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Sammanfattning 

Arv och testamente är de två successionsrättsliga former som en avlidens kvarlåtenskap kan för-

delas genom. Den legala arvsordningen utgår från arvsrätten och fördelar kvarlåtenskapen enligt 

stirpalgrundsatsen med lika del av egendomen till var och en av den avlidnes bröstarvingar. Skulle 

den avlidne vid tiden för sitt frånfälle dock vara gift medför det att den efterlevande maken över-

tar de gemensamma bröstarvingarnas arv med fri förfoganderätt. Denna andel får bröstarvingar-

na ut som efterarv vid den sist avlidne förälderns frånfälle. Makes arvsrätt oberoende av gemen-

samma bröstarvingar infördes genom proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. Efterle-

vande make kan genom införandet uppfattas ha en bättre arvsrätt än de gemensamma bröstar-

vingarna då de ärver före de gemensamma barnen. Som en direkt följd av detta uppstår en di-

stinktion mellan gemensam bröstarvinges arvsrätt och särkullbarns arvsrätt då barn som inte är 

gemensamma med den efterlevande får ut sitt arv direkt vid den första förälderns frånfälle. Det 

innebär att make och särkullbarn kan betraktas vara jämbördiga arvingar på gemensam bröstar-

vinges bekostnad. En avliden kan frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testa-

mente som fördelar kvarlåtenskapen på ett annat sätt, dvs. efter testators verkliga och hypotetiska 

vilja som ska eftersökas vid verkställandet av förordnandet. Dock begränsas denna möjlighet till 

att omfatta hälften av kvarlåtenskapen i de fall testator har bröstarvingar pga. laglottsskyddet.  

Successionsrätten kan uppfattas vara ett resultat av en familjerättsreform som fördelar en avli-

dens kvarlåtenskap på ett inadekvat sätt där samtliga arvingars intressen inte beaktas och att en i 

mångt och mycket avsaknad av den avlidnes presumtiva vilja tycks råda. Framställningen föreslår 

därav en revidering av makes arvsrätt vilken framgent bör fungera som en fristående arvsrätt vil-

ket i förlängningen initialt upphäver makes innehav av gemensam bröstarvinges arv med fri för-

foganderätt. Efterlevande makes arv kommer på sådant sätt att fungera på samma sätt som 

bröstarvingars rätt till arv vilket även eliminerar distinktionen mellan gemensam bröstarvinge och 

särkullbarns arvsrätt. Arvlåtarens samtliga bröstarvingar kommer med förslaget att erhålla arv re-

dan vid den första förälderns frånfälle. Det medför även att efterlevande make bör tillerkännas en 

laglottsskyddad rätt till del av kvarlåtenskapen vid de fall den avlidne upprättat ett testamente. 

Enskild egendom bör ärvas direkt av bröstarvingar, i vart fall vad gäller enskild egendom till följd 

av utomstående tredje parts villkor. Efterlevande makes rätt till basbeloppet bör som en effekt 

därav utökas till att omfatta ett högre belopp. Med en revidering av arvsrätten prioriteras samtliga 

arvingars intressen och den avlidnes presumtiva vilja att direkt gynna sina bröstarvingar iakttas. 

Testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott bedöms vara inadekvat i dess 

utformning, dock framstår ett upphävande åtföljas av en överhängande risk för familjesöndring 

varför full testationsfrihet i nuläget inte bedöms vara aktuell. Därtill att en revidering av allt att 

döma enbart kan komma att vara av lagteknisk karaktär då några reella effekter inte bedöms vara 

sannolika.  
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1 Inledning 

Familjerätten är ett område av juridiken som berör alla på ett eller annat sätt. De rättsliga re-

gleringar som stipuleras inom familjejuridiken följer varje enskild individ från vaggan till graven 

genom personliga och sociala förhållanden människor emellan. Äktenskapets ingående och upp-

hörande kan nämnas likaledes förhållandet mellan förälder och barn. Därtill kan tillskrivas suc-

cessionsrätten som en del av familjerätten även om det stundtals råder delade meningar huruvida 

så faktiskt är fallet.1 Successionsrätten, vilket innefattar bestämmelser kring boutredning, arv, tes-

tamente och arvskifte2 kan även ses som en separat del av civilrättens område och således inte 

ingå som en del av familjerätten. Oavsett ståndpunkt, utgår de rättsliga regleringar och spörsmål 

som denna studie behandlar från successionsrätten två olika fördelningsformer arv och testamen-

te. Det är de möjligheter som enligt svensk rätt finns att tillgå vid fördelning av en avlidens kvar-

låtenskap.3 Framställning kommer således att behandla arvsrätten och testamentsrätten, vilka åter-

finns i ärvdabalken (1958:637), ÄB. Det innebär att den legala arvsordningen uppmärksammas 

och testators fria vilja att själv råda över sin egendom genom ett tidigare upprättat testamente.  

Ärvdabalkens lagregler genomgick ingripande förändringar för drygt tjugo år sedan och om-

kastade den då gällande arvsrätten då makes rätt till arv fick en framskjuten placering. Effekterna 

av en sådan reviderad lagstiftning gällande vem som ärver vad och när samt hur och varför kan 

därav än i dag diskuteras och ifrågasättas. Den fråga som oundvikligen aktualiseras när någon av-

lidit är hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas och vem eller vilka som är arvsberättigad och när-

mast att ärva. Lagbestämmelsen synes i initialläget vara tämligen tydlig på den punkten, närmast 

att ärva är den som av skyldskap är arvlåtarens arvingar, ÄB 2 kap. 1 §. Dock är denna observa-

tion inte helt odiskutabel. Successionsrätten, dvs. vem som har rätt att erhålla viss andel av en av-

lidens kvarlåtenskap, kan uppfattas bestå av ett flertal inskränkningar som innebär försteg åt nå-

gon på bekostnad av en annan.  

Vad som för uppsatsen är föremål för granskning är den mycket omfattande propositionen 

1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. vilken föranledde den i huvudsak nuvarande lagstiftningen 

kring äktenskap men också vitala delar av arvsrätten omarbetades och gavs en annan innebörd. 

Den stora nyheten och förändringen var att efterlevande make gavs en starkare position genom 

att tillerkännas den avlidne makens kvarlåtenskap till följd av äktenskapet, oberoende av gemen-

samma barn. Bröstarvingar kom därmed att erhålla sin arvsberättigade andel först vid den andra 

förälderns frånfälle som en enda egendomsmassa där hälften utgjordes av en arvslott från fadern 

och resterande som arvslott från modern, förutsatt att de var gemensamma. Halvsyskon till 

bröstarvinge, dvs. särkullbarns arvsrätt inträder redan vid den första förälderns frånfälle vilkas 

ställning, tillsammans med efterlevande makes arvsrättsliga försteg framför gemensamma barn 

därav kan uppfattas förstärkt på bekostnad av gemensamma bröstarvingars rätt till arv. 

När successionsrätten behandlas är även den rättighet varje myndig individ har att själv råda 

över sin egendom genom den lagstadgade testationsrätten av intresse. Beroende på vem eller vil-

ka ett testamente är ställd till aktualiseras olika följder där inskränkningar i den fria förfoganderät-

ten över sin egendom kan fungera som en gemensam nämnare. Vad som gäller förmögenhets-

rättsligt innan och efter en avlidens frånfälle kan uppfattas vara anmärkningsvärt och det som 

framstår som det avgörande epitetet kan benämnas skyddsintresse. Dock är det främst mottaga-

                                                 
1 Agell, Anders och Malmström, Åke, Civilrätt, Liber, tjugonde upplagan, Malmö 2007, s. 55. 
2 Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt, Thomson förlag AB, sjunde upplagan, Stockholm 2008, s. 131. 
3 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap, Iustus Förlag AB, andra upplagan, 
Uppsala 2007, s. 16. 
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rens intresse som är i fokus medan givarens intresse av lagstiftaren ofta får lysa med sin frånvaro i 

dubbel bemärkelse. Frågan är om den avlidnes tidigare testationsmöjlighet, att fritt förfoga över 

sin egendom, möjligen behöver omarbetas.  

Sammantaget är det därför av intresse att undersöka huruvida successionsrättens olika re-

gleringar möjligen bör revideras för att på ett konstruktivt sätt tillgodose samtliga arvingars in-

tressen samt med den avlidnes presumtiva vilja väl beaktad. Den centrala aspekten, därtill vad 

framställningen ämnar utreda, är huruvida successionsrätten, eller för den delen arvsföljden, är ut-

formad på ett adekvat och riktigt fördelningssätt som ligger i tiden vad gäller skiftet av en avli-

dens kvarlåtenskap. Två konkreta observationer kommer därför att behandlas; efterlevande ma-

kes försteg framför en gemensam bröstarvinges arvsrätt och testationsrättens inskränkning till 

förmån för bröstarvinges laglott. 

1.1 Syfte 

Syftet med framställningen är att ur ett juridiskt, kritiskt perspektiv redogöra för och granska till-

komsten av gällande rätt utifrån proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. Konkret innebär 

det att valda delar av successionsrätten kommer att behandlas för att skildra de reella verkningar 

som följer av ärvdabalkens fördelningsregler. Avsikten är att utreda om förutsättning kan finnas 

till förändrad lagstiftning inom successionsrättens område, om det överhuvudtaget skulle framstå 

som erforderligt och att vid uppmärksammade brister komma med förslag till revidering. Det 

som i dag framstår som tvetydigt och som onekligen är av intresse är vilken arvinge som bör pri-

oriteras vid fördelning av arv. Framställningen ämnar utreda två observerade och möjligen otill-

fredsställande tillstånd av successionsrätten; efterlevande makes försteg framför en gemensam 

bröstarvinges rätt till arv och testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott. 

Det innebär att successionsrätten behandlas utifrån huruvida grund kan föreligga till reviderad 

lagstiftning och därmed till förändrad tolkning och tillämpning inom rättsområdet vilket även 

medför att syftet är av rättspolitisk karaktär. Av den anledningen bör framhävas och vilket inte 

nog kan understrykas, att framställningens vidare förutsättning utgår från proposition 1986/87:1 

om äktenskapsbalk m.m. Det medför att färdigställandet av uppsatsen kan fungera som ett utflö-

de av det nämnda förarbetet vilket ligger till grund för den i dag gällande successionsrätten. Frå-

gan är om de i ärvdabalken reglerade föredelningsformerna, vilket en avlidens kvarlåtenskap skif-

tas enligt, är en adekvat och tidsenlig form att förrätta ett arvskifte på, beaktande den avlidnes 

presumtiva vilja och mottagarnas intressen. Därjämte kan även tillskrivas en förmögenhetsrättslig 

aspekt. Den primära avsikten med uppsatsen är således att på ett konsekventbetonat sätt, ur både 

arvingars och den avlidnes perspektiv, framhäva de verkningar som följer av en successionsrätt 

på vilket sätt den är utformad i dag. Därtill med en underliggande förhoppning av att synliggöra 

vem som ärver vad och när samt hur och varför.  

1.2 Problem/Problemformulering 

Den övergripande frågan som framställningen ska försöka besvara är vems successionsrättsliga 

intresse som bör prioriteras. Detta konkretiseras genom att ur en arvrättslig aspekt uppmärk-

samma efterlevande makes försteg framför gemensam bröstarvinges arvsrätt. Ur en testaments-

rättslig aspekt kommer testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott att be-

handlas. Det medför att uppsatsens problemformulering utmynnar i;  

 

 Är successionsrättens utformning en adekvat fördelningsform att skifta en avlidens kvar-

låtenskap på eller föreligger grund till reviderad lagstiftning inom rättsområdet? 
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1.3 Metod 

För att fullgöra uppsatsens syfte och för att besvara den problemformulering som framställning-

en ämnar utreda har en traditionell rättsvetenskaplig/rättsdogmatisk metod använts. Det innebär 

att adekvat lagtext och förarbeten primärt har studerats, därtill har prejudikat och doktrin samt 

material från juridisk tidskrift tillämpats för att färdigställa framställningen. Uppsatsen har för av-

sikt att på ett konsekvensbetonat sätt redogöra för de lege lata för att därefter undersöka huruvida 

förutsättning finns för reviderad lagstiftning inom successionsrättens område, det vill säga de lege 

ferenda. Det innebär följaktligen, eller snarare att en rättspolitisk argumentation, de sententia ferenda, 

kommer att föras för att vid brister i valda delar av den uppmärksammade lagstiftningen ge för-

slag på ny lagstiftning. Syftet är att tillvarata och uppmärksamma både den avlidne och dennes 

arvingars intressen, det vill säga ur både ett givar- och mottagarperspektiv. Det medför att en stor 

del av framställningen fokuseras på den omfattande propositionen 1986/87:1 om äktenskapsbalk 

m.m. då efterlevande makes arvsrätt oberoende av bröstarvinge först infördes jämte att laglottens 

eventuella avskaffande genomgick en granskning. Efter genomläsning av propositionen framstår 

en inte helt entydig samstämmighet varför den fungerar som en bra utgångspunkt för en eventu-

ell framtida reviderad lagstiftning. Avsikten är att om möjligt fördela en avlidens kvarlåtenskap på 

ett mer adekvat sätt som har samtliga arvingars bästa intresse för handen. Framhållas bör att 

framställningen endast är av teoretisk karaktär och att några empiriska data av hur successionsrät-

ten konkret uppfattas eller i framtiden bör uppfattas inte har genomförts. Dock ska detta faktum 

inte nödvändigtvis inverka menligt på slutresultatet vilket enligt mig bör uppfattas som en hållbar 

och genomtänkt lösning där ingen arvinge utan fog förfördelas framför någon annan.     

1.4 Avgränsning 

Utgångspunkten för framställningen är att ur ett successionsrättsligt perspektiv behandla arv- och 

testamentsrätten utifrån två observerade tillstånd, att efterlevande make innehar ett försteg fram-

för gemensam bröstarvinge till den avlidnes kvarlåtenskap och testationsrättens inskränkning till 

förmån för bröstarvinges laglott. Det innebär att gällande rätt initialt kommer att behandlas för 

att söka finna svar i den senaste lagändringen inom området. Någon successionsrättslig historisk 

tillbakablick avseende arv- och testamentsrättens utveckling kommer inte att föras då uppsatsen 

är framarbetad utifrån ett framtida revideringsbehov med utgångspunkt i gällande rätt. Avsnitt två 

har inte för avsikt att vara uttömmande utan syftar till att lokalisera de två iakttagna problemen 

inom successionsrätten. Poängteras bör att framställningen har sitt ursprung i den revidering som 

skedde inom familjerättens område och som kom med proposition 1986/87:1. Det medför att 

källförteckningen, framför allt utifrån ett förarbetesperspektiv kan framstå som något tunn. Vad 

gäller efterlevande makes arvsrätt och regleringen kring laglotten avser framställningen i det när-

maste att vara uttömmande, utifrån uppsatsens syfte. Avsnitt tre och fyra fungerar sedermera som 

en utgångspunkt för det vidare materialet och till analys och slutsats, varför vissa remissinstanser 

kommer att ges mer utrymme än andra och där några helt har uteslutits. För en heltäckande in-

formation om de diskussioner och förslag som ägde rum i samband med revideringen hänvisas 

till propositionen i dess helhet. Uppsatsens är författad utifrån att den avlidne var gift och hade 

bröstarvingar. 

1.5 Disposition 

Framställningens första kapitel syftar till att fungerar som en intresseväckande utgångspunkt för 

vidare läsning. Kapitel två har för avsikt att vara en introduktion av successionsrätten och dess ef-
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fekter utifrån det syfte som framställning har. Det arvsrättsliga spörsmålet lokaliseras och åskåd-

liggörs, dvs. de följder som kommer av att efterlevande make med försteg framför gemensam 

bröstarvinge erhåller del av kvarlåtenskapen. Därtill iakttas och konkretiseras den ur testaments-

rätten observerade situationen med testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges 

laglottsrätt samt den närliggande förmögenhetsaspekten ur testators synvinkel. Avsnitten inte har 

för avsikt att vara heltäckande ur ett kunskapsinhämtande perspektiv. För sådan vetskap hänvisas 

till doktrin inom arv- och testamentsrätten. Avsnitt tre illustrerar iakttagna problem med vad jag 

avser med en avsaknad av en adekvat fördelningsform av en avlidens kvarlåtenskap och de följd-

effekter som kommer därav. Den proposition som lades fram och som ligger till grund för gäl-

lande rätt ges stort utrymme vilket medför att en retroaktiv reflektion av vad som framgick vid 

lagstiftningsarbetet kommer att behandlas där olika aspekter bearbetas utifrån framställningens 

intentioner. I det fjärde kapitlet framarbetas förslag till lösning som enligt mig bättre beaktar och 

tillgodoser samtliga arvingars intressen där en konsekvent förfördelning i möjligaste mån undan-

röjs. Avsnitt fem analyserar det framarbetade materialet, dock på ett förhållandevis koncentrerat 

sätt då de två föregående kapitlen mycket väl kan fungera som en form av utvärderande sönder-

delning där olika faktorer behandlas. Det avslutande och sjätte kapitlet besvarar framställningens 

syfte och problemformulering och kan fungera som en framtida utgångspunkt för vidare arbete.  
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2 Successionsrätten – en introduktion och dess effekter 

Successionsrätten fungerar som ett samlingsbegrepp för arvsrätt och testamentsrätt vilket är de 

två sätt en avliden persons egendom till nya rättsinnehavare kan överföras på.4 När en person av-

lidit och avräkning av skulder har skett övergår den avlidnes egendom till att benämnas kvarlåten-

skap. Denna fördelas sedermera genom ett arvskifte mellan arvingar och testamentstagare. Suc-

cession innebär att en person inträder i någon annans ställe och övertar dennes rättigheter och 

skyldigheter5. Utgångspunkten för att successionsrättens olika regleringar ska aktualiseras är onek-

ligen att någon har avlidit. Det är troligtvis inte alldeles ovanligt att ett dödsfall föranleder alla 

möjliga olika slags anspråksyttranden från den avlidnes omgivning om del av dennes egendom. 

Emellertid är det ärvdabalkens lagregler som stipulerar vem som är arvsberättigad. Oavsett om 

det är den legala arvsordningen som ska följas eller testators vilja krävs en boutredning vilket in-

nebär att den avlidnes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet utreds och sammanställs 

i en bouppteckning. Bouppteckningen är den faktiska handling av vilken det framgår hur den av-

lidnes tillgångar och skulder var vid dödsfallet, ÄB 20 kap. 4 §. Denna handling ska registreras 

hos Skatteverket, ÄB 20 kap. 8 §. Boutredningen fungerar följaktligen som en förutsättning vid 

fördelning av en avlidens kvarlåtenskap, vilket kan ske genom arv eller testamente eller i en kom-

bination av dem båda. Vidare och som en fundamental förutsättning för rätten till arv, oberoende 

av den legala arvsordningen eller testamente, är att mottagaren lever eller är född vid arvlåtarens 

eller testators frånfälle, ÄB 1 kap. 1 § och 9 kap. 2 §6. Det kan tyckas självklart med en sådan pri-

mär och grundläggande omständighet men att sakförhållandet ändå är lagstadgat tyder på, inte 

nödvändigtvis att osäkerhet har förelegat utan snarare på att förutsebarhet bör främjas och upp-

rätthållas. Detta är av särskilt intresse med tanke på arvlåtarens verklighetsuppfattning vid tiden 

för dennes frånfälle. Den iakttagelsen kan också fungera som ett argument till att ofödda barn 

som den avlidne är förälder till innefattas i benämningen och sålunda har rätt att erhålla arv efter 

denna. Boutredningen åtföljs därefter av ett arvskifte, vilket är ett civilrättsligt upprättat avtal mel-

lan dödsbodelägarna som fördelar de tillgångar som utgjorde den avlidnes kvarlåtenskap, ÄB 23 

kap. 4 §. Därmed är ett förfarande kring en avliden persons egendom på ett något förenklat sätt 

avslutat. 

Skillnaden på de två successionsformerna arv och testamente är att arv stödjer sig på den lega-

la arvsordningen på vilket sätt en rätt ges till arvinge att erhålla del av en avlidens kvarlåtenskap 

som bygger på familje- och släktskapsregler. Av ÄB 2 kap. 1 § framgår hur arvsordningen funge-

rar, närmast att ärva är arvlåtarens avkomlingar. Med avkomlingar avses rakt nedstigande led vil-

ket innefattar barn, barnbarn, barnbarns barn etc. Om en person vill förfoga över sin egendom 

på annat sätt än genom den legala arvsordningen kan denna upprätta ett formenligt testamente 

vilket innebär att den legala arvsordningen åsidosätts helt eller delvis.7 Testationsfriheten kan där-

för uppfattas vara ett utflöde av förmögenhetsrätten och den privata äganderätten.8 Ett testamen-

te är en personlig upprättad dödshandling vilket är bärare av den avlidnes sista och yttersta vilja, 

ÄB 11 kap. 1 §. En avlidens kvarlåtenskap kan följaktligen tillfalla antingen arvingar eller testa-

mentstagare eller i en kombination av dessa då en arvinge kan erhålla viss del av en avlidens kvar-

låtenskap som arvslott och viss del som testamentslott.  

                                                 
4 Brattström och Singer, s. 16. 
5 Melin, Stefan, Juridikens begrepp, Iustus Förlag AB, tredje upplagan, Uppsala 2007, s. 363. 
6 Distinktionen lever och född kan förklaras genom att ett arv faller direkt vid arvlåtarens död medan ett förordnande i 
testamente är upprättat (långt) innan testators frånfälle och verkställs i samband med boutredningen. 
7 Grauers, s. 131. 
8 Brattström och Singer, s. 88. 
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Regleringen kring vem som är arvsberättigad stadgas som bekant i ärvdabalken, där bland annat 

bröstarvinge givits en skyddad rätt till viss del av en avlidens kvarlåtenskap, det så kallade laglotts-

skyddet, ÄB 7 kap. 1 §. Däremot, om arvlåtaren var gift tillfaller kvarlåtenskapen efterlevande 

make före gemensam bröstarvinge, ÄB 3 kap. 1 § vilket kan uppfattas vara en inskränkning i 

bröstarvinges arvsrätt. 

2.1 Arvsrätten – den legala arvsordningen 

Arvsrätten omfattar den ordning på vilket sätt en rätt ges till en arvinge att erhålla arv efter en av-

liden person som följer av arvsordningen i 2 kap. ÄB. Den utgår ifrån familje- och släktskapsreg-

ler vilket konkretiserats i tre olika arvsklasser efter parentelprincipen. Det innebär att ju närmare 

den avlidne någon befinner sig ur familjehänsyn desto bättre rätt har den att ärva. Rätten till arv 

inträffar i samband med arvlåtarens död vilket inom arvsrätten utgör en kritisk tidpunkt för vem 

eller vilka som har rätt till del av arvlåtarens kvarlåtenskap9. Den kritiska tidpunkten får särskild 

betydelse i vissa specifika fall. Vid exempelvis en olycka med mer än ett inom samma familj sam-

tidigt dödsfall måste en arvinge överleva arvlåtaren för att ärva. Det innebär att om både arvlåta-

ren och arvingen avlider vid samma tillfälle men att arvingen bekräftat avlidit efter arvlåtaren fal-

ler den först avlidnes arv till arvingen vars sammantagna kvarlåtenskap därefter fördelas på den-

nes avkomlingar eller arvingar. Skulle det inte gå att fastställa vem som avled först presumeras 

arvlåtaren överlevt arvingen, ÄB 1 kap. 2 §.  

2.1.1 Första arvsklassen 

Den första parentelen eller arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar i rakt nedstigande led, 

ÄB 2 kap. 1 §. Med avkomlingar avses barn, barnbarn, barnbarns barn etc. vilket också benämns 

bröstarvingar. Det är den avlidnes arvingar som är närmast att ärva. De barn arvlåtaren inte har 

tillsammans med den efterlevande maken är att betrakta som särkullbarn. Vidare tillämpas ingen 

distinktion mellan adopterade eller biologiska barn, de innehar samma arvsrätt10. Arvlåtarens 

bröstarvingar är följaktligen närmast av de nära att ärva och ska erhålla lika stor andel av den av-

lidnes kvarlåtenskap. Att en lika fördelning ska ske bygger på stirpalgrundsatsen och är oberoen-

de av antalet arvsberättigade11. Stirpalgrundsatsen medför att varje gren inom en arvsklass ska er-

hålla lika lott. Det innebär även att om ett barn till arvlåtaren är avlidet tager dennes barn, dvs. 

arvlåtarens barnbarn den förälderns arvslott. Detta kallas för istadarätten och innebär en rätt för 

en avkomling att träda in i en tidigare avkomlings ställe, exempelvis ett barn till en avliden arvinge 

eller ett syskonbarn till en avliden förälder12. Regeln bygger på den elementära förutsättningen att 

för att kunna erhålla arv efter en arvlåtare måste arvtagaren vara vid liv vid arvlåtarens död, ÄB 1 

kap. 1 §. I de fall ett barn avlidit före arvlåtaren och ingen avkomling till denna finns, dvs. att is-

tadarätten inte kan aktualiseras, delar de övriga barnen enligt stirpalgrundsatsen arvlåtarens arv 

och tager lika del. Arvsrätten för den andra arvsklassen aktualiseras först när inga avkomlingar på-

träffats, vilket innebär att om det endast finns ett barn eller ett barnbarn tager den initialt hela den 

avlidnes kvarlåtenskap. Första arvsklassen måste med andra ord vara helt uttömd för att arvinge i 

den andra parentelen ska utfå något arv efter den avlidne. Ett exempel kan tydliggöra den första 

parentelens utformning. 

                                                 
9 Saldeen, Åke, Arvsrätt. En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, Iustus Förlag AB, tredje upplagan, Uppsala 2006,  s. 
24. 
10 Eriksson, Anders, Arv och testamente, Thomson Förlag AB, Stockholm 2008, s. 25. 
11 Brattström och Singer, s. 32. 
12 Agell och Malmström, s. 404. 



 10 

Exempel 1  

Arvlåtaren A har tre barn, B, C och D. B och C har inga barn, däremot har D två barn, D1 och D2. 

D har dock avlidit sedan tidigare. A:s kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 kr. Stirpalgrundsatsen 

medför att varje gren tar lika mycket del av den avlidnes kvarlåtenskap (1/3 vardera) men då D av-

lidit innebär istadarätten att dennes avkomlingar, D1 och D2 träder in i D:s ställe och delar dennes 

lott vilket innebär att B erhåller 400 000 kr, C får 400 000 kr och D1 och D2 (arvlåtarens barnbarn) 

får 200 000 kr vardera. Skulle däremot B, C och D och D1 vara avlidna och inga andra avkomlingar 

finns, skulle D2 (arvlåtarens barnbarn) erhålla hela arvlåtarens kvarlåtenskap om 1 200 000 kr. 

2.1.2 Andra arvsklassen 

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och föräldrars avkomlingar, dvs. i rakt 

uppstigande led, ÄB 2 kap. 2 §. Dessa arvingar kan ärva under förutsättning att den första paren-

telen är tömd. Stirpalgrundsatsen medför att arvet fördelas med lika delar på moderns och fa-

derns sida. Skulle den ena av föräldrarna vara avliden tager dennes avkomlingar, dvs. arvlåtarens 

hel- och halvsyskon del av den lotten. Skulle något syskon också vara avlidet erhåller dennes av-

komlingar, dvs. arvlåtarens syskonbarn del av den lotten enligt istadarätten. Skulle det helt saknas 

arvingar på den ena sidan i arvsklassen tager den andra sidan hela arvet. Det innebär att om arvlå-

tarens moder redan är avliden och hon inte efterlämnar någon avkomling, dvs. någon bror eller 

syster eller syskonbarn till arvlåtaren tar dennes far hela arvet. Halvsyskons arvsrätt innebär del i 

den lott som skulle ha tillfallit den förälder som är gemensam med arvlåtaren enligt istadarätten. 

Den har följaktligen ingen rätt i den andra förälderns lott. Skulle båda föräldrarna vara avlidna 

och det saknas gemensamma barn, dvs. helsyskon till arvlåtaren, men den ena föräldern har barn 

sedan tidigare, dvs. ett halvsyskon till arvlåtaren, tager de arvet. Anledningen är densamma som 

till varför andra parentelen fick möjlighet att ärva. En arvsklass måste vara helt uttömd för att 

nästa ska kunna få tillträde till den avlidnes arv. Det innebär också att om det endast skulle finnas 

en arvinge kvar i andra parentelen, låt säga ett halvsyskon, tager den arvlåtarens fulla kvarlåten-

skap.  

 

Exempel 2  

Arvlåtaren A har inga avkomlingar och båda föräldrarna är avlidna. A efterlämnar dock två helsys-

kon, B och C och ett halvsyskon, D. A:s kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 kr. Eftersom A inte har 

några avkomlingar tillfaller kvarlåtenskapen den andra arvsklassen. Vardera föräldern tar hälften var 

(600 000 kr) men då båda föräldrarna är avlidna är det arvlåtarens föräldrars avkomlingar (arvlåta-

rens syskon) som tar dennes del enligt istadarätten. 600 000 kr fördelas mellan B och C pga. den 

gemensamma förälderns frånfälle vilket medför 300 000 kr vardera i arv. 600 000 kr fördelas mellan 

B, C och D pga. att den andra föräldern var förälder även till D (arvlåtarens halvsyskon) vilket med-

för 200 000 kr vardera. B och C ärver totalt 500 000 kr vardera och D ärver 200 000 kr efter A.    

 

Den andra arvsklassens rätt till arv aktualiseras först när den avlidne inte efterlämnar några av-

komlingar vilket främst torde tyda på att arvlåtaren ofta är ung. Vad som i sammanhanget då är 

av intresse är hur ett arv kan fördelas på ett kanske inte fullt ut lämpligt sätt då ett barns föräldrar 

är skilda. Ponera att ena föräldern avlidit och närmast att ärva är arvlåtarens avkomlingar, ÄB 2 

kap. 1 §. Låt säga att det bara finns ett barn som erhåller arvlåtarens hela arv. Om barnet seder-

mera skulle avlida i unga år, med arvet efter den först avlidna föräldern någorlunda intakt och 

utan att efterlämna egna avkomlingar träder den andra arvsklassen in som först att ärva. Det be-

tyder att den avlidnes föräldrar erhåller kvarlåtenskapen, ÄB 2 kap. 2 §. Det innebär i praktiken 
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att den tidigare frånskilda föräldern indirekt kommer i besittning av dennes före detta makes arv 

genom att ärva sitt barn.13 Sådana situationer torde dock vara tämligen ovanliga och kan förebyg-

gas genom att upprätta ett testamente. Emellertid medför en möjlighet till testamentsupprättande 

för giltig verkan att testator i normalfallen uppnått myndig ålder, ÄB 9 kap. 1 §. 

2.1.3 Tredje arvsklassen 

Om det helt skulle saknas arvingar i första och andra parentelen har arvlåtarens mor- och farför-

äldrar och deras avkomlingar, dvs. mostrar och morbröder, fastrar och farbröder rätt att erhålla 

arv efter den avlidne, ÄB 2 kap. 3 §. Tredje arvsklassen torde främst träffa händelser där en hel 

familj omkommit genom olyckshändelse14. Arvsordningen regleras i likhet med första och andra 

parentelen, efter stirpalgrundsatsen och istadarätten. Vardera sidan erhåller lika del av arvlåtarens 

kvarlåtenskap och skulle någon av mor- eller farföräldrarna vara avliden delar dennes avkomling-

ar på den delen. Skulle det saknas avkomlingar ärver den mor- eller farförälder som ännu är i livet 

hela arvet som tillkom den sidan. Skulle det däremot helt saknas arvingar på den ena sidan ärver 

den andra sidan arvlåtarens fulla kvarlåtenskap. Signifikativt för tredje parentelen är däremot att 

rätten till arv stannar vid arvlåtarens mor- och farföräldrars avkomlingar vilket innebär att kusiner 

inte kan ta del av en avlidens kvarlåtenskap genom arvsordningen. Att kusinarv inte förekommer 

har förklarats genom att den sociala samhörigheten mellan arvlåtare och kusiner ofta har bedömts 

vara svag15. 

 

Exempel 3  

Arvlåtaren A har omkommit i en olycka tillsammans med sina föräldrar och syskon. A hade inga 

avkomlingar. I livet finns dock en farmor, en farbror och en faster. Övriga släktingar är redan avlid-

na, däremot finns en kusin på arvlåtarens mors sida. A:s kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 kr. Ar-

vet kommer att fördelas med 600 000 kr var på far- och morföräldrarnas sida. Däremot är ingen på 

morföräldrarnas i livet, förutom en kusin som dock inte har arvsrätt. Hela arvet kommer att förde-

las på farföräldrarnas sida med 600 000 kr till farmor och 300 000 kr vardera till farbror och faster 

då de två delar på den avlidne farfaderns lott. 

2.1.4 Allmänna arvsfonden 

Av ÄB 2 kap. 4 § framgår att inga andra skyldemän, dvs. släktingar än de ovan nämnda arvsklas-

serna kan erhålla arv efter en avliden person. Skulle det av en händelse inte påträffas någon arvin-

ge i någon av de tre parentelerna och i avsaknad av något testamente, tillfaller arvlåtarens arv 

istället Allmänna arvsfonden. Kusiner innehar ingen arvsrätt vilket innebär att tredje arvsklassen 

är sluten i det avseendet och att längst ner på arvsordningens lista står mostrar och morbröder, 

fastrar och farbröder. Det medför att det kan diskuteras huruvida svensk arvsrätt i realiteten fak-

tiskt består fyra arvsklasser där Allmänna arvsfonden kan uppfattas fungera som en inskränkning 

till kusiners rätt till del av arvlåtarens kvarlåtenskap. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammar-

kollegiet, vilket är en myndighet som har till uppgift att underlätta för verksamheter vilka är av 

ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder16. Vad som 

därmed är av intresse, men som inte kommer att behandlas närmare, är varför släktskapsregler 

                                                 
13 Brattström och Singer, s. 35-36. 
14 Brattström och Singer, s. 36. 
15 Brattström och Singer, s. 36-37. 
16 Melin, s. 26. 
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åsidosatts till förmån för en fond som förvaltas av en myndighet som ska verka för att skapa en 

effektiv statsförvaltning, oavsett dess goda intentioner.  

2.2 Makes arvsrätt och dess effekter 

I ÄB 3 kap. 1 § stadgas att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande 

maken, vilket även sker framför gemensamma bröstarvingar. Bestämmelsen att efterlevande make 

ärver framför gemensamma bröstarvingar är inte helt okonventionell och fri från tveksamheter 

varför det än i dag kan resoneras kring huruvida lagrummet bidrar till att en avlidens kvarlåten-

skap skiftas på ett adekvat sätt där både givarens och mottagarens intressen tillgodoses fullt ut. 

Det som följaktligen är av avgörande betydelse är huruvida den avlidne vid tiden för sitt frånfälle 

var gift och/eller hade barn. 

Långt innan den reviderade lagstiftningen trädde i kraft fyllde en bröstarvinges arvsrätt en so-

cial funktion av att trygga en avkomlings ekonomiska situation vilka genom olika reformer under 

det senaste århundradet kommit att framstå som en negativ effekt ur efterlevande makes perspek-

tiv. För att bröstarvinge skulle erhålla sitt arv efter den först avlidne föräldern var det inte sällan 

att föräldrahemmet splittrades och i vissa fall avvecklades. Detta kunde sannolikt upplevas som 

en reducering av den efterlevande makens egendom, särskilt då makarnas gemensamma hem fyll-

de funktionen av att vara gemensamt innehavda tillhörigheter. En faktor som lyftes fram till var-

för en efterlevande make skulle ärva framför gemensamma bröstarvingar var att den efterlevan-

des behov av den avlidnes kvarlåtenskap i allmänhet ansågs större än bröstarvingarna, särskilt då 

de ofta flyttat från barndomshemmet när första föräldern avlidit. Ett annat argument var att arvet 

skulle ha större betydelse för den efterlevande än för bröstarvingarna vars försörjning, arvet inte 

skulle inverka betydande på. Att efterlevande make skulle tillerkännas en starkare ställning än vad 

som då förelåg stärktes även av att testamenten till förmån för efterlevande make ofta var före-

kommande. Därtill att gemensamma barn inte sällan avstod från sitt arv till förmån för den andra 

föräldern, varför de gemensamma barnen inte borde uppbära arv förrän båda föräldrarna avlidit 

innan fullständigt arvskifte genomfördes.17  

Att efterlevande make innehar en arvsrätt är i sig ingenting nytt utan har funnits under en 

längre tid. Redan år 1920 infördes en arvsrätt för makar men det var inte förrän genom 1987 års 

lagstiftning som efterlevande make med försteg framför gemensamma bröstarvingar gavs en bätt-

re rätt till den avlidnes kvarlåtenskap18. Det är av intresse att illustrera hur efterlevande makes 

arvsrätt såg ut och verkade innan den i dag gällande lagstiftningen i ÄB 3 kap. 1 § st. 1 trädde i 

kraft, varför det gamla lagrummet återges i sin helhet:  

 

Dåvarande lydelse av ÄB 3 kap. 1 §  

Var arvlåtaren gift och lämnar ej efter sig bröstarvinge, tillfaller kvarlåtenskapen maken. Lever vid 

makens död den först avlidnes fader, moder, syskon eller syskons avkomling, äga de som då äro 

närmast till arv efter den först avlidne taga hälften av efterlevande makens bo, där ej nedan annor-

lunda stadgas. Ej må efterlevande maken genom testamente förordna om vad sålunda skall tillfalla 

den först avlidnes arvingar. 

 

Utan att närmare kommentera innebörden av den då gällande lydelsen, särskilt då det saknar dju-

pare relevans, framstår efterlevandeskyddet för makar som tämligen svagt och med en viss osä-

kerhet till följd. Enligt den dåvarande lydelsen hade efterlevande make ingen arvsrätt när det 

                                                 
17 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 82-83. 
18 Agell och Malmström, Civilrätt, s. 403. 
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fanns bröstarvingar. Vad som ändock är av stort intresse är onekligen den första meningen som 

innehåller de bärande kumulativa rekvisiten som en förutsättning för makes arvsrätt, att arvlåta-

ren var gift och att det saknas bröstarvinge. Det första rekvisitet, att arvlåtaren var gift, förefaller 

som en given förutsättning för lagrummets tillämpbarhet. Efterlevande makes arvsrätt avviker 

inte i det avseendet mot vad som i dag fungerar som en presumtion till följd av äktenskapet. Vad 

som däremot frångår den dåvarande lydelsen, vilket också ger en helt annan arvrättslig effekt är 

huruvida arvlåtaren efterlämnar bröstarvinge eller inte. Innan den reviderade lagstiftningen trädde 

i kraft hade bröstarvinge en oinskränkt arvsrätt vilken fördelades enligt den legala arvsordningen. 

Förvisso skedde detta på bekostnad av den efterlevande makens (fortsatta) ekonomiska situation 

där nackdelarna synes relativt uppenbara, det gemensamma hemmet utsattes för en stor risk att 

både splittras och avvecklas.  

I samband med den ena makens död upplöses äktenskapet, ÄktB 1 kap. 5 §. Det medför att 

en bodelning ska genomföras, vilket innebär att makarnas giftorätt verkställs, ÄktB 9 kap. 1 och 4 

§§. Skulle situationen vara sådan att det endast finns gemensamma bröstarvingar erhåller efterle-

vande make hela boet, inklusive enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som en 

make erhållit genom arv, gåva eller testamente där egendomen av givaren villkorats vara mottaga-

rens enskilda egendom. Vidare kan egendom vara enskild till följd av ett upprättat äktenskapsför-

ord makarna emellan, ÄktB 7 kap. 2 §. Surrogat av enskild egendom, dvs. vad som trätt i stället 

för sådan egendomstyp betraktas vara enskild egendom om inget annat föreskrivits. Däremot be-

döms avkastning av enskild egendom, dvs. vad som kommer av sådan egendom, exempelvis rän-

ta på likvida medel vara giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 2 § p. 6 och 7 kap. 2 § st. 2. Den avgörande 

distinktionen mellan giftorättsgods och enskild egendom är att den förre egendomstypen ingår i 

en bodelning medan den senare i normalfallen inte är föremål för en sådan hälftendelning. Om 

makarna endast innehar giftorättsgods och gemensamma barn kommer den efterlevande maken 

sålunda i besittning av hela boet, hälften tillkommer genom giftorätten och full äganderätt och 

hälften genom att med försteg erhålla kvarlåtenskapen framför bröstarvinge, dock med fri förfo-

ganderätt. Egendom innehavd med fri förfoganderätt åtföljs en begränsning vad gäller den efter-

levandes möjlighet att testamentera bort sådan egendom, ÄB 3 kap. 2 §. I ett sådant fall kan det 

diskuteras huruvida en reell bodelning och arvskifte äger rum då efterlevande make övertar den 

fulla egendomen. Ett arvskifte är ett civilrättsligt avtal dödsbodelägarna emellan och en ensam 

dödsbodelägare borde rimligtvis inte kunna ingå ett avtal med sig själv. Dödsbodelägare är efter-

levande make, arvingar och universella testamentstagare. Däremot är inte gemensamma bröstar-

vingar till den avlidne dödsbodelägare då dessa endast innehar en indirekt anspråksrätt till den 

först avlidne förälderns kvarlåtenskap, ÄB 18 kap. 1 § st. 3. Därmed har de ingen rätt att yttra sig 

angående någon del av den avlidnes angelägenheter, ÄktB 9 kap. 5 §. En bouppteckning ska 

genomföras vilken dels innehåller den avlidnes tillgångar och skulder sådana de var vid dödsfallet 

dels den efterlevandes egendomsförhållanden vid den tiden, ÄB 20 kap. 4 §. Det innebär följakt-

ligen att det är bouppteckningen efter den först avlidne maken som ligger till grund för hur för-

delningen effektueras vid den efterlevande makens frånfälle bland arvingarna19. Skulle makarna 

endast inneha giftorättsgods medför det att vid den efterlevande makens frånfälle, halva arvet har 

sin härkomst från vardera föräldern vilket sammantaget utgör den sist avlidne förälderns hela 

kvarlåtenskap. Om det däremot påträffas andra arvingar än gemensamma bröstarvingar medför 

det att en formenlig bodelning och arvskifte kommer att realiseras. Av ÄB 23 kap. 1 § framgår att 

                                                 
19 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken, del I, Norstedts Juridik AB, sjätte upplagan, Stockholm 
2008, s. 60.  
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bodelning först ska genomföras enligt äktenskapsbalkens uppställda regler för att därefter utmyn-

na i ett arvskifte.  

Med stöd av ÄB 3 kap. 1 § och som en presumtion på grund av äktenskapet, ärver den efter-

levande maken hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt på grund av de gemen-

samma bröstarvingarnas rätt till efterarv. Den efterlevande maken får under resten av sitt liv göra 

vad helst den vill med arvet förutom att testamentera bort den egendom som innehas med fri 

förfoganderätt, ÄB 3 kap. 2 §. Efterarv medger en rätt till en viss andel av en avlidens kvarlåten-

skap, ingen direkt hänsyn tas till det faktiska värdet eller till viss egendom, vilket också tydliggjor-

des av NJA 1995 s. 303. Fallet rörde ett inbördes testamente mellan makar om full äganderätt där 

efterlevande make sedermera testamenterat bort fast egendom vilket klandrades för att ha inkräk-

tat på efterarvet, dock utan framgång då det inte ansågs stå i strid med reglerna för efterarv eller 

lottläggningsreglerna i ÄB 3 kap. 2 och 5 §§. Den del som innehas med fri förfoganderätt utgör 

därav inte en rätt till viss egendom utan är en andelsrätt i en framtida egendomsmassa. 

Att efterlevande make ärver egendom med både full äganderätt och fri förfoganderätt är initi-

alt oväsentligt förutom vad som följer av ÄB 3 kap. 2 § st. 1.20 Efterlevande make får som bekant 

inte testamentera bort egendom innehavd med fri förfoganderätt. En bodelning får därav bety-

delse för ägandeformen och befogenheten över egendomen den efterlevande maken erhåller. 

Visserligen skulle en retroaktiv bedömning kunna genomföras för hur ägandeförhållanden såg ut 

vid tiden för den först avlidne maken, vid den efterlevande makens frånfälle. Däremot framstår 

det som inte helt oproblematiskt. Genom giftorätten erhåller den efterlevande maken en bodel-

ningsandel, vilken som tidigare nämnts ägs med full äganderätt. Att efterlevande make tilldelas del 

av den avlidnes kvarlåtenskap framför gemensamma bröstarvingar innebär att arvsordningen, där 

arvlåtarens avkomlingar är först att ärva enligt ÄB 2 kap. 1 §, åsidosätts till förmån för efterlevan-

de make. De gemensamma bröstarvingarnas arvsrätt skjuts därmed upp för att istället övergå till 

att bli ett efterarv, vilket kan erhållas av arvingar i både första och andra arvsklassen och realiseras 

först vid den andra förälderns frånfälle, ÄB 3 kap. 2 §. Efterarv innebär att en arvinge erhåller arv 

först efter att en annan arvtagare, i det här fallet den efterlevande föräldern avlidit. Efterarvet be-

rättigar gemensamma bröstarvingar till en viss del av den första förälderns arv, inget om någon 

summa i kronor och ören. Finns det bara gemensamma bröstarvingar och arvingar i andra arvs-

klassen medför det att hela kvarlåtenskapen efterlevande make erhåller utgör egendom innehavd 

med fri förfoganderätt. Tredje parentelen är inte berättigade till efterarv, ÄB 3 kap. 2 §. Det inne-

bär även att om makarna endast innehar giftorättsgods kommer efterarvet att bestämmas till hälf-

ten av den efterlevandes kvarlåtenskap vid dennes frånfälle.  

Anledningen till varför en efterlevande make med försteg framför gemensamma bröstarvingar 

erhåller den avlidnes kvarlåtenskap syftar till att trygga den efterlevande makens försörjning. 

Bröstarvingar har i allmänhet inte ansetts ha ett sådant behov.21 Bröstarvingarna erhåller följaktli-

gen sina båda föräldrars kvarlåtenskap vid ett och samma tillfälle, vid den efterlevande förälderns 

frånfälle, förutsatt att de var gifta när den första föräldern avled. Skulle föräldrarna inte ha varit 

gifta, då de är skilda eller sambor, följer arvsrätten den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB.  

Vid sidan av makes arvsrätt återfinns även särkullbarns arvsrätt i ÄB 3 kap. 1 §. Om den först 

avlidne maken ha bröstarvinge som inte är gemensam med den efterlevande maken uppstår en 

inte helt gynnsam situation då särkullbarn inte behöver vänta på arv tills den efterlevande maken 

avlidit. I en sådan situation delar särkullbarnen och efterlevande make på den avlidnes arv. 

Särkullbarn kan därav uppfattas ha en omedelbar arvsrätt, till skillnad mot gemensamma bröstar-

                                                 
20 Walin och Lind, s. 62. 
21 Grauers, s. 141. 
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vingar, till del av en förälders arv. Särkullbarn kan däremot skjuta upp sin arvsrätt genom att avstå 

sin del av kvarlåtenskapen till förmån för efterlevande make, dvs. styvföräldern. I realiteten torde 

detta vara tämligen ovanligt, en beroende variabel för att ett särkullbarn skulle avstå sin arvsrätt 

beror sannolikt på vilken relation familjekonstellationen hade innan dödsfallet ägde rum. När ef-

terlevande makes och särkullbarns arvsrätt uppmärksammas är det inte svårt att lägga märke till 

den något otillfredsställande fördelning som följer mellan arvlåtarens bröstarvingar. Indirekt kan 

ett avsteg från ÄB 2 kap. 1 § uppfattas till förmån för efterlevande make vilket synliggör distink-

tionen mellan syskon. Ur bröstarvingars perspektiv innebär det att särkullbarn kan betraktas ha 

en bättre arvsrätt då de utfår egendom redan när den första föräldern avlidit, något som tillkom-

mer gemensamma barn först vid den efterlevandes frånfälle, ÄB 3 kap. 1 och 2 §§. Frågan är om 

lagstiftaren medvetet ville skapa en snedföredelning syskon emellan, låt vara att de bara är halv-

syskon, de är likväl arvlåtarens bröstarvingar, till förmån för efterlevande make. Att särkullbarn 

genom ÄB 3 kap. 1 och 9 §§ kan avstå rätten till arv för att erhålla den delen vid den efterlevande 

makens frånfälle framstår snarare som en idealisk och eftersträvansvärd situation än som ett rea-

listiskt faktum.  

 

Exempel 4  

A är gift med B. Tillsammans har de barnen C och D. A har ett barn sedan tidigare, E. B har bar-

nen F och G sedan tidigare. A avlider. Makarnas sammanlagda giftorättsgods uppgår till 2 000 000 

kr. A ägde enskild egendom till ett värde av 200 000 kr. Genom bodelning erhåller B 1 000 000 vil-

ket ägs med full äganderätt. A:s kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 kr (bodel + enskild egendom) 

vilket fördelas enligt stirpalgrundsatsen med lika delar till bröstarvingarna. C, D och E ärver 

400 000 kr vardera men då C och D är gemensamma barn övertar efterlevande make genom ÄB 3 

kap. 1 § deras arvsberättigade andel med fri förfoganderätt, vilket de utfår som efterarv vid dennes 

frånfälle. När A avlider är det bara efterlevande make och särkullbarn som tar del av den avlidnes 

kvarlåtenskap, B får 800 000 kr och E får 400 000 kr. Efterarvet som C och D har rätt till efter A 

kommer uppgå till (800 000 / 800 000 + 1 000 000 =) ca 44,5 %. Sedermera avlider B. Kvarlåten-

skapen uppgår till 800 000 kr. 356 000 kr (800 000 x 44,5 %) delar C och D på, resterande fördelas 

mellan B:s arvingar, dvs. C, D, F och G med 111 000 kr vardera. 

 

Vidare kan det diskuteras huruvida efterlevande make är att betrakta som arvinge eller om dennes 

rätt i stället ska tolkas som en arvsföljdsregel. Att makes arvsrätt inte har placerats i ärvdabalkens 

andra kapitel som reglerar arvsordningen kan enligt mig fungera som stöd för en sådan stånd-

punkt. Därtill framgår ingen hänvisning från ÄB 2 kap. 1 § om undantag till bröstarvinges arvsrätt 

till förmån för efterlevande makes rätt till arv i ÄB 3 kap. 1 §22. Det kan tala för att makes arvsrätt 

är ett resultat av inte bara äktenskapet utan även i vissa fall att gemensam bröstarvinge finns. Det 

innebär att om äktenskap föreligger men att den avlidne hade bröstarvinge som inte var gemen-

sam med den efterlevande ärver maken initialt inte kvarlåtenskapen. Det gör särkullbarnet, förut-

satt att den inte avstått den rätten, ÄB 3 kap. 1 och 9 §§. Vid avsaknad av särkullbarn ärver dock 

efterlevande maken kvarlåtenskapen under förutsättning att den avlidne inte med testamente 

upphävt den rätten.  

Efterlevande makes arvsrätt är inte laglottsskyddad, vilket bör uppmärksammas. Det innebär 

att den avlidne kan testamentera bort sin kvarlåtenskap för att undanröja efterlevandes anspråk 

till del av den avlidnes egendom. Däremot har den efterlevande alltid rätt till basbeloppet, ÄB 3 

                                                 
22 Liknande resonemang gällande makes arvsrättsliga placering i 3 kap. ÄB har framförts av Anders Eriksson, dock i 
ett annat sammanhang, Några problem med anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1989 s 321-335. 
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kap. 1 § st. 2. Det medför att bröstarvinge kan erhålla hela kvarlåtenskapen efter den först avlidne 

föräldern, förutsatt att testator borttestamenterat all egendom till bröstarvinge eller annan än ef-

terlevande make då dennes arvsrätt inte omfattas av ett sådant testamentsförordnande, ÄB 7 kap. 

3 §.23 Skulle däremot testamentet i sin helhet vara ställd till efterlevande make förändras enbart 

karaktären av egendomen från testators stipulerande om full äganderätt till fri förfoganderätt över 

den del som utgör bröstarvingars laglott, under förutsättning att jämkning från deras sida påkal-

lats inom föreskriven tid, ÄB 7 kap. 3 § st. 2. Skulle ett testamentsförordnande vara ställd till nå-

gon annan än efterlevande make utfår bröstarvinge sin laglott vid den första förälderns frånfälle.24 

För utfående av bröstarvinges laglott måste den framställa sitt anspråk direkt till testamentstaga-

ren eller genom att väcka talan mot denna vid domstol. 

Vidare bör ÄktB 12 kap. 2 § uppmärksammas vilken innebär att efterlevande make kan be-

gränsa omfattningen av den avlidnes kvarlåtenskap genom att påkalla jämkning. Det innebär att 

bodelning på grund av ena makens död vid jämkning kan medföra att vardera maken behåller vad 

som av giftorätten tillhör dem. Att efterlevande make skulle påkalla jämkning torde främst aktua-

liseras då denna innehar mer giftorättsgods än den avlidne och resulterar i att kvarlåtenskapen 

minskar till att omfattas av enbart den avlidnes giftorätt och eventuella enskilda egendom. Vad 

gäller särkullbarns direkta arvsrätt, vilka även kan uppfattas ha företräde framför efterlevande 

makes arvsrätt medför det att om det helt saknas gemensamma bröstarvingar erhåller särkullbar-

nen hela den avlidnes kvarlåtenskap. En mindre konklusion av stor betydelse kan därför framstäl-

las. Den förutsättning som krävs för att en efterlevande make ska kunna ärva är att det inte finns 

särkullbarn eller att det i vart fall finns gemensamma barn, vilket i realiteten innebär att efterlevan-

de make erhåller de gemensamma barnens arvslotter, om än med fri förfoganderätt. Äganderätts-

karaktären kan dock förändras, förutsatt att den avlidne upprättat ett testamente till förmån för 

efterlevande maken med full äganderätt, dock endast med giltig verkan över den disponibla kvo-

ten. Den andra delen behåller karaktären av att vara egendom innehavd med fri förfoganderätt al-

ternativt att den övergår till att vara sådan om bröstarvinge begär jämkning, ÄB 7 kap. 3 §. 

2.3 Testamentsrätten – den fria viljan 

Om arvlåtaren skulle vilja frångå den legala arvsordningen kan den upprätta ett testamente. Det 

medför att den avlidnes kvarlåtenskap, helt eller delvis, kommer att fördelas enligt ett testamente 

vilket utgör testators yttersta vilja, ÄB 11 kap. 1 §. Att fördelningen om möjligt inte kan ske fullt 

ut är beroende på om den avlidne har barn eller inte. Ett testamente är en personlig upprättad 

dödsrättshandling, ett ensidigt förordnande som fullgörs först efter testators frånfälle. Det ger 

därför inga rättigheter för testamentstagare så länge testator lever.25 Ett testamente är den enda 

dödsrättshandling som godkänns inom svensk rätt26. Adkvisitiva arvsavtal, dvs. avtal mellan arvlå-

taren och någon annan om fördelning av kvarlåtenskapen är ogiltiga, ÄB 17 kap. 3 §.27 Det finns 

primärt två olika typer av testamenten, ordinära och nödfallstestamenten. Den ordinära formen 

följer vissa starkt bundna krav medan nödfallstestamenten, muntliga och holografiskt testamen-

                                                 
23 Walin och Lind, s. 57-58. 
24 Walin och Lind, s. 222. 
25 Eriksson, s. 139. 
26 Förmånstagarförordnande till livförsäkring accepteras dock vid sidan av testamente och tillfaller förmånstagaren 
direkt vid den avlidnes frånfälle och ingår inte i dennes kvarlåtenskap. 
27 Agell, Anders, Testamentsrätt. En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, Iustus Förlag AB, tredje upplagan, Upp-
sala 2003, s. 11. 
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te28, inte är lika kravfyllda. Däremot är de senare testamentena giltiga endast under en viss förut-

sättning, en nödsituation måste vara för handen. Giltigheten är vidare också begränsad till tre 

månader från och med att nöden upphört, ÄB 10 kap. 3 §. En testamentstagare kan vara en lega-

tarie eller universell testamentstagare. Något registreringskrav eller särskilda förvaringssätt av tes-

tamenten finns inte utan det står testator fritt att förfoga över handlingen på det sätt den finner 

lämpligt, givet att det framkommer vid dennes frånfälle29. 

2.3.1 Förutsättningar för testamente 

Det är inte alla som kan eller får upprätta ett testamente. Huvudregeln för att vara behörig att 

förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente är att testator uppfyllt myndig ålder, ÄB 9 kap 1 

§. Generellt sett torde det vara ytterst få underåriga som innehar en större egendom som de vill 

förfoga över på ett särskilt sätt varför åldersgränsen inte upplevs som ett vidare problem. Dess-

utom träder den legala arvsordningen in vid avsaknad av testamente vilket fördelar kvarlåtenska-

pen som bekant efter familje- och släktskapsordningen. Undantag till myndighetsåldern finns 

dock, om den som är omyndig men är fyllda sexton år innehar egendom som den själv råder över, 

FB 9 kap 3 och 4 §§, kan den upprätta ett testamente. Även underårig som är eller har varit gift 

kan förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente30. Några andra begränsningar för vem som 

kan upprätta ett testamente finns inte. Skulle testator inte vara behörig att upprätta ett testamente 

eller om formkraven inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt, ÄB 13 kap. 1 §. Det kan diskuteras 

huruvida personer som saknar rättslig handlingsförmåga kan testamentera bort sin kvarlåtenskap, 

däremot stadgas att testamente som upprättats under psykisk störning eller tvång är ogiltigt, ÄB 

13 kap. 2 och 3 §§. 

Rätten att erhålla egendom efter en avliden person utgår ifrån att testamentstagaren måste vara 

född eller vara avlad för att sedermera födas med liv vid testators död, ÄB 9 kap. 2 §. Andra för-

ordnanden är utan verkan, dock finns undantag. Ej födda barnbarn till arvlåtaren kan exempelvis 

vara testamentstagare, ÄB 9 kap. 2 § st. 2. En annan situation, som förhoppningsvis är ovanlig, 

och som undantar rätten till en avlidens kvarlåtenskap, oavsett arv eller testamente är om motta-

garen genom brott bragt arvlåtaren eller testatorn eller arvinge till denne om livet. Gärningsman-

nen har därmed förverkat sin successionsrättsliga rätt oberoende av om denne skulle vara först 

att ärva eller inte, ÄB 15 kap. 1 §. Det innebär exempelvis att om någon tar livet av sin far kan 

den inte ärva honom, ej heller erhålla arv efter farfadern. Skulle ett testamentsförordnande vara 

till någon som redan är avliden träder dennes avkomlingar in i dennes ställe, ÄB 11 kap. 6 §. 

Inom testamentsrätten kallas detta för representationsrätt och har samma innebörd som istadarät-

ten, dvs. en avkomling träder in i en redan avlidens ställe och erhåller dennes del av kvarlåtenska-

pen.    

2.3.2 Formkrav för ordinära testamenten 

För att ett ordinärt testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav vilka stipuleras i ÄB 10 kap. 1 

§. Formföreskrifterna innebär att testamentet ska vara skriftligt dock inte nödvändigtvis 

handskrivet och inte heller av testator själv. Det innebär att ett färdigtryckt formulär är lika giltigt 

som ett eget komponerat och utformat testamente, däremot får det senare vara att föredra då det 

ger fritt spelrum för vad som ska stadgas. Likaså kan någon annan ha formulerat testamentets in-

                                                 
28 Ett muntligt testamente har samma vittneskrav som ordinära testamenten. Ett holografiskt testamente är ett egen-
händigt skrivit och undertecknat testamente utan vittnen, ÄB 10 kap. 3 §. 
29 Eriksson, s. 152. 
30 Agell, s. 21-22. 
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nehåll och utformning då lagrummet inte medger något direkt krav på testators egen medverkan. 

Vad som dock måste tillfogas av testator själv för giltighet är dennes egenhändigt skrivna namn-

teckning vilken ska bevittnas av två så kallade solennitetsvittnen i deras samtidiga närvaro. 31 I 

NJA 1978 s. 189 ogiltigförklarades ett testamente på grund av att vittnena inte var närvarande 

samtidigt, de befann sig i olika rum utan att veta vad som pågick i det andra rummet. Utan vidi-

mering av solennitetsvittnen är testamentet inte giltigt. Denna bör ske, om inte samtidigt som 

testator undertecknar testamentet, så i vart fall i nära anslutning därtill32. Det är oväsentligt huru-

vida testator undertecknar testamentet innan de två vittnena skriver under handlingen eller om 

denne gör det i deras närvaro, därav att testator kan vidkänna underskriften. Det primära är att 

testator kan intyga att det är dennes namnteckning, skriftligen eller muntligen som finns på tes-

tamentet. Vittnena behöver inte känna till innehållet av testamentet mer än att det är ett testa-

mente de bevittnat, ÄB 10 kap. 1 §.  

Vidare kan inte alla agera testamentsvittnen. Personerna måste vara minst femton år och vara 

psykiskt friska för att förstå vittnesbekräftelsens betydelse och innebörd. Inte heller viss släkt-

skapsgemenskap eller förordnande till vittnet självt får föreligga, ÄB 10 kap. 4 §. Däremot inne-

bär det inte att testamentet i sin helhet blir ogiltigt utan endast i den delen mottagaren bevittnat 

testamentet blir ogillt, förutsatt att övriga delar uppfyller formkraven, ÄB 13 kap. 1 §. Avsikten 

med att det föreligger särskilda formföreskrifter för ett giltigt testamente är att det fullgörs först 

efter testators död vilket innebär att denne själv inte kan säkerställa att innehållet upprätthålls.33 

2.3.3 Legatarie och universell testamentstagare 

En testator kan testamentera egendom på två olika sätt, genom ett legat eller ett universellt för-

ordnande. Ett testamente kan vidare innehålla bestämmelser för hur en egendom av en mottagare 

ska användas, en så kallad ändamålsbestämmelse, ÄB 11 kap. 9 §. En legatarie är en person som 

erhåller en viss speciell förmån genom ett testamente, ÄB 11 kap. 10 § st. 1. Det kan vara ett visst 

föremål som då kallas saklegat eller ett visst penningbelopp som benämns penninglegat. Saklegat 

har företräde framför penninglegat om alla legat inte kan utgå, ÄB 11 kap. 3 §. Legat kan även 

vara en rätt till att nyttja en viss egendom eller en avkomsträtt, dvs. ränta eller avkastning av 

egendom. Nyttjanderätt innebär att en testamentstagare kan bruka viss egendom medan en annan 

erhåller äganderätten. En legatarie är inte dödsbodelägare på grund av att legatet ska utgå innan 

kvarlåtenskapen skiftas, ÄB 11 kap. 2 §. Det medför att legatarien erhåller egendomen i teorin di-

rekt vid testators frånfälle, dvs. innan avräkning för skulder sker. Det innebär även att det som le-

gatarien erhåller inte ska avräknas på den del som den eventuellt får genom det senare arvskiftet34. 

En universell testamentstagare är den som insatts i arvinges ställe och som erhåller hela eller 

viss del av kvarlåtenskapen, ÄB 11 kap. 10 § st. 2. Skillnaden mellan legatarie och universell tes-

tamentstagare är slående, den tidigare är som bekant inte dödsbodelägare vilket den senare är. 

Det medför att ett universellt förordnande inte kan fastställas förrän vid arvskiftet varför en uni-

versell testamentstagares ställning motsvarar en legal arvinges rätt till den avlidnes kvarlåtenskap35. 

Däremot är det inte alltid oproblematiskt att dra gränsen mellan ett legat och ett universellt för-

ordnande. En ordalydelse kan tyda på att det avser ett legat men kan i realiteten komma att be-

traktas som ett universellt förordnande. Den avgörande bedömningsgrunden huruvida testa-

                                                 
31 Walin och Lind, s. 280-281. 
32 NJA 1994 s. 145. 
33 Eriksson, s. 153-154. 
34 Walin och Lind, s. 335. 
35 Brattström och Singer, s. 100. 
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mentstagaren är universell eller legatarie får utredas i testators vilja och avsikt i testamentet, om 

testamentstagaren skulle delta i dödsboets förvaltning36. I NJA 1974 s. 190 ansågs ett fosterbarn 

vara en universell testamentstagare trots att makarna i testamentet förordnat om att hälften av en 

fastighet och hälften av boets penningmedel och lösöre skulle tillfalla denna. Legal arvinge var ett 

barnbarn. Tillsammans med den anknytning fosterbarnet hade till makarna och omfattningen av 

egendomen ansågs makarna genom testamentet ha avsett att ge fosterbarnet en ställning motsva-

rande en arvinges. Fosterbarnet fick därför inte ut förordnandena som legat. 

Vidare kan en testator genom ett testamente förordna om att egendom ur testators kvarlåten-

skap ska användas på ett visst sätt, så kallade ändamålsbestämmelser, ÄB 11 kap. 9 §. Det innebär 

en skyldighet för en viss eller alla dödsbodelägare, eller något annat rättssubjekt att fullgöra än-

damålet. Det är i huvudsak beroende på vem mottagaren är för vem som slutligen verkställer för-

ordnandet. Det kan till exempel vara att testator önskar avsätta ett årligen bestämt belopp av 

dennes förmögenhet till vården av en familjegrav. Då är det dödsboet som ska fullgöra ändamålet. 

Om det istället är barn och ungdomar med funktionshinder som ska tillgodoses ett visst belopp 

kan det vara kommunen som har till uppgift att tillgodose ändamålet.37  

2.3.4 Tolkning av testamente 

Det mest intressanta och fundamentala inom testamentsrätten är onekligen vilka bestämmelser 

testator formulerat i testamentet som ett uttryck för dennes sista och yttersta vilja. Stundtals kan 

testamenten innehålla oklarheter om hur de ska förstås och vad testator egentligen åsyftade när 

denne upprättade handlingen. I ÄB 11 kap. 1 § stadgas därav att ett testamente ska ”givas den 

tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja”. Det innebär att den bokstavliga 

tolkningen redan av lagrummet inte fungerar som den primära bedömningsgrunden. Det är istäl-

let testators vilja vid upprättandet som ska eftersökas, oberoende av vad testamentstagare och ar-

vingar anser vara den närmare innebörden av handlingen. Det är följaktligen testators subjektiva, 

faktiska och verkliga vilja som eftersöks, även kallad viljeprincipen. Därtill kan en tolkning, om 

möjligt underordnad den verkliga viljan kompletteras, testators hypotetiska vilja. Det medför att 

beaktande måste göras till vad testator verkligen hade velat om framtida förutsättningar redan vid 

upprättandet hade varit kända. Denna faktor är av särskild betydelse i de fall då testamentet ska 

verkställas lång tid efter det att det upprättats. Förfarandet för att söka finna testators verkliga vil-

ja kan få sådana långtgående effekter på grund av ändrade förhållanden att testamentet får omtol-

kas om någon väsentlig förutsättning för bestämmelsen i testamentet brustit, vilka kan vara orik-

tiga eller bristande vid upprättandet och för dess innehåll.38 Förändrade förhållanden kan vara att 

testators egendom förändrats så att testamentet fullt ut inte kan verkställas eller om samhällsför-

hållandena ändrats så att vissa sociala ändamål inte längre är aktuella. Även den situationen att 

testamentstagaren avlidit före testator kan härröras hit. Då träder representationsrätten in under 

förutsättning att avkomlingar till testamentstagaren finns och att testators faktiska vilja inte föran-

leder en annan bedömning, ÄB 11 kap. 6 §. Ett testamente kan därför ge ett uttryck för dels en 

vilja dels en viljeförklaring vilka ofta är samstämmiga. Skulle däremot tvetydighet förekomma ges 

sökandet efter testators vilja företräde framför den språkliga tolkningen varför testamenten skiljer 

sig något i det avseendet i jämförelse med andra rättshandlingar. Ett testamente är en ensidig och 

alltid återkallelig rättshandling vilket är av benefik karaktär, det vill säga handlingen är gynnande 

för mottagaren och kräver ingen motprestation av denna. Testators verkliga vilja kan otvivelaktigt 

                                                 
36 Eriksson, not 1, s. 137-138. 
37 Agell, s. 29. 
38 Agell, s. 69-70. 
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framgå av det faktiska testamentet men även av det bakomliggande syftet med testamentet och 

muntliga uttalanden om avsikten med handlingen kan få betydelse.39 Skulle testators vilja, vilket 

initialt alltid eftersöks, om möjligt inte kunna utrönas stipuleras olika tolkningsregler som funge-

rar som en objektivitetsbedömning av verkställighet av ett testamente, ÄB 11 kap. 1 § st. 1. Tolk-

ningsreglerna vilka återfinns i ÄB 11 kap. 2-9 §§ tillämpas endast om inget annat kan utrönas av 

testamentet. Dessa regler ger uttryck för vad testatorer i allmänhet betraktar som den bästa lös-

ningen. Dock är presumtionsreglerna, tillsammans med praxis och den hypotetiska viljan ostridigt 

underordnade testators verkliga vilja som alltid ska eftersökas.40  

Kort kan även nämnas att om testator testamenterat kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt 

kan anspråk på ett efterarv uppstå från arvtagare i första och andra parantelen, varför full ägande-

rätt kan vara att föredra, ÄB 3 kap. 2 §.41 En given förutsättning är naturligtvis att testator inte 

åsyftade att faktiskt upprätthålla möjligheten till efterarv, varför det är av stor vikt att klart och 

tydligt i testamentet formulera vad testator avser ska hända med kvarlåtenskapen. Vidare och nå-

got förenklat tolkas ett testamente olika beroende på vem det är ställd till. En viktig brytpunkt 

kan dras vid testamente till förmån för efterlevande make respektive testamente till förmån för 

annan än efterlevande make. Har testator upprättat ett testamente till förmån för den efterlevande 

maken innebär det att denne oavkortat erhåller kvarlåtenskapen trots att bröstarvinge skulle på-

kalla jämkning av testamente för utfående av laglotten. Detta faller inom ramen för efterlevande 

makes försteg fram gemensam bröstarvinges arvsrätt, ÄB 3 kap. 1 § och 7 kap. 3 § st. 2. Makar, 

tillsammans med särkullbarn, vilka har rätt att erhålla sitt arv direkt vid deras förälders frånfälle, 

kan därav uppfattas ha en bättre arvsrätt än gemensamma barn. Vid jämkning innehar dock den 

efterlevande föräldern de gemensamma barnens laglotter med fri förfoganderätt, även om full 

äganderätt stipulerats, vilket åtföljs en begränsning. I det andra fallet, om testamente är till för-

mån för någon annan än maken, inräknat bröstarvinge, erhåller gemensamma barn respektive lag-

lott i de fall testator helt upphävt efterlevande makes arvsrätt. Laglottsskyddet ska inte uppfattas 

vara ett skydd mot efterlevande makes arvsrätt utan mot testamentariska förordnanden varför ef-

terlevande make ändock i vissa fall med försteg framför bröstarvinges arvsrätt kan erhålla dennes 

laglottsrätt med fri förfoganderätt, trots ett testamente till förmån för annan än efterlevande 

make.42  

 

Exempel 5 

A avlider och efterlämnar maken B och de gemensamma barnen C och D, därtill har A särkullbar-

net E. A:s kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kr. A har testamenterat 600 000 kr till ett bokförlag. 

Arvslotterna uppgår till 300 000 kr vardera. Den disponibla kvoten uppgår till 450 000 kr. Om lag-

lotterna inte beaktas skulle efter att legatet på 600 000 kr utgått, återstå 300 000 kr vilket bröstar-

vingarna vardera skulle erhålla 100 000 kr. Efterlevande make skulle ärva drygt 200 000 kr med fri 

förfoganderätt (de gemensamma barnen) och dennes arvsrätt har därför inte helt upphört trots tes-

tamentet. Laglotterna uppgår sammantaget till 450 000 kr. Resterande 450 000 kr tillfaller bokförla-

get, den disponibla kvoten. E får ut sin laglott på 150 000 kr medan C och D får ut 50 000 kr varde-

ra av sina laglotter. Resterande 200 000 kr ärver B med fri förfoganderätt vilket bröstarvingarna er-

håller i efterarv vid B:s frånfälle. 

 

                                                 
39 Walin och Lind, s. 319-322. 
40 Agell, s. 70-71. 
41 Grauers, 2008, s. 186. 
42 Walin och Lind, s. 220-223. 
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2.3.5 Begränsningar i testamentsrätten 

När testamentsrätten behandlas, vilket innebär testators fria vilja att själv råda över fördelningen 

av kvarlåtenskapen utan inverkan av den legala arvsordningen, framträder osökt och som en na-

turlig följd spörsmålet om hur mycket testator genom testamente faktiskt kan förfoga över. Vid 

sidan av den fria viljan återfinns inskränkningar där den gemensamma nämnaren utgörs av vilken 

familjesituation testator levde för tiden vid sitt frånfälle. Var testator gift och/eller finns bröstar-

vingar till denna får det effekter för, inte själva upprättandet av testamentet men väl för fullgö-

randet av innehållet. Det medför att testator inte alltid fritt kan råda över sin egendom på sådant 

sätt den själv vill. 

2.3.5.1 Basbeloppsregeln och laglotten 

Om testator var gift kan basbeloppsregeln i ÄB 3 kap. 1 § st. 2 aktualiseras vilket är en garantire-

gel för efterlevande make att oavsett om den avlidne testamenterat sin kvarlåtenskap eller inte, 

alltid ha en rätt att erhålla egendom till fyra gånger det för tiden gällande basbeloppet, förutsatt 

att kvarlåtenskapen räcker till.43 I basbeloppet inräknas vad den efterlevande maken har i total 

egendom. Det innebär att den realiserade giftorätten ingår och vad den efterlevande med försteg 

framför gemensamma barn erhåller i arv med fri förfoganderätt. Därtill inräknas även egendom 

som efterlevande make innehar som sin enskilda egendom, som mycket väl kan vara en effekt av 

tredje parts välvilja och således inte ett resultat av äktenskapet. Att den realiserade giftorätten eller 

mer exakt, bodelningslotten innefattas i basbeloppsregelns omfattning förefaller både rationellt 

och inte överraskande och befäster regeln som en arvsregel. Dock var inte basbeloppsregeln in-

nan familjerättsreformen att betrakta som en sådan utan som en bodelningsregel44. Sammantaget 

torde det i de flesta fall medföra att basbeloppsregeln inte får någon praktisk betydelse då det rör 

sig om en blygsam nivå vilket innebär att regeln istället kan uppfattas som en tandlös reglering 

utan någon reell effekt. Testationsfriheten inskränks dock till förmån för efterlevande makes rätt 

till basbeloppet. Det bör dock understrykas att efterlevande make inte innehar någon laglotts-

skyddad rätt till del av den avlidnes kvarlåtenskap likt det skydd bröstarvinge besitter. Emellertid 

effektueras giftorätten i och med att äktenskapet upplöses på grund av den ena makens död vilket 

medför en hälftenrätt till den avlidnes giftorättsgods vilket får betydelse får basbeloppsregelns 

omfattning, ÄktB 1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 11 kap. 1-3 §§ 

Bröstarvinges laglott regleras i ÄB 7 kap. 1 § och innebär en oinskränkt rätt för denna att er-

hålla del av den avlidnes kvarlåtenskap, oberoende av testators verkliga eller hypotetiska vilja. 

Laglotten består av halva den arvsrättsliga lott som enligt arvsordningen tillkommer den avlidnes 

avkomlingar. Stirpalgrundsatsen och istadarätten medför att varje gren tager lika lott och i ett av-

lidit barns ställe träder dennes avkomlingar in och erhåller dennes lott. Om flera avkomlingar 

finns delar de på den avlidnes laglott. Testators fria vilja att själv förfoga över sin egendom in-

skränks på grund av bröstarvingars rätt till laglotten vilket innebär att avkomlingar med försteg 

har rätt till i vart fall halva den avlidnes egendom framför testators mycket långtgående eftersökta 

vilja. Laglotten fungerar följaktligen som en begränsning av förmögenhetsrättens omfång och 

verkan. Skulle testator ha upprättat ett testamente som på något sätt kränker laglotten stadgas att 

bröstarvinge, för att utfå laglotten påkallar jämkning, ÄB 7 kap. 3 §. Det innebär att bröstarvinge 

kan rikta sitt anspråk direkt till testamentstagaren för att verkställa sin rätt, alternativt väcka talan 

mot denna. Anspråksrätten och så även rätten till laglotten, har gått förlorad om bröstarvinge inte 

                                                 
43 För år 2011 är prisbasbeloppet 42 800 kronor, Regeringskansliet, Prisbasbelopp med mera, tillgänglig på 
http://www.regeringen.se/sb/a/69848 
44 Grauers, s. 158. 

http://www.regeringen.se/sb/a/69848
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inom sex månader påkallat jämkning. Vidare innebär laglottsrätten att testators fria vilja enbart 

omfattar halva dennes förmögenhet varför det inom testamentsrätten brukar talas om den dispo-

nibla kvoten, vilket är vad testator fritt kan förfoga över. Frågan är om den begränsade testations-

friheten, att bröstarvingars laglott har företräde framför testamente, ska uppfattas som ett väl 

fungerande och lämpligt sätt att förrätta arvskifte på med tanke på testators fria vilja att ur en 

förmögenhetsrättslig aspekt fritt förfoga över sin egendom.  

Därmed kan det diskuteras huruvida testationsrätten är ett uttryck för testators fria vilja, beak-

tande att efterlevande makes rätt till basbeloppet och bröstarvinges laglott inskränker den förmö-

genhetsrättsliga fria förfoganderätten över den egna egendomen. Det bör dock poängteras att tes-

tamentsrätten har företräde framför den legala arvsordningen med undantag av de nyss nämnda 

inskränkningarna laglott och basbeloppsregeln. Skulle testator vara ogift och att det saknas 

bröstarvingar kan testamentet verkställas fullt ut på det sätt testator förordnat. Likväl bör under-

strykas att den primära tolkningsmetoden oinskränkt alltid utgår från testators vilja, ÄB 11 kap. 1 

§. 

 

Exempel 6 

A som var ogift avlider och efterlämnar barnen C och D. Kvarlåtenskapen uppgår till 1 200 000 kr. 

A har testamenterat 800 000 kr till den juridiska föreningen vid Örebro universitet. Bröstarvingar-

nas arvslott utgörs av hela kvarlåtenskapen, dvs. 600 000 kr vardera. Den disponibla kvoten som 

testator fritt kan förfoga över uppgår till 600 000 kr. Bröstarvingarna kommer att jämka testamentet 

för att utfå laglotterna. Utan jämkning hade vardera bröstarvingen ärvt 200 000 kr. I förevarande 

fall kommer arvingarna var för sig att erhålla 300 000 kr i laglott. Juridiska föreningen kan därmed 

endast erhålla 600 000 kr. 

 

Exempel 7 

A avlider och efterlämnar maken B och de gemensamma barn C och D. Det sammanlagda 

giftorättsgodset uppgår till 800 000 kr. A innehar 100 000 kr i enskild egendom medan B saknar så-

dan egendom. A har testamenterat hela kvarlåtenskapen till den golfklubb där A hade medlemskap. 

Genom bodelning erhåller vardera maken 400 000 kr, A:s kvarlåtenskap uppgår följaktligen till 

500 000 kr. Arvslotterna uppgår till 250 000 kr och laglotterna till 125 000 kr. Laglotterna kränks då 

den disponibla kvoten, vilket testator fritt förfogar över endast uppgår till 250 000 kr vilket tillfaller 

golfklubben. Bröstarvingarna erhåller sina laglotter om 125 000 kr vardera vid den första förälderns 

frånfälle, dvs. efterlevande make övertar inte deras andel av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. 

2.3.6 Förmögenhetsrättslig aspekt 

Utan att närmare gå in på förmögenhetsrättens olika områden syftar detta avsnitt endast till att 

lyfta fram skillnaden på hur en testators egendom betraktas under dennes livstid och efter att 

testator har avlidit. I ett äktenskap råder vardera maken över sin egendom och sina skulder, ÄktB 

1 kap. 3 §. De får i princip förfoga över sin egendom på vad sätt de vill utan några större be-

gränsningar. Dock kan en fiktiv återläggning ske av en makes giftorättsgods om denne avsevärt 

minskat den bodelningsbara egendomen inom tre år innan äktenskapsskillnad väckts, ÄktB 11 

kap. 4 §. Därtill ska förskott som någon av makarna givit gemensamma bröstarvingar återläggas 

vid någon av makarnas bortgång för att inte missgynna den efterlevande maken vid bodelning, 

ÄktB 11 kap. 5 §. Även förskott som en arvlåtare tidigare givit ska i vissa fall fiktivt återläggas för 

att belasta förskottstagarens mottagna egendom förutsatt att inget annat föreskrivits, ÄB 6 kap. 1 

§. Syftet är att upprätthålla en rättvis fördelning mellan bröstarvingar. Oberoende av minskning 
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och förskott är dessa av retroaktiv karaktär och inverkar följaktligen inte på den enskilda indivi-

dens aktiva handling vid förfarandet. Vad som närmare eftersöks är att utan hänsyn till om ett 

testamente upprättats eller inte kan en person göra vad helst den vill med sin egendom under sin 

livstid. Vid dennes framtida frånfälle kommer däremot obeaktad av om en aktiv handling som ett 

testamente trots allt utgör, kvarlåtenskapen till vissa delar att fördelas enligt ärvdabalkens upp-

ställda regler. Bröstarvinges laglottsskydd står i vägen för en obegränsad testationsfrihet vilket i 

förlängningen inskränker en individs fria vilja att själv råda över sin egendom. Familjelagssakkun-

niga45 eftersträvade ett upphävande av laglotten då bröstarvinges skyddsintresse hade förlorat sitt 

syfte vilket av i princip samtliga remissinstanser avfärdades vilket befäster mottagarnas intresse 

som prioriterad framför arvlåtaren. Det anmärkningsvärda är att testators verkliga eller hypotetis-

ka vilja inte förbehållslöst upprätthålls och eftersöks utan att en övervägande hänsyn tas till testa-

tors familjekonstellation. Detta sker inte nödvändigtvis och enbart vid tiden för dennes frånfälle 

utan även med en retroaktiv bedömning av om några bröstarvingar påträffas, ÄB 16 kap. Frågan 

är om de negativa konsekvenserna med en fullständig testationsfrihet är större än ett bevarande 

av bröstarvinges rätt till laglotten. Därtill att den förmögenhetsrättsliga aspekten inte bör eller ska 

ha en framträdande roll trots att den avlidnes egendom, kvarlåtenskapen onekligen är av ekono-

misk natur, vilket inte sällan kan skapa problem karaktäriserad av habegär vid arvskiftet. 

2.4 Testationsrättens inskränkning 

Om testator har förfogat över sin egendom genom testamente innebär det ett avsteg från den le-

gala arvsordningen i andra kapitlet ärvdabalken. Testamentsrätten gäller följaktligen framför arvs-

rätten. Testationsrätt innebär som bekant en avlidens sista vilja uttryckt genom en formbunden 

handling. Ett testamente kan och bör möjligtvis uppfattas som det sista en person av privat ägan-

derättskaraktär kan råda över. Innehållet behöver nödvändigtvis inte vara av ekonomisk karaktär 

då testators vilja inte bedöms restriktiv i sin utformning. Det medför att andra värden av exem-

pelvis framtida social trygghetsfunktion kan framgå av ett testamente. En testator kan förordna 

vad helst den vill till vem som helst i ett testamente, om hela eller del av sin egendom, om viss 

sak eller om olika ändamålsbestämmelser. Utgångspunkten är att testators vilja ska uppfyllas men 

om detta inte går att finna av testamentet i sig tillämpas hjälpregler. Ett testamente består därmed 

av en tämligen långtgående möjlighet till att fullgöra dess innehåll och testators eftersökta vilja. 

Möjligheten att upprätta testamente bör inte nödvändigtvis uppfattas som ett alternativ till den 

legala arvsordningen utan kan betraktas som ett komplement till arvsrätten. Det innebär att testa-

tor inte alltid behöver frångå bröstarvinges arvsrätt eller efterlevande makes rätt till del av den av-

lidnes kvarlåtenskap, däremot kan karaktären av det ärvda stadgas genom testamente vilket kan få 

betydelse lång tid efter testators frånfälle. Därtill kan en aktiv handling som ett testamente för 

mottagaren upplevas som ett gynnande moment av välvilja från testator, oberoende av om arvin-

gen med stöd av annan lagstiftningen ändå skulle erhålla arv.  

Trots att det i 11 kap. 1 § ÄB stipuleras att ett testamente ska ges den tolkning som överens-

stämmer med testators vilja förekommer ett flertal inskränkningar som direkt frångår den uttryck-

ta viljeprincipen. Basbeloppsregeln och laglotten har tidigare behandlats något, den senare kom-

mer upptas än mer nedan. Vad som däremot inte har belysts tidigare är att makars giftorätt kan 

uppfattas vara en begränsning av testationsfriheten vilken innebär en rätt till hälften av den andra 

                                                 
45 De familjelagssakkunniga var en sammansättning av olika personer som hade till uppgift att se över den familje-
rättsliga lagstiftningen. De hade under ett drygt decennium genomfört ett omfattande arbete för att förbättra regel-
verket kring dessa ofrånkomliga aspekter som berör, om inte alla så i vart fall de flesta människor. I början av 1980-
talet lade de fram sitt förslag, prop. 1986/87:1, s. 37. 
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makens giftorättsgods vid upplösning av ett äktenskap. Giftorätten får störst effekt vid ojämlika 

egendomsförhållanden där den avlidne maken innehar giftorättsgods till ett högre värde än sin 

make. Det medför att om den avlidne testamenterat bort allt sitt giftorättsgods inskränks förord-

nandet till förmån för den andra makens realiserade giftorätt vid upplösandet av äktenskapet. 

Enda möjligheten att testamentet ändå verkställs fullt ut är om efterlevande make till följd av 

valmöjligheten i ÄktB 12 kap. 2 § yrkar på jämkning av bodelningen46. Det innebär att vardera si-

dan kan behålla sitt giftorättsgods intakt. Jag menar däremot att giftorätten initialt inte bör upp-

fattas som en begränsande faktor till testationsfriheten. Det kan förklaras genom att ett äkten-

skaps verkningar för det stora flertalet äktenskap sannolikt är allmänt kända eller i vart fall bör 

vara så, att en bodelning följer ett äktenskaps upplösande. 

En i mångt och mycket ofrånkomlig förhållningsregel som uppfattas som en begränsning av 

testationsrätten, beroende på vem eller vilka ett testamente är ställd till, är dock bröstarvinges rätt 

till laglott. Laglottsrätten innebär en rätt för bröstarvinge till hälften av arvslotten, ÄB 7 kap. 1 §. 

Stirpalgrundsatsen medför att alla bröstarvingar erhåller lika stor del i arv och är ett resultat av en 

rättviseprincip där ingen särskillnad ska förekomma. Om en bröstarvinge erhåller egendom ge-

nom både testamente och arv och om de sammantaget ryms inom laglottens värde kan denne 

däremot inte med stöd av laglottsskyddet erhålla ytterligare egendom. Det innebär att från en 

bröstarvinges laglott ska avräknas vad som tillkommit denne genom testamente.47  

 

Exempel 8 

A avlider och efterlämnar bröstarvingarna C och D. Kvarlåtenskapen uppgår till 800 000 kr. A har 

genom testamente till annan, E förordnat om 400 000 kr och att C och D ska erhålla 100 000 kr 

vardera. Det innebär att de kommer att få 100 000 kr i testamentslott och 100 000 kr i arvslott och 

deras laglottsrätt är därmed inte kränkt. Laglotten uppgår till 200 000 kr. Hade istället testamentet 

förordnat om 600 000 kr till E och 100 000 kr var till C och D hade det medfört att bröstarvingarna 

genom jämkning erhållit laglotten. Resterande skulle tillfalla E, dvs. 400 000 kr. Bröstarvingarnas 

laglott är konstant i båda situationerna. Om A däremot testamenterat hela kvarlåtenskapen till C 

och inget till D medför det att D genom jämkning erhåller laglotten om 200 000 kr. Resterande är-

ver C med stöd av testamentet.  

 

Laglotten innebär en garantiregel för bröstarvingar om att arvlåtaren aldrig kan göra dem arvlösa. 

För att fullgöra laglotten måste dock bröstarvinge begära att få ut den inom sex månader från 

delgivning av testamentet annars har de förlorat sin rätt och testamentet kommer att verkställas 

enligt dess innehåll, ÄB 7 kap. 3 §. Emellertid kan det diskuteras huruvida laglotten är en oin-

skränkt rätt eller inte, då ett testamente till förmån för efterlevande make inte fråntar maken 

bröstarvinges laglottsrätt utan endast ändrar efterlevandes egendomskaraktär från full äganderätt 

till fri förfoganderätt, förutsatt att bröstarvinge jämkat testamentet inom föreskriven tid. Det in-

nebär att om efterlevande make erhåller ett testamente stadgande den avlidnes fulla kvarlåtenskap, 

innehar denne hälften av egendomen med full äganderätt och den andra halvan, bröstarvinges 

laglott, med fri förfoganderätt, ÄB 7 kap. 3 § st. 2. Bröstarvingen kommer sedermera ha ett efter-

arvsanspråk på den del, laglotten, som innehas med fri förfoganderätt vid den efterlevandes från-

fälle, ÄB 3 kap. 2 §, vilket medger rätt till samma del och inte till en viss summa i kronor och 

ören. Framhållas bör dock att bröstarvinges laglottsskydd har företräde framför testationsrätten 

och är oberoende av om fri förfoganderätt eller full äganderätt föreskrivits i testamentet. Förut-

                                                 
46 Brattström och Singer, s. 110. 
47 Brattström och Singer, s. 112. 
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satt att bröstarvinge begärt jämkning av testamentet inom förskriven tid erhåller bröstarvingen 

den andelen laglotten utgjorde i efterarv.48 I sammanhanget kan distinktionen fri förfoganderätt 

och full äganderätt än en gång behandlas. Om ett testamente upprättats genom att mottagaren 

ska inneha egendom med full äganderätt medför det i normalfallet att rätten till efterarv har upp-

hört och testamentstagaren kan förfoga över egendomen på vad sätt den finner lämpligt, inklusi-

ve testamentera bort egendom. Detta framgår av ÄB 3 kap. 2 § st. 1 e contrario och av rättspraxis 

som klarlade att den legala arvsordningen satts åt sidan49. Fri förfoganderätt över egendom inne-

bär att efterarv kommer att realiseras vid innehavarens frånfälle av den del som den först avlidne 

maken enligt ÄB 3 kap. 1 § st. 1 erhöll eller vad som genom testamente stipulerats innehas med 

fri förfoganderätt. Efterarv kommer då att utgå till arvingar i första och andra arvsklassen, tredje 

arvsklassen är utesluten, ÄB 3 kap. 2 §. Det innebär att en testator bör vara uppmärksam vid upp-

rättande av ett testamente där alla konsekvenser beaktas för att undvika eventuella oönskade an-

språk på efterarv. Den avgörande faktorn till att bröstarvinge inte får ut sin laglott vid den första 

förälderns frånfälle är att utan testamentet hade efterlevande make ändock erhållit den avlidnes 

kvarlåtenskap, ÄB 3 kap. 1 §. Att bröstarvige likväl bör jämka testamentet har betydelse för om 

efterlevande make har särkullbarn eller ingår nytt äktenskap då det kan minska deras del av kvar-

låtenskapen. Om i stället den avlidne testamenterat kvarlåtenskapen till bröstarvinge innebär det 

att den utfår hela sitt arv, undantaget basbeloppsregeln, då efterlevande make inte har någon lag-

lottsskyddad rätt till kvarlåtenskapen. Det innebär att bröstarvinges laglottsrätt har företräde 

framför makes arvsrätt då testamente upprättats med förfördelad verkan för efterlevande make. 

Dock bör lagrummet kunna uppfattas som en tolkningsregel istället för en tolkning av motsats-

slut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Agell menar att testator mycket väl kan ha 

avsett att gynna efterlevande makes innehav av fri förfoganderätt framför bröstarvinges laglotts-

rätt av den egendom som omfattas av testamente till annan som kränker laglotten. En annan lös-

ning skulle onekligen vara att ha upprättat testamentet i första hand till förmån för maken för att 

på ett sådant sätt undvika eventuella tolkningsproblem.50 Oavsett ståndpunkt faller detta inom 

ramen för att ett testamente ska tolkas efter testators vilja och genom ett sådant förfarande har 

efterlevande makes arvsrätt direkt eller indirekt upphävts, ÄB 11 kap. 1 § st. 1. Skulle ett testa-

mente gynna någon annan än bröstarvinge eller efterlevande make innebär det att bröstarvinge 

genom jämkning utfår sin laglott, vilket inte omfattas av efterlevande makes arvsrätt, ÄB 7 kap. 3 

§ st. 2.  

I kontexten bör det förstärkta laglottsskyddet nämnas vilket innebär att arvlåtaren inte med 

giltig verkan kan bortge egendom som till syfte är att likställa med testamente, ÄB 7 kap. 4 §. Lag-

rummet har effekt oberoende om mottagaren är annan än arvinge och om förskottsavräkning 

inte ska ske enligt ÄB 6 kap. Med förskott avses vad den avlidne innan sitt frånfälle givit bort i 

gåva av sin egendom och som initialt inte ska avräknas mot eventuellt arv eller testamente. Syftet 

med det förstärkta laglottsskyddet är att inskränkning i laglotten, vilket utgörs av halva arvslotten 

som tillkommer bröstarvinge, ÄB 7 kap. 1 §, inte ska få förekomma genom att den avlidne tidiga-

re gett en gåva som till sin avsikt är att likställa med ett testamente. Föresatsen från givarens sida 

bedömds vara att redan under sin livstid ordna med succession, dock inte med en nödvändig in-

tention från arvlåtaren att undgå laglottsskyddet. Det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras vid 

två olika typer av gåvor, dels gåvor som ges då givaren troligtvis kommer att avlida inom kort el-

ler trodde att denne skulle göra det. Dels sådana gåvor som innebär att givaren inte avhänder sig 

                                                 
48 Grauers, 2008, s. 186. 
49 NJA 1950 s. 483 och NJA 1993 s. 145. 
50 Agell, Anders, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, SvJT 1990 s. 1-53. 
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egendomen helt utan nyttjar denna fram till sin bortgång.51 I NJA 1973 s. 687 bedömdes ett för-

farande träffas av tillämpningen i ÄB 7 kap. 4 §. Omständigheterna i rättsfallet var att sonen, som 

var verksam i betydande omfattning i (familje)företaget av sina föräldrar genom ett gåvobrev 

hade mottagit ett flertal aktier i företaget sju år innan ena förälderns frånfälle. Enligt domstolen 

ansågs handlandet vara att jämföra med ett testamente samtidigt som den avlidne föräldern erhöll 

ekonomiska förmåner från företaget fram till sin död. Sonen skulle därmed återbära ett visst be-

lopp av gåvans värde för att övriga syskon skulle kunna erhålla sin rätt till laglott. Laglottsskyddet 

för bröstarvingar kan till följd därav sägas utgöra en absolut och oinskränkt rättighet till viss del 

av arvlåtarens kvarlåtenskap som utgår ifrån en rättviseprincip och stirpalgrundsatsen att vardera 

bröstarvingen ska erhålla lika stor lott.  

Sammantaget innebär giftorätten, basbeloppsregeln och laglottsrätten olika inskränkningar i 

testators frihet att själv förfoga över sin kvarlåtenskap vilka samtliga måste förhållas till vid verk-

ställighet av ett testamente. Enda gången ett testamente kan verkställas fullt ut, utan någon in-

skränkning att förhålla det till är om testator inte efterlämnar make eller bröstarvinge, vilket gene-

rellt sätt torde vara undantagsfallen. Frågan är om dessa inskränkningar ska uppfattas som ett av-

steg från flertalet testamentsförordnanden eller om de flesta testamenten faktiskt gynnar de när-

maste, det vill säga make och barn. Oavsett ståndpunkt, framstår den fria viljan att själv bestäm-

ma över sin förmögenhet vara av beroende karaktär. Efterlevande makes arvsrätt synes som det 

minsta problemet då dennes arvsrättsliga försteg kan upphävas genom testamente. Giftorätten 

har redan utgått genom att den fullgörs genom bodelning innan den avlidnes kvarlåtenskap ska 

fördelas. Återstår gör bröstarvinges laglottsrätt och om den överhuvudtaget ska uppfattas begrän-

sa testationsfriheten med förfördelad verkan. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 Saldeen, s.116-117. 
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3 Successionsrätten – en inadekvat fördelningsform? 

Det kan diskuteras huruvida successionsrätten är utformad på ett adekvat sätt då enligt min me-

ning inte alla arvingars intressen eller för den delen den avlidne själv, beaktas på ett fullständigt 

sätt med den nuvarande successionsrättsliga utformningen. Jag ställer mig därav tveksam till det 

faktum att arvsrätten och testamentsrätten, i de delar framställningen behandlar är utformad på 

ett väl fungerande och fulländat sätt. Därtill att den avlidnes intresse i mångt och mycket av lag-

stiftaren lyser med sin frånvaro trots att det är dennes frånfälle som aktualiserar successionsrätten 

som sådan. De spörsmål som jag menar borde finna bättre lösningar är för det första efterlevande 

makes arvsrätt, dels att denne innehar en arvsrätt och dels på vilket sätt den är utformad. Att som 

ett konsekvent försteg framför gemensam bröstarvinge inneha en bättre arvsrätt förefaller an-

märkningsvärd. Dessutom och som en följd därav den förfördelade distinktionen mellan särkull-

barn och gemensam bröstarvinge som en direkt effekt vilken ger den förre en omedelbar rätt till 

arv på den senares bekostnad. Den fortlöpande och tillämpade distinktionen mellan arvlåtarens 

bröstarvingar, där tolkningen beror på om de betraktas som särkullbarn eller gemensam bröstar-

vinge, torde inte sällan sätta särkullbarnet i en obekväm situation beroende på dennes valrätt. För 

det andra framstår testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott initialt inte 

som ett fulländat sätt att förrätta ett arvskifte på, främst utifrån den avlidne testatorns perspektiv 

att fritt kunna förfoga över sin egendom. Att det sedermera konstateras att en enhetlig arvsrätt 

inte är möjlig52 förbättrar inte min ståndpunkt, snarare tvärtom att det visst måste finnas bättre 

lösningar än förevarande successionsrättsliga fördelning. 

Att makes arvsrätt skulle stärkas rådde det inget direkt tvivel om vid regeringens utarbetade 

proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. Däremot var utformningen och innebörden av 

lagrummet inte helt entydig. De familjelagssakkunniga föreslog en form av kompromiss mellan 

den dåvarande och den nuvarande utformningen av efterlevande makes arvsrätt genom att låta 

den efterlevande maken sitta kvar i oskiftat bo med fri förfoganderätt till kvarlåtenskapen. Ma-

karnas sammantagna egendom skulle således skiftas vid den efterlevande makens frånfälle. Dock 

skulle bröstarvinge utfå sitt arv direkt efter den först avlidne föräldern om denne begärt detta in-

nan bodelningshandlingen skrivits under. I övrigt skulle bröstarvinge fungera som efterarvinge 

med rätt att erhålla del av den först avlidne förälderns kvarlåtenskap tillsammans med den sist av-

lidne förälderns kvarlåtenskap. Om någon bröstarvinge begärt att boet skulle skiftas innebar det 

att de skulle dela på två tredjedelar av kvarlåtenskapen och att den kvarvarande tredjedelen skulle 

ärvas av efterlevande make. Därmed skulle efterarvsrätten utsläckas. Däremot fanns vissa reserva-

tioner bland de familjelagssakkunniga som menade att efterlevande maken inte skulle ha någon 

arvsrätt om det fanns bröstarvingar och att i vart fall att enskild egendom skulle ärvas direkt av 

bröstarvingarna. Därtill att bröstarvingar direkt genom begäran skulle erhålla arvet efter den först 

avlidne föräldern om den efterlevande maken gift om sig och boet inte innan hade blivit skiftat. 

Remissinstanserna samtyckte med familjelagssakkunniga bortsett från att en särskild arvsrätt för 

efterlevande make trots att det fanns bröstarvingar inte borde införas. Departementschefen ansåg 

att efterlevande makes arvsrätt oinskränkt skulle stärkas och att gemensamma bröstarvingar skulle 

utfå arvet efter den första föräldern vid den andra förälderns frånfälle. Att efterlevande make 

skulle ärva framför gemensam bröstarvinge motiverades bl.a. med att makar ansågs ha ett större 

behov av den ekonomiska gynnande effekten och att betydelsen torde väga mer för den efterle-

vande än för bröstarvingarna vars försörjning arvet inte skulle inverka betydande på. Därmed 

skulle efterlevande make inneha arvet med fri förfoganderätt vilket innebar att bröstarvingar skul-

                                                 
52 Prop. 1986/87:1, s. 403. 
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le fungera som efterarvingar. Särkullbarn skulle däremot ha en direkt arvsrätt, något efterlevande 

make endast skulle kunna förfoga över om särkullbarn avstått rätten till arv för att därmed likt 

gemensam bröstarvinge komma att bli efterarvinge.53 Vad som i sammanhanget är av intresse är 

den medvetenhet som förelåg angående den effekt som ett införande av en makes arvsrätt skulle 

få för arvlåtarens gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. Det råder en viss avsaknad av al-

ternativa lösningar på en i realiteten snedvriden fördelning syskon emellan. Det konstateras en-

bart att en enhetlig arvsrätt inte har ansetts möjlig då särkullbarn inte ska tvingas vänta på sitt arv 

till den efterlevande makens frånfälle, vilken den nödvändigtvis inte har några känslomässiga 

band till54.  

Makes arvsrätt framstår inte som en väl avvägd och distinkt utformning i de fall det saknas 

gemensamma bröstarvingar men att särkullbarn finns. I en sådan situation ärvs hela kvarlåtenska-

pen initialt av den avlidnes egna bröstarvingar utan någon bestämd inskränkning i deras arvsrätt. 

Har den avlidne inte testamenterat kvarlåtenskapen till förmån för efterlevande make kvarstår 

endast dennes rätt till basbeloppet som en garantiregel för att maken inte ska bli ekonomiskt ut-

slagen. Det innebär att de reella effekterna av efterlevande makes arvsrätt framstår som en brist 

då den inte grundar sig på äktenskapet som sådant utan på att det även finns gemensamma barn 

eller i vart fall på att inga särkullbarn påträffas. Efterlevande makes arv kan därav uppfattas vara 

en inte självständig rätt i sig utan av förvaltande karaktär då den består av en övertaganderätt av 

de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt, förutsatt att makarna har gemensamma 

bröstarvingar. Skulle dock makarna vara barnlösa ärver den efterlevande maken hela kvarlåten-

skapen förutsatt att inget testamente föranleder annat.  

Om syftet var att stärka efterlevande makes ställning borde i stället basbeloppsregeln ha lyfts 

fram än mer än vad den gjordes vid familjerättsreformen. Regeln fungerar oberoende av gemen-

samma bröstarvingar och testamente och säkerställer att den efterlevande inte ska bli lottlös vid 

fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. För att basbeloppet ska få någon direkt verkan borde 

regelns omfattning ha utökats, vilket lyftes fram av ett par remissinstanser som ett fullgott efter-

levandeskydd, dock utan någon praktisk framgång. Svea hovrätt var en av remissinstanserna vil-

ken var positivt inställd till att höja basbeloppsregeln från fyra till sex belopp, beroende på om ef-

terlevande make tillerkändes arvsrätt eller inte55. Därtill fanns vissa instanser som föreslog att re-

geln skulle utvidgas till att omfatta tio basbelopp för att på så sätt stärka efterlevande makes ställ-

ning genom att makarnas egendom skulle kunna förbli intakt56. Om basbeloppet, vilket är en 

arvsregel skulle revideras till att omfatta ett högre belopp med bibehållet företräde framför arv- 

och testamentsrätten torde efterlevande makes föresteg framför gemensam bröstarvinges arvsrätt 

med fri förfoganderätt rimligen kunna upphävas. Vad arvingar av den anledningen tvingas avstå 

till efterlevandes förmån utfår de i efterarv vid den efterlevandes frånfälle. Om en sådan ordning 

skulle införas borde det medföra att arvingars olika intressen ur ett anspråksrättsperspektiv bättre 

tillgodoses. Denna ståndpunkt lämnas för närvarande därhän för att behandlas senare. 

3.1 Makes försteg till arv 

I remissammanställningen till proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. uttalade Justitie-

kanslern att samhällsutvecklingen vid den dåvarande tidpunkten lett till att makar i huvudsak var 

ekonomiskt oberoende av varandra och att utvecklingen i den riktningen troligtvis skulle fortsätta. 

                                                 
53 Prop. 1986/87:1, s. 81. 
54 Prop. 1986/87:1, s. 403. 
55 Prop. 1986/87:1, s. 537. 
56 Däribland Kammarkollegiet och Svenska försäkringsbolagens riksförbund, prop. 1986/87:1, s. 551 och 581. 
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Vidare ansåg Justitiekanslern att vissa av de förslag som framarbetats av familjelagssakkunniga 

skulle innebära en förstärkning av den ekonomiska gemenskapen mellan makarna och om en så-

dan utgång inte gick emot den rådande samhällsutvecklingen, särskilt med tanke på reglerna om 

makes arvsrätt57. Även Jämställdhetskommittén gjorde ett par intressanta yttranden då de till en 

början uttalade att efterlevande make inte hade något större behov av den avlidnes kvarlåtenskap 

för sin egen försörjning. Samtidigt visade undersökningar på att det oftast var mannen som avled 

först och att kvarlåtenskapen ur ekonomisk synpunkt var betydande för den efterlevande hustrun 

och att skydd gentemot bröstarvingar behövdes.58 De uttalade vidare ”att det under åtskillig tid 

framöver behövs särskilda regler för att ge den efterlevande ett ekonomiskt skydd”59. En annan 

remissinstans, Bankföreningen ifrågasatte inte bara de familjelagssakkunnigas förslag utan också 

vad de åsyftat med att en part skulle anses vara den svagaste. De saknade en närmare behovsana-

lys av varför efterlevande make skulle få ett starkare skydd i förhållande till gemensamma 

bröstarvingar. De menade snarare att det inte gick att dra några slutsatser om behovet av ett för-

stärkt skydd för efterlevande make och att ett sådant inte borde stärkas framför barnen60.  

Vad som i sammanhanget obestridligen framstår som en stor och i vissa fall avgörande faktor 

är otvivelaktigt omfattningen av kvarlåtenskapen. Om den är låg och efterlevande make och den 

avlidne endast har en gemensam bröstarvinge men den avlidne har flera särkullbarn, minskas den 

del som efterlevande make innehar med fri förfoganderätt, förutsatt att särkullbarnen inte avstått 

sin arvsrätt. Det innebär att efterlevande makes arvsrätt är av beroendekaraktär vilket i sig kan 

uppfattas försvaga den efterlevande makes arvsrätt som sådan. Det medför att den utformning 

som efterlevande makes arvsrätt har kan uppfattas vara ett resultat av inte nödvändigtvis en 

kompromiss men likväl av en sammanjämkning utifrån den tidigare arvsrätten och en fullständig 

oberoende arvsrätt för makar. Till att börja med kan syftet ifrågasättas tillsammans med den tid-

punkt som ett förstärkande av makes efterlevandeskydd infördes. Därtill kan det diskuteras varför 

en villkorad arvsrätt, som ett egendomsinnehav med fri förfoganderätt ändå kan sägas utgöra, in-

fördes. Det kan diskuteras huruvida ett äganderättsinnehav kan definieras som fri förfoganderätt 

eller full äganderätt. Vidare kan efterlevande makes arvsrätt upphävas genom ett tidigare upprät-

tat testamente av den avlidne maken vilket befäster en makes rätt till arv som en inte oinskränkt 

och självständig arvsrätt.  

Vad som sedermera är av stort intresse, vilket Svea hovrätt om inte framhäver så i vart fall be-

rör, är att behandla ändringsförslagen utifrån arvlåtarens synpunkt och dennes möjlighet att själv 

bestämma över kvarlåtenskapens fördelning. De bearbetade familjelagssakkunnigas förslag och 

menade att de inte är helt genomtänkta, att om laglotten skulle bibehållas och efterlevande make 

skulle erhålla en tredjedel av kvarlåtenskapen skulle det medföra att den avlidne endast hade 

testationsfrihet över en sjättedel av sin kvarlåtenskap, vilket inte får anses vara eftersträvansvärt61.  

 

Exempel 9 

Kvarlåtenskapen uppgår till 1 200 000 kr. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket i det här fallet 

uppgår till 600 000 kr. Efterlevande make skulle erhålla 400 000 kr och den disponibla kvoten, vil-

ken testator fritt äger förfoga över skulle endast uppgå till 200 000 kr. 

 

                                                 
57 Prop. 1986/87:1, s. 443. 
58 Prop. 1986/87:1, s. 572. 
59 Prop. 1986/87:1, s. 572. 
60 Prop. 1986/87:1, s. 458. 
61 Prop. 1986/87:1, s. 537. 
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Av exemplet synes det påfallande att en efterlevande makes arvsrätt enligt familjelagssakkunnigas 

förslag inte i praktiken skulle kunna vara genomförbar då det skulle medföra en alltför omfattan-

de inskränkning av testationsrätten, vilket inte förefaller rimligt. Sammantaget innebär det att de 

olika delförslagen inte vilar på solid grund i relation till varandra. Däremot bör som försvar un-

derstrykas att de sakkunniga ville upphäva bröstarvinges laglottsrätt vilket skulle ge ett annat utfall 

än det nyss illustrerade. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län var tveksam till om efterlevande 

makes ställning, som ofta var kvinnan, vars ekonomiska ställning förbättrats på 1980-talet, be-

hövde stärkas på bekostnad av att bröstarvinges laglottsrätt inskränktes. Likt andra instanser före-

slog de en utökning av basbeloppsregeln som ett fullgott efterlevandeskydd samt att den avlidnes 

enskilda egendom skulle ärvas av bröstarvingarna.62 Uppsala universitet, juridiska fakultetsnämn-

den menade att det inte fanns några starkt talande skäl för att en avsaknad av arvsrätt för makar 

medförde någon skada. Därtill att det i vart fall inte gick att stödja sig på att det i knappt vart 

fjärde dödsfall fanns ett testamente till förmån för efterlevande make, att det sakförhållandet skul-

le föranleda reviderad lagstiftning. Det framgick inget om makarnas inställning gällande arvsrät-

tens utformning vid avsaknad av testamente. I majoriteten av dödsfallen ärvde följaktligen 

bröstarvingarna före efterlevande make, inbegripet upprättade testamenten. Nämnden ifrågasatte 

familjelagssakkunniga förslag om efterlevande makes försteg gentemot bröstarvinges arvsrätt, om 

det ens fanns ett socialt behov av att en make skulle inneha en arvsrätt.63 Bankföreningen menade 

att det erfarenhetsmässigt inte fanns några problem med avsaknad av efterlevande makes arvsrätt 

och att det inte fanns anledning att stärka deras ställning på andras bekostnad. Det familjerättsliga 

regelverket som det då var utformat gav ett tillfredsställande resultat och behövde således inte 

förstärkas.64  

Även det faktum att makar testamenterade respektive kvarlåtenskap till varandra och att lag-

stiftaren önskade tillgodose detta agerande genom reviderad lagstiftning låter som ett förhållan-

devis svagt argument för något som i realiteten fungerade. Därtill att bröstarvingar skulle vänta 

med att erhålla egendom efter den först avlidne föräldern tills den andra föräldern avlidit jämte 

att bröstarvingar inte sällan avstod från sitt arv till förmån för den efterlevande föräldern, fram-

står inte heller som väl underbyggda argument till varför makes arvsrätt skulle ske på bröstar-

vinges bekostnad. Det kan diskuteras huruvida den tidpunkt vilken efterlevande makes arvsrätt 

infördes under förefaller vara adekvat särskilt med tanke på att flertalet kvinnor, vilka den införda 

lagregeln främst kom att gynna, inte sällan förvärvsarbetade varför någon direkt effekt inte är att 

tala om. Jag hade i vart fall inte ifrågasatt makes arvsrätt om den hade införts i den utformning 

den har idag flertal decennier tidigare än i slutet av 1980-talet. Lagrummet hade av allt att döma 

fått en helt annan effekt och status och fungerat som den trygghetsfunktion den ämnar utgöra vid 

den första makens frånfälle. Flera remissinstanser, däribland Justitiekanslern och Bankföreningen 

men även de familjelagssakkunniga opponerade sig mot att efterlevande make överhuvudtaget 

skulle inneha en arvsrätt då det skulle gå stick i stäv med den rådande samhällsutvecklingen och 

den fortsatta ekonomiskt oberoende framväxten. De ansåg att något behov av den avlidnes kvar-

låtenskap inte bedömdes finnas för den efterlevande makens försörjning. Därtill att en arvsrätt 

för makar som ett förstärkande av deras efterlevandesituation inte borde ske framför de gemen-

samma barnen och på deras bekostnad. Jag är beredd att hålla med i den kritiken, i vart fall i den 

utsträckning att en makes arvsrätt kan ifrågasättas, därmed inte sagt att deras ställning som efter-

levande inte var i behov av ett förstärkande. Enligt min mening är intentionen god, att efterle-
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vande make inte ska behöva splittra sitt hem eller i värsta fall, helt avveckla det gemensamma 

hemmet för att tillgodose arvingarnas rätt till arv. Däremot opponerar jag mig emot den utform-

ning som makes efterlevandeskydd kom att få och de följdeffekter som kommer därav.  

Familjelagssakkunniga yttrade att bröstarvingarna i vart fall skulle erhålla den avlidna föräl-

derns enskilda egendom, vilket jag initialt anser har fog betraktat syftet med enskild egendom. I 

en bodelning, oberoende av om äktenskapet upphör till följd av äktenskapsskillnad eller den ena 

makens död ingår inte den enskilda egendomen. I normalfallet är det enbart giftorättsgodset som 

är föremål för en hälftendelning vilket därefter innehas av respektive make med full äganderätt, 

undantaget valrätten av enskild egendom till följd av äktenskapsförord, ÄktB 10 kap. 4 § och 

jämkningsmöjligheten i ÄktB 12 kap 2 §. Med efterlevande makes övertaganderätt och försteg 

framför gemensam bröstarvinges arvsrätt medför det att avsikten med enskild egendom försvagas 

då egendomen överförs till maken trots eventuellt villkorat arv, gåva eller testamente. Även det 

faktum att makarna genom deras avtalsfrihet kommit överens om att viss egendom ska vara den 

ena makens enskilda genom äktenskapsförord kommer därmed i den efterlevande makens besitt-

ning som en direkt effekt av makes arvsrätt. Jag vill uppmärksamma främst den olägenhet som 

följer av att vad tredje part explicit föreskrivit genom villkorad handling förlorar sin verkan, vilket 

onekligen inte kan ha varit givarens intentioner enbart vid en bodelning på grund av äktenskaps-

skillnad utan som en generell önskan. Det medför, beroende på vem av makarna som avlider 

först, att slumpen utgör en avgörande faktor för följdeffekterna av hur enskild egendom till följd 

av villkorad handling, i den efterlevande makens besittning kommer att förfaras kring. Det hu-

vudsakliga syftet med enskild egendom kan uppfattas vara att inskränka den andra makens rätt till 

del i den första makens totala egendomsinnehav vilket vid den ena makens frånfälle inte får åsyf-

tad verkan. I sammanhanget bör även den slumpeffekt som följer av ÄktB 12 kap. 2 § ännu en 

gång beröras då den efterlevande maken med stöd av lagrummet innehar en valmöjlighet huruvi-

da en bodelning ens ska äga rum. Om den ekonomiskt svagare maken avlider först framstår den-

na regel som särskilt välfunnen, framför allt om den efterlevande maken innehar stor egendom, 

däribland enskild egendom till ett högt värde vilket i förlängningen förstärker denna egendoms, 

om möjligt, åsyftade effekt. Jag skulle mycket väl kunna fungera som en förespråkare av att en-

skild egendom inte ska ingå i efterlevande makes arvsrätt även om det medför det en risk för att 

makes efterlevandeskydd på sikt försvagas. Jag menar att enskild egendom i framtiden konse-

kvent bör behandlas på sådant sätt för vad som gäller för den typen av egendom oberoende av 

tillfälligheter, för att ge den åsyftad effekt. Med det sagt och i förlängningen innebär det att makes 

arvsrätt och tillika efterlevandeskydd bör ses över för att på något sätt upprätthålla dennes eko-

nomiska skydd, vilket jag inte menar bör upphävas. 

Min inställning har varit, oberoende av de olika remissinstansernas yttranden att efterlevande 

makes arvsrätt är diskutabel, dock stärktes denna ståndpunkt efter att ha gått igenom propositio-

nen. Jag opponerar mig inte mot att makes efterlevandeskydd genom revideringen stärktes eller 

att den i framtiden ska komma att bestå. Vad jag däremot inte finner vara fullt genomtänkt är den 

utformning som lagstiftades och de följdeffekter som kom därav. Det framkom andra alternativa 

metoder för att stärka efterlevande makes ställning vilket jag upplever inte beaktades i nog ut-

sträckning för att tillgodose alla arvingars intressen. Bröstarvinges förfördelade arvsrätt till för-

mån för den efterlevande föräldern behöver inte vara av lagstiftad karaktär eller ens av en sådan 

ytterlighet att utesluta en mottagare för den andres skull. Att bröstarvinge tidigare avstått sin rätt 

till arv till förmån för den efterlevande föräldern behöver inte nödvändigtvis medföra att lagstifta-

ren måste tillgodose ett redan fungerande förfarande. Därtill att enbart konstatera att en enhetlig 

arvsrätt inte ansågs möjlig och att därmed fastställa en konsekvent distinktion mellan arvlåtarens 
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bröstarvingar beroende på hur de ska uppfattas, framstår som ett alldeles för svagt argument, 

onekligen på bekostnad av de gemensamma bröstarvingarnas rätt till arv. Jag menar att arvsrät-

tens olika följdeffekter borde finna bättre alternativa lösningar där ingen arvinge konsekvent för-

fördelas framför någon annan. 

3.2 Laglottens inskränkning av testationsrätten 

Testationsrätten består av flera samtidiga och svårbemästrade delar där laglottens inskränkning 

måste sättas i relation till dess syfte, vilket ofta behandlas. Dock saknas inskränkningen i förhål-

lande till den fria viljan att själv bestämma över sin egendom vilket kan uppfattas som en avsak-

nad av givarens intresse beaktad dennes verkliga intentioner. Den iakttagelsen konstaterades vis-

serligen inte genom de olika remissuttalandena, däremot kunde en sådan antydan i vart fall urskil-

jas av åtminstone Svea hovrätt. Jag menar därav att successionsrätten vilket är ett resultat av ett 

visserligen gediget reformarbete, emellertid inte är att betrakta som en adekvat fördelningsform 

att förrätta ett arvskifte på utifrån givna fundamentala förutsättningar, dvs. inte bara mottagarens 

intressen.  

De familjelagssakkunniga kom genom sin utredning fram till att laglotten skulle upphävas och 

att en oinskränkt testationsfrihet skulle råda, om än med svag majoritet. Detta mottogs av kritik 

från i princip samtliga remissinstanser vilket medförde att laglotten kom att behållas.65 Familje-

lagssakkunniga menade att laglotten utgjorde ”en omotiverad inskränkning i makes testationsfri-

het”66 särskilt som en splittring av det gemensamma hemmet framstod som en överhängande fara. 

Det intressanta är oavsett utgången hur laglotten uppfattades då men även hur den i framtiden 

ska tolkas. De sakkunniga menade att den inskränkning som laglotten utgjorde ansågs föråldrad 

och att makes efterlevandeskydd skulle stärkas om den avskaffades. Samtidigt uttalade de att ”rät-

ten till laglott har förankring i det allmänna rättsmedvetandet och att den även nu kan ha praktisk 

funktion för att mildra det orättvisa i testamentsförordnande till någon bland flera bröstarvingar 

eller någon utomstående.”67 Som ett resultat av en ökad livslängd är bröstarvinges behov av arv 

inte lika stort som förr då de hinner bli ekonomiskt självförsörjande innan föräldrarna avlider68. 

Ett särskilt problem med ett avskaffande av laglotten skulle onekligen vara en utnyttjandesitua-

tion av förmögnare personer att upprätta testamente till förmån för någon i mottagarens närhet 

vilken inte skulle träffas av någon jävsituation vad gäller testamentsvittne, för att i slutändan 

komma att gynna utnyttjaren själv. Den situationen framstår dock som ett förhållandevis svagt 

och ohållbart argument till att inte upphäva laglotten, vilken ändock kan uppfattas utgöra ett 

skydd mot testamentariska förordnanden till annan än familj och släkt. Däremot skulle ett upp-

hävande av laglotten möjligen följas av en överhängande orättvisa mellan bröstarvingar där 

kommande effekterna syskon emellan inte helt osannolikt skulle inverka menligt på familjen som 

sådan. Svea hovrätt menade att om laglotten upphävdes skulle risken öka av ”löfte om arv eller 

hot om arvlöshet [vilket] kan förgifta atmosfären.”69 Remissinstansen konstaterade att det gäll-

de ”att finna en avvägning mellan makes arvsrätt, laglott för bröstarvinge och rimlig testationsfri-

het.”70 Vad som vidare är av intresse i deras uttalande, vilket inte framgår men som likväl kan 

skönjas är en positiv testationsfrihet då de menar att ”bröstarvinges och/ eller efterlevande makes 
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absoluta anspråk bör […] begränsas till halva kvarlåtenskapen.”71 Det medför att den resterande 

kvarlåtenskapen kan testator med rimlig möjlighet fritt förfoga över och fördela på vilket sätt den 

själv vill. Med hänsyn därtill utarbetade hovrätten olika förslag till lösning för makes arvsrätt, 

bröstarvinges laglottsrätt och testationsfriheten där ett förslag innebar att efterlevande make in-

räknas i laglottsrätten vilket medför att om testator är gift och har tre bröstarvingar erhåller var-

dera en åttondel av testators kvarlåtenskap. Efterlevande make och bröstarvingar blir på sådant 

sätt jämbördiga arvingar. Ett annat förslag gick ut på att efterlevande make skulle erhålla hälften 

av den laglottsskyddade delen och resterande skulle delas mellan bröstarvingarna. Makes arvs-

rättsliga ställning skulle därmed stärkas på bröstarvingarnas bekostnad. Det tredje förslaget inne-

bar att laglotten delas mellan efterlevande make och bröstarvingar till en fjärdedel vardera obero-

ende av om make eller bröstarvingar inte skulle finnas. Gemensamt för alla förslagen var att testa-

tionsfriheten konstant skulle omfatta hälften av kvarlåtenskapen.72 Uppsala universitet, juridiska 

fakultetsnämnden höll med familjelagssakkunniga om att laglotten inte utgjorde samma trygghets-

funktion som den tidigare har gjort och att den därmed kunde ifrågasättas. Dock säkerställer lag-

lotten en inom familjen rättvis egendomsfördelning vilket i förlängningen också kan minska ris-

ken för klander av testamenten. De förde även fram förslag om en beloppsgräns för laglottens 

omfattning på stora förmögenheter.73 Andra intressanta uttalanden gjordes av Folksam som me-

nade att laglotten, som funnits under en mycket lång tid och som var fast förankrad i det allmän-

na rättsmedvetandet utgick ifrån ett känslomässigt rättvisetänkande och att ett upphävande av 

laglottsrätten inte kunde ske utan väl övervägda och underbyggda argument för en acceptans i 

den allmänna rättsuppfattningen. De förespråkade i stället ett laglottsliknande skydd för efterle-

vande make i de fall ett testamentariskt förordnande inte var ställt till denne och att i de fall tes-

tamente gynnat efterlevande make, bröstarvinges laglott skulle villkoras. De föreslog sålunda att 

efterlevande make skulle erhålla en laglott till en sjättedel av kvarlåtenskapen och att bröstar-

vinges rätt till laglott skulle utgöra en tredjedel av den avlidnes kvarvarande egendom. Därmed 

skulle testationsfriheten lämnas orörd. Då de flesta testamenten upprättats till förmån för efterle-

vande make skulle det innebära att laglottsreglerna undantagsvis skulle bli tillämpbara då laglotten 

endast skulle effektueras vid testamente till annan än maken.74  

Det föreligger av både familjelagssakkunniga och remissinstanserna, i princip genomgående, 

en avsaknad av den avlidnes intresse. Det kan inte bara uppfattas som en brist utan som en 

glömd faktor i sig. Det är mottagarens intresse som karakteristiskt behandlas och som ska tillgo-

doses och att det vid en fullständig testationsfrihet ökar risken för förekomst av förfördelade ar-

vingar samt andra icke önskvärda tillstånd. Vad som är det tänkvärda i den reflexionen är den 

outtalade intressekonflikten som uppstår där givaren konsekvent får ge vika för mottagaren. Frå-

gan är om det med en sådan ordning, att testator fritt kan förfoga och fördela sin egendom på 

vad sätt den finner lämpligt, skulle leda till givet förfång för bröstarvingar, att en förfördelning av 

någon eller samtliga av dessa sker för andra ändamål. Visserligen uppstår en överhängande risk av 

utnyttjande av testatorer som en inte osannolik följd av en fullständig testationsfrihet. Utgången 

förefaller rimlig om än inte konstaterad. Den begränsade testationsfrihet bör möjligtvis uppfattas 

som ett resultat för att förhindra detta tillstånd och inte som begränsande faktor för vad testator 

kan göra. Med en sådan ståndpunkt är återigen mottagarens intresse av gynnande effekter likväl i 

fokus. Den begränsade testationsfriheten är svår att angripa utan några konkreta och konstatera-
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de olägenheter. Vad som ändock står i vägen för testators oinskränkta fria vilja är bröstarvinges 

laglott vilket innebär att behovet och betydelsen av denna begränsningsrätt bör diskuteras, huru-

vida den framstår som legitim och befogad. Remissinstanserna ger ingen direkt ledning för vidare 

reflexioner då de bemötte förslaget om ett upphävande av laglotten på ett kritiskt och om möjligt 

konservativt sätt. Däremot kan bröstarvinges rätt till laglotten ifrågasättas utifrån en behovs-

aspekt. Noteras bör att med en ökad livslängd minskar behovet av ett ekonomiskt tillskott som 

en naturlig följd då bröstarvingar står för sin egen försörjning och inkomst. Även det faktum att 

laglotten utgör en hälftenrätt till den avlidne förälderns kvarlåtenskap och inte en rätt till ett visst 

belopp får till resultat att olika utfall effektueras vid olika föräldraförluster. I små bon utgör lag-

lotten därför endast en blygsam förmögenhet för att vid stora kvarlåtenskaper utgöra en stor och 

väsentlig skillnad för bröstarvingen. Däremot borde som en allmän uppfattning bröstarvinges lag-

lott inte fungera som en latent och beräknad inkomsträtt grundad på en förälders framtida från-

fälle. Det medför att ett uttalat behov av bröstarvinges laglottsrätt framstår som obefogad ur ett 

objektivt perspektiv. Kvarstår gör dock betydelsen av att tillerkännas egendom som en trygghet, 

inte med nödvändighet av ekonomisk karaktär utan som en bekräftelse på familjetillhörighet som 

på inga villkor ska eller ens bör undervärderas som en faktor av social samhörighet. Emellertid 

bör konservativa argument grundade på det allmänna rättsmedvetandet förbehållslöst lämnas 

utan avseende då det inte ger någon vidare anvisning om hur laglotten ska betraktas. Däremot 

uppkommer rättviseaspekten som ett vitalt spörsmål, inte helt olikt andra situationer där ekono-

misk fördelning aktualiseras. Risken ökar av allt att döma, utan att lägga några värderingar hos en-

skilda testatorer men ändock som ett generellt antagande, till förfördelning av någon eller samtli-

ga bröstarvingar framför någon annan eller helt utomstående. I förlängningen kan det inte bara 

infektera familjrelationen under samtligas livstid utan även efter att den avlidne förälderns testa-

mente verkställts vilket kan få till följd stora släktsöndringar. Dock menar jag att den risken bör 

ställas i relation till att bröstarvinge som gjort sig oförtjänt av laglotten utifrån testators perspektiv, 

som inte vårdat relationen mellan barn och förälder utan betett sig illa likväl inte kan göras arvlös. 

Laglottsrätten står solid och oinskränkt trots avsaknad av en social och fungerande relation, vilket 

inte minst torde göra starkt intryck på de andra bröstarvingarna som en ofullkomlig fördelning. 

Givetvis kan testator fördela fritt över den disponibla kvoten och gynna någon bröstarvinge 

framför en annan, dock utgör den möjligheten bara halva kvarlåtenskapen. 

Av det ovan anförda följer att kritiken mot familjelagssakkunnigas förslag om att upphäva 

bröstarvinges laglottsrätt var massiv, om än syftet var att förbättra makes efterlevandeskydd och 

att möjliggöra testationsfriheten som en fullständig frihet. Resultatet av att bröstarvinges laglotts-

rätt kom att bestå innebär att testationsfriheten kan uppfattas vara en negativ rättighet som med-

för att testator endast fritt kan förfoga över den disponibla kvoten, det vill säga hälften av kvarlå-

tenskapen inräknat enskild egendom. Resterande egendom är hårt knuten till en oinskränkt rät-

tighet vilken kan uppfattas vara ett resultat av en konservativ och otidsenlig lagutformning av ett 

kontroversiellt familje- och förmögenhetsrättsligt område med individens självförverkligande och 

fria vilja överraskande eller inte, som en stundtals frånvarande aspekt. Däremot och som en intet 

försummande faktor upprätthåller testationsrättens inskränkning och laglottens bevarande än-

dock att bröstarvinge inte kan göras arvlös eller förfördelas framför någon annan bröstarvinge. 

Därtill att egendomen hålls inom familjen och släkten vilket i sig får uppfattas som beundrans-

värda värden ur ett mottagarperspektiv.   
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3.3 En kortare konklusion   

Jag menar att det med fördel kan diskuteras huruvida successionsrättens utformning är en ade-

kvat fördelningsform, beaktande efterlevande makes försteg och inskränkningen i testationsfrihe-

ten. Att efterlevande make med försteg framför gemensam bröstarvinge innehar en bättre arvsrätt 

än dessa till följd av äktenskapet framstår som ett särskilt problem vid förekomst av särkullbarn. I 

ett sådant fall är den avlidnes bröstarvingar vilka inte är gemensamma med den efterlevande ma-

ken närmast att ärva, vilket således sker framför den efterlevande. Skulle det endast påträffas 

särkullbarn innehar initialt efterlevande make ingen arvsrätt. Vidare kan det diskuteras huruvida 

efterlevande make egentligen innehar en arvsrätt då det inte sällan är de gemensamma barnens 

arv denna förfogar över med fri förfoganderätt. Inte heller av arvsordningen framgår att efterle-

vande make uttryckligen är arvinge, särskilt inte med tanke på att dennes arvsrättliga placering i 

ärvdabalken återfinns i tredje kapitlet och inte i andra kapitlet varför makes arvsrätt inte helt 

osannolikt kan uppfattas som en arvföljdsregel. Med det avses att maken ärver den först avlidne 

maken som en följd av att de är gifta eller är gifta och har gemensamma barn.  

Testationsfrihetens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott är ett problem av själv-

bestämmande egendomskaraktär och begränsar den fria viljan att fullständigt råda över fördel-

ning och framtida innehav. Det innebär att testators eftersökta vilja är av begränsande karaktär då 

ett testamente inte alltid kommer att verkställas enligt dess innehåll då fullgörandet i viss mån är 

beroende av den livssituation den avlidne hade vid tiden för sitt frånfälle och vem eller vilka mot-

tagaren är. Den kritiska tidpunkten, vilken onekligen utgörs av testators död och för vad som 

gäller innan och efter är anmärkningsvärd och begränsar en individs självbestämmande av sin 

egen förmögenhet till att endast omfatta den disponibla kvoten, det vill säga halva kvarlåtenska-

pen. Frågan är om det ska uppfattas som en önskvärd och adekvat fördelningsform eller om al-

ternativa lösningar bättre kan tillgodose arvingars del av en avlidens kvarlåtenskap obeaktad be-

nämning som efterlevande make, gemensam bröstarvinge eller särkullbarn. Vad som också är av 

intresse är huruvida successionsrätten som sådan ska uppfattas som ett trygghetssystem med 

mottagarnas intresse prioriterad givaren eller om den ska ses som en rättighet av självbestäm-

mande och gynnande karaktär. 
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4 En successionsrätt i förändring? 

Det kan framstå en aning missvisande och rent utav provokativt att påstå att successionsrätten är 

i förändring. Det finns mig veterligen inget framlagt förslag om revidering av fördelningen av en 

avlidens kvarlåtenskap i den riktning jag förespråkar, snarare tvärtom. Flera motioner har lagts 

fram i riksdagen för att arvsrätten ska utökas till att omfatta kusinarv, för att nämna något75. Ett 

sådant förslag befäster än en gång att mottagarens intresse är i fokus vilket jag menar inte är att 

betrakta successionsrätten ur ett helhetsperspektiv. Jag anser att utrymme finns för att se över 

successionsrätten utifrån de två uppmärksammade observationerna, att efterlevande make ärver 

före gemensam bröstarvinge och testationsfrihetens inskränkning. Det medför att arv- och tes-

tamentsrätten med en realistisk framtidssyn mycket väl kan stå i startblocken för en förändring 

som bättre tillgodoser samtliga arvingars intressen. Min inställning är att den arvsrättsliga aspek-

ten, att efterlevande make innehar en bättre rätt till den avlidnes kvarlåtenskap inte framstår som 

adekvat. Därtill den konsekventa testamentsrättsliga utgångspunkten, att laglotten inskränker vad 

testator fritt kan förfoga över, menar jag inte är berättigad, i vart fall inte motiverad på en konser-

vativ och historisk grund. Svea hovrätt formulerade de olika parametrarna vilket successionsrät-

ten har att förhålla sig till på ett mycket välfunnet sätt, det handlar om ”att finna en avvägning 

mellan makes arvsrätt, laglott för bröstarvinge och rimlig testationsfrihet.”76 Jag ska därav i det 

närmaste försöka tydliggöra min ståndpunkt med vad jag anser är en mer adekvat fördelnings-

form att skifta en avlidens kvarlåtenskap på genom att applicera min tes med några exempel. Min 

utgångspunkt är proposition 1986/87:1 där flertal kreativa och alternativa lösningar framarbeta-

des som jag anser inte beaktades nog vid reformarbetet av den i dag gällande successionsrätten. 

Till en början, vilket bör framhållas tjänar efterlevande makes arvsrätt ett gott syfte vid en an-

nars oviss tid, vid en förlust av en make. Om det bara finns gemensamma bröstarvingar och inget 

testamente övergår hela kvarlåtenskapen till den efterlevande som kommer i besittning av hela 

förmögenhetsmassan, inklusive den avlidnes enskilda egendom. Denna utgång talar för äktenska-

pets starka band och funktion som en institution lagstiftaren inte bara upprätthållit utan även valt 

att förstärka genom ett innehav av de gemensamma bröstarvingarnas arv med fri förfoganderätt. 

Jag opponerar mig inte emot det sätt på vilket makes arvsrätt kommit att fungera på, att efterle-

vande make ska tillförsäkras ett efterlevandeskydd. Däremot är jag kritisk till utformningen och 

de följdeffekter den i dag gällande formuleringen av makes arvsrätt får, varför jag menar att för-

utsättning till revidering torde finnas som bättre tillgodoser samtliga arvingars intressen. Jag ser 

därför skäl till att upphäva makes arvsrätt till förmån för bröstarvingars rätt till arv. Utan att säga 

för mycket så är dagens familjekonstellationer i rörelse från den ordinära kärnfamiljen som ett 

ideal till att vara ett resultat av fria familjebildningar där särkullbarn inte sällan förekommer. Det 

innebär att på det sätt makes arvsrätt i dag är utformad tillämpas en upprepad distinktion mellan 

den avlidnes bröstarvingar som sätter särkullbarnet i en obekväm situation till följd av valrätten i 

ÄB 3 kap. 1 och 9 §§. Däremot ska inte ett avskaffande av makes arvsrätt omintetgöra dennes ef-

terlevandeskydd då arvsrätt och efterlevandeskydd inte bör uppfattas synonyma med varandra. 

Det medför att varianter av efterlevandeskydd med fördel kan diskuteras varför jag vill lyfta fram 

den lösning som Svea hovrätt framförde i sitt yttrande77. De utarbetade olika förslag till makes 

arvsrätt som visserligen medförde ett bibehållande av den begränsande testationsfriheten men ur 

                                                 
75 Se bl.a. motion 2004/05:L286 Införande av arvsrätt för kusiner och motion 2010/11:C319 Arvsrätt för kusiner och deras 
avkomlingar. 
76 Prop. 1986/87:1, s. 542. 
77 Prop. 1986/87:1, s. 542-543. 
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ett arvrättsligt perspektiv ändock förbättrades. Makes arvsrätt skulle på ett eller annat sätt inräk-

nas i laglotten och få ett skydd motsvarande det bröstarvingar innehar. Jag är villig att försvara 

det förslag som innebar att i laglotten ska efterlevande make ingå som en jämbördig arvinge och 

likt stirpalgrundsatsen erhålla lika del som bröstarvingarna. Det innebär att någon mottagare inte 

förfördelas framför annan samt att efterlevande make bättre kan definieras som arvinge. Med en 

utformning på det sätt som föreslås minskas dock efterlevande makes konkreta del vid stora 

barnkullar, dock torde dessa familjebildningar vara ovanliga varför de negativa effekterna är för-

sumbara. Därtill vill jag förespråka en utökning av basbeloppet från en omfattning av fyra till sex 

basbelopp, vilket även framfördes av ett par remissinstanser. Den nuvarande tillämpningen bör 

bestå, att i basbeloppet inräknas efterlevande makes bodelningslott, enskild egendom och övriga 

tillgångar samt efterlevande makes laglott. Att basbeloppsregeln skulle omfatta ett högre belopp 

torde medföra att de reella effekterna blir mer verkningsfulla och att arvsregeln tjänar sitt syfte på 

ett bättre sätt. Som en följdeffekt därav upphör det ofta konsekventa innehavet av efterlevande 

makes besittning av de gemensamma bröstarvingarnas arv med fri förfoganderätt, vilket är en rät-

tighet som i sig kan ifrågasättas. Däremot bör en kvarstående rätt till avstående av särkullbarns 

rätt till arv finnas till förmån för efterlevande make, dock med ett tillägg av att gemensam 

bröstarvinge ska inneha samma möjlighet. Därmed upphör distinktionen mellan särkullbarn och 

gemensam bröstarvinge till förmån för den avlidnes samtliga bröstarvingar med en direkt arvsrätt 

för alla. Det medför att ingen förfördelning sker mellan syskon, oberoende av halvsyskon samt 

att ur den avlidnes perspektiv, gynnande effekter tilldelas alla bröstarvingarna på ett konkret sätt. 

Den ordning som är föreslagen förutsätter att testamente finns. Laglottsreglerna ska följaktligen 

och fortsättningsvis gälla för bröstarvingar då testator frångått den legala arvsordningen. Dock 

ska efterlevande make inneha samma laglottsskyddade rätt till kvarlåtenskapen. Om det däremot 

inte finns ett testamente bör fördelningen ske enligt ÄB 2 kap. 1 § men med ett tillägg att om arv-

låtaren var gift ska efterlevande make erhålla lika del som vart och ett av arvlåtarens barn erhåller 

i arvslott. Det innebär att efterlevande make framgent bör betraktas som en jämbördig arvinge 

tillsammans med arvlåtarens samtliga bröstarvingar. Avståenderätten till arv kan ändock medföra 

att efterlevande make övertar den avlidnes hela kvarlåtenskap vilket således ska resultera i ett ef-

terarv för de arvingar som avstår sin rätt till arv. Valrätten gäller följaktligen för samtliga bröstar-

vingar och inte som i dag, endast för särkullbarnen.  

Vad gäller enskild egendom anser jag att den helt bör undantas från efterlevande makes an-

språksrätt av den avlidne makens kvarlåtenskap bortsett från inskränkningen av basbeloppsregeln 

omfattning av sex basbelopp. Det innebär att efterlevande make, under förutsättning att kvarlå-

tenskapen räcker till, alltid ska tillerkännas drygt 250 000 kr. Jag anser att syftet med enskild 

egendom så långt det är möjligt bör upprätthållas, framför allt vad gäller villkor till följd av arv, 

gåva eller testamente och ska därför fördelas lika mellan bröstarvingarna. Att det i dag med den 

gällande lagstiftningen råder olika bedömningar vilket får olika reella effekter beroende på om äk-

tenskapet upphör till följd av äktenskapsskillnad eller ena makens död är anmärkningsvärt och 

bör ses över. Jag menar att en konsekvent tillämpning istället bör införas för att upprätthålla av-

sikten med egendomen, att den inte kommer i den andra makens besittning. Vid äktenskapsskill-

nad och en efterföljande bodelning ingår makarnas giftorättsgods vilket det också gör vid bodel-

ning till följd av ena makens frånfälle. Däremot med den efterlevande makens innehav av gemen-

sam bröstarvinges arv kommer denne i indirekt innehav av den avlidnes enskilda egendom, vilket 

kan uppfattas försvaga syftet med egendomen. Den efterlevande makes laglottsrätt bör även få ge 

vika för tredje parts villkor om enskild egendom. Dock ska makes rätt till basbeloppet alltid upp-

rätthålls oberoende av egendomstyp varför maken likväl kan komma i besittning av sådan egen-
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dom eller värdet därav. Det kan diskuteras huruvida inte enskild egendom till följd av äktenskaps-

förord med en extensiv tillämpning, likt ÄktB 11 kap. 8 § st. 1, borde införas. Lagrummet fråntar 

övertaganderätt av bostad till följd av utomståendes villkorade önskan av enskild egendom. Ma-

kars avtalsfrihet medför att de genom äktenskapsförord kan göra egendom till enskild vilket in-

nebär att den inte beaktas vid bodelningen. Eftersom det är ett avtal mellan makarna och inte ett 

egendomsinnehav till följd av utomstående tredje parts vilja skulle möjligen en jämkning kunna 

införas som medger efterlevande make en hälftenrätt till den egendomen. Resterande av den en-

skilda egendomen bör tillfalla bröstarvingarna. Skulle den avlidne inte efterlämna några bröstar-

vingar eller avkomlingar till dessa kan efterlevande make ärva hela kvarlåtenskapen. Skulle den av-

lidne ha upprättat ett testamente till förmån för annan än den efterlevande maken kan den efter-

levande genom att påkalla jämkning erhålla laglotten, likt bröstarvinges möjlighet i ÄB 7 kap. 3 §.  

Med en föreslagen revidering kommer ÄB 2 kap. 1 § att få en framskjuten betydelse genom 

tillägget att efterlevande make ingår vilket medför att make även bättre kan definieras som arvin-

ge. Det innebär att den legala arvsordningen, oberoende av efterlevande make eller bröstarvinge 

framgent alltid bör utgå ifrån ÄB 2 kap. 1 §.   

 

Exempel 10 

A avlider och efterlämnar maken B och de gemensamma barnen C och D samt särkullbarnet E. 

Makarnas egendom uppgår till 1 200 000 kr. Genom bodelning erhåller efterlevande make 600 000 

kr. Kvar att fördela är 600 000 kr vilket utfaller med 150 000 kr var till de gemensamma bröstar-

vingarna, särkullbarnet och efterlevande make. Maken får därmed 750 000 kr och basbeloppet aktu-

aliseras inte. Efterlevande make innehar ingen egendom med fri förfoganderätt förutsatt att ingen 

annan arvinge avstått sin rätt till arv.  

 

Exempel 11 

A avlider och efterlämnar maken B och de gemensamma barnen C och D samt särkullbarnen E och 

F. A innehar 100 000 kr i giftorättsgods och 850 000 i enskild egendom till följd av villkorat testa-

mente. B har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kr och ingen enskild egendom. Genom bodel-

ning erhåller B 150 000 kr. A:s kvarlåtenskap uppgår till 1 000 000 kr (150 000 kr i bodelningslott, 

850 000 kr i enskild egendom). 150 000 kr fördelas på arvingarna med 30 000 kr var, efterlevande 

make inräknad. 850 000 kr fördelas mellan bröstarvingarna med 212 500 kr var. Med en revidering 

av basbeloppet medger det en rätt för efterlevande make att erhålla drygt 250 000 kr, vilket innebär 

att det fattas 70 000 kr vilket innebär att samtliga arvingars arv nedsätts med 17 500 kr var. Denna 

del berättigar de till efterarv vid B:s frånfälle med samma andel. 

 

Exempel 12 

A avlider och efterlämnar maken B och särkullbarnen C, D och E. Kvarlåtenskapen uppgår till 

450 000 kr varav 150 000 kr är enskild egendom till följd av ett äktenskapsförord. B saknar egen-

dom. B erhåller 150 000 kr (75 000 kr i arvslott + 75 000 kr genom jämkning av äktenskapsförord) 

och särkullbarnen 100 000 kr var vid fördelningen (75 000 kr i arvslott + 25 000 kr pga. makes 

jämkning av äktenskapsförord). Det fattas 100 000 kr för efterlevande makes rätt till basbeloppet 

vilket särkullbarnen sammantaget måste avstå med. Denna del utfår de i efterarv vid B:s frånfälle. 

 

Exempel 13 

A avlider och efterlämnar maken B och de gemensamma barnen C och D. Makarnas giftorättsgods 

uppgår till 600 000 kr. A innehar 300 000 kr i enskild egendom till följd av villkorad gåva. Genom 



 39 

bodelning erhöll B 300 000 kr. Kvarlåtenskapen uppgår till 600 000 kr vilket A har testamenterat till 

annan E. Genom jämkning delas den villkorade enskilda egendomen mellan bröstarvingarna med 

150 000 kr var. Efterlevande makes laglottsrätt får därmed ge vika för den enskilda egendomen. 

Basbeloppet aktualiseras inte då B erhöll 300 000 kr i bodelningslott.  

 

Den utformning som är föreslagen ökar visserligen risken för att efterlevande make tvingas avstå 

från det gemensamma hemmet om inte bröstarvingarna avstår sin arvsrätt till förmån för den ef-

terlevande föräldern. Detta faktum träffar främst de fall där den avlidnes egendom endast består 

av enskild egendom till följd av villkor från utomstående part. Denna situation bedöms inte vara 

vanligt förekommande varför det inte bör betraktas som ett reellt problem. Initialt medför det 

dock att makes efterlevandeskydd onekligen försvagas med en revidering, emellertid fråntar en 

adekvat fördelningsform inte att bröstarvinge avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevan-

de föräldern vilket bör poängteras. Därtill kan testamente upprättas till förmån för efterlevande 

make som frångår den nu föreslagna arvsordningen. Om bröstarvinge avstått sitt arv skulle det 

innebära att den har ett efterarvsanspråk vid den andra förälderns frånfälle, likt utformningen i 

dag. Om den efterlevande maken skulle inneha mer egendom än den avlidne finns möjlighet att 

yrka på jämkning, ÄktB 12 kap. 2 §. Det medför att vardera sidan behåller den egendom de inne-

har intakt och skulle vid mitt förslag innebära att makens arvsrätt och laglottsrätt följaktligen 

upphör. Som en följdeffekt av de förslagna ändringarna är det inte helt osannolikt att en ökad 

testationsfrekvens följer, vilket jag välkomnar. Testator kan med en revidering gynna efterlevande 

make samtidigt som bröstarvingarna erhåller del av kvarlåtenskapen. Samtidigt är ett testamente 

bärare av den avlidnes sista vilja vilket är den yttersta möjligheten en avliden har att påverka för-

delningen av sin egendom. Denna möjlighet bör oberoende av föreslagna ändringar lyftas fram 

som en möjlighet till förfogandeinflytande och inte betraktas utifrån konservativa illusioner om 

att det endast är förmögnare individer som upprättar testamenten.  

I sammanhanget bör framhållas att efterlevande makes försteg framför gemensam bröstar-

vinges arvsrätt inte framstår som det stora problemet då makes arvsrätt kan upphävas genom tes-

tamente. Däremot kan inte testator fritt förfoga över hela sin kvarlåtenskap då bröstarvinges lag-

lottsrätt står i vägen för en sådan verkställighet. Vad gäller testationsrättens inskränkning till för-

mån för bröstarvinges laglott framstår en revidering vara beroende av huruvida risken för förför-

delning framstår som mindre överhängande. Utnyttjande av förmögnare testatorer anser jag inte 

som en trolig utveckling. Inte heller bröstarvinges behov av arv har en framträdande roll vilket 

rimligtvis torde tala för att utrymme finns för att införa full testationsfrihet utifrån dessa två fak-

torer. Återstår gör dock rättviseaspekten mellan bröstarvingar. Frågan är om inte det betungande 

i att testator inte fritt kan förfoga över hela kvarlåtenskapen upprätthåller gynnande effekter för 

bröstarvingarna, vilka i sådant fall bör värnas om. Tidigare har berörts en av de viktigaste aspek-

terna att förhålla ett upphävande av laglotten till som en följd av en full testationsfrihet, risken att 

någon bröstarvinge förfördelas framför en annan bröstarvinge. Inte helt osannolikt får det effek-

ter inte bara under allas livstid, att testator hotar med att utesluta någon bröstarvinge om denne 

inte gör som testator föreskriver, oavhängigt testamentet. Sådana tomma och om möjligt verk-

ningsfulla hot bör undanröjas och undvikas i möjligaste mån. Att upphäva laglottsrätten som 

funnits under lång tid kan inte försvaras om det får konsekvenser för familjen som institution. 

Istället bör familjen, oberoende av konstellation främjas och upprätthållas, särskild i en tid som 

denna då världen blir mindre och födelsefamiljen inte sällan sprids med en reell distans som följd. 

Dock kan denna observation likväl fungera som ett argument för ett upphävande av laglotten då 

familjens konkreta sociala relation kan uppfattas vara i rörelse där individens självförverkligande 
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ändamål tycks prioriterad familjen som kollektiv livssituation. Familjetillhörigheten som en faktor 

till arv eller i vart fall till laglotten, framstår sålunda som sekundär och av teoretisk karaktär än 

som ett stärkande av familje- och släktbanden. Därtill och utan några värderingar i hur relationer-

na i en födelsefamilj under decenniers tid fortgår, upphör den vårdande funktionen som föräldrar 

initialt har över sina barn över tid till att vara en nära vuxenrelation med respekt för varandras val 

av liv som ett av de främsta ledorden. Tillsammans med en ökad livslängd torde flertalet av de 

närmsta bröstarvingarna vid föräldrarnas frånfälle vara självförsörjande varför det ekonomiska 

tillskottet inte framstår som framträdande och avgörande för laglottens bevarande. Sammantaget 

kan bröstarvinges laglott som en fristående skyddsregel framstå som en obefogad och omotiverad 

inskränkning av ett konservativt och otidsenligt förhållningssätt, vilket har stöd för ett upphävan-

de. Emellertid kvarstår den orättvisa mellan bröstarvingar som med all sannolikhet ökar med full 

testationsfrihet. Den avlidne föräldern som upprättat ett testamente kan därmed gynna vem den 

vill, inklusive ett barn framför ett annat på vilka grunder den vill utan någon begränsande faktor 

att förhålla fullgörandet till. Jag vill inte tro att en förälder på något sätt vill sina barn illa utan att 

den strävar mot att värna om alla, dock tror jag att det ändå sker på ett ofrånkomligt olika sätt, 

vilket i sig inte är fel. Varje individ är unik i sig med dennes egenskaper och behov varför en för-

älder troligtvis tillgodoser och bemöter barnen beaktande av detta utan någon bakomliggande 

förfördelning. Det förefaller i vart fall inte helt osannolikt att så sker. Ur testators perspektiv och 

med en förmögenhetsrättslig aspekt framstår en full testationsfrihet likväl vara att föredra vilket 

skulle innebära att ÄB 11 kap. 1 § st. 1 ges den fulla innebörd lagrummet föreskriver. Jag menar 

inte nödvändigtvis att nuvarande reglering inom testamentsrätten ska rivas upp och göras om, 

snarare att lagrummet ska ges den innebörd som en objektiv och språklig tolkning ger, dvs. tes-

tamentet ska tolkas och tillämpas på det sätt testators yttersta vilja föranleder. Detta menar jag 

bör ske utan någon hänsyn till vad som i övrigt kan uppfattas som en inskränkning i testationsrät-

ten. Testators vilja kommer sålunda att vid laglottens upphävande framgent alltid att upprätthållas. 

En full testationsfrihet faller inom ramen för varje individs självbestämmande över dennes till-

gångar, det anmärkningsvärda har som bekant varit i att detta betraktelsesätt omvärderas vid den 

avlidnes bortgång. Det intressanta är vilken effekt en full testationsfrihet i framtiden skulle kom-

ma att få, vilket inte på några grunder kan förutses förrän vid ett införande av en sådan rätt. Gi-

vetvis skulle testatorer kunna höras innan deras bortgång men de reella effekterna torde tidigast 

uppstå när testamentena fullgjorts. Tidigare undersökningar, innan makes arvsrätt infördes, visade 

på att inbördes testamente inte sällan var förekommande och att testator ofta gynnande den 

närmsta familjen, dvs. maken och bröstarvingarna. Frågan är om ett en full testationsfrihet skulle 

förändra denna utgång eller om en revidering endast skulle vara av lagteknisk karaktär. I ett så-

dant fall är jag likväl för en lagändring av den anledningen att den fria viljan från givarens sida ges 

en framträdande roll som något beundransvärt och som jag menar till fullo bör upprätthållas. 

Därtill, om laglotten ses som en separat rätt för bröstarvinge att oinskränkt erhålla del av den av-

lidnes kvarlåtenskap är jag för ett upphävande. Den rätten har spelat ut sin roll som funktion för 

en tryggad framtid. Dock framstår risken överhängande för att konsekvenserna kan komma att 

bli katastrofala ur ett familjeperspektiv. En förfördelning bland mottagarna framstår inte som 

osannolik, snarare tvärtom varför de reella effekterna syskon och övrig släkt emellan inte är 

önskvärda utan bör frångås i möjligaste mån. Att någon bröstarvinge erhåller egendom framför 

en annan bedöms inte vara otänkbart och de följdeffekter som kommer därav kan enbart speku-

leras kring. Däremot förefaller konsekvenserna vid ett införande av full testationsfrihet ur ett teo-

retiskt perspektiv inte nödvändigtvis vara av gynnande karaktär, varken för givaren eller för mot-

tagaren. Jag får därför något ovilligt kort konkludera att testationsrättens inskränkning till förmån 
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för bröstarvinges laglott upprätthåller legitima syften av en annars svårbemästrad utgång där ris-

ken väger tyngre än fördelen av en fullständig testationsfrihet. Jag kan därför inte se en revidering 

inom detta område inom en snar framtid. 

Sammantaget innebär det att jag ändock kan se följande förändringar av successionsrätten; i 

ÄB 2 kap. 1 § kompletteras efterlevande makes arvsrätt till lika del som var och en av bröstar-

vingarna erhåller redan vid den första förälderns frånfälle. I ÄB 3 kap. 1 § st. 1 upphävs bestäm-

melsen att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make och särkullbarnens valrätt om arvsav-

stående bör även omfatta gemensamma bröstarvingar. ÄB 3 kap. 1 § st. 2 bör omarbetas då jag 

föreslår en utökning av efterlevande makes rätt till basbeloppet till att omfatta sex gånger basbe-

loppet. Andra lagändringar till följd av denna föreslagna revidering kan aktualiseras, dock beaktas 

dessa inte i detta sammanhang. Jag tänker närmast på ÄB 18 kap. 1 § st. 3 att bröstarvingars del-

ägarintresse framskjuts till att omfatta redan den först avlidne föräldern. Testationsrättens in-

skränkning till förmån för bröstarvinges laglott bör behållas då riskerna vid ett upphävande fram-

står som alltför stora för familje- och släktsöndringar. Likväl kan jag ändå se flertal skäl till att full 

testationsfrihet bör främjas varför vidare utredning med fördel kan föras, om ändock inte i detta 

sammanhang. Vad som emellertid är konstaterat efter att behovet av laglotten och utnyttjande av 

testatorer inte framstår som skäl nog för ett bevarande är den kvarvarande rättviseaspekten och 

dess följder. Om full testationsfrihet skulle införas medför det att ÄB 7 kap. kommer att upphöra. 

Tilläggas bör att jag inte uppfattar några brister i att de olika förslagen tillämpas var för sig eller 

tillsammans då de utgör olika lösningar i två olika successionsformer. För enkelhetens skull för-

tydligast de olika förslagen jag menar bör införas; 

 

 Efterlevande makes arvsrätt flyttas till ärvdabalkens andra kapitel som ett tredje stycke till 

ÄB 2 kap. 1 §. Revideringen berättigar make till lika del av den avlidnes kvarlåtenskap 

som var och en av bröstarvingarna erhåller. ÄB 3 kap. 1 § men. 1 bör som en följd därav 

upphävas. Framgent bör efterlevande make bättre kunna definieras som arvinge. 

 Distinktionen bröstarvinge och särkullbarn bör upphävas. En valrätt om omedelbart arv 

bör införas för samtliga bröstarvingar i ÄB 3 kap. 1 och 9 §§, likt den möjlighet särkull-

barn har i dag. Efterlevande makes innehav av bröstarvingars arv med fri förfoganderätt 

kan med bröstarvinges direkta avstående av arv likväl fortgå och erhålls av dem som av-

stått arv som efterarv vid efterlevande makes frånfälle, ÄB 3 kap. 2 §. 

 Efterlevande makes rätt till basbeloppet bör utökas till att omfatta sex gånger basbeloppet, 

ÄB 3 kap. 1 § st. 2.  

 Efterlevande make tillerkänns ett laglottsskydd likt det bröstarvinge har i dag i ÄB 7 kap. 

1 §. 

 Den avlidnes enskilda egendom till följd av villkorat arv, gåva eller testamente bör vid 

dennes frånfälle tillfalla bröstarvinge direkt som arv, oberoende av övriga föreslagna änd-

ringar. Bör införas i ÄB 3 kap., förslagsvis ÄB 3 kap. 1a §. 

 Den avlidnes enskilda egendom till följd av äktenskapsförord bör kunna jämkas till hälf-

ten för att med den delen tillfalla efterlevande make. Resterande del tillfaller bröstarvinge. 

Bör införas i ÄB 3 kap., förslagsvis ÄB 3 kap. 1a §. 

 Bröstarvinges laglottsskydd som en begränsning av testationsfriheten bör i nuläget bibe-

hållas. 
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5 Analys 

Till att börja med har denna framställning varit av teoretisk karaktär vilket innebär att de iakttagna 

problem eller luckor i lagstiftningen inte nödvändigtvis behöver vara upplevda och konstaterade 

spörsmål vid fördelning av en avlidens kvarlåtenskap. Däremot behöver det inte vara alldeles 

osannolikt att så faktiskt är fallet. Syftet har varit att uppmärksamma tillkomsten av de lege lata ut-

ifrån proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. för att utreda huruvida förutsättning finns 

för de lege ferenda med en latent rättspolitisk önskan att en i högre grad adekvat fördelningsform 

framställs utifrån ett givar- och mottagarperspektiv. De illustrerade tillstånden ur en arvrättslig 

och testamentsrättslig aspekt, att efterlevande make med försteg framför gemensam bröstarvinge 

och testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott, är diskutabla vilket i det 

närmaste ska analyseras. Därtill med en reservation om att successionsrätten inte behöver vara ut-

formad med en indirekt eller direkt verkan av att en mottagares gynnande ovillkorligen behöver 

ske på en annans bekostnad. Analysen kan, tillsammans med de tidigare avsnitten inte helt osökt 

liknas vid ett utflöde av den proposition som lades till grund för den i dag stora delar succes-

sionsrättsliga utformningen där förbättringar kan fungera som ett gemensamt slagord. Under 

uppsatsens fortgående arbete och tillika färdigställandet av framställningen, vilken har varit av en 

problemfokuserad utgångspunkt, har det stått klart att alla problem inte alltid har en lösning. Jag 

tänker närmast på testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott, vilken un-

der lång tid har fullgjort sitt syfte men i dag inte framstår som befogad. Utifrån en objektiv aspekt 

med testator och bröstarvingar som ett kollektivt intressesubjekt saknar ett bevarande av denna 

frihetsbegränsning grund, i vart fall ställda på hållbara argument. Däremot med en subjektiv syn 

och med hänsyn till var och en av bröstarvingarna framstår risken dessvärre för att någon av des-

sa förfördelas framför en annan vilket genererar negativa konsekvenser för familjen och släkten 

som sådan. En sådan utgång kan inte försvaras, däremot vill jag inte med ett konstaterade som 

sådant utsläcka framtida möjlighet till en full testationsfrihet. En faktor som tycks vara bortglömd 

är givarens intresse som istället får vila på en presumerad fördelningsform beaktande vem eller 

vilka mottagaren är. Vad som istället uppmärksammas är mottagarens intresse, där någon förför-

delas till förmån av en annan. Jag vill tro att testators sista och yttersta vilja fullt ut kan respekte-

ras utan att det sker på bekostnad av att familj och släkt leder till förfång för en sådan utveckling.  

Under framställningens färdigställande har flertalet reagerat på vad det är jag utreder och skri-

ver om, framför allt huruvida jag är förespråkare av att arvlåtare ska ges en möjlighet till att göra 

sina arvingar arvlösa. En sådan slutledning är direkt felaktig och missvisande av uppsatsens syfte. 

Testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott har behandlats utifrån en be-

gränsning att fritt förfoga över sin kvarlåtenskap och inte med syfte att utmynna i en slutsats som 

medger testatorer möjlighet till att statiskt missgynna en eller flera bröstarvingar. Vad gäller arvs-

rätten har det övergripande syftet, vilket likväl gäller testamentsrätten, varit att finna en bättre 

lösning som på ett fullgott sätt tillgodoser samtliga arvingars intressen där ingen arvinge konse-

kvent förfördelas framför en annan. 

Vad gäller makes arvsrätt, att efterlevandeskyddet behövde stärkas nådde den ståndpunkten 

stor uppslutning hos praktiskt taget samtliga inblandade vid det framarbetade lagförslaget. Inte 

heller jag ifrågasätter den osäkra ställning efterlevande make hade innan familjerättsreformens 

olika effekter trädde i kraft. Vad som däremot kan diskuteras är den dubbelbottnade utformning-

ens verkan av denna skyddseffekt, att efterlevande make med försteg framför gemensam bröstar-

vinge, inte indirekt utan som en direkt följd därav, givits en bättre rätt till den avlidnes kvarlåten-

skap. Det medför inte bara att makes arvsrätt utformades som en avhängig faktor av om den av-
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lidne upprättat ett testamente till förmån för någon annan. Det innebär även att en medveten di-

stinktion systematiskt kom att tillämpas mellan arvlåtarens och den efterlevande makens gemen-

samma barn och arvlåtarens särkullbarn. Arvlåtarens bröstarvinge som inte är den efterlevandes 

avkomling kan förvisso uppskjuta dennes omedelbara arvsrätt, dock torde denna möjlighet vara 

starkt förknippad med relationen inom familjen jämte särkullbarnets välvilja. Utan att bekräfta en 

individs girighet framstår sannolikheten att särkullbarnet skulle gynna styvföräldern, som den inte 

nödvändigtvis haft ett känslomässigt förhållande till, som en osäker garanti för att hålla kvarlåten-

skapen intakt. Att lagstiftaren är medveten om de olika konsekvensbedömningarna mellan arvlå-

tarens bröstarvingar och att i särkullbarnets arvsrätt villkora den med en valmöjlighet synes klar. 

Det framgår inte bara utifrån lagrummet i ÄB 3 kap. 1 § st. 1 utan även med uttalandet att det 

inte kan anses rimligt att särkullbarn konsekvent ska vänta på sitt arv. Med den bevekelsegrunden 

kunde inte en enhetlig arvsrätt utformas. Jag motsätter mig dock uttalandet att det är bättre att 

gemensam bröstarvinge ska vänta på arv tills båda föräldrarna avlidit. Med en sådan ståndpunkt, 

vilket framfördes av departementschefen ska makar och bröstarvingars föräldrar betraktas som 

en enhet och inte särskilda varandra med egna tillgångar och skulder. Min uppfattning är att arv 

för gemensam bröstarvinge faller vid den andra förälderns frånfälle med del från den först avlid-

ne och del från den sist avlidne och bör betraktas var för sig även om de sammantaget utgör arv 

från båda föräldrarna. Vidare förefaller den distinktion som tillämpas bröstarvingar emellan an-

märkningsvärd, framför allt utifrån arvlåtarens perspektiv, vilken jag upplever inte har beaktats i 

lagutformningen i den utsträckning som rätteligen behövs. Utan några närmare synpunkter på en 

arvlåtares vilja vid avsaknad av testamente, men ändock för att generalisera något, framstår den 

avlidnes fördelning av kvarlåtenskapen, att efterlevande make och särkullbarn betraktas som jäm-

bördiga arvingar på bekostnad av gemensam bröstarvinge som inte helt tillfredsställande. Bortsett 

från att efterlevande make innehar gemensamma barns arv med fri förfoganderätt, vilket åtföljs 

begränsning i testationsfriheten, medför det att den avlidne medvetet eller inte förfördelar ge-

mensamma barn som sämre berättigade. Att egendomen finns i den andra förälders ägo vilket in-

direkt kan innebära att de åtnjuter viss del därav är av mindre betydelse. Gemensam bröstarvinges 

arv efter den först avlidne föräldern kommer i stället den tillgodo vid den efterlevande förälderns 

frånfälle i form av ett efterarv vilket berättigar den till samma andel som maken innehade med fri 

förfoganderätt. Det innebär att gynnande effekter kan följa samtidigt som risken finns att kvarlå-

tenskapen vid den efterlevandes frånfälle endast uppgår till en blygsam nivå. I förlängningen 

medför det likväl att efterlevande makes arvsrätt kan ifrågasättas, om den är berättigad och tids-

enlig då det kan diskuteras huruvida fri förfoganderätt är välgrundad, särskilt med tanke på att ef-

terlevande make något enkelt uttryckt kan betraktas som en förvaltare av egendom snarare än en 

innehavare eller ägare med full frihet. Därtill och med det sagt kan det resoneras kring om efter-

levande make ens är att betrakta som arvinge då den legala arvsordningen medför att närmast att 

ärva en avlidens kvarlåtenskap är dennes avkomlingar, ÄB 2 kap. 1 §. Att makes arvsrätt i stället 

placerats i ärvdabalkens tredje kapitel kan fungera som ett argument till varför efterlevande make, 

med en restriktiv tolkning inte ska betraktas som arvinge. Min uppfattning är att makes arvsrätt 

bättre uttryckt är ett resultat av en arvföljdsregel grundad på äktenskapet som presumtion och att 

gemensamma bröstarvingar finns, om den avlidne i övrigt har särkullbarn. Observeras bör att vid 

barnlösa äktenskap ärver makarna varandra om inget testamente föranleder annat. Däremot i de 

fall äktenskap föreligger men endast den avlidne har särkullbarn eller att gemensamma bröstar-

vingar finns men inget äktenskap, ärver den efterlevande inte någon kvarlåtenskap, om inte tes-

tamente förordnar om annat. Att efterlevande makes arv består av en fri förfoganderätt av 

gemensam bröstarvinges arv kan därav fungera som ett starkt argument för att efterlevande ma-
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kes arv ett resultat av en arvföljdsregel. Jag opponerar mig nödvändigtvis inte mot att efterlevan-

de make ska tillskiftas viss egendom av den avlidnes kvarlåtenskap, snarare på det sätt som lag-

stiftaren framarbetat och tillämpar dennes rätt till arv. Därtill följer en begränsning av att den del 

som tillskiftas maken och som innehas med fri förfoganderätt inte får testamenteras bort. Dock 

följer inga andra begränsningar varför maken kan använda egendomen på vad sätt den finner 

lämpligt. Makes arvsrätt sker således på bekostnad av vad gemensam bröstarvinge initialt skulle 

ha rätt till, utan någon egentlig hänsyn till den avlidnes övriga bröstarvingar vilka den efterlevande 

inte är förälder till. Om syftet med familjerättsreformen var att stärka efterlevande makes ställning 

framstår dennes arvsrättsliga försteg gentemot bröstarvinge något dubbelbottnad då den avlidne 

kan ha utformat ett testamente som upphäver dennes arvsrätt. I sådant fall vore det bättre att ha 

utökat och förstärkt basbeloppsregeln till att omfatta ett högre belopp vilket tolkas och tillämpas 

som en garantiregel. Jag har därför föreslagit en annan utformning som jag anser bättre tillgodo-

ser de närmsta arvingarnas intressen där ingen prioriteras konsekvent framför en annan utifrån en 

arvrättslig aspekt. Ett tillägg bör därför göras i ÄB 2 kap. 1 § där efterlevande makes arvsrätt in-

förs vilket dels innebär att denne bättre betraktas som en arvinge till arvlåtaren, dels att dennes 

rätt till del av den avlidne makens kvarlåtenskap innehas med full äganderätt. Mitt förslag går ut 

på att makar genom äktenskapet insätts inte bara i bröstarvinges ställe utan görs till en självstän-

dig rättighet till lika del som var och en av bröstarvingarna utfår redan vid den första ma-

kens/förälderns frånfälle. Därmed upphör den efterlevandes innehav av fri förfoganderätt förut-

satt att bröstarvinge eller särkullbarn inte avstått sitt arv till förmån för den efterlevande maken. 

Det medför att ÄB 3 kap. 1 § till stora delar kan bibehållas dock med att gemensam bröstarvinges 

valrätt till arv införs. Därtill utökas makes efterlevandeskydd vad gäller basbeloppet till att omfat-

ta sex gånger basbeloppet istället för fyra. Bedömningen huruvida maken har rätt till basbeloppet 

eller inte kommer med de föreslagna ändringarna bibehållas. Bodelningslotten och dennes enskil-

da egendom ingår, därtill inräknas makes arvsrätt vilken dock får en annan utformning. Genom 

olika exempel har jag försökt tydliggöra revideringen av hur makes arvsrätt kan komma att effek-

tueras vid olika utfall vilka sammantaget bedöms hållbara. De negativa verkningarna, att makes 

efterlevandeskydd initialt försvagas är av sekundär betydelse och kan förändras genom upprät-

tande av testamente till förmån för den efterlevande. Det primära problemet, att någon arvinge 

förfördelas på någon annans bekostnad menar jag har funnit en lösning där distinktionen särkull-

barn och gemensam bröstarvinge eliminerats. Båda dessa grupper har även möjlighet att avstå sin 

rätt till arv till förmån för den efterlevande maken vilket innebär att särkullbarnens särskilda val-

rätt, vilken inte sällan torde medföra ett obekvämt beslut för dem upphävs. Det medför att efter-

levande make, gemensam bröstarvinge och särkullbarn betraktas som jämbördiga arvingar med 

en rätt till lika del av den avlidnes kvarlåtenskap. I praktiken behöver en revidering inte betyda 

några tillkortakommanden vad gäller den efterlevandes situation då efterarv för bröstarvingar lik-

väl kan aktualiseras. Det innebär att de föreslagna ändringarna delvis kan uppfattas vara av lag-

teknisk karaktär då de reella verkningarna kan fortgå på sådant sätt de redan gör i dag. Dock ges 

samtliga arvingar en bättre utgångspunkt där samtliga arvingars intressen beaktas och tillgodoses. 

Vad jag menar är av stor vikt är att bröstarvinge, oavsett om den är att betrakta som gemensam 

eller inte, inte ska behöva avstå sin rätt till arv, utgången från biologiska blodsband till förmån för 

en självvald livspartner. Därtill innehar makar redan genom giftorätten en form av trygghetsfunk-

tion och varför ska en make, något förenklat, försättas i en bättre ekonomisk situation vid den 

ena makens död än vid äktenskapsskillnad? Framhävas bör att andra följdeffekter kan komma av 

äktenskapsskillnad än vid dödsfall, jag tänker närmast på underhållsstöd utifrån ÄktB 6 kap.  



 45 

En annan ändring som jag menar bör införas är att enskild egendom behandlas på ett konsekvent 

sätt oavsett om äktenskap upphör till följd av äktenskapsskillnad eller den ena makens död. Det 

är högst anmärkningsvärt att enskild egendom, inte bara indirekt genom gemensam bröstarvinges 

arv, utan som direkt effekt av makes arvsrätt tillfaller den andra maken vid den första makens 

frånfälle. Syftet med enskild egendom är att den andra maken inte kommer i besittning av den 

egendomen, något som inte alltid kan upprätthållas vid ett dödsfall. Är i sådant fall egendom en-

skild till följd av villkorat arv, gåva eller testamente kan givaren bara se på när efterlevande make 

erhåller den avlidnes enskilda egendom. Det borde rimligtvis vara bättre med en konsekvent till-

lämpning där slumpeffekten för olika utgång för samma egendom, äktenskapsskillnad eller döds-

fall, undanröjs. Jag menar att en bättre lösning är att enskild egendom tillfaller bröstarvingarna 

utan någon inskränkande del i denna, vid den första förälderns frånfälle. Lagtekniskt torde det 

inte medföra några större problem och placeringen bör bli i ärvdabalkens tredje kapitel. En iakt-

tagen risk, vilken bör förhållas till kan i ett sådant fall vara om den avlidne endast innehade en-

skild egendom vilket skulle innebära att efterlevande make inte erhåller någon egendom. Den ut-

gången kan däremot undvikas genom att den avlidne tidigare upprättat ett testamente till förmån 

för efterlevande make. Därtill aktualiseras basbeloppsregeln vilken tillförsäkrar den efterlevande 

maken genom garantiregeln i ÄB 3 kap. 1 § st. 2 sex gånger basbeloppet, dvs. drygt 250 000 kr 

med den föreslagna ändringen.  

Vidare, med en revidering av makes arvsrätt medför det att en efterlevandes ställning konse-

kvent förstärks till skillnad mot den i dag beroende faktorn att den avlidne maken genom testa-

mente kan ha upphävt den efterlevandes rätt till arv. Att efterlevande make även erhåller den de-

len av den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt medför att begreppet fri förfoganderätt ini-

tialt upphör och framgent kommer att utgå från bröstarvingars gynnande valrätt till den efterle-

vande maken. Risken finns till påtryckningar från den efterlevande maken om att bröstarvingarna 

ska avstå sin arvsrätt, därtill att familjebanden kan påverkas i negativ riktning med att gemensam 

bröstarvinge erhåller sitt arv redan vid den första förälderns frånfälle. Däremot vill jag tro att 

denna utgång endast sker i undantagsfall varför jag bedömer risken som förhållandevis liten. 

Även med den föreslagna revideringen kan efterlevande make inneha bröstarvinges arv med fri 

förfoganderätt vilket medger de en rätt till efterarv vid den efterlevandes frånfälle. Skulle bröstar-

vinge agera på sådant sätt kan det innebära att efterarvet minskas då restriktionerna bibehålls i 

den omfattning de i dag har, dvs. maken får förfara på vad sätt vill med andelen förutom att tes-

tamentera bort den. Vad gäller den situationen att den avlidne har upprättat ett testamente som 

varken gynnar efterlevande make eller bröstarvinge kan jag se skäl till att införa ett laglottsskydd 

för maken, likt det skydd som bröstarvinge i dag innehar. I praktiken medför det att efterlevande 

make läggs till som en ytterligare arvinge vilket innebär att vardera arvingens laglottsskyddade rätt 

minskas. Det kan uppfattas som att bröstarvinge får avstå en rättmätig andel av kvarlåtenskapen 

som denne tidigare hade en rätt till, särskilt som att maken genom äktenskapet först realiserar 

giftorätten. Dock ska dessa ses separata till varandra då giftorätten latent inträder vid äktenska-

pets ingående och inte har en direkt samhörighet med arv- och testamentsrätten som sådan.    

Testationsrättens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott har tidigare behandlas och 

för att undvika upprepning konkluderas endast att problemet kan tyckas vara av lagteknisk karak-

tär, dvs. en full testationsfrihet skulle inte nödvändigtvis innebära att bröstarvingar utesluts från 

rätten till arv. Testatorer gynnar som regel de närmsta vilket innebär att make och bröstarvingar 

tillerkänns förmåner genom testamente. Det medför att det iakttagna problemet inte behöver 

uppfattas som en adekvat begränsning som sådan. Möjligen kan det istället uppfattas som en 

form av styrmedel där testator bör gynna familjen, särskilt bröstarvingar genom deras lagstadgade 
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laglottsskydd. Dock tillförsäkras dessa arv genom den legala arvsordningen varför det samtidigt 

inte kan uppfattas som troligt. Vad som flertal gånger tidigare har lyfts fram som den stora olä-

genheten är rättviseaspekten, att någon bröstarvinge förfördelas framför en favoriserande 

bröstarvinge. Däremot framstår denna iakttagelse, vilken dessvärre får förefalla som trolig, av 

övergångskaraktär. Med det menar jag att på sikt, efter att en revidering av successionsrätten har 

inarbetats bland enskilda individer, tjänar en fullständig testationsfrihet sitt syfte av att vara ett av-

steg från den legala arvsordningen. Det kan diskuteras varför det i dag finns två olika successions-

former som innebär att följderna i testamentsrätten extensivt kan uppfattas falla tillbaka på arvs-

rättens utformning av att bröstarvingar är närmast att erhålla arv från den avlidne, beaktad att lag-

lotten utgör hälften av arvslotten. Testationsrätten som fördelningsform när bröstarvingar finns 

kan därför fortsättningsvis diskuteras men jag kan i nuläget inte se en lösning som bättre tillgodo-

ser arvingars intressen än den i dag inskränkande laglottsrätten. Sammantaget med att testator 

ofta gynnar familjen kan regelverket likväl uppfattas tillgodose både givarens och mottagarens in-

tressen. 

För att återanknyta något till uppsatsens syfte och problemformulering vilket var att utreda 

huruvida grund kunde föreligga till reviderad lagstiftningen ur ett arv- och testamentsrättsligt per-

spektiv förefaller det finnas ett sådant utrymme. De i mitt tycke motsägelsefulla och diskutabla 

observationerna, att efterlevande make innehar en bättre arvsrätt än gemensam bröstarvinge samt 

att laglotten ges företräde framför testators fria vilja att själv bestämma över fördelningen av 

kvarlåtenskapen, konkretiserades genom att undersöka om successionsrättens utformning är en 

adekvat fördelningsform att skifta en avlidens kvarlåtenskap på. Därtill med försök att bringa 

klarhet i vems successionsrättsliga intresse som bör prioriteras, till och med huruvida en sådan 

bedömning i realiteten överhuvudtaget behöver förhållas till. Av det framarbetade materialet an-

ser jag att successionsrätten inte är utformad på ett adekvat sätt där fördelning av en avlidens 

kvarlåtenskap beaktar både givarens och mottagarens intresse. Jag menar att det finns förutsätt-

ning till revidering av successionsrätten i de delar framställningen behandlar då bristerna med da-

gens utformning om inte synes påfallande så i vart fall existerar, i synnerhet vad gäller distinktio-

nen mellan gemensam bröstarvinge och särkullbarn. Denna observation kommer som en följdef-

fekt av efterlevande makes försteg framför gemensam bröstarvinge och att särkullbarn har en 

omedelbar och direkt arvsrätt vid den första förälderns frånfälle. Den senare omständigheten har 

inte behandlats utifrån ett problem som bör lösas i vidare utsträckning än att särkullbarn av lag-

stiftaren satts i en inte alltid bekväm position på grund av möjligheten att avstå sin rätt till arv. 

Den situationen har bättre uttryckt, fungerat som en önskvärd möjlighet som ska gälla samtliga 

bröstarvingar oberoende av om de är att betrakta som gemensamma med den efterlevande maken 

eller inte. Med en sådan lösning har det utifrån arvlåtarens perspektiv och troliga intresse skapats 

jämbördighet bland dennes bröstarvingar. Därav har föreslagits att gemensam bröstarvinge ges 

samma möjlighet som särkullbarn har vilket innebär ett tillägg i ÄB 3 kap. 1 och 9 §§. Det faktum 

att även gemensam bröstarvinge innehar en omedelbar arvsrätt medför att efterlevande makes 

innehav av deras arv med fri förfoganderätt initialt upphör. Med en sådan utgång försvagas dock 

dennes efterlevandeskydd vilken jag anser istället bör bestå av en oinskränkt och fristående arvs-

rätt, likt den bröstarvingen innehar. Det medför att makes rätt till del av den avlidnes kvarlåten-

skap bör framgå av ett nytt stycke i ÄB 2 kap. 1 §, som medger denne en lika rätt till arv som var 

och en av bröstarvingarna innehar. Makes förändrade arvsrätt, om den skulle uppfattas vara för-

svagad, kan få förändrad utformning till följd av ett tidigare upprättat testamente av den avlidne 

till förmån för den efterlevande. Den efterlevande makens rätt till basbeloppet bör utökas till att 

omfatta sex basbelopp vilket föranleder ändring i ÄB 3 kap. 1 § st. 2. Den ändringen träffar 
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främst de situationer då den avlidne endast innehar enskild egendom vilket jag menar, likt de fa-

miljelagssakkunniga, bör tillfalla bröstarvingarna direkt utan någon inskränkning. Detta bör gälla 

särskilt för sådan egendom som är villkorad av tredje och utomstående part. Enskild egendom till 

följd av äktenskapsförord bör kunna jämkas till hälften för att med den delen tillfalla den efterle-

vande maken, resterande tillfaller bröstarvingarna. I de fall den avlidne upprättat ett testamente 

till förmån för annan bör efterlevande make inneha en laglottsskyddad rätt till kvarlåtenskapen 

likt den bröstarvinge har i dag varför ett tillägg bör göras i ÄB 7 kap. 1 §. Med dessa föreslagna 

förändringar bör någon arvinge inte prioriteras framför en annan, dvs. ingen arvinges gynnande 

effekter sker på någon annans bekostnad utan samtliga är att betrakta som jämbördiga varandra. 

Dock finns alltid en möjlighet för den avlidne att upprätta ett testamente där den legala arvsord-

ningen frångås och kvarlåtenskapen fördelas efter testators vilja.  

Intentionen var även att försöka finna en hållbar lösning till att införa en full testationsfrihet 

vilket skulle medföra ett upphävande av bröstarvinges laglottsskyddade rätt som en inskränkande 

faktor. Dock bedöms riskerna för förfördelning bland bröstarvingarna i nuläget vara alltför stora, 

därtill att en ändring inte nödvändigtvis får några reella effekter. Ett upphävande skulle av allt att 

döma enbart vara av lagteknisk karaktär. Däremot anser jag att med de föreslagna revideringarna 

kan successionsrätten i framtiden komma att utgå ifrån en i mitt tycke bättre och mer adekvat 

fördelningsform med samtliga arvingars bästa intressen för handen samt med arvlåtarens presum-

tiva vilja väl beaktad och iakttagen.  
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6 Slutsats 

Syftet och den problemformulering som framställningen ämnat utreda, huruvida successionsrät-

tens utformning är en adekvat fördelningsform att skifta en avlidens kvarlåtenskap på eller om 

det föreligger grund till förändrad lagstiftning, bör utifrån min aspekt besvaras med att rättsläget 

inom arv- och testamentsrätten inte är helt tillfredsställande. Den som har rätt till arv är i första 

hand arvlåtarens bröstarvingar, vilkas rätt dock får stå tillbaka till förmån för efterlevande makes 

arvsrätt. Utifrån det faktum har successionsrätten behandlats med hänsyn till vems intresse som 

bör prioriteras, därtill med den avlidnes presumtiva vilja som en betydande faktor, vilken jag har 

upplevt avsaknad av i både arv- och testamentsrätten. Det innebär att andra lösningar finns som i 

vart fall jag anser bättre tillgodoser samtliga arvingars intressen och den avlidnes presumtiva vilja. 

En koncis slutsats kan därför genomföras. Grund till revidering av successionsrätten föreligger 

utifrån observationerna att efterlevande makes innehar ett försteg framför gemensam bröstar-

vinges rätt till arv och testationsfrihetens inskränkning till förmån för bröstarvinges laglott. 

Att efterlevande make med försteg framför gemensam bröstarvinge har en bättre rätt till den 

avlidnes kvarlåtenskap förefaller i sig inte vara ett problem av stor dignitet, framför allt inte om 

det bara finns gemensamma barn. Om den utgången vill undvikas kan den avlidne ha upprättat 

ett testamente som frångår den legala arvsordningen. Däremot framstår makes arvsrätt som en 

otillfredsställande konstruktion i de fall den avlidne har barn som inte är gemensamma med den 

efterlevande. I en sådan situation synes den förfördelande verkan vara påfallande för gemensam 

bröstarvinge då make och särkullbarn, som i ett visst avseende framstår som jämbördiga arvingar, 

erhåller del av den avlidnes kvarlåtenskap på både indirekt och direkt bekostad av den gemen-

samma bröstarvingens ursprungliga arvsrätt. Arvsrätten är utifrån den aspekten inte utformad på 

ett adekvat sätt vilket genom framställningen även har påvisats. Grund för reviderad lagstiftning 

föreligger således där jag anser att makes arvsrätt, vilken ändock tjänar ett gott syfte att inte för-

sätta en efterlevande i en ekonomisk prekär situation, framgent bör ha en annan utformning. Då 

den efterlevande maken har barn tillsammans med den avlidne och vid avsaknad av testamente 

som föranleder annan fördelning än arvsordningen övertar den efterlevande de gemensamma 

bröstarvingarnas arv med fri förfoganderätt. Det medför att makes arv i ett sådant fall är villkorad 

då fri förfoganderätt över egendom åtföljs en begränsning. Jag vill i framtiden hellre se makes 

arvsrätt som en fristående rätt till del av en avlidnes kvarlåtenskap, oberoende av yttre faktorer 

och omständigheter. På grund därav anser jag att den arvsrätt som tillkommer make bör vara ut-

formad som ett tillägg till bröstarvinges arv i ÄB 2 kap. 1 §, vilket innebär att kvarlåtenskapen 

kommer att fördelas mellan bröstarvingarna och efterlevande make med lika del enligt stirpal-

grundsatsen. Ett upphävande av ÄB 3 kap. 1 § men. 1 följer därav. Skulle den avlidne ha upprät-

tat ett testamente som aktualiserar jämkning för utfående av bröstarvinges laglott, ska även denna 

möjlighet gälla efterlevande make vilken bör ha en laglottsskyddad rätt till den avlidnes kvarlåten-

skap. Med dessa ändringar framstår efterlevande make även bättre kunna definieras som arvinge, 

därtill och som ett tämligen stort rättviseproblem, upphör distinktionen mellan gemensam 

bröstarvinge och särkullbarn. Utifrån samtliga bröstarvingar och den avlidnes perspektiv får det 

uppfattas vara eftersträvansvärt. Vidare bedömer jag att den avlidnes enskilda egendom oin-

skränkt ska tillfalla bröstarvingarna, i vart fall vad gäller enskild egendom till följd av utomstående 

tredje parts villkor. Till följd därav bör efterlevande makes rätt till basbeloppet utökas till att om-

fatta sex gånger basbeloppet för att om möjligt få en reell effekt.  

Vad gäller att testationsrätten inskränks till förmån för bröstarvinges laglott är faktorerna iakt-

tagna. Vad som står i vägen för en fullständig testationsfrihet är primärt en överhängande risk för 
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förfördelning mellan bröstarvingar. Däremot bör den förmögenhetsrättsliga aspekten, dvs. en in-

divids självbestämmande över sin egen egendom finna en bättre utformning utifrån den begrän-

sade testationsfriheten. Emellertid kan det diskuteras huruvida grund kan föreligga till att införa 

en full testationsfrihet där testators vilja villkorslöst eftersöks och fullgörs. Risken med en realise-

rad fördelning utifrån ett testamente kan skapa familjesöndring, inte bara efter testators bortgång 

utan även under allas levnad med diverse uttalanden om framtida fördelning. Denna ovisshet be-

döms teoretiskt vara överhängande och bör undvikas. Därtill har uttalats att testamenten ofta 

gynnar de närmaste varför en revidering möjligen framstår vara av enbart lagteknisk karaktär var-

på en full testationsfrihet i nuläget inte framstår som berättigad. 

Avslutningsvis anser jag att successionsrätten, utifrån att efterlevande make ärver före gemen-

sam bröstarvinge och testationsrättens inskränkning inte är utformad på ett adekvat sätt med 

samtliga arvingars bästa intresse för handen och den avlidnes presumtiva vilja väl beaktad. Jag 

hävdar att ingen arvinges successionsrättsliga intresse nödvändigtvis bör prioriteras framför en 

annan arvinge eller ske på dennes bekostnad. Därmed torde förutsättning finnas till förändrad 

lagstiftning vilket jag har försökt konkretisera genom följande revidering: 

 

 Efterlevande makes arvsrätt flyttas till ärvdabalkens andra kapitel som ett tredje stycke till 

ÄB 2 kap. 1 §. Revideringen berättigar make till lika del av den avlidnes kvarlåtenskap 

som var och en av bröstarvingarna erhåller. ÄB 3 kap. 1 § men. 1 bör som en följd därav 

upphävas. Framgent bör efterlevande make bättre kunna definieras som arvinge. 

 Distinktionen bröstarvinge och särkullbarn bör upphävas. En valrätt om omedelbart arv 

bör införas för samtliga bröstarvingar i ÄB 3 kap. 1 och 9 §§, likt den möjlighet särkull-

barn har i dag. Efterlevande makes innehav av bröstarvingars arv med fri förfoganderätt 

kan med bröstarvinges direkta avstående av arv likväl fortgå och erhålls av dem som av-

stått arv som efterarv vid efterlevande makes frånfälle, ÄB 3 kap. 2 §. 

 Efterlevande makes rätt till basbeloppet bör utökas till att omfatta sex gånger basbeloppet, 

ÄB 3 kap. 1 § st. 2.  

 Efterlevande make tillerkänns ett laglottsskydd likt det bröstarvinge har i dag i ÄB 7 kap. 

1 §. 

 Den avlidnes enskilda egendom till följd av villkorat arv, gåva eller testamente bör vid 

dennes frånfälle tillfalla bröstarvinge direkt som arv, oberoende av övriga föreslagna änd-

ringar. Bör införas i ÄB 3 kap., förslagsvis ÄB 3 kap. 1a §. 

 Den avlidnes enskilda egendom till följd av äktenskapsförord bör kunna jämkas till hälf-

ten för att med den delen tillfalla efterlevande make. Resterande del tillfaller bröstarvinge. 

Bör införas i ÄB 3 kap., förslagsvis ÄB 3 kap. 1a §. 

 Bröstarvinges laglottsskydd som en begränsning av testationsfriheten bör i nuläget bibe-

hållas. 
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