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Sammanfattning 
 
Den svenska successionsrätten är en del av den omfattande familjerätten. 
Successionsrätten aktualiseras när ett dödsfall inträffat och det finns två former av 
succession, arv och testamente. Denna uppsats presenterar arvsrätt i allmänhet och 
laglottsinstitutet och det förstärkta laglottsskyddet i synnerhet.  
 
En arvlåtare kan genom testamente till viss del disponera över sin kvarlåtenskap. 
Lagstiftaren har sedan länge inte velat ge arvlåtare fullständig frihet att på 
bröstarvingarnas bekostnad förfoga över sin egendom. Laglotten har av denna 
anledning tillkommit för att skydda bröstarvingarnas lagliga rätt till arv om 
arvlåtaren har skrivit testamente. Syftet med laglottsinstitutet är således dels att 
garantera de närmaste släktingarna en del av kvarlåtenskapen och dels att skapa 
någorlunda rättvisa de emellan. Om testamente finns som inkräktar på arvingarnas 
laglotter måste arvingarna själva begära jämkning av testamentet annars mister de 
sin rätt härtill.  
 
Bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet tillkom år 1928 och återfinns i 
ärvdabalken 7:4. Regeln innebär att laglottsgarantin utsträcks till att omfatta, vid 
sidan av testamenten, även andra dispositioner som en arvlåtare gjort under 
livstiden. Detta gäller närmare bestämt gåvor som till syftet är att likställa med 
testamente, med andra ord att gåvan givits med hänsyn till kommande dödsfall. ÄB 
7:4 kan komma att tillämpas om en förälder givit bort gåvor på sådant sätt att 
bröstarvingarna inte kan få ut det de är berättigade till. Exempelvis kan detta ske i 
situationer då en förälder gift om sig och genom gåvor gynnat sin nya familj på 
bekostnad av sina äldre barn.  Om en gåva omfattas av det förstärkta laglottsskyddet 
kan den som mottagit gåvan bli tvungen att ge den tillbaka eller i vart fall betala 
tillbaka den del av gåvan som inskränker bröstarvingarnas laglotter.  Det förstärkta 
laglottsskyddet aktualiseras i två situationer. Dels i de fall där gåvogivaren tror sig 
avlida inom kort och dels i fall där egendom formellt sett har givits bort men där 
givaren kan behålla nyttjanderätten till egendomen fram till sin död. Av 
bestämmelsen framgår dock att undantag kan göras från dessa situationer om 
särskilda skäl finns.  
 
Bestämmelsen i ÄB 7:4 anses vara relativt svåröverskådlig men är trots detta aktuell i 
många arvsrättliga sammanhang. För att ge en bild av hur regeln tillämpas i den 
praktiska verkligheten presenteras i uppsatsen en sammanställning av ett antal 
intervjuer med advokater och jurister som arbetar med arvsrätt. ÄB 7:4 finns många 
gånger med i bakgrunden när tvister med laglottskaraktär är aktuella. I dessa fall 
sker emellertid i stor utsträckning förlikning mellan parterna. Antalet 
domstolsavgöranden som enbart behandlar det förstärkta laglottsskyddet är av 
denna anledning tämligen få. 
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Kapitel 1. Inledning 

 

1.1 Inledande kommentar  

Att välja ett ämne till en magisteruppsats kan många gånger vara svårt. Jag bestämde mig 
dock på ett tidigt stadium att jag ville fokusera på något inom den svenska familjerätten, 
men vad? Efter kontakt med anställda vid LRF Konsult Juridiska Byrån i Västerås förstod jag 
att det fanns ett praktiskt behov av att utreda vad det s.k. förstärkta laglottsskyddet i 
ärvdabalken 7:4 (fortsättningsvis ÄB 7:4) i själva verket innebär. Därmed löste sig problemet 
med ämnesval för denna uppsats.  
 
Jurister runt om i landet har givetvis kunskap om att det finns ett institut som heter förstärkt 
laglottsskydd men vad detta egentligen innebär råder det tydligen osäkerhet kring på grund 
av att rättsläget inte är helt klarlagt. Det finns frågetecken vid en rad olika frågor. Det 
förstärkta laglottsskyddet kan därför ses som en tickande bomb i arkiven som när som helst 
kan brisera. Med största sannolikhet har många transaktioner genomförts inom familjer 
under årens lopp som skulle kunna bli föremål för prövning av det förstärkta 
laglottsskyddet. Låt säga att en person bortgivit egendom till en bröstarvinge under 
livstiden, vilka är då de gällande reglerna på området? Hur ska en perfekt kompensation till 
övriga bröstarvingar genomföras och när ska en sådan ske? Om en bröstarvinge känner sig 
åsidosatt kan denne sedermera komma att dra tvisten inför rätta med alla bekymmer som då 
kan uppstå inom den berörda familjen. Vid s.k. generationsskiften kan företagna 
transaktioner komma att granskas för att eventuell kompensation till arvingar skall kunna 
genomföras. Detta med syfte att familj och släkt skall kunna fungera normalt efter att skiftet 
genomförts.  Juristerna är noggranna att påpeka för berörda klienter att bestämmelsen i vissa 
fall kan komma att aktualiseras, exempelvis i situationer då en nyligen avliden person visar 
sig under livstiden givit gåvor som inkräktar på bröstarvingars laglott. ÄB 7:4 är således ett 
orosmoln. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad det förstärkta laglottsskyddet innebär samt att 
presentera och analysera relevanta rättsliga avgöranden för att belysa hur bestämmelsen till 
dags dato tillämpats av domstolarna. Detta skall ske med utgångspunkt i generationsskiften. 
Med detta avses situationer då en person under livstiden har skiftat sin egendom genom 
transaktioner till någon person på bekostnad av någon eller några bröstarvingar och deras 
lagstadgade rätt till laglott. Vidare finns syftet att utifrån intervjuer med ett antal advokater 
och jurister klargöra hur det förstärkta laglottsskyddet tillämpas i den praktiska 
verkligheten. Det övergripande syftet är således att både på teoretisk och på praktisk nivå 
försöka klargöra hur det förstärkta laglottsskyddet tillämpas i Sverige idag.  
 

1.3 Frågeställning 

 – Vad innebär och vilka konsekvenser ger det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4? 

 – Hur ser bestämmelsens rättsliga tillämpning ut? 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer till största delen behandla ÄB 7:4. Andra närliggande rättsregler, 
principer och institut på området kommer endast att presenteras översiktligt där det är 
nödvändigt för att ge läsaren en helhetsbild. Institutet förskott på arv kommer enbart att 
studeras i syfte att särskilja institutet från ÄB 7:4. Presentation av jämkning vid 
förmånstagarförordnanden uteblir. 
 
Ett intressant sidospår som inte kunde ges plats i denna uppsats är reglerna om 
dödförklaring. Det finns i nuläget tre lagar i svensk rätt som innehåller regler om när och hur 
en person skall anses vara avliden. Dessa regler kan komma att aktualiseras i arvsrättsliga 
situationer. 
 
Enbart svenska förhållanden kommer behandlas i uppsatsen och följaktligen uteblir en 
komparativ studie. 
 

1.5 Material och metod 

Metoden som använts i uppsatsen är rättsdogmatisk. Sedvanligt juridiskt material har 
tillämpats såsom lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vidare har även ett antal 
intervjufrågor skickats ut via mail till personer som bland annat arbetar med arvsrättsliga 
frågor i syfte att ge läsaren en bild av hur det förstärkta laglottsskyddet tillämpas i den 
praktiska verkligheten. 
 
Metoden har varit att inleda uppsatsen med att göra en bred men översiktlig genomgång av 
den svenska successionsrätten. Därefter har fokus riktats mot laglottsinstitutet i sig och      
ÄB 7:4 gällande det förstärkta laglottsskyddet. Både historik och nu gällande regler har 
presenterats. I kapitlet om ÄB 7:4 har relevanta rättsfall presenterats i direkt anslutning till 
de rekvisit som domstolen i fallen främst beaktat. I slutet av varje kapitel har jag gjort 
kortfattade analyser av det som tagits upp i aktuellt kapitel. I den slutliga analysen som 
återfinns i kapitel 6 kommer de reflektioner som framkommit under skrivandets gång att 
sammanställas. 
 

1.6 Disposition 

Inledningsvis ges i uppsatsen en översiktlig bild av den svenska successionsrätten. Områden 
såsom barns och makars arvsrätt presenteras. Därefter redogörs för testamentsrättens 
utveckling och för laglottsinstitutet i allmänhet. Även andra betydelsefulla begrepp återges 
för att få en sammanhållen bild av rättsområdet. Sedan presenteras det förstärkta 
laglottsskyddet i tredje kapitlet. Till en början ges en allmän översikt över bestämmelsen och 
därefter en mer grundlig redogörelse för i vilka situationer det förstärkta laglottsskyddet kan 
komma att bli aktuellt. Kapitlet avslutas med kritik som hämtats ur doktrin samt en kortare 
egen kommentar. I fjärde kapitlet presenteras den intervju som genomförts med ett antal 
jurister och advokater som är verksamma inom bland annat arvsrätt. Det femte och 
avslutande kapitlet innehåller en analys där egna reflektioner och slutsatser utifrån det 
studerade rättsområdet läggs fram. 
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Kapitel 2. Svensk successionsrätt – historik och definitioner 

 

2.1 Inledning 

Det förstärkta laglottsskyddet är en liten beståndsdel av ett stort rättsområde i svensk rätt, 
nämligen i vidsträckt mening familjerätt och i synnerhet successionsrätt och arvsrätt. I detta 
kapitel kommer en översiktlig historisk presentation av valda delar av rättsområdet att 
göras. Vidare kommer även grundläggande delar av den svenska successionsrätten och 
därtill hörande begrepp att presenteras för att ett helhetsperspektiv skall kunna nås för 
fortsatt läsning. 
 

2.2 Laghistorisk utveckling 

Den svenska familjerätten inbegriper äktenskapsbalken (ÄktB), föräldrabalken (FB) och 
ärvdabalken (ÄB). En sammanfattande rubrik för reglerna beträffande arv, testamente, 
boutredning och arvskifte är kort och gott successionsrätt. Det nuvarande successionsrättsliga 
regelverket har sitt ursprung i giftermålsbalken och ärvdabalken från år 1734. Först under 
1900-talet ersattes den äldre ÄB stegvis av ny lagstiftning. De centrala delarna av ÄB ersattes 
av arvslagen (Al) år 1928, testamentslagen år 1930 och boutredningslagen år 1933. Dessa 
ändringar medförde en mer modern lagstiftning på det familjerättsliga området. Sedermera 
gjordes en översyn av reglerna för arv, testamente och boutredning. De sakkunniga lade 
fram ett förslag härom år 1954 och den nuvarande lagstiftningen har varit i kraft sedan den 1 
juli 1959. ÄB har dock ändrats även efter detta datum, däribland har regler om arvsrätt för 
barn som fötts av ogift moder införts och bestämmelserna om arvsrätt vid en makes död har 
reformerats. 1 
 

2.3 Allmän successionsrätt 

Successionsrätten aktualiseras när ett dödsfall inträffat. I Sverige finns två former av 
succession, arv och testamente. Den avlidne kallas i arvsrättsligt sammanhang för arvlåtare och 
i testamentssituationer för testator eller testatrix (fem.). Även begreppet testamentsgivare 
förekommer. 2  
 
När en person har avlidit är det en mängd saker som måste ombesörjas. Egendom ska tas om 
hand, skulder betalas, fordringar krävas in och hänsyn skall tas till efterlevande make eller 
sambo. När dessa moment är klara skall den egendom som kvarstår, den s.k. 
kvarlåtenskapen, fördelas och överföras till andra personer. Regler om den avlidnes 
tillgångar och skulder samt vem eller vilka som har rätt till dennes egendom återfinns i ÄB. 
Fördelningen av en persons kvarlåtenskap sker som ovan nämnts genom arv och testamente. 
Med arv menas att kvarlåtenskapen fördelas enligt lagregler mellan arvlåtarens släktingar, 
arvingarna. 3 Ett testamente är ett ensidigt förordnande varigenom en person förfogar över 
sin kvarlåtenskap helt eller delvis. Med andra ord är ett testamente den avlidnes egen 

                                                 
1 Saldeen, Åke, Arvsrätt - en lärobok om arv, boutredning och arvskifte, 2006, s. 11 ff. 
2 A. a. s. 16. 
3 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, 2006, s 15 f. 
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yttersta vilja och riktas ofta mot andra, både fysiska och juridiska, personer. Ett testamente är 
således en dödsrättshandling, en disposition för dödsfalls skull (lat. mortis causa). 4 
Har den avlidne inte på egen hand under livstiden förordnat om sin kvarlåtenskap inträder 
följaktligen enbart de arvsrättsliga bestämmelserna. Arv och testamente är två begrepp som 
är sidoordnade varandra och vanligt förekommande är att ordet successionsrätt 
sammanfattar de båda. 5  
 

2.4 Arvsrättens utveckling 

2.4.1 Allmänt 

Reglerna om arv och testamente har i Sverige förändrats tämligen långsamt. Många av de 
bestämmelser som handlar om avliden persons kvarlåtenskap tillkom när samhället såg helt 
annorlunda ut än vad det gör idag. 6  
 
De första arvsrättliga bestämmelserna fick sin utformning i ett samhälle där det viktigaste för 
en persons ekonomiska och sociala ställning var om denne ägde jord eller ej. Att äga jord var 
bundet till släkten och således var det släkten som ärvde när en jordägande person avled. 7 
Då arvet hade stor betydelse för familjernas försörjning så fördelades arvet på ett ekonomiskt 
fördelaktigt och någorlunda rättvist sätt för familjen eller släkten. Kvinnors arvsrätt kom 
dock i skymundan och män hade företräde på denna punkt. 8 Först år 1845 fick kvinnor 
arvsrätt. 9 
 
I de äldsta lagarna tillämpades en s.k. gradualprincip med vilken menades att den som stod 
först i arvsordningen tog hela arvet. Syftet härtill var en önskan om att inte boet skulle 
splittras i för många delar. I Sverige idag tillämpas en annan metod, den s.k. 
parentelprincipen. Denna princip har sitt ursprung i svealagarna från slutet av 1200-talet och 
innebär att den avlidnes arvingar indelas i olika arvsklasser - parentel 10 - med viss 
turordning till arvet. 11   
 
Det finns tre arvsklasser. I den första finns arvlåtaren och dennes avkomlingar, följaktligen 
barn och barnbarn, och dessa står först på tur att få ärva (ÄB 2:1). Släktingar i andra 
arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar och deras barn (den avlidnes syskon och 
syskonbarn). Dessa personer ärver i de fall då inga personer finns i den första arvsklassen, 
med andra ord då den avlidne inte hade några egna avkomlingar (ÄB 2:2). Som framgår av 
ÄB 2:3 återfinns i den tredje och sista arvsklassen far- och morföräldrar och deras barn 
(fastrar, farbröder, mostrar och morbröder). Arvsordningen avslutas i och med denna tredje 
arvsklass vilket medför att kusiner inte har arvsrätt. 12 Om en avliden person inte efterlämnar 
några arvingar eller ifall enbart kusiner eller avlägsna släktingar finns tillfaller 

                                                 
4 Agell, Anders, Testamentsrätt – en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 2003, s 11. 
5 Brattström & Singer, 2006, s. 15 f. 
6 A. a. s. 19. 
7 Hafström, Gerhard, Den svenska familjerättens historia, 1974, s. 109. 
8 Brattström & Singer, 2006, s. 19. 
9 A. a. s. 20. 
10 Ordet parentel härstammar från latinets parens som betyder förälder. Saldeen, Arvsrätt, 2006, s. 42.  
11 Brattström & Singer, 2006, s. 19. 
12 Saldeen, 2006 s. 42 ff.  
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kvarlåtenskapen den s.k. Allmänna arvsfonden. Fonden förvaltas av kammarkollegiet och 
ändamålet är att främja vård och fostran av barn, ungdom och handikappade. 13 
 

2.4.2 Barns arvsrätt 

I tidigare lagregler om barns arvsrätt var det enbart barn födda inom äktenskap som var 
arvsberättigade. I början på 1800-talet aktualiserades frågan på allvar huruvida även 
utomäktenskapliga barn skulle kunna få ärva. Fattigdomen var utbredd i Sverige under 
denna tid och barn födda utom äktenskap var beroende av fattigvården för sin försörjning. 
Ett sätt att avlasta fattigvården var att ge arvsrätten större utrymme. Nyliberalistiska 
tankegångar och kyrkans minskade inflytande medförde en alltmer accepterad syn på barn 
som fötts utom äktenskap. År 1866 fick dessa barn viss arvsrätt efter sin mor vilket kan 
förklaras av socialpolitiska hänsyn och rättviseargument. 14 
 
I det politiska livet under 1800-talet fördes diskussioner angående arvsrättens syfte. När 
1900-talet såg sitt ljus fanns enighet om att blodsband - biologisk släktskap - var en 
nödvändig faktor för att en person skulle vara arvsberättigad. År 1905 erkändes barn utom 
äktenskap arvsrätt efter sin mor och hennes släkt. Det fanns vid denna tid ingen rätt för 
utomäktenskapliga barn att ärva efter fadern. Emellertid talade mycket för att arvsrätt efter 
båda föräldrarna skulle godkännas för att betona deras ansvar för sitt barn och dess 
försörjning. År 1915 konstaterade lagberedningen att även om arvsrätten formellt sett 
grundades på biologiskt släktband, krävdes dessutom att det skulle finnas en social 
samhörighet mellan arvlåtare och arvtagare. Detta medförde att förutsättningarna för 
utomäktenskapliga barns rätt att ärva sin mor respektive sin far var olika. Vanligtvis fanns 
en sådan social samhörighet mellan mor och barn men mer sällan mellan far och barn som 
fötts utom äktenskap. Lagberedningen befarade även att rätt till fadersarv för 
utomäktenskapliga barn skulle kunna leda till att fäder i större utsträckning än tidigare inte 
ville erkänna faderskapet vilket skulle leda till uteblivet underhåll till barnet. Vidare 
konstaterades det att hänsyn måste tas till mannens egen familj. Om ett okänt barn skulle 
dyka upp skulle det med största sannolikhet innebära lidande för resterande familjen efter 
mannens död. Tiden gick och flera nordiska länder införde arvsrätt efter fadern för 
utomäktenskapliga barn, men inte Sverige. Först år 1969 infördes den svenska regeln härom. 
De sakkunniga menade att släktskapet vägde tyngre än de skäl om social och ekonomisk 
samhörighet med sin far som tidigare varit aktuella. Att regeln infördes i svensk rätt innebar 
att blodsbandet fick full legimitet för arvsrätt. Arvsrätten var nu en fråga om rättvisa och 
hade inte längre någon viktig betydelse för barnets försörjning. 15 
 
Beträffande adoptivbarns arvsrätt finns idag inga skillnader från biologiska barns rätt till arv 
vilket var fallet tidigare. År 1971 infördes den nu gällande regeln vilken återfinns i ÄB 4:8. 
Ett adoptivbarn skall således utan omsvep ses som adoptantens barn. 16  
 

2.4.3 Makes arvsrätt 

Vid sidan om barns arvsrätt finns även andra personer som är skyddsvärda när en avliden 
persons kvarlåtenskap skall fördelas. En efterlevande make har ur försörjningssynpunkt ofta 
ett intresse av att göra anspråk på denna kvarlåtenskap. I äldre svensk rätt saknade makar 

                                                 
13 Brattström & Singer, 2006, s. 25 och s. 37. 
14 A. a. s. 20 ff. 
15 A. st. 
16 A. a. s. 48 f. 
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arvsrätt. De bestämmelser vi idag har beträffande makars arvsrätt har sitt ursprung i 1928 års 
Al. Redan på ett tidigt stadium upptäcktes dock att makars efterlevandeskydd behövde 
göras starkare än som var fallet i Al. Reglerna var nämligen sådana att om den avlidne 
efterlämnade barn hade de rätt att ärva hela kvarlåtenskapen omedelbart och efterlevande 
maken tvingades därmed många gånger att sälja det gemensamma hemmet, avstå från 
bohag eller genomföra andra transaktioner för att arvingarna skulle få ut sitt arv. Denna 
reglering ansågs otillfredsställande, men inte förrän i samband med införandet av 
bestämmelser i ÄB den 1 januari 1988 kom efterlevande makes arvsrätt att förbättras.  
Idag har efterlevande make rätt att ärva före makarnas gemensamma barn. Barnen får 
numera vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de kan få ärva något efter sin far eller   
mor. 17 Denna reglerings syfte var att ytterligare förstärka efterlevande makes ekonomiska 
ställning. Detta motiverades av att bröstarvingarnas försörjningsskydd inte åsidosattes på 
samma sätt som tidigare på grund av att de i regel hade förvärvsarbete och kunde försörja 
sig själva eller få hjälp med försörjning genom de sociala åtgärder som införts. 18 
 
Vad gäller s.k. särkullbarn, inte makarnas gemensamma utan enbart den först avlidne 
makens barn, kan de dock få ut sitt arv omedelbart (ÄB 3:1). Här ansågs efterlevande makes 
behov av arv inte kunna få företräde. 19  
 
När en gift person avlider aktualiseras vid sidan om arvs- och testamentsrättsliga frågor 
även regler om giftorätt. I äldre svensk rätt var giftorätten det enda en make kunde göra 
anspråk på, arvsrätt makar emellan saknades helt. 20 När ett äktenskap ingås är huvudregeln 
att makarnas egendom blir s.k. giftorättsgods och detta omfattas av giftorätten enligt ÄktB 7:1. 
Detta giftorättsgods kommer i framtiden att ingå i en s.k. bodelning och delas då lika mellan 
makarna vilket framgår av ÄktB 10:1 och 11:3. Under äktenskapet finns således ett latent 
anspråk mellan makarna att senare kunna dela värdet av varandras egendom. Bodelning 
sker först vid äktenskapsskillnad eller när ena maken avlider enligt ÄktB 9:1. Möjlighet finns 
att genomföra bodelning även under bestående äktenskap. Efterlevande make/maka har 
givits skydd framför närstående och andra personer på så vis att bodelning skall förrättas 
innan arvskifte (dvs. fördelning av kvarlåtenskap på arvingar och vissa testamentstagare 21) 
kan genomföras. Syftet med giftorätten motiveras med att den tillgodoser olika intressen på 
ett balanserat sätt, däribland jämställdhet mellan män och kvinnor, skydd för svagare part 
och skydd mot förmögenhetsskillnader som kan uppstått under ett äktenskap. Att beakta 
likadelningsprincipen när ett äktenskap upplöses har genom åren ansetts ge det mest 
rättvisa resultatet för makarna och har fortfarande stor betydelse för efterlevande makes 
ekonomiska situation, även fast samhällsstrukturen och frekvensen av kvinnor i 
förvärvsarbete ökat sedan giftorättsreglerna infördes år 1921. 22  
 

2.4.4 Tidpunkt för arvfallet 

För att arvsrätt skall föreligga finns flera förutsättningar som skall vara uppfyllda. 
Naturligtvis inleds det arvsrättsliga förfarandet med att någon avlidit. Vidare måste 
arvtagaren vara vid liv och dessutom vara berättigad till arv. Arvsrätten får heller inte 

                                                 
17 Brattström & Singer, 2006, s. 22 ff. 
18 A. a. s. 75 f. 
19 A. a. s. 22 ff. 
20 Saldeen, 2006, s. 34. 
21 A. a. s. 16. 
22 Brattström & Singer, 2006, s. 58 ff. 
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hunnit bli preskriberad vilket enligt ÄB 16:4 inträffar om den arvsberättigade inte inom tio år 
sedan dödsfallet gör gällande sin rätt till arv. 23 
 
Arvsrätten aktualiseras således när arvlåtaren avlider. I samma ögonblick som detta sker 
faller arvet vilket medför att en arvtagares konkreta rätt till arv blir aktuell. Innan dödsfallet 
var denna rätt enbart förväntad, den blivande arvtagaren visste då enbart att han eller hon 
någon gång i framtiden skulle få ett arv. I och med arvlåtarens bortgång får arvingen en 
rättighet och värdet på denna rättighet tas upp som tillgång hos arvingen direkt från 
tidpunkten för dödsfallet. Detta innebär flera saker, dels att tillgången kan få betydelse om 
arvingen försätts i konkurs, skiljer sig eller avlider innan arvlåtarens kvarlåtenskap fördelats 
och dels att arvingen inte kan avstå arvet utan att det då kommer att betraktas som en gåva 
(vilket kan medföra andra problem som senare kommer uppmärksammas i denna uppsats). 
Nästa förutsättning som skall vara uppfylld för arvsrätt är att den som skall ärva är vid liv 
när arvlåtaren avlider, vilket framgår av ÄB 1:1. Har arvtagaren avlidit före arvlåtaren 
uppkommer sällan problem då den s.k. istadarätten 24 infaller. Däremot kan situationer 
finnas som försvårar bestämmandet av om arvingen levde vid arvlåtarens död, exempelvis 
om de båda avled vid samma tillfälle i en trafikolycka. Vidare kan arvinge finnas på okänd 
ort och det är osäkert om denna är i livet. 25 
 

2.5 Testamentsrättens utveckling 

Testamentsinstitutet kommer ursprungligen från den romerska rätten 26 och infördes i 
Sverige under 1200-talet under kyrkligt inflytande 27. I takt med tiden ökade den allmänna 
uppfattningen om att egendom tillhörde släkten och inte kyrkan vilket ledde till att 
testamentsrätten utvecklades, om än i stilla mak.  Önskan om att behålla egendom inom 
släkten fanns således tidigt, både vad gäller arvsregler och testamentsbestämmelser. 
Testationsfriheten var relativt långtgående, dock inte obegränsad, och byggde på tanken om 
fri äganderätt och familjefaderns absoluta makt. 28 
 
År 1686 kom den första lagen om testamente, den s.k. testamentsstadgan. Regleringen 
utvecklades ytterligare genom 1734 års lag vilken innehöll olika regler för stad och land. 
Arvejord tillföll arvingarna medan s.k. avlingajord 29 och lösören kunde testamenteras bort. 
År 1857 infördes lika regler för boende i stad såsom boende på landsbygd. 30 
 
I Sverige fördelas idag kvarlåtenskapen av en avliden person i första hand enligt den legala 
arvsordningen 31 och enligt testamenten som undantag 32. Svensk rätt bygger således på 

                                                 
23 Brattström & Singer, 2006, s. 53 f. 
24 Istadarätt innebär att en avliden persons egna arvingar träder i den avlidnes ställe vad gäller rätten 
till arv. 

25 Brattström & Singer, 2006, s. 39 ff. 
26 A. a. s. 25. 
27 Hafström, 1974, s. 129. 
28 Brattström & Singer, 2006, s. 25 ff.. 
29 Med avlingajord menas fast egendom som arvlåtaren förvärvat på egen hand, inte egendom som 
denne fått genom arv. Brattström & Singer, 2006, s. 27. 

30 Brattström & Singer, 2006, s. 25 ff. 
31 A. st. 
32 Saldeen, 2006, s. 21. 
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uppfattningen att släktbanden är utgångspunkten när kvarlåtenskap skall fördelas men att 
denna ordning kan åsidosättas genom arvlåtarens yttersta vilja. 33 
 
Vissa begränsningar finns i testators rätt att förordna över sin egendom. För det första har 
giftorätten företräde framför testamenten. Detta medför att en gift person enbart kan 
testamentera bort halva värdet av makarnas giftorättsgods enligt de regler som presenterats 
ovan 34. För det andra kan den s.k. basbeloppsregeln i ÄB 3:1 st. 2 hindra att ett testamente 
verkställs. Denna bestämmelse utgör en arvsrättslig garanti och innebär att efterlevande 
make alltid har rätt att få behålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp, ca 
160 000 kr. För det tredje har bröstarvingar alltid rätt att efter begäran (om testamente finns) 
utfå sin s.k. laglott 35 vilken utgörs av halva arvslotten efter avliden förälder. Denna regel 
återfinns i ÄB 7:1 och kan komma att inverka på testamente. 36 
 
Rätten till arv skiljer från rätt till testamente på den grund att själva dödsfallstidpunkten inte 
får någon särskild betydelse vid testamentsfrågor, utan det viktiga i dessa situationer är när 
testamentet accepterats av en arvinge. 37 Den person som mottager ett testamentariskt 
förordnande kallas för testamentstagare. 38   
 

2.6 Laglottsinstitutet 

2.6.1 Inledning 

Att en arvlåtare genom testamente till viss del kan disponera över sin kvarlåtenskap har 
redan konstaterats. 39 I många länder runt om i världen har lagstiftaren sedan länge inte velat 
ge arvlåtaren (testatorn) en fullständig frihet att kringgå arvingarnas rätt till arv. 40 Regeln 
om bröstarvinges laglott infördes i svensk rätt år 1857. Formuleringen löd:  

 
”Ej må någon genom testamente bortgiva eller annorledes förordna om mer än 
hälften av sin kvarlåtenskap, där bröstarvinge lever efter. Andra hälften faller    
bröstarvinge till. Den hälften kallas bröstarvinges laglott.” 41  
 

Lagrummet upphävdes sedermera genom 1928 års arvslag men själva principen har i olika 
former blivit bestående och räknas som en av hörnstenarna i den svenska arvs- och 
testamentsrätten. 42 I dag återfinns reglerna om laglott i kapitel 7 ÄB. Den person som är 
bröstarvinge till testator är berättigad till laglott när denne avlider, med andra ord blir 
laglottsskyddet bara aktuellt om den avlidne har testamenterat bort hela eller delar av 
egendom. Viktigt är att skilja emellan arvslott och laglott. Med arvslott menas den del av 
kvarlåtenskapen som en arvinge, enligt huvudregeln, skall få när en arvlåtare avlider. Om 
arvlåtaren exempelvis efterlämnar tre barn skall dessa ha en tredjedel var av 

                                                 
33 Brattström & Singer, 2006, s. 25 ff.  
34 Se kapitel 2.4.3. 
35 Se kapitel 2.6. 
36 Brattström/Singer, s. 109.  
37 A. a. s. 39. 
38 Saldeen, 2006, s 20. 
39 Se kapitel 2.5. 
40 Saldeen, 2006, s. 107. 
41 Hafström, 1974, s. 134. 
42 A. st. 
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kvarlåtenskapen som sin arvslott om inte annat föreskrivits i testamente. Är bröstarvingen 
avliden träder dennes barn in som laglottsberättigade enligt principen om istadarätt. 43 
 

Arvslott 

                           
( * avliden person) 

 

Med laglott menas den del av en arvinges arvslott som inte kan berövas honom eller henne 
genom testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten, ÄB 7:1. 
Summan av laglotterna utgör således hälften av en avliden persons kvarlåtenskap.  
Laglott tillkommer enbart arvlåtarens barn, även här gäller dock principen om istadarätt. En 
laglott är följaktligen individuell för varje arvinge.  Detta medför att arvingarna B och C:s 
laglotter i figuren ovan utgör 1/6 vardera av kvarlåtenskapen och att A:s barnbarn E och F 
har rätt till 1/12 vardera om testamente finns som inkräktar på dessa laglotter.  
Resterande del av kvarlåtenskapen kallas för den disponibla kvoten som arvlåtaren fritt kan 
förfoga över genom testamente. 44 
 
Syftet med laglottssystemet är dels att garantera de närmaste släktingarna en del av 
kvarlåtenskapen och dels att skapa någorlunda rättvisa de emellan. En förälder skulle annars 
kunna gynna en bröstarvinge framför andra genom att i testamente förordna all 
kvarlåtenskap till denne och därigenom göra andra bröstarvingar arvslösa. 45 
 
Att komma ihåg är, som ovan nämnts 46, att det endast är särkullbarn som omedelbart kan få 
ut sin laglott. Barn som är makars gemensamma barn får vänta på arvet efter den först 
avlidne föräldern tills den efterlevande maken senare avlider.  
 

                                                 
43 Brattström/Singer, 2006, s 32. Samt fotnot nr. 23. 
44 Saldeen, 2006, s. 110 f. 
45 A. a. s. 108 f. 
46 Se kapitel 2.4.3. 

    D 
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2.6.2 Kritik mot laglottsinstitutet 

Familjelagssakkunniga föreslog år 1981 i sitt betänkande 47 att laglottsinstitutet skulle 
avskaffas för att kunna stärka efterlevande makes och sambos ställning. Ett avskaffande 
skulle medföra att makar och sambor helt fritt utan begränsningar skulle kunna bestämma 
över sin kvarlåtenskap och på så sätt nå det, enligt dem, mest lämpliga skyddet för den 
efterlevande. Att upphäva laglottsbestämmelserna vore möjligt enligt de sakkunniga då 
laglotten inte längre hade samma betydelse som tidigare för bröstarvingarna på grund av 
samhällsutvecklingen. 48 Flera remissinstanser konstaterade dock att institutet borde 
bibehållas och detta faktum skrev även departementschefen under på i den påföljande 
propositionen. 49 I propositionen framhölls speciellt det faktum att om laglotten avskaffas 
kunde det medföra att särkullbarn kom att missgynnas genom att arvlåtaren främst gynnade 
sin nya familj. 50 
 
I ett motionsyrkande 51 vid 1996/97 års riksdag kom frågan om avskaffande av laglotten 
återigen att aktualiseras. Motionären gav flera exempel på att det kan vara fel att en 
bröstarvinge ska ha en ovillkorlig arvsrätt. Ett av dessa exempel gällde en kvinna vars enda 
arvingar var två barnbarnsbarn i USA som hon aldrig träffat. Kvinnans enda önskan var att 
istället få ge sitt lilla sparkapital till stadens djursjukhus. Ett annat exempel handlade om en 
man som under lång tid blivit misshandlad av sin son och som hellre ville ge sin 
kvarlåtenskap till Brottsofferjouren. Motionsyrkandet avslogs emellertid av Lagutskottet 
som hänvisade till tidigare debatt som förts på området. Laglottens syfte var som bekant att 
bevara en avliden persons kvarlåtenskap inom de närmaste släktingarna och att skapa 
rättvisa. Ett avskaffande av laglottsinstitutet riskerade att missgynna speciellt särkullbarn 
och det var inget utskottet såg som positivt. Vidare ansåg utskottet att laglottsrätten var 
djupt förankrad i det allmänna rättsmedvetandet och att övriga nordiska länder inte hade 
några planer på att avskaffa institutet. 52 
 

2.6.3 Det nuvarande laglottsinstitutet 

Laglotten innebär endast en rätt till ett värde. Arvingar har i princip ingen rätt att kräva vissa 
bestämda föremål eller andelar i fastigheter etc. I den stund arvingen, trots att testamente 
föreligger, får ut så mycket egendom så att värdet motsvarar halva arvslotten (=laglotten) så 
föreligger ingen kränkning av laglotten. Det är egendomsvärdet vid tiden då boet är utrett 
som gäller när laglottsberäkning skall ske. 53 
 
Om det finns ett testamente som inkräktar på arvinges laglott måste arvingen själv begära 
jämkning i testamentet inom viss tid för att få ut sin laglott, det sker nämligen inte 
automatiskt. Detta framgår av ÄB 7:3 1 och 3 st. Tidsfristen är sex månader från den tidpunkt 
då testamentet delgavs arvingen och jämkningsbegäran sker genom att arvingen påtalar 
förhållandet för testamentstagaren. Begärs ingen jämkning kommer testamentet att bli 
gällande även fast det inkräktar på laglotten. 54 
 

                                                 
47 SOU 1981:85 Äktenskapsbalk, förslag av familjelagssakkunniga. 
48 A. a. s. 297 ff. 
49 Regeringens  proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m.  
50 Prop. 1986/87:1 s. 79. f. Se även Saldeen, 2996, s. 109. 
51 Motion L417 av Annika Jonsell (m). 
52 Betänkande 1996/97:LU8. Se även Saldeen, 2006, s. 109 f. 
53 Saldeen, 2006, s. 111. 
54 A. st. 
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2.7 Övriga betydelsefulla begrepp 

2.7.1 Gåva 

En gåva innebär att en givare avhänder sig viss egendom utan att den som mottager 
egendomen gör någon motprestation. Gåvor är s.k. benefika rättshandlingar. De 
grundläggande reglerna härom finns i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 
(fortsättningsvis GåvoL). Lagen skiljer mellan gåvor som är fullbordade och sådana som 
enbart är utlovade att ges i framtiden. Ett löfte om gåva av lös egendom är inte bindande om 
inte gåvan fullbordats. När egendomen väl traderats, kommit i gåvotagarens besittning, kan 
den enligt huvudregeln ej återkallas om inte själva gåvohandlingen på något sätt är ogiltig. 55 
Det är i en sådan situation som ÄB 7:4 kan komma att aktualiseras. Ett bindande gåvolöfte 56 
kan komma i konflikt med arvingars anspråk. Även om ett löfte är giltigt kan det komma att 
anses som ogiltigt. Detta händer i situationer då gåvan inte kan göras gällande förrän efter 
givarens död enligt GåvoL 1§ och ÄB 17:3. Om löftet om gåvan inte medför någon 
uppoffring för givaren under dennes livstid bör löftet anses ogiltigt. Om däremot 
formkraven för testamente skulle vara uppfyllda är handlingen legitim. Anser någon att en 
gåva ej skall vara giltig finns möjlighet att väcka talan härom. Någon tidsfrist finns ej. 57 
 
Tidigare fanns arvs- och gåvoskatt i Sverige. Denna togs bort genom ny lagstiftning som 
infördes år 2005. 58 
 

2.7.2 Förskott på arv   

Ett successionsrättsligt institut som kan komma att aktualiseras i nära samband med det 
förstärkta laglottsskyddet är förskott på arv. Att erhålla ett sådant förskott är att betrakta 
som en förtida utbetalning av ett kommande arv. Det uppdagas relativt ofta vid arvskiften 
att arvlåtaren under livstiden har gett vissa arvingar gåvor. Sådana gåvor kan komma att 
beaktas om övriga arvingar med intressen i arvskiftet påkallar detta. Huvudregeln vid 
förskott på arv är att kvarlåtenskapens värde justeras så att de bortgivna gåvornas värde 
inkluderas i nämnda kvarlåtenskap. 59 I svensk rätt finns den s.k. stirpalgrundsatsen vilken 
innebär att alla arvingar i samma gren av arvsordningen skall ha rätt att ärva lika mycket. 
Detta är mest tydligt vad gäller arvlåtarens barn. 60 Enligt ÄB 6:1 framgår att gåvor som den 
avlidne gett sina bröstarvingar under sin livstid utgör förskott på arv om inget annat 
föreskrivits eller avsetts när gåvan togs emot.  
 
Att gåvor skall avräknas från en arvtagares lott är enbart en presumtion. Denna kan brytas 
om arvlåtaren på något sätt gett uttryck för att avräkning inte skall ske, exempelvis om 
testamente har förordnats. Även en muntlig viljeförklaring godtas.  
                                                 
55 Malmström, Åke, Civilrätt, 2001, s. 144. 
56 Enligt huvudregeln i GåvoL är utfästelse om att en person senare skall erhålla en gåva inte bindande 
för gåvogivaren. Ett gåvoavtal blir enbart bindande då gåvan i fråga överlämnas, traderas. Även om 
en gåva inte överlämnas till mottagaren kan den vara bindande om mottagaren erhållit ett skriftligt 
dokument om att den kommer att överlämnas vid senare tillfälle. En gåva kan även vara bindande 
utan tradition om den tillkännages genom att den kommer till allmänhetens kännedom.          

    Se Ramberg, Jan & Christina, Allmän avtalsrätt, 2002, s. 133. 
57 Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt – makars och sambors egendom och bostad. Gåva, arv, testamente och 
boutredning, 2006, s. 266. 

58 Saldeen, 2006, s. 12.  
59 Brattström & Singer, 2006, s. 167. 
60 A. a. s. 32. 
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När det gäller gåvor till andra personer än bröstarvingar är reglerna inte likalydande. Här 
krävs för avräkning av gåvans värde att detta föreskrivits eller på grund av 
omständigheterna måste antas ha varit avsett när egendomen gavs. Således presumeras gåva 
till bröstarvinge vara förskott på arv medan gåva till annan arvinge inte presumerar förskott. 
För att undvika framtida tvister är det viktigt att gåvogivaren tydligt anger hur gåvan skall 
beaktas. 61 
 
Skillnaden mellan förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet är att förskottet inte 
behöver återbäras utan bara avräknas. Båda instituten kan komma att bli tillämpliga 
samtidigt då det är bröstarvinge som fått en gåva. Om förskottet inte kan avräknas är det 
alltid möjligt att pröva om förutsättningarna för det förstärkta laglottskyddet är aktuella. 62 
 

2.8 Avslutande kommentarer 

Utan större svårighet kan påstås att reglerna är många och detaljrika vad successionsrätt 
anbelangar. Många av de idag gällande reglerna har sitt ursprung som sträcker sig långt 
tillbaka i tiden, ibland mer än 1000 år. Samhällsstrukturen var då givetvis på de allra flesta 
sätt helt annorlunda än den vi upplever idag. Många regler har av den självklara 
anledningen blivit obsoleta och kommit att bytas ut eller ändras. 
 
Kan det då sägas vara skillnad på hur vi idag upplever släktbanden till skillnad från våra 
förfäder och även våra far- och morföräldrar? Svaret ger sig självt. Idag finns en mängd 
varianter på det som kallas familj. Kärnfamiljen finns den? Jag hävdar att svaret på den 
frågan är nja. Idag torde invandring vara mer naturligt i Sverige än det var för, låt säga, 
hundra år sedan även om immigration och emmigration alltid förekommit. Olika kulturer 
har olika familj- och släktförhållanden. I andra kulturer ser dessa familj- och 
släktförhållanden ofta ganska annorlunda ut än vad de gör i Sverige. Ett större värde tycks 
sättas på äldre generationer och familjerna i vissa kulturer är överlag större till antalet. Att 
den politiska debatten huruvida arvsrätten skall begränsas eller ej har troligtvis därav 
naturligen blossat upp under åren. Skall kusiner kanske i själva verket få arvsrätt? Många är 
de åsikter som presenterats i debatten. Båda sidor har bra argument. De personer som anför 
att arvsrätt för kusiner skall återinföras i svensk rätt anser bland annat att släktbanden då 
skulle stärkas, vilket får anses vara en inte alltför avlägsen ståndpunkt. Att sedan 
möjligheten att faktiskt själv genom testamente förordna över åtminstone hälften av sin 
egendom medför att kusiner på så vis ändå kan komma att åtnjuta en sorts arvsrätt, om än 
inte genom den legala arvsordningen.  
 
Beträffande laglottens vara eller icke vara sällar jag mig till den skara som anser att laglotten 
skall bevaras. Debattörer har påvisat varför laglotten borde avskaffas, argument som för mig 
är tvivelaktiga. Vad är det som säger att nära släktingar till en avliden person skulle ha 
mindre behov av arv idag än tidigare? Att försörjningen under 1900-talets början många 
gånger var kantad med stora problem för många medborgare är ett faktum men är det 
lättare nu? Idag är det svårt, troligtvis helt omöjligt, att försörja sig på enbart en persons lön 
inom en familj. Vidare är det svårt att finna ett existensberättigande om inte fast tjänst på en 
arbetsplats kan nås. Den höga pressen och stressen i vårt nutida samhälle torde medföra att 
alla inkomster, väntade eller oväntade, tas emot med öppen famn av de flesta. Ett arv 

                                                 
61 Brattström & Singer, 2006, s. 167 ff. 
62 A. a. s. 178.  
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innebär emellertid att någon när och kär gått bort men likväl är det livets gång och 
laglottsinstitutet bör inte avskaffas.  
 
Naturligtvis finns gränsfall även här. Att som kvinnan i exemplet ovan 63 ovillkorligen 
behöva utge arv till sina barnbarnsbarn vilka hon aldrig träffat kan vara olyckligt. Ett 
antagande härom torde dock vara att utgivande av laglotten i de allra flesta fall inte ger 
sådana konsekvenser.  
 
 

Kapitel 3. Det förstärkta laglottsskyddet 

 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras det förstärkta laglottsskyddet på en mer detaljerad nivå. En 
granskning av bestämmelsens olika rekvisit genomförs med stöd av förarbeten och doktrin. 
Rättsliga avgöranden beträffande ÄB 7:4 kommer att presenteras i anslutning till de rekvisit 
som avgörandet främst handlar om. Att vissa rättsfall presenterats mer i detalj än andra 
beror på att de givits ett större utrymme i doktrinen och får antas haft större prejudicerande 
verkan än andra avgöranden.  
 
Lagtexten i ÄB 7:4 lyder: 

 
Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på 
sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å 
gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej 
särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av 
den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för 
dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen 
läggas till kvarlåtenskapen.                                                                                        
 
Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall 
han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. 
Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad. 
    
Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda skäl äro 
därtill, göras gällande, i den mån det skulle lända till intrång i bröstarvinges laglott. 

 

3.2 En översikt över bestämmelsens innebörd 

Bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet återfinns i ÄB 7:4 och tillkom år 1928. 
Anledningen härtill var att skydda laglotten mot vissa benefika dispositioner från 
arvlåtarens sida under dennes livstid, närmare bestämt gåvor som till syftet är att likställa 
med testamente. Det är i regel fråga om fullbordade gåvor men bestämmelsen gäller även för 
gåvoutfästelser i den mån de är bindande. 64  
 

                                                 
63 Motion L417. Se kapitel 2.6.2. 
64 Saldeen, 2006, s. 116. 
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Genom ÄB 7:4 utsträcks laglottsgarantin för arvlåtarens bröstarvingar att erhålla viss del av 
kvarlåtenskapen. 65 För gåvor till arvingar ger visserligen reglerna om förskott på arv ett 
visst skydd mot en arvlåtares olika dispositioner men ÄB 7:4 utvidgar således detta skydd. 
Det förstärkta laglottsskyddet avser gåvor även till andra än arvingar. 66 
 
Före år 1928 fanns inget laglottsskydd för gåvor med testamentariskt syfte som arvlåtare 
givit bort under livstiden. Hade gåvor generöst bortgivits vilka medförde att kvarlåtenskap 
sedan saknades eller åtminstone var obetydlig var arvingarna tvungna att nöja sig med detta 
faktum. Laglottsskydd fanns vid denna tidpunkt enbart beträffande testamente. 
Lagberedningen ansåg att bröstarvinges rätt till laglott inte i allmänhet behövde skyddas 
mot arvlåtarens gåvor under livstiden då den egna dispositionsfriheten bedömdes väga 
tyngre. Erforderligt laglottsskydd kunde dock inte på denna grund undgås. Om arvlåtarens 
avsikt i själva verket var att kringgå laglottsreglerna ansåg lagberedningen att även gåvor, 
vid sidan om testamentariska förordnanden, skulle skyddas. 67 Det förstärkta laglottsskyddet 
innebar således att en make inte i hur stor utsträckning som helst kunde gynna exempelvis 
en make i ett senare äktenskap eller barn i en yngre kull på bekostnad av andra arvingar. 68 
Av senare praxis framgår att ÄB 7:4 kan bli tillämplig även om arvlåtarens avsikt med 
bortgivandet av gåvor inte var att kringgå laglottsskyddet. Det har nämligen ansetts vara 
tillräckligt att avsikten var att ordna successionen, med andra ord att den som givit bort gåvor 
har börjat reflektera över sin framtida bortgång. 69  
 
   Detta diskuterades i NJA 1973 s. 687. I fallet hade ett par föräldrar genom ett gåvobrev givit bort 
aktier till sin son på bekostnad av parets två döttrar. Sonen arbetade i faderns verkstadsföretag och 
erhöll genom gåvan en betydande del av företagets aktier istället för löneökning vilken sonen 
efterfrågade. Sonen hade genom åren moderniserat företaget och fått det på fötter igen. En stor 
arbetsinsats låg bakom denna utveckling och hans lön var oskäligt låg i förhållande till det arbete han 
lade ned. Gåvan av aktierna till sonen upptäcktes av döttrarna först vid bouppteckningen efter deras 
far. Döttrarna yrkade genom stämning att deras laglotter blivit kränkta. Syftet med gåvan av aktierna 
var enligt döttrarna att likställa med ett testamente då fadern var 77 år gammal vid gåvotillfället. 
Syftet var att ordna successionen på så sätt att aktieposten som sonen fick inte skulle komma att delas 
upp på de tre barnen. Fadern hade vidare inte gjort någon uppoffring genom gåvan utan han 
stannade kvar i företaget och uttog lön därifrån. Sonen hävdade i sin tur att gåvans syfte enbart var att 
uppfatta såsom ersättning för hans långvariga arbetsinsats i företaget. Ingen avsikt har funnits att 
kringgå laglottsreglerna vilket sonen menade måste vara fallet för att ÄB 7:4 skulle bli aktuell.  
   Häradsrätten (HR) fann att döttrarnas laglotter genom gåvan till sonen kränkts. Hovrätten (HovR) 
gjorde samma bedömning beträffande att gåvan till syftet var att likställa med testamente. Vidare 
diskuterade HovR:n att det enligt ordalydelsen i ÄB 7:4 inte finns något rekvisit enligt vilken en 
gåvogivare måste ha avsett att kränka en bröstarvinges laglott. Lagrummet förutsätter enbart att 
gåvan lämnats under sådana omständigheter eller på sådana villkor att den till syftet är att likställa 
med testamente. HovR:n redogör vidare att detta dock stämmer mindre väl överens med vad som 
följer av lagberedningens betänkande som ligger till grund för ÄB 7:4. I vissa delar stöder 
lagberedningens uttalanden att det inte krävs någon avsikt att kringgå laglottsreglerna och i andra 
delar finns motsägelser. Domstolen fann på grund av detta att man genom motiven bakom 
bestämmelsen i ÄB 7:4 inte kan dra någon säker slutsats om det verkligen krävs någon avsikt för att 
stadgandet skall kunna tillämpas. Enligt ordalydelsen finns inget sådant rekvisit. HovR:n fann vid 
övervägning härav att det inte skall fordras någon avsikt hos givaren att kränka laglotten. ÄB 7:4 kan 

                                                 
65 Brattström & Singer, 2006, s. 113. 
66 Saldeen, 2006, s. 116. 
67 SOU 1925:43 Förslag till lag om arv m.m. s. 311 ff. 
68 Walin, Ett par arvsrättsliga spörsmål, Svensk juristtidning 1972, , s. 131 f. Se även NJA II 1928, s. 444 ff. 
69 Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken Del I, 2000, s. 184 f. Se även Brattström & Singer, 2006, s. 
113. 



 21 

ändå tillämpas. Domstolen fann dock slutligen att rekvisitet särskilda skäl 70 låg för handen i detta fall. 
Högsta domstolen (HD) fann att syftet med ÄB 7:4, enligt förarbetena, var att förhindra förfoganden i 
avsikt att kringgå laglottsreglerna. Det betonades att ett sådant kringgående var ytterst stötande för 
rättskänslan. Utformningen av lagrummet medför dock att regeln kan bli gällande även i andra fall än 
när arvlåtaren haft denna avsikt. Skyddet har nämligen anknutits till en grupp av gåvor som till syftet 
är att likställa med testamente. Ofta men inte alltid har då givarens avsikt varit att kringgå 
laglottsreglerna. HD fann således att sonens tolkning av bestämmelsen i ÄB 7:4 att avsikt måste finnas 
för tillämpning var felaktig. Även HD beaktade särskilda skäl vilket medförde att sonen fick återbära 
en del av gåvan, dock inte så stor del som från början var aktuell. 
 

I det nuvarande lagrummet stadgas att om arvlåtaren under livstiden gett bort egendom 
under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med 
testamente, ska reglerna beträffande laglott vid testamente tillämpas (vilket följer av ÄB 7:2-3 
§§) även på denna bortgivna egendom. Egendomen skall återbäras och om detta inte kan ske 
skall ersättning för dess värde utges. Egendomen skall läggas till kvarlåtenskapen och 
laglotten beräknas först därefter. Rätten till förstärkt laglottsskydd kan inte göras gällande 
om särskilda skäl talar emot detta. Vidare stadgas att om bröstarvinge vill göra det förstärkta 
laglottsskyddet gällande mot gåvotagaren, skall talan väckas inom ett år från det 
bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Genomförs inte detta inom tidsfristen finns inte 
längre någon talerätt. Om gåvan inte var fullbordad vid arvlåtarens bortgång får den göras 
gällande enbart om särskilda skäl finns och om inte bröstarvinges laglott kränkts.   
 
Gåvor som är att likställa med testamente och som därmed faller under ÄB 7:4 är trots allt 
giltiga och skall verkställas fullt ut, med undantag för vad som följer av bestämmelsens 
regler om återbäring eller återbetalning. 71 Vidare bör nämnas att det är endast 
laglottsberättigade personer som åtnjuter skyddet som följer av ÄB 7:4. En efterlevande 
make kan således inte erhålla skydd mot gåvor vare sig när arvskifte eller bodelning är 
förestående. 72 
 
En arvinge som är berättigad laglott har rätt att få information ifall arvlåtaren bortgivit några 
gåvor under livets gång. Detta framgår av ÄB 20:5 3 st. Denna information kan arvingen 
begära ska upptas i bouppteckningen. 73 
 
 

3.3 När aktualiseras det förstärkta laglottsskyddet? 

3.3.1 Inledning 

För att ÄB 7:4 skall kunna tillämpas krävs som bekant att gåvan till syftet är att likställa med 
testamente. Vad detta innebär är att gåvan i själva verket har givits med hänsyn till 
kommande dödsfall. Av motiven till Al framgår att beträffande dessa gåvor ”saknas i regel 
det avhållande moment som består i att den ekonomiska följden av gåvan går ut över 
givaren själv”.  Det är vid två typer av gåvosituationer som det förstärkta laglottsskyddet 
kan komma att bli aktuellt.  Dels i de fall där givaren tror sig avlida inom kort och dels i de 
fall där egendom formellt sett har givits bort men att detta skett på sådana villkor eller under 

                                                 
70 Se nedan kapitel 3.4. 
71 Se kapitel 3.9. 
72 Carlén-Wendels, Thomas, Bodelning och arvskifte, 1994, s. 112. 
73 Grauers, 2006, s. 137 f. 
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sådana omständigheter att arvlåtaren kan behålla nyttjanderätten till egendomen fram till sin 
död. 74 
 

3.3.2 Givaren tror sig avlida inom kort  

Den första situationen som kan medföra en tillämpning av ÄB 7:4 är när en gåvogivare 
väntar döden inom en relativ snar framtid. Det avhållande momentet i detta fall är således 
att givaren är inställd på att dö och därför inte nämnvärt bryr sig om vad som händer med 
sin egendom. Gåvor som kan vara aktuella i detta sammanhang är de som givits på 
dödsbädden eller under givarens sista sjukdom. Även gåvor som givits tidigare kan bli 
föremål för tillämpning av regeln om ändamålet med dessa kan antas ha varit att ordna 
successionen. Hit räknas fall då givaren vid gåvotillfället var svårt sjuk och trodde att slutet 
var nära men sedermera tillfrisknade. För att gåvor av detta slag skall kunna antas ha samma 
syfte som testamente krävs att det inte har gått för lång tid mellan gåvan och dödsfallet. 75 
 

3.3.3 Bibehållen nyttjanderätt 

Den andra gruppen av fall rör situationer då givaren givit bort egendom under sådana 
förhållanden att han eller hon kan utgå ifrån att få behålla nyttan av egendomen. För 
givarens återstående tid i livet bibehålls således nyttjanderätt och avkastningsrätt till 
egendomen. Situationen kan även vara att givaren inte genom gåvan gjort någon kännbar 
uppoffring. Exempelvis kan detta ske om gåva givits till make eller till någon annan som 
givaren delar bostad med, då har givaren följaktligen inte offrat något utan kan bibehålla 
nyttjanderätten såsom förut. Vidare kan regeln enligt motiven innefatta gåvor som innebär 
att ett skuldebrev utfärdas och som förfaller till betalning först när utfärdaren avlider. 76 
Detta förhållande är dock troligtvis inte gällande idag. Av ÄB 17:3 framgår att utfästelser om 
gåvor under givarens livstid är ogiltiga och av den anledningen behöver inte ÄB 7:4 
tillämpas i fråga om sådana skuldebrev. 77 Andra situationer som omnämns i doktrin är då 
förmögenhetsöverföringar sker från ena maken till den andra genom bodelningar. Detta 
innebär att inte bara faktiska gåvor kan angripas utan även andra transaktioner. 78 
Exempelvis handlingen att genom äktenskapsförord göra en makes egendom enskild kan 
efter omständigheterna komma att aktualisera bestämmelsen. 79 Är fördelarna större för 
givaren än den uppoffring som sker då blir regeln om det förstärkta laglottsskyddet  
aktuell. 80  
 
Vid tillfällen när gåvor givits med bibehållen nyttjanderätt för givaren är det inte av så stor 
vikt att klarlägga hur lång tid som passerat mellan gåvotillfället och dödsfallet. Viktigast är 
här att fastställa givarens avsikt med gåvan. För att bestämmelsen i ÄB 7:4 ska bli tillämplig 
på dessa gåvor krävs att avsikten var att ordna successionen. 81  
 

                                                 
74 SOU 1925:43, s. 315. 
75 A. st.  
76 A. a. s. 315 f. 
77 Saldeen, 2006, s. 116. 
78 Brattström & Singer, 2006, s. 114. 
79 Walin, 2000. s. 186.  
80 Brattström & Singer, 2006, s. 114. 
81 Walin, 2000. s. 186. 
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3.3.4 Relevanta rättsfall 

Ett relativt stort antal rättsfall behandlar dessa två typer av situationer som kan 
innebära att tillämpning av ÄB 7:4 kan komma till stånd. Bland dessa kan särskilt 
följande nämnas. 
 
   NJA 1963 s. 345. Fallet handlar om en kvinna som hade ett utomäktenskapligt barn, en son. När 
sonen var fjorton år gifte modern sig. Efter en tid uppstod konflikt mellan sonen å ena sidan och 
modern samt styvfadern å andra sidan. Härefter ansökte makarna om boskillnad (numera bodelning) 
och i samband härmed upprättades ett inbördes testamente.  Däri framgick att kvinnan vid mannens 
död skulle erhålla hela hans kvarlåtenskap med nyttjanderätt. Det som återstod av denna 
kvarlåtenskap vid kvinnans bortgång skulle tillfalla en viss förening. Både i det upprättade inbördes 
testamentet och i ett senare upprättat tilläggstestamente uppgavs att under inga förhållanden skulle 
någon eller några av makarnas arvingar få ta del av makarnas kvarlåtenskap. Mannen avled fem år 
efter bodelningen och kvinnan inte förrän trettiofyra år senare. Sonen anförde att hans laglott till viss 
del hade kränkts. Fråga i målet var om bodelningen och de rättshandlingar som däri företogs innebar 
gåva från kvinnan till mannen och, om så var fallet, huruvida särskilda skäl kunde anses föreligga för 
att inte jämkning skulle bli aktuell enligt ÄB 7:4. HD fann att gåvan var att likställa med testamente. 
Särskilda skäl ansågs inte föreligga mot att jämka gåvan till fördel för sonen. Sonen fick i och med 
HD:s dom i fallet en viss del av en i målet upptagen fast egendom.  I domen fanns en skiljaktig 
ledamot som underströk att det är viktigt att beakta tidpunkten för när en gåva ges i förhållande till 
dödsfallet. Gåvan skulle inte likställas med testamente på den grund att kvinnan avled först trettiofem 
år efter det att gåvan gavs bort.  Omständigheterna var dock särpräglade i detta fall och detta 
medförde trots allt att gåvan kunde likställas med testamente.  
 
Övriga avgöranden som i detta sammanhang kan nämnas är NJA 1934 s. 462 och NJA 1935 s. 
203. Även där behandlas gåvor som bortgivits när givaren trodde sig komma att avlida inom 
kort. 
 
   NJA 1998 s. 534. Detta fall handlar om en kvinna som tidigare var gift med en man som hon fick tre 
barn tillsammans med. Kvinnan gifte sig sedan på nytt. År 1967 förvärvade hon en stor gård dit 
makarna flyttade. Kvinnans nya man lämnade sitt dåvarande arbete för att hjälpa sin fru med 
egendomens skötsel. Genom gåvobrev år 1983 skänkte hon sin gård som bestod av sju 
jordbruksfastigheter till den s.k. Kungliga skogs-, och lantbruksakademien (Akademien). Syftet med 
gåvan var att för framtiden kunna bevara egendomen för att möjliggöra forskning inom jordbruk, 
skogsbruk och husdjursskötsel. Gåvobrevet innehöll en rad olika villkor, däribland att makarna under 
deras återstående livstid skulle ha jakt- och fiskerätt på fastigheterna. Vidare skulle ett markområde 
avstyckas för att bereda plats åt ny bostad åt makarna. Akademien skulle överta de skulder som 
belastade fastigheterna. Makarna var två av ledamöterna i den styrelse som utsågs till att förvalta 
gården. Vidare fanns ett hyresavtal som var daterat samma dag som gåvobrevet. Däri stod att 
makarna skulle hyra huvudbyggnaden på fastigheten samt därtill hörande tomt, nödvändiga 
utrymmen i ekonomibyggnader och uppställningsplatser under sin återstående livstid. Akademien i 
sin tur erhöll nyttjanderätt till vissa maskiner mot ersättning.  Kvinna testamenterade senare dessa 
maskiner till Akademien med äganderätt. Hennes man gavs nyttjanderätten till desamma. Av 
akademien fick kvinnan lön för det arbete hon lade ner på gården.  
   Kvinnan skrev ett brev till sin ena son några veckor efter att gåvobrevet till Akademien författades. I 
brevet berättade hon om gåvan. Anledningen till att hon gav hela egendomen till Akademien var att 
hon inte ansåg det möjligt för barnen att ta över jordbruksegendomen den dag hon var borta. De 
skulle inte kunna lösa ut varandra. Det var vidare hennes stora förhoppning att egendomen som 
funnits i hennes släkts ägo sedan 1930-talet genom donationen inte skulle behöva säljas utan kunna 
leva vidare i oförändrat skick. År 1988 skänkte kvinnan genom ett nytt gåvobrev en aktiepost till 
Akademien. Gåvan var värd en miljon kr.  
Det framkommer i fallet att kvinnan sedan 1970-talet led av lungbesvär. Flera gånger krävdes 
sjukhusvård härför. I slutet på 1980-talet behövde hon stundtals syrgas i hemmet. Hon opererades vid 
samma tid för bröstcancer. Kvinnan avled år 1993. 
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   Barnen hävdade att moderns avsikt med gåvan av egendomen var att ordna successionen. Hon 
gjorde heller ingen ekonomisk uppoffring genom gåvan. Hon fick bland annat bo kvar i den 
ståndsmässiga huvudbyggnaden på gården mot låg hyra och det arbete som makarna utförde på 
fastigheten motiverade inte den lön som de fick.  
   TR:n ansåg, i linje med barnen, att moderns gåva till Akademien var en gåva som till syftet var att 
likställa med testamente. TR:n beaktade även i sin dom moderns hälsotillstånd. Beträffande 
aktieposten som Akademien fick hävdar TR:n att denna antagligen inte skulle ha mottagits om inte 
Akademien dessförinnan hade tagit emot gården. Avsikten med aktiegåvan ansågs även den varit att 
ordna successionen.  
   HovR:n bedömde emellertid saken annorlunda. Där ansågs att makarna visst hade gjort 
uppoffringar i och med gåvorna och att dessa gåvor inte till syftet kunde likställas med testamente.  
Barnens käromål lämnades utan bifall.  
   I HD gjordes en grundläggande utredning av ÄB 7:4. Regleringen innebär ett undantag från den 
allmänna rättsprincipen att ägare till viss egendom har rätt att förfoga över den. Undantaget finns för 
att bröstarvingar skall kunna skyddas mot sådana förfoganden som utgör ett kringgående av 
laglottsreglerna. Även i detta rättsfall, såsom i NJA 1973 s. 687 82 uttalade sig domstolen att 
förarbetena till ÄB 7:4 delvis är motsägelsefulla och därmed försvårar tolkningen av bestämmelsen. 
HD fann att kvinnans avsikt i det förevarande fallet var att ordna successionen genom gåvorna som 
gavs bort. Utredningen visade att hon haft tankar om egendomens framtid i åtminstone i drygt tjugo 
år. Hon var angelägen om att egendomen skulle hållas samman och hennes uppfattning, enligt HD, 
synes ha varit att gårdens framtid skulle vara tryggad om Akademien övertog egendomen. 
Omständigheter i fallet, bland annat brevet till ena sonen, visar dock på att kvinnan också hade ett på 
förhållandena i livstiden inriktat intresse av att gåvan kom till stånd. Hon var angelägen att få till 
stånd gåvan då hon befarade att hon och hennes man under kommande år inte skulle ha orkat ta hand 
om egendomen.  Sönerna (kvinnan hade två söner och en dotter) gjorde i fallet gällande att gåvan av 
egendomen föranleddes av att modern var eller trodde sig vara allvarligt sjuk och att hon väntade 
döden inom kort. Dottern i sin tur hävdade att modern visserligen inte ansåg sig vara döende med 
ändå så sjuk att hon planerade för sin bortgång. Utdrag ur patientjournaler visade att detta faktum 
stämde, vid tiden för gåvan försämrades kvinnans hälsa. Domstolen ansåg dock att hennes handlande 
inte styrdes av hennes hälsotillstånd. Enbart av denna anledning ansågs inte gåvan av det skälet 
kunna likställas med testamente. 
   Beträffande de avtal som förekom i fallet, bland annat hyresavtal och förvaltningsavtal, gjorde HD 
den bedömningen att dessa var till fördel för makarna. Paret kunde bo kvar på gården och fortsätta 
verka där på väsentligen samma sätt som tidigare. Detta beskrev även modern i det brev som 
skickades till ena sonen. Genom gåvan avstod emellertid kvinnan från äganderätten till egendomen, 
akademien övertog rätten att förfoga över fastigheterna liksom rätten till avkastning därav. Dessa 
rättigheter hade Akademien redan då kvinnan levde. Det var inget som skedde först genom hennes 
bortgång. Makarna skulle efter gåvan arbeta i Akademiens intresse och efter riktlinjer som bestämdes 
av styrelsen. Sammantaget fann HD att de fördelar som kvinnan gavs genom gåvan inte kunde 
uppväga den uppoffring som överlåtelsen av äganderätten innebar för henne.  Inte heller gåvan av 
aktieposten ansågs kunna likställas med testamente. HD fastställde således HovR:ns dom.  
 
   NJA 1985:414. År 1979 avled en man vilken efterlämnade hustru och dotter som dödsbodelägare. 
Dottern var född utom äktenskapet men mannen hade erkänt faderskapet och därtill fullgjort sin 
underhållsskyldighet gentemot flickan. Makarna hade tidigare, år 1965, upprättat ett inbördes 
testamente i vilket föreskrevs att den av makarna som överlevde den andre skulle erhålla all den 
avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. I slutet av år 1969 genomförde makarna en lång rad 
rättshandlingar – äktenskapsförord och bodelningar – vilka tillsammans medförde att den allra största 
delen av makarnas giftorättsgods blev hustruns enskilda egendom. I samband med dessa 
transaktioner infördes i Sverige regeln om att även utomäktenskapliga barn skulle ha arvsrätt.  
   Flickan (mannens dotter) yrkade fastställande av att hon var berättigad att av modern få ut sin 
laglott efter fadern. Hon hävdade att makarnas olika transaktioner genomfördes då fadern var 
gammal. Han hade överfört äganderätten av i stort sett all sin egendom till hustrun utan krav på 
vederlag från hennes sida. Han hade även efter transaktionerna dock bibehållen tillgång och 
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nyttjanderätt till egendomen. Dottern ansåg att det var fråga om gåva som faller under ÄB 7:4. Syftet 
med transaktionerna var att dottern skulle bli arvlös.  
   Kvinnan hävdade att då rättshandlingarna genomfördes fanns inte någon rätt till arv efter fadern för 
utomäktenskapliga barn. Det var först när de nya reglerna härom antogs i januari år 1970 som det blev 
klart att arvsrätten skulle utvidgas. Syftet med makarnas transaktioner var deras gemensamma 
önskan att kvarvarande kvarlåtenskap efter den sist avlidne maken skulle tillfalla kvinnans släkt.                    
Vidare hävdade kvinnan att de olika transaktionerna som genomfördes återställde det egentliga 
äganderättsförhållandet på ett sätt som bättre svarade mot vardera makens inkomster och utgifter. 
Vare sig separat eller tillsammans utgjorde rättshandlingarna sådan gåva som avses i ÄB 7:4. Kvinnan 
medgav dock att makarna tidigare bortgivit en gåva med testamentariskt syfte. Om domstolen dömde 
att laglottsskydd fanns för flickan så borde enligt kvinna jämkning ske. Detta med hänsyn bland annat 
till att det aldrig uppkom någon social och ekonomisk samhörighet mellan mannen och hans dotter.  
   I TR:n bifölls dotterns yrkanden om att utfå laglott och i HovR:n bifölls kvinnans talan. HovR:n fann 
inte att transaktionerna inte utgjorde gåvor. 
   HD beslöt följande dom. Den omständigheten att makarnas transaktioner företogs före 
ikraftträdandet av reglerna om utomäktenskapliga barns arvsrätt efter fadern kan inte frånta flickans 
rätt att påkalla jämkning enligt ÄB 7:4.  Samtliga transaktioner gjordes inom loppet av två månader. 
Syftet var som bekant att skydda makarnas kvarlåtenskap till förmån för kvinnans släktingar, med 
andra ord en form av att ordna successionen efter makarna De vidtagna åtgärderna innebar att 
mannens egendom reducerades kraftigt medan kvinnans egendom i motsvarande mån blev hennes 
enskilda. Mannen måste dock insett att förmögenhetsöverföringarna ändå inte skulle innebära någon 
faktisk uppoffring för honom. HD gjorde bedömningen att även om de olika rättshandlingarna var för 
sig inte kunde betraktas som gåvor så var detta fallet vid en samlad bedömning. Transaktionernas 
syfte kunde därmed likställas med testamente. HD biföll heller inte kvinnans andrahandsyrkande 
beträffande jämkning av laglott. Kvinnan dömdes utge ersättning till flickan.  
 
Olika rättshandlingar har kommit att betraktas som gåva genom åren. Bland annat har 
försäljning till uppenbart underpris kommit att räknas hit, detta följer av NJA 1939 s. 17.  
I rättspraxis har bedömningar gjorts att även äktenskapsförord, bodelning och boskillnad  
kan räknas som gåva. Detta förhållande framgår av NJA 1949 s. 632 samt ovan refererade 
NJA 1985 s. 414. 83 
 
   Några underrättsavgöranden som kan nämnas i anslutning till redovisning av rekvisitet om gåvor 
med testamentariskt syfte är Stockholms TR mål nr T 646-00, T 648-00, T649-00 och T650-00. Fallet 
handlar om en avliden konstnärs kvarlåtenskap. Det är fyra av mannens sex barn som yrkar utfå sina 
laglotter från mannens nya hustru. Bland annat omnämns sjuttio stycken gåvobrev och TR:n fann att 
detta tillsammans med övriga omständigheter i fallet var att betrakta som gåvor som ”med styrka” 
talade för att ha testamentariskt syfte. 
 
   Även i Göta HovR:s dom i målet T 403-99 yrkade några särkullbarn på att utfå sina laglotter. I fallet var 
fråga om bland annat aktier i familjeföretaget. Företaget producerade el. Gåvobrev beträffande aktier i 
bolaget gavs till nya hustrun som utgörande enskild egendom. Dessa aktier och avkastningen därav 
fick hustrun ej göra sig av med. Vid hennes död skulle andelarna och sparad avkastning tillfalla 
hennes och makens gemensamma barn. Vidare erhöll hustrun genom bodelning och testamente i stort 
sett mannens hela egendom i företaget samt hans kvarlåtenskap då han avled.  Särkullbarnen 
hävdade i TR:n att syftet med dessa transaktioner var att ordna successionen och att därmed den nya 
kärnfamiljen skulle gynnas. Hustrun hävdade att paret inte haft någon tanke på succession utan att 
överföringarna genomförts för att hon skulle få egen inkomst och inte behöva tillfråga sin man varje 
gång hon behövde pengar. Gåvorna hade dessutom givits långt innan han avled. TR:n bedömde att 
gåvorna var benefika överlåtelser vilka avsåg att ordna successionen. Gåvornas syfte var att likställa 
med testamente. Mannen hade även bibehållit avkastningen och nyttan av den bortgivna egendomen. 
Nedsättning av gåvorna blev således aktuell enligt ÄB 7:4. HovR:n fastställde TR:ns dom förutom vad 
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gällde beräkning av ränta. Hustrun överklagade till HD utan framgång. Prövningstillstånd medgavs 
ej.      
 
    

3.4 Särskilda skäl - Undantag för tillämpning av ÄB 7:4  

ÄB 7:4 innehåller inget krav på bevisning att en gåvotagare haft ond tro när gåvan togs emot. 
Vad gäller nedsättnings- och återbäringsskyldighet för denne person likställs han eller hon 
automatiskt med besittare i ond tro. 84 Det torde utan tvivel följaktligen vara så att 
mottagaren i själva verket har helt klart för sig vad syftet med gåvan är. 85 
  
Däremot kan utläsas ur bestämmelsen att den inte skall tillämpas om ”särskilda skäl” talar 
mot den. Genom att formulera stadgandet på detta sätt har en möjlighet givits att beakta 
sådana omständigheter som annars skulle kunna medföra att regeln ger ett alltför 
otillfredsställande resultat. Exempel på särskilda skäl kan vara följande situation. En 
arvlåtare har tidigare givit ett av sina två barn en gåva. Det angavs att gåvan inte skulle 
avräknas på barnets kommande arv. När arvlåtaren sedermera låg för döden gav han bort 
det lilla han hade kvar av sin egendom till det andra barnet för att så långt som möjligt 
kompensera barnet för vad dess syskon redan mottagit. Om 7:4 skulle tillämpas utan 
omsvep skulle detta kunna drabba gåvotagaren av den senare gåvan på ett alltför hårt sätt. 86 
Även om en gåva anses vara till syftet likställt med testamente kan rekvisitet 
särskilda skäl medföra att gåvan kan stå sig mot rätten till laglott. 87 
 
Innebörden av rekvisitet om särskilda skäl klargjordes i NJA 1940 s. 54 av 
justitierådet Lind. Han säger däri att rekvisitet banar väg för en möjlighet att 
underlåta jämkning av en gåva som faller under bestämmelsen i ÄB 7:4. Vidare ger 
rekvisitet utrymme för att i viss mån begränsa verkningen av en jämkning. Detta 
innebär att om en gåva inte kan återbäras kan ersättningen för gåvan komma att bli 
lägre. Lind anför även att den regel som gäller vid besittning i ond tro inte skall vara 
tillämplig på mottagaren. Detta trots att en gåvomottagare likställs med en besittare i 
ond tro. Om särskilda skäl anses föreligga kan vidare tänkas att avkastning som i 
normala fall skall läggas till gåvans värde kan nedsättas. En domstol kan också 
underlåta att ta hänsyn till en egendoms avkastning som tillkommit mellan dagen 
för dödsfallet och själva skiftesdagen. 88 
 

3.4.1 Relevanta rättsfall 

Rekvisitet särskilda skäl har varit uppe till prövning ett flertal gånger.  
 
   NJA 1942 s. 609. En änka med två barn gav sin hushållerska ett gåvobrev som tack för hennes 
tjänster. Detta gåvobrev bortgavs mindre än ett år före givarens död. HD fann att det var fråga om 
gåva som till syftet kunde likställas med testamente men att särskilda skäl förelåg mot jämkning. HD 
uttalade att hänsyn var tvungen att tas med hänsyn till omfattningen av det arbete som hushållerskan 
utfört hos änkan. De omständigheter som grundade att rekvisitet särskilda skäl fick avgörande 
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betydelse var att hushållerskan fått låg lön samt att hon genom arbetet blev sjuk och fick nedsatt 
arbetsförmåga. Jämkning av gåvan skulle inte ske. 
 
   NJA 1954 s. 517. Fallet handlar om en änka med två barn, en son och en dotter. Dottern fick en gåva 
som ansågs vara likställd med testamente. Domstolarna fann dock att sonen före gåvotillfället 
ekonomiskt utnyttjat modern på bekostnad av systern i sådan stor omfattning att särskilda skäl 
bedömdes föreligga.  
 
I det ovan refererade rättsfallet NJA 1963 s. 345 89 behandlades som bekant även frågan om 
särskilda skäl mot jämkning kunde anses föreligga. De olika instanserna hade skilda åsikter 
vad gällde detta rekvisit. Rådhusrätten (RR) och HovR:n ansåg att sonens tidigare 
våldsamma leverne medförde att särskilda skäl förelåg. HD ansåg däremot att sonens 
uppförande fyrtio år tidigare i livet inte kunde medföra att hans rätt till laglott skulle 
förnekas. 90  
 

3.5 Gåvans värde 

En bortgiven gåva behandlas på samma sätt som om det var fråga om ett 
testamentsförordnande. Värdet på den egendom som givits bort adderas till 
kvarlåtenskapen. 91 Med andra ord behandlas laglotten som om gåvan aldrig givits utan att 
den finns kvar som en tillgång tillsammans med övrig kvarlåtenskap. 92  
En gåvas värde skall beräknas vid den tidpunkt då återbäringen blir aktuell, nämligen dagen 
då boet är utrett. Detta innebär att själva tidpunkten då gåvan bortgavs inte har någon 
betydelse. 93  
 

Exempel: A avlider. Fyra bröstarvingar finns och kvarlåtenskapen är på 600 000 kr. 
Ett år innan dödsfallet genomgick A en stor operation och i samband härmed 
skänkte han en fastighet till det barnbarn han tyckte mest om. Vid gåvotillfället var 
fastigheten värd 500 000 kr och vid dödsfallet 1 000 000 kr. På denna transaktion är 
ÄB 7:4 tillämplig. För att kunna beräkna laglotten skall gåvans värde läggas till 
kvarlåtenskapen, vilket här ger 1 600 000 kr. Då laglotten utgörs av halva 
arvslotten medför detta att varje barns laglott är 200 000 kr (Arvslott: 1 600 000/2 = 
800 000 kr. Laglott: 800 000/4 = 200 000 kr.) Ur kvarlåtenskapen kan varje barn få 
150 000 kr (600 000/4). Varje barn har således rätt att kräva 50 000 kr för att utfå 
sina respektive laglotter. 94 

 

Det blir följaktligen gåvans värde vid boutredningen som blir grundläggande för laglottens 
beräkning och som kommer att bestämma omfattningen av den återbäringsskyldighet som 
blir aktuell. När värdet beräknas har det ansetts möjligt för gåvotagaren att dra ifrån skulder 
som gåvans mottagande inneburit, detta var fallet i NJA 1945 s. 81. 95  
 
För att en bröstarvinge skall utfå sin laglott måste denne begära jämkning av gåvan på 
samma sätt som enligt ÄB 7:3 skall ske beträffande testamente.  Det belopp till vilket gåvan 
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genom en jämkning nedsätts skall återbäras av gåvotagaren. Är gåvotagaren insolvent 
drabbar det de laglottsberättigade arvingarna som då inte har någon möjlighet att utfå några 
pengar. 96  
 

3.6 Gåvor till bröstarvinge 

En gåva som bröstarvinge tar emot skall avräknas på dennes arvslott enligt reglerna om 
förskott på arv (ÄB 6:1). Detta hindrar inte att även reglerna om det förstärkta 
laglottsskyddet kan bli aktuella. Har arvlåtaren gett så stort förskott till någon att det är 
tydligt att gåvan inte skulle kunna avräknas på kommande laglott anses det vara ett tecken 
på arvlåtarens avsikt var att ordna successionen utan att testamentsförordnande föreligger. 
Detta förhållande vid sidan av övriga omständigheter kan aktualisera ÄB 7:4. Gåvan 
likställas då med testamente och arvingen har således ingen rätt att få ut mer ur 
kvarlåtenskapen. Arvingen får istället avräkna gåvan på sin laglott. 
 
Arvlåtare kan ge bort gåva till bröstarvinge med en viljeförklaring att gåvan inte skall 
avräknas på arvet. Om gåvan faller under ÄB 7:4 anses den vara jämställd med testamente. 
Detta medför att testamentstagaren, här gåvotagaren, får egendomen utöver sin laglott men 
med skyldighet att på laglotten avräkna även testamentet om arvslotten är mindre än 
laglotten. 97 
 
Reglerna om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet samverkar i vissa 
sammanhang med varandra. 98 Förskott på arv innebär inte att återbäring skall ske vilket 
däremot ÄB 7:4 gör. ÄB 7:4 gäller endast för att tillgodose behovet av laglott medan 
förskottsreglerna gäller hela arvslotten. Om en arvlåtare ger en dyr gåva till en bröstarvinge 
på dödsbädden skall gåvan inte enbart beaktas för att syskonens laglotter skall tillgodoses 
enligt ÄB 7:4. I första hand skall gåvan betraktas som förskott på arv. Mottagaren av gåvan 
kan komma att få avräkna gåvan på hela sin arvslott. Om denna avräkning inte räcker för att 
syskonens laglotter ska tillgodoses då kan i andra hand ÄB 7:4 åberopas. Detta medför att 
återbäring kan krävas för att syskonen skall få ut åtminstone sina laglotter. 99 
 

3.7 Gåvor till flera personer 

Tillfällen finns när arvlåtare givit gåvor till flera personer under omständigheter som medför 
en tillämpning av ÄB 7:4. Samtliga gåvor skall då behandlas som om de tillhör 
kvarlåtenskapen. Laglotten kommer beräknas utifrån detta förhållande som en kvotdel av 
den verkliga kvarlåtenskapen. För att bröstarvingar skall kunna få ut sina laglotter skall 
gåvorna nedsättas genom samma tillvägagångssätt som i ÄB 7:3 gällande 
testamentsförordnanden. Gåvorna nedsätts således proportionellt och beroende av deras 
värde bestäms sedan hur stor återbäring som kan ske. 100 
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Om någon av gåvorna givits till bröstarvinge beaktas detta genom att avräkning först sker på 
dennes egen laglott och först därefter kan nedsättning av gåvan ske. För att tydliggöra detta 
ges följande exempel: 
 

”Arvlåtaren efterlämnar barnen A, B, C och D samt en kvarlåtenskap på 120 000 kr. 
Han har tidigare gett gåvor dels till A i avräkning på dennes arv till belopp av 
120 000 och dels till X på 240 000. Båda gåvorna faller under 4 §. Varje laglott 
beräknas som om kvarlåtenskapen utgjort 480 000 kr och uppgår följaktligen till 
60 000 kr. A avräknar gåvan på sin laglott. För de andra arvingarnas laglotter på 
sammanlagt 180 000 förslår ej den verkliga kvarlåtenskapen, utan gåvorna måste 
nedsättas med sammanlagt 60 000. Vid nedsättningen tas i fråga om gåvan till A 
hänsyn endast till ett belopp av 60 000, motsvarande vad som återstår av gåvan 
sedan avräkning ägt rum för laglotten. Av det belopp varmed nedsättning skall ske 
faller sålunda 60 000/300 000 på A och 240 000/300 000 på X. Följaktligen skall A 
återbära 12 000 och X 48 000 kr.” 101 

 
Förhållandet blir annorlunda om bröstarvingens gåva har givits med frikallande av 
avräkningsskyldighet. 102 
 

3.8 Situationer då gåva och testamente föreligger samtidigt. 

Det har inte ansetts nödvändigt att införa en speciell regel för situationer när en arvlåtare 
givit bort gåva och samtidigt förordnat om egendom i testamente.  I dessa fall har ansetts att 
det är tillräckligt för att lösa eventuell laglottsproblematik att helt sonika behandla 
bestämmelserna ÄB 7:3 och ÄB 7:4 tillsammans. Gåvan kommer således att behandlas som 
testamente även i dessa situationer och den bortgivna egendomen ska adderas till 
kvarlåtenskapen. Bröstarvingarna laglotter bestäms härigenom till totalt hälften av 
kvarlåtenskapen ökad med gåvans värde. Gåvan och testamentet kommer sedan att 
behandlas i kvarlåtenskapens andra halva del. Nedsättningen som sker är även här 
proportionell. 103 
 
Har arvlåtare genom testamente förordnat om egendom som det inte finns täckning för vid 
arvfallet ska nedsättning först ske av dessa testamenten med hjälp av de jämkningsregler 
som finns. Därefter kan proportionerlig avräkning på testamenten och gåvor göras för att 
tillgodose laglotterna. 104  
 

3.9 Återbäringsskyldighet 

När en gåva nedsätts i enlighet med ÄB 7:4 är gåvan inte längre giltig till den del 
nedsättningen sker. När det gäller återbäringsskyldighet av gåva som inkräktar på 
bröstarvinges laglott tillämpas i huvudsak samma regler som när andra avtal förklaras 
ogiltiga. Det är den nedsatta delen av den mottagna egendomen som gåvotagaren skall 
återbära. Om egendomen inte finns kvar eller på av annan anledning inte kan återbäras skall 
gåvotagaren utge ersättning för motsvarande del av dess värde. 105 Huvudregeln är således 

                                                 
101 Walin, 2000, s. 190. 
102 Se kapitel 3.6.  
103 SOU 1925:43, s. 319 f. Se även Walin, 2000, s. 191 f. 
104 Walin, 2000, s. 191 f. 
105 A. a. s. 192 ff. 
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att en gåvotagare är skyldig att utge ersättning för den del av den mottagna gåvans värde 
som kränker laglotten. En gåvotagare anses likställd med besittare i ond tro. 106 Vid ogiltiga 
rättshandlingar torde en ondtroende besittare emellertid kunna undgå skyldighet att utge 
ersättning, i detta fall återbäring (som bekant anses gåvan ogiltig till den del nedsättning 
sker). Några regler gällande detta finns dock ej utan frågan har lämnats öppen att avgöras av 
rättstillämpningen. 107 
Blir tillämpning av ÄB 7:4 aktuell skall vid laglottsberäkningen två saker läggas till 
kvarlåtenskapen. Dels skall värdet av den bortgivna egendomen självfallet upptas och dels 
dess avkastning från dödsdagen vilket behandlades i NJA 1940 s. 54. Skälen till detta följer av 
att beräkning av laglott i regel sker genom att laglott och disponibel kvot beräknas som en 
kvotdel av kvarlåtenskapens värde vid den tid då boet är utrett. Värdet omfattar således den 
avkastning som influtit mellan dagen för dödsfallet och själva arvskiftet. Detta förhållande 
medför att även i fall som avses i ÄB 7:4 skall hänsyn tas till den aktuella gåvans avkastning, 
när denna läggs till kvarlåtenskapen. Syftet med bestämmelsen i ÄB 7:4 är som bekant att 
skydda laglotten. Laglotten bör därför bli lika stor som om gåvan inte givits bort utan var en 
del av arvlåtarens kvarlåtenskap. 108 
 

3.9.1 Relevanta rättsfall 

I rättsfallet NJA 1940 s. 54 slogs fast att vid beräkning av laglott enligt ÄB 7:4 skall hänsyn tas 
till avkastning av bortgiven egendom från dagen för dödsfallet, om inte särskilda skäl finns. 
Enligt ett avgörande två år tidigare, NJA 1938 s. 388, hade däremot fastslagits att avkastning 
inte skulle inverka på beräkning av laglott. Andra rättsfall som till viss del även behandlar 
frågor om återbäringsskyldighet är, NJA 1934 s. 462, NJA 1955 s. 230. 109 
 

3.10 Att väcka talan  

Om en bröstarvinge anser sig blivit förfördelad genom att arvlåtaren i livstiden givit bort 
gåvor på så sätt som stadgas i ÄB 7:4 måste talan väckas inom ett år från bouppteckningen 
efter arvlåtaren avslutades. Detta framgår av bestämmelsens andra stycke. Genomförs inte 
detta har bröstarvingen försuttit sin talerätt vilket framgår av andra stycket i bestämmelsen. 
Det är endast bröstarvingar som har denna rätt. Tidigare kunde konkursbo till en 
bröstarvinge som befann sig i konkurs ha möjlighet att väcka talan. Denna möjlighet är nu ett 
historiskt faktum. Regeln härom infördes 1975 och återfinns i ÄB 7:7. 110 Nedan refereras NJA 
1980 s. 305. I detta sammanhang kan även NJA 1993 s. 594 nämnas. 
 

3.10.1 Relevant rättsfall 

   NJA 1980 s. 35. En man avled 1975. Han efterlämnade en hustru och två barn. Från ett tidigare 
äktenskap efterlämnade han tre barn (i fortsättningen kallade X, Y och Z). Två av dessa, X och Z, hade 
tidigare bortadopterats men en av adoptionerna, adoptionen beträffande X, hävdes sedermera. Vid 
bouppteckningen efter fadern kallades samtliga dödsbodelägare förutom X. Av den anledningen kom 
även tilläggsbouppteckning att hållas på begäran av X.  

                                                 
106 Se kapitel 3.4. 
107 Walin, 2000, s. 192 ff. 
108 A. st. 
109 Beckman & Höglund, 1984, s. C I:22. 
110 SOU 1925:43, s. 321 f. Se även Walin, 2000, s. 194 ff. 
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   X och Y ansökte efter stämning å faderns nya hustru, styvmodern. Yrkandet gällde att en gåva som 
fadern givit sin hustru endast några dagar före sin bortgång skulle anses likställd med testamente. 
Gåvan gällde en fastighet och kränkte X och Y:s laglotter. Värdet av gåvan skulle vid laglotternas 
beräkning läggas till kvarlåtenskapen. 
Styvmodern vitsordade de angivna omständigheterna men bestred käromålet på den grund att X och 
Y försuttit sin rätt att väcka talan. Mer än ett år hade passerat sedan bouppteckningen. X och Y 
hävdade i sin tur att tidsfristen skulle räknas från dagen för tilläggsbouppteckningen och denna 
tidsfrist hade ej hunnit passera. Detta på grund av att styvmodern redan vid tiden för 
huvudbouppteckningen kände till att det fanns ytterligare en dödsbodelägare och att denne inte var 
kallad till förrättningen.  
   TR anförde: Att tolka ÄB 7:4 st. 2. enligt sin ordalydelse kan i sällsynta fall leda till rättsförlust för en 
person. Bestämmelsen säger att tidsfristen för talans väckande är ett år från bouppteckningen. Detta 
förhållande kan medföra negativa verkningar för exempelvis en bröstarvinge som får kännedom om 
ett dödsfall först i och med kallelse till tiläggsbouppteckning mer än ett år efter bouppteckningen 
avslutades. Samma verkningar kan även uppkomma vid en korrekt genomförd bouppteckning. Om 
det dyker upp att gåva bortgivits men att detta inte angavs i bouppteckningen då kan inget göras om 
mer än ett år passerat. Även om dessa risker för rättsförlust kan uppkomma ansåg TR:n i fallet inte att 
det förelåg så starka skäl att tolka lagregeln om tidsfrist på annat sätt än enligt ordalydelsen. X och Y:s 
talan ogillades.  
   X och Y förde talan vidare. X åberopade särskilt att han överhuvudtaget inte kallats till någon annan 
förrättning än tilläggsbouppteckningen. HovR:n fann stöd för att frångå lydelsen i ÄB 7:4. Enligt ÄB 
kapitel 20 skall samtliga dödsbodelägare kallas i god tid före bouppteckningen. Kan någon inte 
närvara skall dennes namn och hemvist nedskrivas i bouppteckningen. Har förrättningen inte gått till 
på korrekt sätt skall bouppteckningen inte registreras. Har fel upptäckts vid förrättningen skall 
tilläggsbouppteckning ske inom en månad. HovR:n fann att giltig bouppteckning inte kommit till 
stånd förrän då tilläggsbouppteckningen förrättades. X och Y:s talan har således väckts i rätt tid.  
   Styvmodern yrkade i HD att TR:ns dom skulle fastställas. Regeln i ÄB 7:4 och motiven bakom till 
lagstiftningen visar att en tilläggsbouppteckning inte är avsedd att utgöra bouppteckning, utan bara 
en komplettering eller rättelse. Vore detta fallet skulle ett kringgående av tidsbegränsningen utan 
svårighet kunna ske. I princip skall således väckande av talan räknas från det att 
huvudbouppteckningen avslutades. Detta förhållande medförde att Y förlorat sin rätt att föra talan. 
Han var kallad till bouppteckningen på korrekt sätt. Däremot fann HD att X talan inte passerat den 
ettårsfrist som gällde. Han var inte ens kallad till bouppteckningen. Han har då inte beretts möjlighet 
att kunna skaffa sig kännedom om gåvan på det sätt som lagen förutsätter. Vad X beträffade gick 
följaktligen HD på att det var datumet för tilläggsbouppteckningen som gällde för fristen att väcka 
talan. X ansågs ha väckt talan i tid men detta gällde inte Y. 
 

3.11 Processuella frågor 

En arvlåtare kan ha givit gåvor till flera personer. Frågor av processuell natur kan då uppstå. 
Frågan huruvida en viss gåva faller under ÄB 7:4 är viktig både för gåvotagaren och 
mottagarna av de andra gåvorna. Detta kan ha betydelse för storleken på laglotterna och för 
hur fördelning av återbäring skall ske mellan de olika gåvomottagarna. Vill bröstarvinge 
göra gällande att flera gåvor inkräktar på hans/hennes laglott då får personen i fråga dra 
samtliga gåvomottagare inför domstol. Bröstarvinge ges emellertid möjlighet att stämma in 
enbart en gåvomottagare även om flera finns om detta förefaller mer lämpligt. 111 
 

Exempel: En arvlåtare efterlämnar en kvarlåtenskap på 40 000 kr. Innan dödsfallet 
har han givit bort två gåvor som faller under ÄB 7:4. X har fått 80 000 kr och Y har 
fått 240 000 kr. Om bröstarvingarna gemensamt vänder sig mot X och Y uppgår 
laglotterna totalt till 180 000 kr, eller 90 000 kr vardera . (Till kvarlåtenskapen läggs 

                                                 
111 Walin, 2000, s. 195. 



 32 

alltså gåvornas värde vilket ger 360 000 kr. Laglotterna utgör hälften av denna 
summa, 180 000 kr, vilket skall delas på de två barnen.) Bristen som nu uppstår är 
140 000 kr. Därav svarar X för ¼ vilket innebär 35 000 kr och Y svarar för ¾ vilket 
ger 105 000 kr.  Om bröstarvingarna bara väljer att rikta anspråk mot X blir 
laglotternas summa 60 000 kr. (40 000+80 000/2). X skall då återbära 20 000 kr för 
att täcka laglotterna. Väljs Y som återbetalare innebär det att laglotternas summa 
blir 140 000 kr. (40 000+240 000/2) och Y skall då återbära 100 000 kr. 112 
 
 

Har arvlåtare givit både gåva och testamente kan bröstarvingarna välja att stämma in enbart 
gåvotagaren för att få sina laglotter. Att även stämma in testamentstagaren behövs inte om 
laglotterna kan täckas genom att väcka talan enbart mot gåvotagaren. Gåvotagaren kan dock 
inte krävas på större belopp än vad som skulle blivit aktuellt om även testamentstagaren 
hade dragits in i tvisten. Bröstarvingarna kan emellertid först vända sig mot 
testamentstagaren för att utfå laglotterna och i andra hand till mottagaren av gåva. 113 
 
Om en bröstarvinge fått egendom genom testamente kan det i vissa fall hända att 
nedsättningen av testamentet blir större genom separat talan mot denne än om gåvotagaren 
hade instämts samtidigt.  Om en annan bröstarvinge inte kan utfå sin laglott på grund av att 
ett syskon fått testamente är det bättre med en sådan här separat talan. Testamentstagaren 
kan vara insolvent och då riskerar den laglottskränkte bröstarvingen att bli utan pengar. Om 
därigenom testamentstagarens egen rätt till laglott kränks kan denne vända sig mot 
gåvotagaren för att utfå det som fattas för full laglott. 114 
 

3.12 Kritik mot ÄB 7:4  

I doktrinen på området beträffande det förstärkta laglottsskyddet framträder främst Gösta 
Walin med kritiska synpunkter. Denna kritik presenterade han i Svensk Juristtidning år 
1972. 115 Inledningsvis konstaterar Walin att ÄB 7:4 tillkom för att skapa ett ökat skydd för 
laglott. Tyngdpunkten i den framförda kritiken gäller de motsägelsefulla delarna i motiven 
till lagbestämmelsen gällande huruvida en gåvogivare haft avsikt att kringgå laglottsskyddet 
för bröstarvingar. Samma kritik gavs även av HD i NJA 1973 s. 687. Walin finner att det inte 
uppställs något rekvisit i ÄB 7:4 enligt vilket en givare måste haft avsikt att kränka arvinges 
laglott. Paragrafen förutsätter enbart att gåvan skett under sådana omständigheter eller på 
sådana villkor att den var att till syftet likställa med testamente. Vad ordet ”omständigheter” 
språkligt sett måste syfta på är yttre omständigheter. ”Villkor” måste vara de 
gåvobestämmelser som givits i och med gåvan. Walin ”frestas gissa” att lagberedningen haft 
olika versioner av förslag till lagtext. Den ordalydelse som idag återfinns i ÄB 7:4 stämmer 
inte exakt överens med en del av motiven bakom bestämmelsen. Walin gissar att 
beredningen i en tidigare version eventuellt tänkt sig att avsikt att kringgå laglottsskyddet 
uttryckligen skulle finnas med som rekvisit.   
 
Av den anledningen att motivuttalandena är motsägelsefulla hävdar Walin att ett val får 
göras om hur bestämmelsen och förarbetena skall tolkas. Två alternativ ges. Antingen får 
lagtexten och de motivuttalanden som följer denna väljas, eller så får valet falla på att 
korrigera lagtexten så att avsikt att kringgå laglottsskyddet upptas. Walin förespråkar det 

                                                 
112 A. st. 
113 A. a. s. 195 f. 
114 A. a. s. 195 ff.  
115 Walin, Svensk Juristtidning (SvJT) 1972, s. 125-138.  
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förstnämnda alternativet. Detta på grund av att gåvor, testamenten och återkalleliga 
förmånstagarförordnanden då likställs. Vidare innebär detta alternativ att det då är enklare 
att bedöma om en gåva faller inom lagrummets bestämmelse eller ej. Det andra alternativet 
blir svårt att tillämpa, enligt Walin, då det innehåller ett subjektivt rekvisit som är svårt att 
bedöma ur bevissynpunkt. Rekvisitet är givetvis att konstatera att avsikt funnits.  
Walin finner att det första alternativet är att föredra då detta överensstämmer med den 
lagtext som slutligen valdes.  
 
Gåva likställs i ÄB 7:4 med testamente om syftet med gåvan är detsamma som med 
testamente. Detta innebär, enligt Walin, att eftersom testamenten troligtvis skrivs för att göra 
avsteg från den legala arvsordningen så får detta även anses gälla gåvor som faller under ÄB 
7:4.  Walin säger att försiktighet bör iakttas vid den rättsliga prövningen av dessa frågor. ÄB 
7:4 ingriper mot redan fullbordade rättshandlingar och om det tveksamt om syftet med 
gåvan var att påverka arvsordningen bör bestämmelsen inte tillämpas.  
 

3.13 Avslutande kommentarer 

Bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet kan sägas vara relativt svåröverskådligt. 
Flera rekvisit som uppställs i paragrafen är subjektiva vilka således får anses svårare att 
bedöma. Att en gåva bortgivits är emellertid inte det svåraste att fastställa. Däremot torde 
syftet med gåvan vara knepigare. Av de rättsliga avgöranden som behandlar ÄB 7:4 tycks 
ändå en viss stringens finnas. Det som till synes har varit en motsägelsefull faktor är om en 
gåvogivares avsikt att kringgå laglottsskyddet ska beaktas eller ej. I motiven finns vissa 
skillnader som talar dels för att avsikt skall krävas dels att det inte behöver finnas någon 
avsikt med en gåva. Av rättsfallet NJA 1973 s. 687 klargjorde emellertid HD att den som ger 
bort en gåva inte behöver ha en avsikt att kringgå laglottsreglerna. ÄB 7:4 kan bli aktuell 
ändå. Detta avgörande torde inneburit att Walins ovan presenterade kritik 116 inte längre 
behövde ges någon avgörande tyngd, domstolen gick på det alternativ som Walin 
förespråkade.  
 
En reflektion beträffande NJA 1998 s. 534 och domstolens bedömning av makarnas 
nyttjanderätt över fastigheten. I målet framkom att paret kunde bo kvar på gården och att de 
tilläts verka där på väsentligen samma sätt som tidigare. Makarna skulle efter gåvan arbeta i 
Akademiens intresse och efter riktlinjer som bestämdes av styrelsen. Det som är något 
anmärkningsvärt här är att makarna som bekant själva var ledamöter i styrelsen. Denna 
omständighet verkar inte domstolarna beaktat i sin bedömning. Det får antas att makarna 
fråntogs viss beslutanderätt och rösträtt i fråga om fastighetens förvaltning men det är inget 
som framgår av fallet. Sammantaget torde emellertid en sådan utredning inte kunna 
omkullkasta den motivering som fördes i domstolen.  
 
HD:s dom i fallet NJA 1985:414 är tillfredsställande. Att såsom makarna i fallet plötsligt börja 
göra egendomsöverföringar som i stort sett innebar att mannen inte fick kvar några 
tillgångar ter sig förbryllande. Speciellt anmärkningsvärt är det faktum att den nya 
lagstiftningen beträffande utomäktenskapliga barns arvsrätt var nära förestående vid samma 
tidpunkt då makarnas transaktioner genomfördes. Någon sorts politisk debatt måste ha 
förekommit om de nya lagreglerna vilket verkar ha fått makarna att agera. Givetvis är detta 
ett hypotetiskt påstående men sanningen kanske är nära. 

                                                 
116 Se kapitel 3.12. 
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Kapitel 4 Det förstärkta laglottsskyddet i den praktiska 
verkligheten  

 

4.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att ge en översiktlig bild av vad ett antal personer som arbetar med 
familjerätt i allmänhet och arvsrätt i synnerhet anser om regeln om det förstärkta 
laglottsskyddet. Syftet är att i uppsatsen försöka ge en bild av hur regeln tillämpas ute på 
fältet och i viss mån även hur den fungerar. Jag har kontaktat några advokatbyråer och 
andra juridiska företag som bland annat arbetar med frågor av detta slag. Den urvalsmetod 
som använts är en ordinär internetsökning. Denna sökning har bestått i att finna personer 
som till vardags arbetar med frågor av förevarande slag och därigenom nå relevanta 
uppgifter i ämnet. Därefter skedde korrespondensen via mail genom att intervjufrågor 
utskickades. Dessa har besvarats av sju jurister och advokater. I några fall har 
korrespondensen skett via telefonintervjuer. Merparten av de personer som besvarat 
frågorna önskar vara anonyma eller vill i vart fall ej bli citerade och av denna anledning har 
deras svar på frågorna vävts in i löpande text för att på så sätt inte kunna spåras. Eventuella 
feltolkningar av intervjusvaren är mina egna. 
 

4.2 Intervjusammanställning 

4.2.1 Vid hur många tillfällen per år kommer Du/Ni i kontakt med fall som rör det 
förstärkta laglottsskyddet? Hur brukar resultatet av dessa fall se ut? 
 
Bestämmelsen i ÄB 7:4 torde aktualiseras några gånger per år enligt de personer som 
besvarat intervjufrågorna. Främst uppkommer kontakt med regeln när generationsskiften 
skall genomföras. En person svarade att han personligen under sista året stött på dessa 
frågor ungefär två till fyra gånger. Klienter är vanligtvis medvetna om att något orättvist 
skett och känner sig därför förfördelade. Innebörden av vad som skett och vilka 
transaktioner som genomförts är långt ifrån alla gånger klar för dem. Gemene man har oftast 
ingen djupare kunskap om vilka regler det är som gäller. Det skall dock tilläggas att ungefär 
95 % av alla dispositiva tvistemål 117 löses genom förlikning mellan parterna. I våras, hade 
vid en byrå, exempelvis förlikning skett i ett mål där en kvinna givit bort en gåva. Hon 
accepterade att fel hade begåtts och parterna förliktes om att gåvan istället skulle beräknas 
såsom den ej hade givits. 
 
En intervjuad person möter frågeställningarna härom någon gång per år men har aldrig varit 
med om att stämning genomförts. Oftast leder diskussionerna fram till att exempelvis syskon 
till en gåvomottagare av en fastighet kompenseras på något annat sätt och att syskonen då 
får skriva under på att de inte kommer att vidta ytterligare åtgärder.   
 

                                                 
117 Dispositiva tvistemål är sådana mål där förlikning mellan parterna är tillåten. Parterna kan nå 
enighet genom s.k. fri partsvilja vilket medför att rättegång kan undvikas. Parterna kommer helt 
enkelt överens om en lösning som passar alla inblandade. Motsatsen är indispositiva tvistemål, i 
sådana mål föreligger tvingande lagstiftning och dessa mål måste avgöras i domstol. Parterna kan i 
dessa fall inte avtala sinsemellan om hur en tvist skall lösas. Se Ramberg, 2002, s. 33. 
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Vid en advokatbyrå fanns, vid tiden för intervjun, två fall där ÄB 7:4 och frågor om jämkning 
av gåvor var direkt aktuella. 
 
I övrigt synes det förstärkta laglottsskyddet kunna dyka upp indirekt i olika tvister av 
förevarande slag. Det kan finnas misstankar om att transaktioner har skett före arvlåtarens 
död och situationen leder då till att ÄB 7:4 kan komma att tillämpas. I många fall syns inte 
att gåvor bortgivits av den anledningen att gåvolåtaren kanske har skött det hela med stor 
finess eller under en längre period. Exempelvis kan situationen vara så att viss egendom bör 
finnas i den avlidnes behållning men inte existerar däri, då kan misstankar finnas att något 
otillbörligt skett. Det torde vara så att ÄB 7:4 spelar större roll än vad som ofta förekommer. 
Regeln finns ofta med i bakgrunden men kanske inte uppmärksammas vid första anblicken. 
 
En annan person säger att bestämmelsen aktualiseras någon gång vartannat eller vart tredje 
år.  
 
ÄB 7:4 diskuteras främst i samband med att en generationsväxling genomförs 
(generationsskifte). Ingen vill riskera att drabbas av bestämmelsen i efterhand och det 
påverkar troligtvis handlandet vid ett skifte. Om en gåva ges bort kan konsekvensen bli svår 
för mottagaren om gåvan sedermera kommer att bli föremål för återbäring. 
 
 
4.2.2 Vad anser Du/Ni om institutet det förstärkta laglottsskyddet? Vilka fördelar 
och nackdelar har bestämmelsen? 
 
Fördelarna med regeln, enligt de allra flesta intervjuade personer, är att det måste finnas 
någon sorts skyddsregel för bröstarvingars laglott. Om inte detta var fallet skulle 
transaktioner kunna genomföras hur som helst vilket skulle innebära att arvingar kan riskera 
att bli helt utan arv. Har vi regler om laglott så måste denna också följaktligen kunna 
skyddas. Det finns som bekant skydd för laglott om arvlåtaren skrivit testamente och då bör 
vi även ha skydd då benefika rättshandlingar förekommit. Genom att arvs- och gåvoskatten 
numera är borttagen så kan överföringar idag ske enklare vilka kan komma gynna vissa 
personer på andras bekostnad. Särskilt utsatta är särkullbarn, en arvlåtare vill eventuellt i 
större utsträckning gynna sin nya familj. Även av den anledningen måste således ett 
förstärkt skydd för laglott finnas. Om en person skriver ett testamente eller vill ge bort gåvor 
måste tankar finnas på att ÄB 7:4 kan komma att bli tillämplig.  
 
De nackdelar som finns torde vara att bestämmelsen lätt kan leda till tvister inom familjer. 
Den som vill åberopa förstärkt laglottsskydd har en besvärlig bevisbörda på grund av att 
gåvogivaren är död. Andra nackdelar är att klargöra vilka tidsgränser som skall finnas, hur 
lång tid ska få accepteras mellan gåvotillfället och givarens bortgång? Skall gåvor som givits 
tjugo år tidigare kunna bli föremål för återvinning? Vidare säger en person att bestämmelsen 
är trubbig och svår att tillämpa. Svårigheten ligger i att bedöma de subjektiva och objektiva 
rekvisit som finns i lagtexten. Dessa problem ställs på sin spets ibland och då blir 
domstolsprövning aktuell. 
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4.2.3 Om Du/Ni anser att bestämmelsens innebörd ej är tillfredställande, vad skulle 
kunna göras bättre? 
 
Denna fråga besvarades inte av alla personer och vissa hade heller inte funderat i dessa 
banor. En person önskade dock att lagtexten skulle kunna preciseras beträffande hur gåvor 
egentligen skall värderas. Vidare anser personen att hänsyn borde tas till en gåvas 
värdestegring från gåvotillfället och till dagen för boutredningen. Om en person mottagit en 
gåva så bör således innehavstiden och de investeringar som eventuellt företagits beaktas vid 
värderingen av gåvan. På denna linje är även en annan intervjuad person. Gåvor till arvingar 
kan ha varit i allra högsta grad rättvisa när de gavs bort men är direkta motsatsen när 
arvlåtaren sedermera avlider. Ingen hänsyn tas idag till hur förhållandena var när gåvan 
gavs. Detta anses problematiskt. Vid förskott på arv är det annorlunda, då är det värdet vid 
mottagandet som lägger grunden för avräknandet (ÄB 6:1).  
 
 
4.2.4 Anser Du/Ni att bestämmelserna om det förstärkta laglottsskyddet är helt 
klarlagda eller kan vissa svårigheter vid tillämpningen skönjas? 
 
En av de svarande personerna anser att nuvarande regeln i ÄB 7:4 inte riktigt är 
tillfredställande och önskar därför att tydlighet borde eftersträvas. Svårigheter finns när 
värdering skall ske och hur rekvisiten i bestämmelsen egentligen skall tillämpas. Vidare 
finns frågor vad i själva verket rekvisitet särskilda skäl innebär. Bestämmelsen i ÄB 6:1 
(förskott på arv) anses vara mycket enklare att tillämpa än ÄB 7:4. En annan person anser att 
bestämmelsen i ÄB 7:4 definitivt inte är klarlagd. Vidare finns tvivelaktigheter beträffande 
vad rekvisitet ”till syftet är att likställa med testamente” innebär.  
I en intervju framkom att regeln i ÄB 7:4 i sig är bra men att det går att komma runt den. 
 
 
 4.2.5 Har Du/Ni upplevt att kollegor runt om i landet har andra uppfattningar om 
regelns tillämpning än vad ni har? Hur lyder i sådana fall dessa uppfattningar?  
 
En person berättar att han stött på kollegor som haft avvikande uppfattningar beträffande 
värderingsregler etc. En annan hävdar att det vid diskussioner kollegor emellan framkommit 
att det funnits skäl att ta upp en tvist till prövning men att man beslutat att inte göra det på 
grund av att det skulle blivit svårt att komma åt gåvan i fråga utan att drabbas av höga 
rättegångskostnader. Merparten av de tillfrågade i intervjun hade inget att tillägga i denna 
fråga.  
 

4.3 Egna reflektioner 

Någon person som blivit intervjuad i uppsatsen säger sig inte stöta på fall rörande det 
förstärkta laglottsskyddet i någon större utsträckning. Frekvensen av fall där ÄB 7:4 
aktualiseras beror troligtvis på vilken inriktning juristen/advokaten ägnar sig mest åt. 
Arbetar personen mestadels med andra rättsområden faller det sig naturligt att laglottsfrågor 
inte blir aktuella i lika stor utsträckning. 
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Vad gäller tidsgränsen för att en gåva som till sitt syfte skall kunna likställas med testamente 
följer det uttryckligen av motiven 118 att ”i regel icke allt för lång tid få hava förflutit mellan 
gåvans givande och dödsfallet”. Detta innebär givetvis ingen exakt tidsmässig reglering utan 
som så mycket annat bör det avgöras i varje enskilt fall. 
 
Värderingstidpunkten är en annan tvistefråga för den praktiska tillämpningen av en gåva 
som faller inom ÄB 7:4. Det får anses troligt att om företräde skulle ges för tidpunkten för 
själva gåvotillfället framför dagen då boet är utrett så skulle någon annan arvinge säkerligen 
komma att känna sig missgynnad. Av den anledningen anser jag att det är bättre att det är 
gåvans värde vid boutredningen som skall vara det rätta. Det torde vara enklare att 
genomföra en värdering då boet är utrett än att göra värdering av samma gåva om den gavs 
bort flera år tidigare. Lite anmärkningsvärt är dock det faktum att det vid förskott på arv är 
värdet vid gåvotillfället som skall beakta. Anledningen härtill bör vara att förskott inte 
behöver återbäras utan bara avräknas på arvslotten. Är förskottet för stort innebär det att 
övriga arvingar drabbas.   
 
 

Kapitel 5 Analys 

 

5.1 Inledning 

Möjligheten att det lagstadgade laglottsskyddet som finns i svensk successionsrätt kan 
komma att förstärkas då en gåvogivare under vissa omständigheter eller villkor har bortgivit 
gåva under livstiden har varit spännande att undersöka närmare. Det mest intressanta med 
institutet det förstärkta laglottsskyddet är att det kan komma att beröra oss alla i de mest 
oförutsedda situationer. Doktrinen på området är av både äldre och nyare slag. De 
prejudicerande rättsfall som finns är däremot relativt gamla. Det senaste fallet som givits stor 
vikt är snart tio år gammalt.  
 
Uppsatsens huvudsakliga del handlar om ÄB 7:4. Av bestämmelsen framgår att vissa 
rekvisit skall föreligga för att tillämpning skall kunna ske. I denna analysdel kommer 
reflektion över dessa rekvisit att genomföras i kontrast med de förarbeten, doktrin och 
rättspraxis som finns på området.   
 
Vid en övergripande analys av det förstärkta laglottsskyddet kan sägas att det inte är något 
överflödigt institut. I och med att arvs- och gåvoskatten togs bort för inte alltför lång tid 
sedan så har möjligheten ökat för att missgynna vissa arvingars rätt till laglott. I större 
utsträckning än tidigare får det anses enklare att kunna kringgå arvingars lagstadgade 
rättigheter då gåvor kan ges utan att mottagaren behöver utge skatt härför. Naturligtvis 
medför detta att det behövs ett förstärkt skydd för att motverka rättshandlingar som 
missgynnar vissa personer på andras bekostnad. 
 

                                                 
118 SOU 1925:43 s. 315. 
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5.2 Tankar och reflektioner 

Kommer de rekvisit som uppställs i ÄB 7:4 till klart uttryck i förarbeten och doktrin? Det är 
en fråga som skall försöka besvaras i denna analys. Att påstå att regleringen beträffande det 
förstärkta laglottsskyddet kommer till klart uttryck i lagtext är att gå för långt. Anledningen 
till det är kanske inte vidare egendomlig. I svensk rätt tillmäts förarbeten överlag en stor 
betydelse och det är i dessa som djupare kunskap om varje enskild rättsregel kan återfinnas 
om inte lagtexten ger en klar ledning. Vad beträffar reglerna i ÄB 7:4 har genom årens lopp 
viss kritik framkommit att förarbetena är motsägelsefulla. Detta gäller främst huruvida en 
gåvogivare genom olika transaktioner har haft avsikt att kringgå laglottsreglerna. I och med 
avgörandet NJA 1973 s. 687 får denna problematik idag anses klarlagd. Domstolen 
konstaterade att det inte krävs någon avsikt att ”slingra sig” förbi laglottsreglerna, det 
förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 kan komma att aktualiseras ändå. Den avsikt som krävs 
för att en tillämpning av bestämmelsen skall bli aktuell är att gåvogivaren istället hade börjat 
tänka på sin framtida bortgång, med andra ord att denne hade för avsikt att ordna 
successionen. Att bedöma ett subjektivt rekvisit såsom att en person haft avsikt att ordna 
successionen måste vara svårt. Det jag dock inte av ovanstående rättsfall kan utröna är om 
domstolen verkligen konstaterat att fadern genom gåvan i själva verket haft denna avsikt. 
HR och HovR diskuterar detta faktum men inte HD. Så vitt jag vet har inga andra tvister 
med avseende på gåvogivares vilja att kringgå bröstarvingars rätt till laglott varit uppe till 
prövning i högre instans i svensk rätt. Det får således antas att 1973 års rättsfall har haft 
tillräckligt klar prejudicerande verkan.  
 
En annan aspekt av bestämmelsen i ÄB 7:4 är frågan beträffande tidpunkt för en gåvas 
givande. Hur lång tid skall få ha passerat från gåvotillfället för att en gåva skall kunna 
angripas? Några i detalj presenterade regler finns ej. Då en gåva som faller under ÄB 7:4 har 
ansetts kunna likställas med testamente får det av just denna anledning inte ha passerat hur 
lång tid som helst. Testamenten skrivs troligtvis i de allra flesta fall då testatorn snart tror sig 
komma att avlida. Av SOU 1925:43 119 framgår att även gåvor som bortgivits tidigare än på 
dödsbädden kan komma att betraktas. Detta gäller gåvor som till ändamålet kan antas ha 
varit att ordna successionen. Detta får dock inte utsträckas för långt. Alltför lång tid får inte 
gå mellan gåvans givande och dödsfallet. Detta blir således något som domstolarna får 
avgöra, någon tidsfrist har inte uppställts i förarbetena. En avvägning får tydligen ske i varje 
enskilt fall.  
 
Spörsmålen angående tidpunkt för bröstarvinge att väcka talan har varit uppe till 
domstolsprövning ett antal gånger. Det skall ske inom ett år efter boutredningen efter 
avliden arvlåtare. I fallet NJA 1980 s. 305 slog HD fast att skillnad måste göras mellan arvinge 
som medverkade vid boutredningen eller i vart fall var kallad till densamma. Har en person 
inte ens fått vetskap om att boutredning var aktuell så är det givetvis svårt att då också 
infinna sig vid förrättningen. Att i detta sammanhang kunna godkänna att även datum för 
tilläggsbouppteckning kan grunda tidsfrist för väckande av talan får anses i allra högsta grad 
försvarligt. 
 
Anledningen till att så få tvister om det förstärkta laglottsskyddet kommer till 
domstolsprövning verkar vara att parterna i stor utsträckning träffar avtal om förlikning. 
När tvisten inledningsvis granskas hos exempelvis advokatbyrå kan parterna komma 
underfund med att gåvor kan komma att återbäras. De inblandade torde i många fall komma 
överens om att kompensation skall ske istället för att inleda en påfrestande tvist i ärendet 

                                                 
119 SOU 1925:43, s. 315. 



 39 

som kanske slutar mer illa än som från början var tänkt. Trots att reglerna i ÄB 7:4 är relativt 
svårtillämpade är det ändå glest mellan rättsfallen, åtminstone på senare år. Det skulle 
kunna bero på att förlikningsgraden av fall där bröstarvingars laglottsrätt kränkts är hög 
men även på att den praxis som redan finns anses vara tillräcklig. 
 
Några regler för hur och när en perfekt kompensation skall ske om någon blivit förfördelad 
med tanke på arv och laglott finns ej. Anser sig en arvinge blivit orättvist behandlad när en 
gåvogivare ännu finns i livet, finns troligtvis inte så mycket att sätta emot. Avlider sedan 
gåvogivaren kan ÄB 7:4 bli aktuell. Vad som utgör perfekt kompensation för en person 
skiljer sig säkerligen ifrån vad en annan person anser om samma sak. Hur dessa frågor skall 
lösas torde komma att avgöras i varje enskilt fall.  
 
I den politiska debatten blossar stundtals frågan om laglottens vara eller icke vara upp. Som 
jag hävdade i den avlutande kommentaren i andra kapitlet får institutet om laglott anses 
vara bra. I vissa undantagssituationer är dock laglottsreglerna stränga. Om en arvlåtare 
aldrig har träffat sina arvingar av en eller annan anledning får det anses strängt att dessa 
ändå skall kunna få ta arv. Detta skulle eventuellt kunna lösas genom att införa ett rekvisit i 
stil med straffrättens ”ställt utom rimligt tvivel” i ÄB. Detta skulle medföra att en arvlåtare 
gavs möjlighet att i dessa undantagssituationer helt fritt få disponera över sina tillgångar 
istället för att okända arvingar skall få ta del av kvarlåtenskapen. Återigen skulle problem 
säkerligen uppstå ur bevishänseende och till syvende och sist är det troligtvis mer 
tillfredställande att ha en reglering som ser ut som den gör idag vilken innebär att utgivande 
av laglotten i de allra flesta fall inte ger sådana konsekvenser som i fallet med de avlägsna 
släktingarna.  
 
Finns då stringens mellan förarbeten, lagtext och praxis som denna analys skulle undersöka. 
Svaret på denna fråga får nog trots vissa fallgropar vara ja. Med tanke på avsaknaden av 
sentida grundläggande avgöranden tyder mycket på att det trots allt finns viss stringens och 
att rättskällorna tillsammans utgör en någorlunda klar grund för hur det förstärkta 
laglottsskyddet skall tillämpas. Att parterna i hög grad förliks får dock inte bortglömmas i 
sammanhanget.  
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