande rätt och driva rätts-

utvecklingen framåt. Det är dock möjligt att konstatera att gällande rätt fastställdes i en slags 

form av negativ slutledningsförmåga. Jämför med om HD hade konstaterat att det inte finns 

stöd för att 3:8 ÄB är en arvsföljdregel medan det fanns stöd för att 3:8 ÄB är en regel om 

andelsbestämning. Så var inte fallet. HD fann att det saknades stöd för att 3:8 ÄB är en regel 

om arvsföljd och därmed måste den vara en regel om andelsbestämning oaktat om det finns 

uttryckligt stöd för detta eller inte. 

 

3.2.2 Arvsberättigade 

En fråga som har diskuterats är vad ordet arvsberättigade faktiskt innebär. Eriksson har 

framfört uppfattningen att arvsberättigade ska förstås som arvingar i första och andra arvs-

klassen som har en konkret rätt till efterarv. Att det är fråga om arvingar i första och andra 

arvsklassen beror på regelns placering i tredje kapitlet i ÄB. Lind har dock vänt sig emot att 

regelns placering skulle vara avgörande för ordets betydelse. Lind grundar sig på att regeln 

helt enkelt inte passar in i något annat kapitel än det tredje. Således ska placeringen inte få 

någon självständig betydelse. Walin har å sin sida menat att arvsberättigade ska ses som en 

synonym till arvingar med hänvisningen till ordens språkliga innebörd. 

 

Det framstår som något vanskligt att påstå att lagstiftaren medvetet har använt ordet 

arvsberättigade framför ordet arvingar för att få till vissa rättsverkningar. Anledningen till 

detta är flera. För det första, ur ett systematiskt perspektiv har ordet arvsberättigade inte fått 

en förutbestämd innebörd. I och för sig stadgar förarbetena att arvsberättigade i detta fall är de 

som har en rätt till efterarv vid den efterlevande makens dödsfall. Detta innebär inte att det är 

ordet arvsberättigade i sig som är det centrala utan att det är ”rätt till efterarv” som är det 

viktiga oakatat om de med rätt till efterarv kallas arvingar eller arvsberättigade. Det är därför 

inte givet att vissa rättsverkningar uppstår på grund av användningen av det ena eller andra 

ordet. Således måste det ses som ytterst slarvigt om lagstiftaren hade velat skapa ett nytt 

begrepp utan motivera detta eller nämna denna vilja. För det andra, lagstiftaren har inte i 

förarbetena angett att det är ett medvetet val att använda det ena ordet framför det andra. 

Tvärtom används orden synonymt i förarbetena. När departementschefen har skrivit sitt 

förslag används ordet arvingar i själva förslaget medan i den löpande texten används ordet 

arvsberättigade. Härmed borde ordet arvsberättigade i sig inte ge någon vägledning för hur 

regeln ska tolkas. För det tredje, i den faktiska ordalydelsen av 3:8 ÄB används 

arvsberättigade och arvingar synonymt! ”Finns det vid den efterlevande makens död 

arvsberättigade efter enbart en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt.” Rent språkligt 

torde det vara uppenbart att arvingar i detta fall syftar tillbaka till, och därmed är samma 

personer, som de arvsberättigade som nämns i samma mening. 
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Att regeln är placerad i tredje kapitlet skulle rent systematiskt tala för att det enbart rör sig om 

arvingar i första och andra arvsklassen. Vidare skriver departementschefen i förarbetena att 

arvsberättigade ska förstås som de som har rätt till efterarv. Det finns inte heller några belägg 

för att regeln skulle ges en större räckvidd än övriga regler i kapitlet. Om lagstiftaren hade 

velat att regeln skulle få en större räckvidd borde detta ha framgått av förarbetena. Att gå ifrån 

den systematiska tolkningen vore kanske att gå för långt. Å andra sidan har departements-

chefen skrivit att ”Genom denna ändring kommer svensk rätt på denna punkt att 

överensstämma med vad som gäller i Danmark, Finland och Norge.” Det är dock oklart vad 

som menas med detta. För det första är det oklart vad som menas med ”denna punkt” eftersom 

denna mening är skriven i ett eget stycke allra sist i specialmotiveringen till 3:8 ÄB. Om 

”denna punkt” avser 3:8 ÄB i sin helhet borde arvsberättigade efter den först avlidne som får 

överta egendom från den senast avlidne maken framför staten vara samma typ av 

arvsberättigade som i de nordiska grannländerna. Men som det har framgått avsnitt 2.6 är 

kretsen av denna typ av arvsberättigade olika i de nordiska grannländerna. Således vore det 

orimligt att söka stöd för tolkningen av ordet arvsberättigade i de utländska rättssystemen. 

 

Ordet arvsberättigade bör därför förstås som personer i första och andra arvsklassen som har 

rätt till efterarv. Detta dels mot bakgrund av regelns systematiska placering och dels mot 

bakgrund av det till synes inte finns övertygande argument för att göra en annan tolkning. 

Huruvida de arvsberättigade måste ha en konkret rätt till efterarv eller enbart en principiell 

rätt till efterarv diskuteras vidare i nedanstående avsnitt 3.3. 

 

3.3 Diskussion utifrån tolkningsmetoder 

Nedan följer en diskussion av 3:8 ÄB utifrån tre juridiska tolkningsmetoder. Syftet är att 

diskutera 3:8 ÄB ur flera olika synvinklar. I viss mån hör de olika tolkningsmetoderna ihop 

och ett argument kan vara väl användbart ur flera tolkningsmetoder. Diskussionen kan i viss 

mån även vara överlappande med diskussionen i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. Meningen med 

uppdelningen är att föra en pedagogisk diskussion som kan ha ett tydligare fokus. De 

tolkningsmetoder som används är den systematiska tolkningsmetoden, subjektiv teleologisk 

tolkning samt objektiv teologisk tolkning. Dessa tre tolkningsmetoder är de som Strömholm 

använder i Rätt, rättskällor och rättstillämpning när han diskuterar lagtolkning. 72 Det synes 

inte finnas någon anledning till att göra avsteg från dessa etablerade tolkningsmetoder. Den 

fjärde tolkningsmetoden som Strömholm använder är den lexikaliska tolkningsmetoden. I 

detta arbete kommer dock 3:8 ÄB inte att diskuteras renodlat utifrån en lexikalisk tolkning 

men under avsnitt 3.2.2 har ordet arvsberättigade diskuteras, delvis ur en språklig synpunkt.  

 

3.3.1 Systematisk tolkning  

En metod för lagtolkning är den systematiska tolkningsmetoden. Det vill säga hur lagen ska 

förstås i förhållande till systemet i övrigt. 73 I detta avsnitt kommer i huvudsak tre områden att 

utvecklas. Först behandlas den matematiska rättvisan som stadgas i 2 kapitlet ÄB, sedan 

                                                             
72 Strömholm, Rättskällor, kapitel 21–23. 
73 Strömholm, Rättskällor, s. 452–453. 
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diskuteras principen om successio ordinum, avsnittet avslutas med en diskussion om hur 3:8 

ÄB förhåller sig till allmänna arvsfondens arvsavstående. 

 

Matematisk rättvisa enligt 2 kapitlet ÄB 

Brattström skriver i sin artikel De nya uä-barnen bland annat om det andra kapitlet i ÄB. En 

av de mest grundläggande paragraferna är 2:1 ÄB. Där stadgas det i andra stycket att 

”arvlåtarens barn taga lika lott” samt att ”… var gren taga lika lott”. Den är runt den här 

matematiska rättvisan som resten av systemet får förhålla sig till. Tidigare i detta arbete har 

det kunnat konstateras hur 3:8 ÄB ska tillämpas. Exempel på gällande rätt: 

 

Make A är gift med Make B. Make A har särkullbarnen Y och X. Make A avlider och lämnar 

som sin kvarlåtenskap 100. Av den grundläggande principen om att varje gren ska taga lika 

lott ska X och Y erhålla 50 var. Av 3:1 ÄB framgår att särkullbarnen erhåller sitt arv direkt. 

Dock väljer X att avstå från sitt arv till förmån för make B. Detta får konsekvensen att Y 

erhåller sina 50 direkt medan X ska erhålla sina 50 när make B avlider. 74 Make B avlider och 

lämnar som sin kvarlåtenskap 100. Make B har inga egna arvingar. Vi förutsätter att 50 av 

dessa 100 är efterarv efter Make A. Kvarlåtenskapen efter make B uppgår då till 50. Enligt 

3:8 ÄB ska arvsberättigade efter make A erhålla ärva dessa 50 istället för allmänna 

arvsfonden. Av förarbeten och praxis framgår att det är enbart de som har en konkret rätt till 

efterarv som kan ärva enligt 3:8 ÄB. I detta fall är det enbart X som har en konkret rätt till 

efterarv. Det framgår även av förarbetena att arvet enligt 3:8 ÄB ska vara en lott och anses 

härröra från make A. Således vid make B:s död erhåller X 100 som en lott som anses härröra 

från make A. Konsekvenserna av detta blir att efter make A har Y ärvt 50 medan X har ärvt 

100.  

 

Hade Make B avlidit först hade Make A ärvt kvarlåtenskapen efter B, låt oss säga att 

kvarlåtenskapen är 50. När Make A sedan avlider och lämnar som sin kvarlåtenskap 150 skall 

dessa fördelas mellan X och Y som erhåller 75 vardera. X och Y har därmed ärvt 75 var efter 

make A. 

 

Av dessa exempel framgår två saker. För det första, om 3:8 ÄB tillämpas på det sätt som nu är 

gällande rätt riskerar den matematiska rättvisa som stadgas i 2:1 att sättas åt sidan. För det 

andra, huruvida den matematiska rättvisan kommer att sättas åt sidan blir beroende av 

slumpen. Ur en systematisk synvinkel framstår det som främmande att dels bortse från en 

grundläggande princip i den svenska arvsrätten och dels göra bortseendet beroende av 

slumpen, vilket skulle motverkas i och med instiftandet av 3:8 ÄB. I förarbetena kallas ju en 

ordning där det är avgörande vem av makarna som dör först som irrationell.  

 

Ett ytterligare argument för att gällande rätt kan te sig knepig visar sig i situationen då ett 

gemensamt barn avlider innan make två har avlidit. I det fallet kommer ett särkullbarn som 

inte tidigare haft efterarvsrätt att få efterarvsrätt. Detta eftersom arvet efter den först avlidne 

                                                             
74 Notera att X egentligen inte får rätt till 50 utan en kvotdel av Make B:s bo. Men för att inte komplicera 

exemplet mer än vad som behövs nöjer vi oss med att X ska erhålla sitt arv efter make A vid make B:s död. 
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ska fördelas matematiskt rättvist mellan dennes arvingar. Det här ökar inslaget av 

slumpmässighet ytterligare. Inte bara blir särkullbarnens lott beroende av i vilken ordning 

makarna avlider, den blir också beroende av om och hur många gemensamma barn (tillika 

halvsyskon till särkullbarnet) som avlider innan dödsfall två. Vidare blir det, som Brattström 

skriver, konstigt att särkullbarn inte alltid får ta del av arvet enligt 3:8 ÄB. Om arvet enligt 3:8 

ÄB härrör från den först avlidne ska den först avlidnes arvingar taga lika lott. Om 

särkullbarnen inte får vara en del av denna fördelning har varje gren inte tagit lika lott.  

 

Särkullbarns rätt till arv behöver skyddas eftersom de riskerar att missgynnas, se avsnitt 2.5.1. 

Trots att särkullbarn har ansetts ha ett skyddsbehov. Tillämpning av 3:8 ÄB har trots det fått 

en omvänd effekt. Istället för att skydda särkullbarn hamnar de i en sämre situation än övriga 

arvingar. Dock måste det beaktas att särkullbarnen trots allt får sitt arv direkt. Det är en risk 

att inte få ut arvet eftersom det kan gå förlorat. Som Brattström skriver, arvingar i andra 

arvsklassen har fått större skydd på bekostnad av särkullbarnen. Å andra sidan, motsatt mot 

det Brattström skriver är det möjligt att tänka sig att särkullbarn inte hamnar i sämre situation 

än andra arvingar. Detta eftersom det i gällande rätt krävs en konkret rätt till efterarv för att 

kunna erhålla egendom enligt 3:8 ÄB. För att erhålla en konkret rätt till efterarv måste 

arvtagaren på något sätt avstått egendom till förmån för den efterlevande maken. För 

särkullbarn är detta avstående ofta frivilligt i och med 3:9 ÄB. För övriga släktingar sker 

”avståendet” tvångsmässigt i och med införandet av makes arvsrätt enligt 3:1 ÄB. 

Sammanfattningsvis riskerar de som avstår egendom till efterlevande make att egendomen går 

förlorad samtidigt som de kan ärva hela boet i enlighet med 3:8 ÄB.  

 

Både att avstå från arv enligt 3:9 ÄB och ta få ut arv direkt enligt 3:1 ÄB innebär risker för att 

den matematiska rättvisan mellan arvingar kan åsidosättas. En möjlig lösning är att om ett 

särkullbarn avstår arv till förmån för den efterlevande maken skulle den efterlevande maken 

ärva en nyttjanderätt till egendomen snarare än att ärva egendomen med fri förfoganderätt. En 

sådan lösning skulle minska riskerna för ett särkullbarn som väljer att avstå arv till förmån för 

efterlevande make samtidigt som den efterlevande maken fortfarande har kvar ett visst skydd. 

Det finns dock ett antal problem med en sådan lösning. För det första finns det fortfarande 

risk för att egendomen går förlorad. Dels kan egendomen gå förlorad pga. värdeminskningar, 

egendomen kan även gå förlorad på grund av mer eller mindre illvilligt agerande av den 

efterlevande maken i syfte att minska egendomens värde. Vidare, om det är så att all egendom 

har förbrukats vid dödsfall två står särkullbarnet som har gjort avståendet utan rättsmedel för 

att återfå sin egendom. I de allra flesta fall finns det en risk för särkullbarn att avstå egendom, 

även om den efterlevande maken ärver med nyttjanderätt. Slutsatsen av detta är att det med 

gällande rätt är svårt att skydda särkullbarns via justeringar i makes arvsrätt. En annan möjlig 

lösning vore kanske att se till de nordiska grannländerna som förutom makes arvsrätt ger 

efterlevande make en rätt att sitta kvar i orubbat bo. En regel om oskiftat bo skulle eventuellt 

kunna tillgodose såväl särkullbarnet som den efterlevande makens behov av skydd. 

 

successio ordinum 

En arvsklass ska vara tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass. Det kan således te sig något 

märkligt att arvet efter den först avlidne maken via 3:8 ÄB kan gå till andra arvsklassen om den 
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först avlidne maken har arvingar i första arvsklassen. Det synes inte finnas någon förklaring till 

varför denna princip ska åsidosättas vid tillämpningen av 3:8 ÄB. Däremot kan det konstateras 

att tillämpning av 3:8 ÄB i vissa fall leder till att arvet går vidare till andra arvsklassen trots att 

det finns särkullbarn, som tillhör första arvsklassen, vid liv. 

  

Förhållandet till allmänna arvsfonden 

Om den senast avlidne maken avlider utan arvingar ska allmänna arvsfonden ärva denne 

enligt 5:1 ÄB. Enligt 24 § Lag om allmänna arvsfonden är det möjligt att ansöka om att 

allmänna arvsfonden ska avstå från arvet. Ansökan ska göras till förmån för en ”annan person 

som har stått arvlåtaren nära”. Om ansökan beviljas kommer denna person att ärva maken 

istället för allmänna arvsfonden. En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter 

dödsfallet. Arvet torde uppenbarligen härröra från den senast avlidne maken och är rimligtvis 

en lott.  

 

Om den person som har stått arvlåtaren nära är ett särkullbarn till den föst avlidne maken, som 

redan har fått ut sitt arv efter sin förälder och ansökan beviljas kommer särkullbarnet istället 

för allmänna arvsfonden ärva den senast avlidne maken och arvet kommer att utgöra en lott.  

 

Om den först avlidne maken har två särkullbarn, varvid den ena har fått hela sitt arv vid sin 

förälders död medan den andre har avstått en krona till förmån för den efterlevande maken. 

Vad händer då vid dödsfall två enligt gällande rätt? Det särkullbarn som har avstått en krona 

har en konkret rätt till efterarv och kan därför, istället för allmänna arvsfonden, erhålla hela 

boet efter den senast avlidne maken enligt 3:8 ÄB. Därmed bör allmänna arvsfonden inte 

längre ha något anspråk på egendomen. Enligt gällande rätt är 3:8 ÄB inte en arvsföljdsregel, 

särkullbarnet som har avstått en krona ärver inte den senast avlidne maken utan när denne 

erhåller hela boet är detta ett arv efter den först avlidne maken. Om det nu visar sig att det 

särkullbarn som erhöll hela sitt arv vid dödsfall ett gör en ansökan om att arvsfonden ska 

avstå arvet borde ansökan inte kunna beviljas. Detta eftersom arvet inte, som det stadgas i 24 

§ Lag om allmänna arvsfonden, tillfallit arvsfonden.  

 

I både situationen där 3:8 ÄB tillämpas och situationen där allmänna arvsfonden avstår från 

arv saknar den avlidne egna arvingar. Även om arvsavstående enligt 24 § Lag om allmänna 

arvsfonden inte brukar betecknas som en arvsföljdsregel måste ju egendomen anses härröra 

från den avlidne om paragrafen tillämpas. Den som använder 3:8 ÄB erhåller samma 

egendom som den som använder 24 § Lag om allmänna arvsfonden. Skillnaden är dock att 

den som använder 3:8 ÄB ärver den först avlidne maken, inte den som faktiskt efterlämnar 

egendom. Varför ska arvet i dessa två situationer anses härröra från olika personer? Det är 

samma person som har avlidit och efterlämnat samma egendom. Att påstå att arvet enligt 3:8 

ÄB inte i någon mån härrör från den som efterlämnar egendomen vore ju, som Walin 

uttrycker det, en fantastisk fiktion! 
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3.3.2 Subjektiv teologisk tolkning 

En subjektiv teologisk tolkning innebär att lagen bör stämma överens med det syfte 

lagstiftaren hade med lagen. 75 Därmed måste det klargöras vilka syften lagstiftaren hade med 

lagen. Det kan konstateras enligt förarbetena är syftet med 3:8 ÄB är följande: 

 

• Allmänna arvsfonden ska uteslutas från arv till förmån för släktingar till någon av de 

avlidna makarna.  

• Rätten till arv ska inte påverkas av det slumpmässiga av i vilken ordning makarna 

avlider 

 

Eftersom det är dessa syften som lagstiftaren hade med 3:8 ÄB är det således dessa som ska 

diskuteras. Det är värt att notera att departementschefen avslutar specialmotiveringen till 3:8 

ÄB med att konstatera att effekten med lagen kommer att bli att den stämmer överens med 

lagstiftningen i Norge, Danmark och Finland.  

 

Arvsfonden ska uteslutas från arv till förmån för släktingar till någon av de avlidna makarna 

Av de rättsfall som tidigare nämnts, NJA 1993 s. 145 och NJA 2005 s. 400 ledde HD:s 

tolkning av 3:8 ÄB till att allmänna arvsfonden fick bättre rätt till arvet framför släktingar till 

den först avlidne. Förutom att det enligt HD krävs en konkret rätt till efterarv motiverade HD 

sin dom mot bakgrund av att det inte är meningen att 3:8 ÄB ska bli en ny arvsföljdsregel. HD 

lutar sig bland annat mot Erikssons uppfattning om att 3:8 ÄB är en regel om andels-

bestämning och inte en arvsföljdsregel. Walin har å andra sidan hävdat att det är klart av 

ordalydelsen av 3:8 ÄB att släktingarna till den först avlidne ärver och det måste därmed vara 

fråga om en arvsföljdsregel.  

 

Vad hade då hänt om HD, istället för att luta sig mot Eriksson, hade lutat sig mot Walins 

uppfattning? I en sådan situation hade HD inte behövt vara begränsad av att regelns rättsliga 

natur var en regel om andelsbestämning. Mot bakgrund av att 3:8 ÄB hade varit en regel om 

arvsföljd hade släktingarna i dessa rättsfall kunnat ha bättre rätt än allmänna arvsfonden. Ett 

sådant domslut hade uppfyllt lagstiftarens syfte med att utesluta allmänna arvsfonden till 

förmån för släktingar till den först avlidne.  

 

Det bör noteras att i den norska rätten har det ansetts som oskäligt att staten ska ärva den 

senast avlidne om den först avlidne har släktingar vid liv. Därför har arvingar till och med den 

tredje arvsklassen rätt att ärva den senast avlidne framför staten. I Danmark har de dock inte 

gått lika långt utan har stannat vid att arvingar till och med andra arvsklassen kan ärva framför 

staten men att kvarlåtenskapen de kan ärva begränsas till utskiftesboet. Inte heller i Finland 

ställs något krav på konkret efterarvsrätt. I samtliga nordiska grannländer begränsas statens 

arvsrättsliga anspråk till förmån för släktingar till den först avlidne. Om syftet med 

lagstiftningen är att statens arvsrätt ska begränsas till förmån för släktingar till den först 

avlidne och detta ska stämma överens med den nordiska rätten kan det te sig märkligt att ha 

ett krav på konkret rätt till efterarv i 3:8 ÄB. 

                                                             
75 Strömholm, Rättskällor, s. 453. 
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Hur arvet fördelas ska inte vara beroende av vilken ordning makarna avlider 

Exemplet i avsnitt 3.3.1 visar hur arvets fördelning enligt gällande rätt är beroende av i vilken 

ordning makarna avlider. Hur stor del av arvet olika arvingar får är därmed slumpmässigt. 

Slumpmässighet var något som uttryckligen skulle motverkas i och med införandet av 3:8 

ÄB.  

 

Det måste dock noteras att det är inslagen av slumpmässighet är mindre nu än innan 

införandet av 3:8 ÄB. Tidigare var släktingarnas arvsrätt beroende av i vilken ordning 

makarna avled. Således var frågan om och hur mycket de skulle få ärva beroende av slumpen. 

I och med införandet av 3:8 ÄB och HD:s tolkning av 3:8 ÄB är det inte slumpmässigt för 

alla släktingar i alla situationer. För gemensamma barn och släktingar i den andra arvsklassen 

till den först avlidne har det ingen betydelse vilken av makarna som avlider först. För 

särkullbarn och släktingar i den tredje arvsklassen är det dock fortfarande ofta slumpmässigt 

om och hur mycket de kommer att ärva.  

 

Varför ska släktingar i tredje arvsklassen och särkullbarn till den först avlidne drabbas av 

slumpmässighet men inte släktingar i andra arvsklassen?  

Flera lösningar har presenterats.  

1. 3:8 ÄB är placerad i tredje kapitlet ÄB som bara gäller släktingar till och med andra 

arvsklassen. Vidare betyder ordet arvsberättigade att det krävs en konkret rätt till efterarv. 

(Eriksson) 

2. Bara släktingar i första och andra arvsklassen kan ha en principiell rätt till efterarv (Lind) 

3. Det krävs en konkret rätt till efterarv, vilket särkullbarn i regel saknar, för att få ärva enligt 

3:8 ÄB (HD) 

 

Erikssons lösning 

Eriksson baserar sin argumentation på var i ÄB regeln är placerad. Argumentationen ter sig ha 

inslag av en systematisk tolkningsmetod men presenteras även här för att kunna framställas 

pedagogiskt i samband med de två andra lösningsförslagen.  

 

Det tredje kapitlet i ÄB handlar om makens arvsrätt samt efterarv. Av de första paragraferna i 

tredje kapitlet ÄB framgår att enbart släktingar i den första och andra arvsklassen är aktuella 

för efterarv. Således kommer släktingar i tredje arvsklassen inte i fråga i detta kapitel och 

deras rätt till arv blir beroende på i vilken ordning makarna avlider. Eftersom lagstiftaren har 

gjort ett medvetet val att skriva arvsberättigade istället för arvingar krävs det en konkret rätt 

till efterarv i det enskilda fallet. Särkullbarn får i regel ut sitt arv efter sin förälder i samband 

med dennes död och saknar därför konkret rätt till efterarv i den senast avlidnes bo. Mot 

bakgrund av detta riskerar särkullbarn att storleken på deras arv blir beroende på i vilken 

ordning makarna avlider. 

 

Linds lösning 

Lind har föreslagit en något annorlunda lösning. Lind håller i och för sig med Eriksson om att 

det enbart är arvingar i första och andra arvsklassen som kan komma i fråga vid arv enligt 3:8 
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ÄB. Lind vänder sig dock emot att det skulle ha och göra med regeln placering. Lind menar 

att regeln inte på ett lämpligt sätt kunde ha placerats i något annat kapitel. Således ska 

placeringen inte få någon självständig betydelse. Däremot, menar Lind, att det framgår av det 

tredje kapitlet att enbart släktingar i första och andra arvsklassen kan komma i fråga för 

efterarv och de är således de enda som kan komma i fråga vid tillämpning av 3:8 ÄB. Det är 

alltså själva innehållet i 3:2 ÄB, inte placeringen av 3:8 ÄB, som bestämmer vem som har rätt 

till efterarv och således bestämmer vem som kan ärva enligt 3:8 ÄB. 

 

HD:s lösning 

Den lösning som HD presenterar kan anses ha drag av både Erikssons och Linds olika 

lösningar. Medan HD inte lägger någon större vikt vid regelns placering lägger de dock större 

vikt vid ordet arvsberättigade. HD menar, precis som Eriksson, att arvsberättigade syftar till 

de som har en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet. Det enbart är släktingar i första och 

andra arvsklassen som kan komma ifråga för efterarv. Således blir en konsekvens att 

släktingar i tredje arvsklassen fortfarande drabbas av slumpmässigheten av i vilken ordning 

makarna avlider. Notera att det inte är regelns placering i det tredje kapitlet som är det 

avgörande utan lösningen ligger närmare Lind, dvs. de arvsklasser som kan bli aktuella för 

efterarv utesluter tredje arvsklassen från tillämpligheten av 3:8 ÄB. HD avviker dock från 

Linds lösning genom att de kräver en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet för att en 

person ska få ärva enligt 3:8 ÄB. HD motiverar detta genom att hänvisa till Erikssons 

tolkning av ordet arvsberättigade, dvs. de som har en konkret rätt till efterarv. Konsekvensen 

av detta blir således att särkullbarn som i regel får ut sitt arv direkt saknar konkret rätt till 

efterarv. Särkullbarn riskerar därför i större utsträckning att deras arv blir beroende av 

slumpen.  

 

3.3.3 Objektiv teleologisk tolkning 

En objektiv teleologisk tolkningsmetod syftar inte till att se vilket syfte lagstiftaren hade med 

lagen. Snarare tar den sikte på att se till övriga omständigheter som kan ha varit syftet med 

lagen. Det är inte givet vilka specifika omständigheter som ska användas men Strömholm 

menar att en objektiv teleologisk tolkning ser till vilken praktisk innebörd lagen får. En 

teleologisk metod skulle därmed kunna sägas syfta till att tolka lagen utifrån dess faktiska 

funktion i samhället. Som tidigare nämnt i avsnitt 2.5.1 framgår det av förarbeten att lag-

stiftaren har befarat att särkullbarn kan missgynnas i fråga om arv. Därmed har särkullbarn 

ansetts ha ett skyddsbehov för att den matematiska rättvisan ska upprätthållas. Som det 

framgår av detta arbete är en konsekvens av gällande rätt att särkullbarn riskerar att miss-

gynnas eftersom särkullbarn rent generellt hamnar i ett sämre läge än andra släktingar till den 

först avlidne. Lagen bidrar därmed rent faktiskt med att missgynna särkullbarn, trots att det av 

rättskällorna framgår att särkullbarn har ett skyddsbehov och deras rätt ska skyddas.  

 

Med gällande rätt kan i huvudsak två rättshandlingar påverka särkullbarnens rätt. Dessa 

rättshandlingar är:  

1. Testamente.  

2. Avstående till förmån för efterlevande make. 

 



40 
 

Testamente 

I regel får ett särkullbarn ut sitt arv efter sin förälder i samband med dennes död. Med 

anledning av att särkullbarnet redan har fått sitt arv saknas således en konkret rätt till efterarv 

i den efterlevande makens bo. Som nämnt i kapitel två kan en konkret rätt till efterarv uppstå 

genom testamente. Det är därför möjligt för särkullbarnets förälder att testamentera, med ett 

sekundosuccessionsförordnande, så att rätt till efterarv uppstår för särkullbarnet. Särkullbarnet 

kommer därmed inte att erhålla hela sitt arv vid sin förälders död utan kommer att få avvakta 

den efterlevande makens död. Vid den efterlevande makens död har särkullbarnet en konkret 

rätt till efterarv i dennes bo. Om den efterlevande maken saknar egna arvingar kommer 

särkullbarnet att träda in vid dödsfall två och ha möjlighet att ärva hela dennes bo enligt 3:8 

ÄB.  

 

Ett problem med testamenteslösningen är att det förutsätter att särkullbarnets förälder inte 

medvetet vill missgynna särkullbarnet. Som det tidigare har framgått har särkullbarnen ansetts 

ha ett skyddsbehov gentemot bland annat sina egna föräldrar eftersom särkullsbarnen riskerar 

att bli medvetet missgynnade. Vidare, om det är makarnas vilja att särkullbarnet även ska ärva 

den make de ej är släkt med finns ju möjligheten för den maken att direkt testamentera till 

särkullbarnet. Särkullbarnet hade då fått sitt arv vid sin förälders död samt erhållit den 

efterlevande makens bo genom testamente.  

 

Samtidigt har särkullbarn ett grundskydd i och med rätten till laglott. Frågan är om det kan 

anses motiverat att särkullbarn ska ha ett vidare skydd som innebär, rent praktiskt, att de får 

ärva en person de ej är släkt med. I avsnitt 3.3.1 har det framförts argument för att särkullbarn 

inte nödvändigtvis är i ett sämre läge än övriga släktingar. Även med eller utan testamente har 

de i vart fall rätt till laglott. De har även rätt att få arvet direkt utan att behöva vänta på 

dödsfall två och de risker det innebär att den efterlevande maken förfogar över egendomen 

med fri förfoganderätt.  

 

Avstående till förmån för efterlevande make 

Ett annat sätt för särkullbarn att erhålla rätt till efterarv i den efterlevande makens bo är om de 

avstår sitt arv till förmån för efterlevande maken. Huruvida ett arvsavstående i regel ska vara 

avgörande för om ett särkullbarn ska kunna ärva enligt 3:8 ÄB har kritiserats. Kritiken har 

framförts såväl i doktrinen som av minoriteten i NJA 2005 s. 400. Det första problemet är att 

”det räcker med att avstå något så litet” för att erhålla rätt till efterarv och därmed erhålla hela 

den efterlevande makens bo med stöd av 3:8 ÄB. Det kan kanske ses som rimligt att sär-

kullbarn som avstår sitt arv till förmån för den efterlevande maken har ett sådant närmare 

band till denne att det är motiverat att de kan få ärva hela dennes bo. Det vore kanske rimligt 

att tänka att den som har avstått sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och 

därmed även riskerat arvet kan gå förlorat har ”förtjänat” att ärva den efterlevande makens 

hela bo enligt 3:8 ÄB. Ett sådant synsätt saknar dock stöd i rättskällorna. Varken av 

förarbeten, praxis, doktrin eller av lagtext framgår det att ett nära band med den senast avlidne 

som ska avgöra vem som får ärva enligt 3:8 ÄB. Det finns exempel på att någon som står nära 

en avliden kan få rätt att ärva, se till exempel 24 § Lag om allmänna arvsfonden som stadgar 

att allmänna arvsfonden kan avstå från arv till förmån för någon som stått arvlåtaren nära. 
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Något sådant stadgande finns inte i samband med 3:8 ÄB. Således är det helt och hållet den 

konkreta rätten till efterarv som styr tillämpligheten av 3:8 ÄB.  

Argumenten för varför det är problematiskt med att ”avstå något så litet” har inte utvecklats 

särskilt djupt. Måhända har argumentet framförts just eftersom tillämpligheten av 3:8 ÄB 

ställs på sin spets. Exempel: Förutsätt att det finns två särkullbarn varvid den ena avstår en 

enda krona till förmån för den efterlevande maken medan det andra särkullbarnet erhåller hela 

sitt arv direkt. Den egendom särkullbarnen får vid sin förälders död blir i det närmaste 

identiskt eftersom det enbart skiljer en enda krona mellan dem. Även om total matematisk 

rättvisa inte har uppstått mellan dem bör det framstå som att de har fått ”lika mycket” det kan 

även bli så att de rent faktiskt får egendom till samma värde eftersom det i praktiken inte 

borde vara vanligt med skifteslikvider om en krona. Härmed har den som avstått en krona fått 

lika mycket vid sin förälders död som om den inte hade avstått något. Den som har avstått 

riskerar i och för sig att den efterlevande maken förbrukar den egendom som denne ärvt med 

fri förfoganderätt men eftersom det enbart rör en enda krona vore det inte någon stor förlust 

för särkullbarnet att gå miste om denna krona. När den efterlevande maken sedan avlider utan 

arvingar kommer det särkullbarn som har gjort ett arvsavstående att ärva hela den sist avlidne 

makens bo. Detta arv anses komma från den först avlidne maken. Egendomen som tillfaller de 

båda arvingarna kan härmed variera kraftigt beroende på storleken av den efterlevande 

makens bo. Den som har avstått en enda krona kan härmed erhålla en betydligt större del än 

sitt syskon som erhöll hela sitt arv direkt. Särkullbarnet som har avstått har även erhållit 

denna större del utan att göra något egentligt avkall på egendom vid sin förälders död, utan att 

ge någon egentlig förmån till den efterlevande maken samt utan att bära någon egentlig risk. 

Inte bara kan detta möjligtvis ses som ett problem i det allmänna rättsmedvetandet att den 

matematiska rättvisan sätts ur spel, det stadgas även uttryckligen i förarbetena att arvet inte 

ska vara beroende av slumpen. En arvtagares rätt till arv ska inte avgöras av vilken ordning 

makarna avlider. Det stadgas vidare uttryckligen i förarbetena att införandet av dessa regler 

ska motverka taktiska dispositioner. Ett särkullbarn som avstår sitt hela arv eller delar av sitt 

till förmån till den efterlevande makan får därmed även rätt att ärva hela dennes förmögenhet. 

Att på detta sätt avstå hela eller delar av sitt arv torde vara ett typexempel på en taktisk 

disposition som det inte borde finnas behov av efter reformen av ÄB.  

3.4 Avslutande reflektion 

Som det framgår av detta arbete och den ovanstående diskussionen är rättsläget de lege lata 

klarlagt. Dock finns det flera oklarheter kring hur 3:8 ÄB ”egentligen” bör tillämpas och om 

någon förändring de lege ferenda borde ske. Förarbetena måste sägas vara något motstridiga 

och regelns ordalydelse ger ingen vidare vägledning för hur regeln ska förstås. Vidare kan det 

konstateras att en komparativrättslig studie av de nordiska grannländerna inte heller ger någon 

vidare vägledning i frågan. De nordiska grannländerna har visserligen regler som innebär att 

släktingar till den först avlidne maken får överta egendom från den sist avlidne maken och 

kanske var det denna typ av regel i allmänhet som departementschefen syftade till i för-

arbetena. Trots det skiljer sig de nordiska grannländernas utformning av denna typ av regel åt. 

Följaktligen måste det konstateras att en studie av de nordiska grannländernas rättssystem i 

sak inte kan hjälpa en svensk rättstillämpare.  

 

Att förarbetena har varit otydliga och något motstridiga har lett till att praxis har haft en 

mycket framträdande roll i rättsutvecklingen avseende 3:8 ÄB. Problematiken kring hur 
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regeln bör tillämpas kan vridas och vändas utifrån flera olika tolkningsmetoder dels avseende 

regeln i sin helhet men även avseende specifika ord så som ”ärver” och ”arvsberättigade”. 

Även regelns rättsliga natur kan diskuteras fram och tillbaka och goda argument framförs för 

bägge ståndpunkter. Hur som helst är det möjligt att säga att regeln de lege lata började ta 

form på allvar i och med NJA 1993 s. 145. Sedan har rättsutvecklingen gått vidare i NJA 2005 

s. 400 för att sedan bekräftas ytterligare i NJA 2016 s. 442.  

 

De författare som har kritiserat regeln, både före och efter 1993, har ofta kommit till 

slutsatsen att lagstiftaren bör se över regeln de lege ferenda. Det är även denna slutsats 

tidigare forskning har kommit fram till. Som det har visat sig av tidigare forskning, den 

juridiska doktrinen och detta arbete så finns det ett flertal oegentligheter avseende tillämpning 

av 3:8 ÄB. Se till exempel Brattströms argument att om 3:8 ÄB avser arv från den först 

avlidne maken så borde ju samtliga dennes bröstarvingar få vara med och dela på arvet, 

annars sätts grunden till den svenska arvsrätten som stadgas i 2:1 ÄB ur spel. Lind har menat 

att otydliga förarbeten måste få stå åt sidan till hänsyn för den princip som redan är etablerad i 

parentelprincipen. Vidare ter det sig också märkligt att 3:8 ÄB inte uppfyller det motiv som 

lades fram i förarbetena dvs. att slumpen inte ska styra vem som får ärva och hur mycket. 

Detta är dock enbart ett axplock av alla problem som visar sig vid en diskussion av 3:8 ÄB.  

 

Mot bakgrund av de problem som visar sig vid tillämpningen av 3:8 ÄB må det finnas ett 

behov för lagstiftaren att se över regeln för att klargöra dess innebörd. Å andra sidan, om det 

är så att HD redan för cirka 25 år sedan i och med NJA 1993 s. 145 tolkade regeln på det sätt 

som lagstiftaren hade i åtanke finns det då fortfarande ett behov för lagstiftaren att se över 

regeln? Att införa en ny regel om arvsföljd genom rättspraxis vore ju olämpligt, framförallt 

när det inte finns stöd i förarbetena för att 3:8 ÄB ska vara en ny regel om arvsföljd. 

Lagstiftaren har därmed varit medveten om rättsutvecklingen i 25 år och för 13 år sedan kom 

det rättsfall som i mångt och mycket slår fast gällande rätt. Lagstiftaren har haft därför haft 

lång tid på sig att vidta åtgärder de lege ferenda men verkar ha haft ett ointresse av detta. Mot 

bakgrund av att gällande rätt enligt praxis är tydligt fastslagen och lagstiftaren synes 

ointresserad av att styra rättsutvecklingen åt något annat håll borde slutsatsen bli att 

lagstiftaren är nöjd med gällande rätt. Att därmed peka på oegentligheterna vid tillämpningen 

och konstatera att lagstiftaren får se över detta är kanske inte längre rimligt ur ett perspektiv 

de lege ferenda. Att lagstiftaren måste se över lagstiftningen borde således numera grunda sig 

i rättspolitiska överväganden. Eftersom detta arbete inte har varit föremål för en rättspolitisk 

utredning vore det inte lämpligt att här lämna ett rättspolitiskt utlåtande. Avslutningsvis 

angående huruvida HD har uppfyllt lagstiftarens vilja avslutas detta arbete med ett citat från 

NJA 2005 s. 400. ”En sådan tillämpning skulle dessutom innebära en ny arvsföljdsregel, 

vilket knappast torde ha avsetts vid införandet av bestämmelsen.” 
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