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Sammanfattning 

När en gift person avlider aktualiseras två saker, dels bodelning och dels arvskifte. Bo-

delningen delar giftorättsgodset lika mellan makarna och det som återstår för den av-

lidna kallas kvarlåtenskapen. Denna kvarlåtenskap ärvs av maken om inte den först av-

lidna har avkomlingar som inte är släkt med den efterlevande maken. Dessa får då ut sin 

del av arvet direkt. Gemensamma barn, föräldrar till den avlidna och deras avkomlingar 

får en rätt till efterarv som aktualiseras vid efterlevande makes död. Innan 1988 var reg-

lerna utformade så att när sedan efterlevande make avled fick den först avlidnas arving-

ar ut sin del och om den efterlevande inte hade några arvingar gick dennas del till all-

männa arvsfonden. 1988 ändrades dock lagen och Ärvdabalken (ÄB) 3:8 instiftades 

som gjorde gällande att om efterlevande make saknar arvingar skall arvsberättigade till 

den först avlidna ärva allt.  

Detta ledde dock till flera diskussioner inom doktrinen då lagen var otydligt utformad. 

Det var oklart om arvet skulle anses komma från båda makarna i två lotter eller från 

endast den först avlidna och då i en lott. Vidare var ordet arvsberättigade inte tydligt 

definierat och det diskuterades om personer som i princip var berättigade till efterarv 

kunde ärva den efterlevande även om de fått ut arv från den först avlidna. Då det i 

praxis fastställts att det krävs en rätt till efterarv i det enskilda fallet har exempelvis sär-

kullbarn som fått ut sin del av arvet vid den först avlidna makens död inte möjlighet att 

ärva enligt ÄB 3:8 vilket strider mot parentelsprincipen. Om ett av två särkullbarn tagit 

ut sitt arv kan inte detta men väl det andra barnet ärva den efterlevande. I doktrinen har 

det argumenterats för att i sådana situationer båda barnen skall kunna ärva den efterle-

vande. I praxis har inget framkommit som uttryckligen underkänner en lösning att båda 

särkullbarnen tillerkänns rätt att ärva den efterlevande trots att bara en av dem har kon-

kret rätt till efterarv vilket kan göra en sådan skälighetslösning möjlig. Dock är troligen 

kravet på konkret rätt till efterarv så pass starkt att om ett dylikt mål skulle nå HD skulle 

den som saknar denna konkreta rätt inte räknas till arvsberättigad i lagens mening och 

således gå miste om arv från den efterlevande. Syftet med ÄB 3:8 var bland annat att 

begränsa Allmänna arvsfondens arvsrätt till förmån för de arvsberättigade vilket får 

anses vara uppfyllt.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När någon avlider aktualiseras alltid arvsfrågan. Då detta kan vara en mycket känslig 

fråga är det ytterst viktigt att reglerna är klara och i möjligaste mån rättvisa. Begreppet 

rättvisa är svårt att definiera och är i realiteten subjektivt men trots det lika eftersträ-

vansvärt. Arvsreglerna har sett olika ut i olika tider och är i ständig utveckling. När nya 

lagar stiftas kan det vara svårt att direkt veta hur dessa skall tolkas och tillämpningen 

kan då vara osäker.  

1987 reformerades ärvdabalken (ÄB) och en del förändringar rörande efterarv gjordes. 

Efterlevande make gavs arvsrätt före gemensamma barn (men inte särkullbarn) men 

även reglerna om arv från den efterlevande maken förändrades. Om den efterlevande 

maken inte har några arvingar kommer den först avlidna makens arvingar ärva allt. 

Denna typ av arv har kallats svågerskapsarv då man ärver från någon man inte är släkt 

med, något som annars sker genom testamente. 

Den nya lagen var dock något oklar i sin utformning och gav upphov till stor debatt 

inom doktrinen. Lagrummet ifråga var ÄB 3:8 och stadgar att arvsberättigade kan ärva 

från den sist avlidna maken om denna saknar arvingar. Det är innebörden av ordet arvs-

berättigade som skapat stor debatt. Det har även diskuterats varifrån arvet skall anses 

komma, huruvida det nya lagrummet avgör om man är en arvinge eller inte eller om det 

bara bestämmer fördelningen av arvet. Vissa hävdar att abstrakt arvsrätt krävs och 

andra konkret.
1
 HD har dock klargjort rättsläget något med två avgöranden och konkret 

arvsberättigande är idag vad som krävs. Trots dessa två rättsfall vållar lagrummet pro-

blem och frågeställningar. Vissa menar att kravet på konkret rätt till efterarv går emot 

grundläggande arvsrättsliga principer och att lagens syfte åsidosatts. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt och undersöka om det fortfarande finns 

tolkningsutrymme för ÄB 3:8. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida syftet 

med lagrummet uppnåtts samt hur särkullbarns rätt tagits tillvara. 

1.3 Frågeställning 

1. Gäller kravet på konkret rätt till efterarv i ÄB 3:8 för alla, i alla situationer? 

2. Hur påverkas särkullbarn av HD:s tolkning av ÄB 3:8 i NJA 1993 s. 145 och 

NJA 2005 s. 400? 

3. Har syftet med ÄB 3:8 uppfyllts? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att beskriva gällande svensk rätt och lämnar således rättshisto-

riska aspekter utanför. Dock finns ett litet avsnitt där utvecklingen av lagregeln redogörs 

                                                 
1
 Dessa båda begrepp kommer att behandlas mer djupgående nedan. 
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för men endast för att öka förståelse om gällande rätt. I den mån internationella avtal, 

eller en kort utblick i utländsk rätt krävs för att förstå den svenska rätten bättre kommer 

även det behandlas men någon komparativ studie finns inte med. Vidare avgränsar sig 

uppsatsen till att behandla arv enligt ÄB 3:8, alltså arv från efterlevande make. Detta 

innebär att endast situationer där arvlåtaren varit gift är föremål för framställningen. 

Uppsatsen behandlar endast fall då äktenskap upphört på grund av dödsfall och lämnar 

således äktenskapskillnad utanför framställningen. 

1.5 Metod och material 

Metoden för att besvara givna frågeställningar är traditionell juridisk metod. Lagtext, 

förarbeten praxis och doktrin används således för att klargöra gällande rätt inom rätts-

området. För att ge en ökad förståelse för gällande rätt finns även ett kortare avsnitt av 

rättshistorisk karaktär, i detta avseende kan det sägas att en mer rättsvetenskaplig metod 

används.
2
 Detta gäller även i den mån de lege ferenda-diskussioner framförs. 

Materialet uppsatsen bygger på omfattar såväl lagtext och förarbeten såväl som praxis 

och doktrin. Inom doktrinen finns olika åsikter om rättsområdet vilka ges lika utrymme 

och presenteras grundligt. De lagar och förarbeten som används är uteslutande svenska, 

på dessa områden presenteras inget av internationell karaktär. Den praxis som redovisas 

är uteslutande HD-domar och inga rättsfall från underrätter ligger således till grund för 

uppsatsen. Det mesta av doktrinen är svensk sådan men ett verk är norskt och används 

för att beskriva likformigheten i nordisk rätt för att undersöka lagrummets uppfyllande 

av dess syfte. Även ett internationellt avtal finns med då det visar en vilja till likformig-

het på privaträttens område inom Norden. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i två huvuddelar, en deskriptiv del och en analysdel. Den deskrip-

tiva delen inleds med ett kapitel som redogör för grundläggande begrepp inom rättsom-

rådet samt innehåller en kort historisk tillbakablick för utveckingen inom området. Efter 

detta avsnitt beskriver ett kort kapitel vilka problem och tolkningssvårigheter som finns 

för att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra sig tolkningsvarianterna som presenteras i 

nästkommande kapitel. Detta kapitel redovisar just de olika tolkningsmetoderna samt 

den praxis som vuxit fram, vad denna tolkning leder till och hur den påverkar arvsrätten 

i stort. 

Den andra delen av uppsatsen är analysdelen som besvarar de frågor som framställts 

ovan. Denna analysdel innehåller också en vidare diskussion kring fördelar och nackde-

lar med HD:s tolkning som ett de lege ferenda-avsnitt. 

                                                 
2
 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 36 ff. för en mer djupgående genomgång av 

de olika metoderna. 
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2 Grundläggande begrepp 

2.1 Allmänt om bodelning 

Ett äktenskap kan upplösas på två sätt, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom 

den ena makens död (äktenskapsbalken (ÄktB) 1:5). Nedan behandlas endast äkten-

skapsskillnad med anledning av makes död. När detta inträffar skall en bodelning ge-

nomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde dagen för dödsfallet 

(ÄktB 9:1-2). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som skall ingå och alltså inte 

någon enskild egendom (ÄktB 10:1).
3
  Från vart och ett av makarnas giftorättsgods dras 

sedan skulder av (dock ej skulder som är hänförliga till enskild egendom) och återsto-

den summeras ihop och delas lika mellan makarna (ÄktB 11:1-3). Makarna har alltså ett 

anspråk i den andre makens giftorättsgods. Det rör sig inte om någon samäganderätt 

utan ett anspråk som aktualiseras vid äktenskapets upplösande. Teleman beskriver gifto-

rätten såhär: ”En makes giftorätt är ett till honom tillkommande – till bodelningen vi-

lande – anspråk på viss andel av den andra makens giftorättsgods”.
4
 Låt säga att A och 

B är gifta. A har 200 000 kr i giftorättsgods och B har 400 000 kr i giftorättsgods. B har 

även en skuld på 100 000 kr. När B dör dras skulden av från hans giftorättsgods och 

300 000 kr återstår. Dessa läggs samman med giftorättsgodset från A och delas lika 

mellan makarna. För både A och B återstår nu (300 000 + 200 000)/2 = 250 000 kr. 

2.2 Parentelsprincipen 

Det som återstår efter bodelningen blir tillsammans med enskild egendom föremål för 

arvsskifte och kallas kvarlåtenskap. De svenska reglerna om hur kvarlåtenskapen skall 

fördelas är släktskapsbestämd och kallas arvsordning.
5
 Vidare består arvsordningen av 

regler om hur arvet skall fördelas mellan arvingar som har samma rätt till arvet. Arvs-

ordningen delar in släktingar som kan ärva i tre arvsklasser, så kallade parenteler.
6
 Ju 

lägre arvsklass man är i desto närmare släkt är man med arvlåtaren och har således före-

träde till arv. 

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens avkomlingar, det vill säga dennes barn, 

barnbarn osv. (ÄB 2:1 st. 1). Mellan dessa delas arvet lika. Om ett eller flera av barnen 

skulle vara avlidet träder dennes arvingar in istället. Denna princip kallas istadarätten 

(jus repraesentationis) och präglar hela arvsrätten.
7
 För enkelhetens skull illustreras 

detta i ett exempel. Låt säga att arvlåtaren har tre barn, A, B och C. C har avlidit innan 

                                                 
3
 Makars egendom kan vara av olika karaktär, antingen giftorättsgods eller enskild egendom (ÄktB 7:1). 

Huvudregeln är att makars egendom är giftorättsgods men kan vara enskild om det avtalats i äktenskaps-

förord. Egendom kan också vara enskild om en make fått det genom gåva, arv eller testamente med vill-

koret att den skall vara enskild. Även egendom som en make fått som förmånstagare vid livförsäkring, 

olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring är enskild samt egendom som erhållits av make med villkoret 

att egendomen skall vara enskild enligt lagen (1993:931) om pensionssparande (ÄktB 7:2 1-5). Egendom 

som trätt istället för sådan egendom som nämnts i ÄktB 7:2 1-5 skall också vara enskild om inte annat 

avtalats i äktenskapsförord (ÄktB 7:2 6). 
4
 Teleman, Örjan, Bodelning – Under äktenskap och vid skilsmässa s. 23. 

5
 Saldeen, Åke, Arvsrätt – En lärobok om arv, boutredning och arvsskifte s. 40. 

6
 Brattström, Margareta och Singer, Anna, Rätt arv s. 31. 

7
 Brattström/Singer s. 32. 
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arvlåtaren men har två barn, D och E. Kvarlåtenskapen från arvlåtaren delas i tre lika 

stora delar, A och B får varsin. C som är avliden kan inte ärva men väl hans barn, D och 

E. Dessa delar lika på den sista tredjedelen som återstår.  

Andra arvsklassen kommer ifråga när arvlåtaren inte har några avkomlingar. Denna 

arvsklass består av arvlåtarens föräldrar eller, om de är avlidna, deras avkomlingar, 

alltså arvlåtarens syskon (ÄB 2:2 st. 1-2). Tydligt är att istadarätten träder in även här. 

Om syskonen också är avlidna träder dessas avkomlingar in i deras ställe. Arvet delas 

lika mellan föräldrarna och skulle den ena föräldern vara avliden delas dennes lott lika 

mellan dessa avkomlingar (ÄB 2:2 st. 1-2). Om en av arvlåtarens föräldrar är avliden 

och arvlåtaren inte har några syskon ärver den andra föräldern allt. Halvsyskon och 

helsyskon är berättigade lika lott i den del som skulle tillfallit deras förälder (ÄB 2:2 st. 

3). Skulle båda föräldrarna vara avlidna och arvlåtaren har ett helsyskon och ett halv-

syskon delar syskonen på den del som skulle tillfallit deras gemensamma förälder me-

dan helsyskonet ärver hela den del som skulle tillfallit den andra föräldern. Helsyskonet 

får alltså tre fjärdedelar medan halvsyskonet får en fjärdedel.  

I de fall där arvlåtaren saknar arvingar i både den första och andra arvsklassen blir de i 

den tredje arvsklassen potentiella arvingar. Den tredje arvsklassen består av arvlåtarens 

far- och morföräldrar eller om de är döda, deras barn, alltså mostrar, morbröder, fastrar 

och farbröder vilka tar lika lott (ÄB 2:3 st. 1-2). Till skillnad mot första och andra arvs-

klasserna gäller inte istadarätten fullt ut i den tredje. I lagtexten står det inte att mor- och 

farföräldrars avkomlingar ärver om någon av dem skulle vara döda utan att deras barn 

ärver. Några andra än de som ingår i någon av parentelerna kan inte ärva (ÄB 2:4). Den 

uppmärksamme noterar här att arvlåtarens kusiner inte är arvsberättigade. Innan 1928 

var istadarätten obegränsad och kusiner hade då arvsrätt men i och med 1928 års arvslag 

begränsades rätten till endast far- och morföräldrars barn.
8
 De huvudsakliga argumenten 

då var att den ekonomiska och sociala samhörigheten med kusiner inte var särskilt stor 

samt att antalet kusiner kunde vara många och att arvet då skulle splittras i smådelar.
9
 

Att inte kusiner ärver väcker fortfarande stor debatt men har aldrig ändrats sedan 1928. 

Agell kritiserar lagberedningen för att ha försummat den principiellt viktiga istadarätt-

en.
10

  

Av det ovan nämnda framgår att en arvsklass måste vara helt uttömd för att någon i 

nästa arvsklass skall kunna ärva. Denna princip genomsyrar arvsrätten och kallas paren-

telsprincipen eller ”successio ordinum”.
11

 Om modern till en arvlåtare utan avkomlingar 

är avliden ärver fader allt om inte modern har avkomlingar. Det kan aldrig bli så att mo-

derns föräldrar ärver samtidigt som fadern till arvlåtaren.  

Om det inte finns några arvsberättigade släktingar eller om inte arvlåtaren i testamente 

förordnat om hur kvarlåtenskapen skall fördelas tillfaller arvet Allmänna arvsfonden 

                                                 
8
 Brattström/Singer s. 36. 

9
 SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken Del 2: Förslag till lag om arv m.m. s. 

113-114 samt prop. 1928:17 med förslag till lag om arv m.m. s. 56. 
10

 Agell, Anders, Bör kusiner få ärva? I: Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen s. 22. 
11

 Brattström/Singer s. 31 samt Saldeen s. 45. 
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(ÄB 5:1) och regleras i lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden (AfL). Fonden inrätta-

des i samband med att kusiners arvsrätts avskaffades 1928 och fonden har idag till syfte 

att ”främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer 

med funktionshinder” (AfL 5 §). Detta ändamål går tillbaka ända till fondens instiftande 

då dylika ändamål var sådana som var vanligt förekommande i testamenten.
12

 Eftersom 

fonden inrättades efter att kusiners arvsrätt begränsats framhölls det som viktigt att arv 

som nu istället gått till det allmänna inte skulle användas till att finansiera statsutgifter 

utan gå till nämnda ändamål.
13

 Av det som tillkommer fonden under ett år skall 10 pro-

cent läggas till fonden medan de återstående 90 procenten samt den årliga avkastningen 

skall vara tillgängliga för utdelning året efter (AfL 2 §). Under 2010 fick fonden in 559 

miljoner kronor och totalt sett uppgick fondens bokförda värde till 3 150 miljoner kro-

nor och marknadsvärdet till 5 650 miljoner kronor.
14

 

2.3 Efterarv i allmänhet 

Arvsordningen som redovisades under 2.2 står dock tillbaka i de fall då arvlåtaren var 

gift. Under denna omständighet tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken (ÄB 

3:1). Arvsrätten för den först avlidna makens arvingar försvinner dock inte utan blir 

endast uppskjuten till den efterlevande makens död. Dessa har då rätt till en kvotdel av 

den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa. Kvotdelens storlek beräknas som 

det ursprungliga arvets storlek genom den efterlevande makens totala förmögenhets-

massa vid tidpunkten för den först avlidna makens död.
15

 Kvarlåtenskapen ärvs med fri 

förfoganderätt av den efterlevande. Detta innebär att den efterlevande maken kan för-

foga fritt över egendomen och kan exempelvis sälja den, hyra ut den, förbruka den eller 

på annat sätt disponera över den.
16

 Den del den efterlevande maken fick vid bodelning-

en ägs dock med full äganderätt. I ÄB 3:2 stadgas att den efterlevande genom testa-

mente inte får bestämma över sådan egendom som skulle tillfallit den först avlidnas 

arvingar. Detta gäller dock endast den först avlidna makens ideella kvotdel och inte spe-

cifik egendom.
17

 Om den efterlevande maken efter bodelningen ärver en bil av sin make 

med fri förfoganderätt kan denna testeras bort om det finns täckning i boet för det. Den 

efterlevandes testamente får alltså uppgå till värdet av sin egen kvotdel (ideella andel).
18

 

När den efterlevande maken dör aktualiseras den vilande arvsrätten för den först avlid-

nas arvingar, denna vilande arvsrätt är det så kallade efterarvet. De som har rätt till ef-

terarv är den först avlidnas avkomlingar, mor, far, deras syskon eller deras avkomlingar 

(ÄB 3:2 st. 1). Personer i tredje parentelen har alltså inte rätt till efterarv utan de med 

bäst rätt i första eller andra parentelen ärver. Huvudregelen är att arvet består av hälften 

av den efterlevande makens bo men om andelen som den som den efterlevande ärver 

utgör annan del än hälften är det den andel arvingarna efter den först avlidna skall få 

                                                 
12

 Prop. 1928:17 s. 67. 
13

 Prop. 1928:17 s. 67. 
14

 www.kammarkollegiet.se hämtad 2012-02-05. 
15

 Brattström/Singer s. 74 f. 
16

 Saldeen s. 52. 
17

 Saldeen s. 52 samt NJA 1995 s. 303. 
18

 Brattström/Singer s. 143. 

http://www.kammarkollegiet.se/
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(ÄB 3:2 st.1 och 3). Detta kan vara fallet när någon av makarna har enskild egendom 

och kommer illustreras tydligare i ett exempel nedan.  

Den rätt efterlevande maken har att ärva den först avlidna och därmed skjuta upp dennes 

arvingars arvsrätt till sitt eget frånfälle gäller dock inte om den först avlidna har egna 

avkomlingar (särkullbarn) (ÄB 3:1). Ett särkullbarn har rätt att direkt vid sin förälders 

död få ut arvet. Detta då ett särkullbarn ofta inte har samma känslomässiga förhållande 

till den make som inte är dennes förälder samt att det föreligger en risk att boet vid ef-

terlevande makes död minskat i värde då de nämnda känslomässiga banden ömsesidigt 

kan vara mindre starka.
19

 Det bereds dock möjlighet för särkullbarnet att avstå från sitt 

arv till förmån för den efterlevande maken och särkullbarnet omfattas då av reglerna i 

ÄB 3:2 som beskrivits i avsnitt 2.3 (ÄB 3:9). Det torde också vara möjligt för särkull-

barnet att partiellt avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv.
20

 Som synes behandlar 2 

kap. ÄB arvsföljden som innebär i vilken ordning släktingar till arvlåtaren skall ärva. I 

det tredje kapitlet klargörs hur stor andel de olika släktingarna skall ärva när arvlåtaren 

varit gift.  

2.4 Rättsläget innan 1988 

Innan reformen 1988 hade den efterlevande maken inte arvsrätt före gemensamma barn 

men väl föräldrar och andra släktingar. Detta kan utläsas av en é contrario-tolkning av 

3:1i äktenskapsbalken innan 1988 års reform (ÄBG). Om makarna hade bröstarvingar 

hade de rätt att direkt få ut sitt arv till skillnad från idag. Släktingar i den andra parentel-

en (far, mor syskon eller syskonbarn) till den först avlidna hade rätt till efterarv vid den 

efterlevande makens död. (ÄBG 3:1). De släktingar med bäst arvsrätt fick ärva. Om 

arvlåtarens föräldrar levde ärvde de men om de var döda ärvde syskonen. Precis som 

idag hade de efterarvsberättigade släktingarna rätt till en del i boet från den först av-

lidna. Huvudregeln var att hälften från den efterlevandes bo skulle ärvas av efterarving-

ar till den först avlidna men denna del kunde vara större eller mindre beroende på om-

ständigheterna (ÄBG 3:1-2). Om den efterlevande maken inte hade några arvingar gick 

då hans del till Allmänna arvsfonden (ÄBG 5:1). 

2.5 Införandet av ÄB 3:8 

Reformen 1988 innebar också en ändring rörande arv från efterlevande make. Som be-

handlats i avsnitt 2.3 har arvingar efter den först avlidna maken rätt till efterarv vid den 

efterlevandes död. Innan 1988 ärvde de efterarvsberättigade den andelen i den efterle-

vandes bo som fastslagits vid den först avlidnas död. Om den efterlevande saknade ar-

vingar gick dennes del till Allmänna arvsfonden. Detta ändrades dock 1988 så att om 

den efterlevande saknade släktingar gick hela arvet till den först avlidnas släktingar. 

Lagrummet ÄB 3:8 ser i sin helhet ut såhär: 

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

skall dessa arvingar ärva allt.” 

                                                 
19

 Prop. 1986/87 om äktenskapsbalk m.m. s. 84. 
20

 Prop. 1986/87 s. 354. 
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Syftet med ÄB 3:8 var bland annat att begränsa Allmänna arvsfondens arvsrätt. I betän-

kandet underströks det dock att Allmänna arvsfondens syften som sådana inte var något 

att invända mot utan framhäver det onaturliga i att fonden skall ärva när det finns släk-

tingar till någon av makarna.
21

 Samma argument lades fram i propositionen där även 

problematiken illustreras tydligare med följande exempel. Om den efterlevande maken 

har släktingar men inte den först avlidna ärver den efterlevande makens släktingar allt. 

Om istället den efterlevande saknar släktingar fick innan reformen Allmänna arvsfonden 

ärva dennes del och arvsberättigade till den först avlidna bara (enligt huvudregeln) hälf-

ten av kvarlåtenskapen. Att Allmänna arvsfondens arv skulle bero på vem av makarna 

som avled först ansågs onaturligt. Detta blir extra tydligt om makarna avlider med kort 

mellanrum och således föreslogs att om det fanns arvsberättigade efter någon av makar-

na skulle dessa ärva allt.
22

 

Ett annat mer övergripande syfte tycks vara att uppnå överensstämmelse på privaträttens 

område mellan de nordiska länderna.
23

 Detta kommer även till uttryck i propositionen 

men inte explicit för lagrummet 3:8 i den allmänna motiveringen men väl för familje-

lagstiftning i allmänhet.
24

 I specialmotiveringen framhåller dock departementschefen att 

likhetformighet med Norge, Danmark och Finland kommer att uppnås.
25

 Familjerätten i 

de nordiska länderna är givetvis inte helt konform men när det gäller efterarv och 

huruvida den först avlidnas släktingar ärver allt när denna saknar arvingar tycks likhet-

erna vara stora nationerna emellan.
26

  

                                                 
21

 SOU 1981:85 Äktenskapsbalk s. 202 f. 
22

 Prop. 1986/87:1 s. 96. 
23

1962 års Helsingforsavtal art. 4. 
24

 Prop. 1986/87:1 s. 38 f. 
25

 Prop. 1986/87:1 s. 238. 
26

 Lødrup, Peter, Nordisk arverett s. 196. 
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3 Oklarheter vid tillämpningen av ÄB 3:8 

De rättsregler beskrivna i föregående avsnitt kan vid första anblick förefalla ganska 

självklara och fria från oklarheter men efter att ÄB 3:8 stiftades visade det sig att det 

inte fanns någon allenarådande tolkning av dess tillämpning.
27

 Ändringarna i ÄB 3:1 

och 3:2 behandlades under flera sidor i den allmänna motiveringen medan ÄB 3:8 läm-

nades mycket lite utrymme, mindre än en hel sida.
28

 Det är främst tre frågor som disku-

terats i doktrinen nämligen om lagrummet är en regel om arvsföljd eller andelsbestäm-

ning (alltså från vem arvet skall anses komma), vilka parenteler som är arvsberättigade 

och vilka efterarvingar som är arvsberättigade.
29

 

Den första berör lagrummets rättsliga natur. I andra kapitlet stadgas som beskrivits un-

der 2.2 den legala arvsordningen, alltså vilka som kan ärva, av vem och i vilken ord-

ning. Dessa regler är så kallade arvsföljdsregler. Det finns även regler om hur arvet skall 

fördelas mellan personerna som kan ärva. Dessa är regler om andelsbestämning. Dis-

kussionen i doktrinen har kretsat kring huruvida ÄB 3:8 är en regel om andelsbestäm-

ning, en arvsföljdsregel eller båda och således vem arvet skall anses komma ifrån. Det 

kan tyckas likgiltigt vilken etikett som sätts på ett lagrum och att det är själva innebör-

den som är viktig men i detta fall påverkas både tillämpningen av lagrummet av 

huruvida det är en regel om andelsbestämning eller arvsföljdsregel samt den success-

ionsrättsliga systematiken i stort.
30

 När ÄB 3:8 infördes fanns fortfarande arvsskatt kvar 

inom svensk rätt. Denna skatt beräknades på värdet av skatteskyldigs lott enligt 10 § lag 

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL). Denna skattesats kunde vara olika bero-

ende på lottens storlek (28 § AGL). Om ÄB 3:8 är en arvsföljdsregel skulle efterarvet 

utgöras av två lotter, en från den först avlidna och en från den efterlevande och således 

påverka arvsskatten. Om det blott var en regel om arvsföljd skulle lotten kunna anses 

komma från endast en person.
31

 Idag är AGL upphävd och någon arvsskatt finns inte 

längre så i detta hänseende är inte längre antalet lotter längre en fråga. Om ÄB 3:8 är en 

arvsföljdsregeln påverkar den vilka som har rätt till arv vilket är en ändring av den suc-

cessionsrättsliga systematiken. Frågan är hur vittgående en sådan ändring var menad att 

bli. 

Den andra frågan som uppmärksammades i doktrinen är vilka parenteler som omfattas 

av rätt till arv enligt ÄB 3:8. Återigen tycks svaret på frågan vara enkelt. Det stadgas i 

ÄB 3:2 att det endast är arvingar i första och andra parentelen som har rätt till efterarv. I 

                                                 
27

 Walin, Gösta, Supplement till ärvdabalk s. 78 ff., Walin, Gösta, Aktuella spörsmål – Några problem i 

den nya arvsrätten. Replik till Anders Eriksson, SvJT 1989 s. 717-721, Eriksson, Anders, Några problem 

med anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1989 s. 321 ff., Eriksson, Anders, Några ytterligare 

synpunkter på tillämpningsfrågor med anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1990 s. 268 ff., 

Agell, Anders, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, SvJT 1990 s. 32 ff., Lind, Göran, Det 

nya svågerskapsarvet enligt ÄB 3:8 I: Festskrift till Gösta Walin s. 333 ff. 
28

 Prop. 1986/87:1 s. 81-87 samt 90-97. 
29

 SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring s. 170, se även not 27.  
30

 Walin, Gösta och Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 

136. 
31

 Eriksson I s. 327. 
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ÄB 3:8 saknas dock en utförlig beskrivning av vilka som skall omfattas. Det enda ord 

som pekar ut några arvingar är ordet arvsberättigade vilket är oklart hur det skall tolkas. 

Ordet finns bara på ytterligare ett ställe i ärvdabalken (9:2 st. 2) men det är inte till nå-

gon större ledning. Arvingar och arvsberättigade kan ses som synonyma ord
32

 men ter-

men arvsberättigade kan också ses som en snävare krets.
33

 Om arvingar och arvsberätti-

gade är synonymer skulle arvingar i alla tre parenteler kunna vara föremål för arv vilket 

är en vidare krets än de som har rätt till efterarv enligt ÄB 3:2. 

Oavsett vilka parenteler som skall ses som arvsberättigade aktualiseras även en annan 

fråga, nämligen vad innebörden av att vara arvsberättigad är. Eftersom man genom ÄB 

3:8 kommer att ärva från någon man inte är släkt med är svaret även här inte självklart. 

Agell menar att arvsrätten till den make man är släkt med ligger i botten och det är då 

denna make arvsrätten utgår ifrån.
34

 Frågan som diskuterats i doktrinen är om ett kon-

kret anspråk på efterarv enligt ÄB 3:2 skall krävas för att kunna ärva enligt ÄB 3:8 eller 

om det räcker att man i princip har en rätt att ärva sin släkting
35

 (alltså att man tillhör 

första eller andra parentelen eller om man är av den extensiva uppfattningen, även den 

tredje). Eftersom arvingar i andra parentelen alltid måste vänta med sitt arv vid arvlåta-

rens död får de per automatik ett konkret anspråk på den efterlevande. Särkullbarn där-

emot har som bekant rätt att ta ut sin del av arvet direkt vid sin förälders död. Med detta 

förlorar de ett anspråk på efterarv och kan således inte ärva från den efterlevande maken 

om en konkret efterarvsanspråk skulle krävas. Frågor har också väckts kring om ÄB 3:8 

skall vara tillämpligt i de fall den efterlevande inte ärvt någonting från den först avlidna 

samt då den först avlidna testamenterat sin egendom till tredje man eller make.
36

 

Som synes är ÄB 3:8 inte så självklar som den verkar vid första anblick. Rättsläget har 

dock delvis klarnat genom två avgöranden i HD, NJA 1993 s. 145 och NJA 2005 s. 400. 

Dessa rättsfall gör klart att konkret arvsrätt krävs samt att ÄB 3:8 är tillämplig när 

egendomen testamenterats med full äganderätt från den först avlidna till den efterle-

vande. Hela tredje kapitlet i ÄB har också varit föremål för utredning.
37

 Agell, Eriksson, 

Lind och Walin har alla kommit med egna tolkningsalternativ till lagrummet och deras 

åsikter presenteras djupgående i fjärde kapitlet. 

  

                                                 
32

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717. 
33

 Eriksson I s. 326. 
34

 Agell, Den nya arvsrätten s. 35 f. 
35

 I doktrinen förekommer olika termer för att förklara vilken typ av arvsrätt som skall krävas. I denna 

uppsats används konkret respektive abstrakt arvsrätt. Med konkret arvsrätt menas att man har ett anspråk 

på efterarv i det enskilda fallet. Med abstrakt menas att man är att räkna som efterarvinge, alltså att man 

tillhör första eller andra parentelen. Ett annat uttryck för abstrakt arvsrätt kan vara ”i princip arvsberätti-

gad”. 
36

 Walin, Supplement s. 78. 
37

 SOU 1998:110. 
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4 Tolkningar av ÄB 3:8 

4.1 Vilka arvsklasser omfattas 

Som behandlats i avsnitt 2.3 är det bara arvingar i den första och andra parentelen som 

har rätt till efterarv och inte arvingar i den tredje. Vid första anblick kan det antas att 

detta även är fallet i ÄB 3:8 men det har visat sig att enighet inte råder därom
38

. I lag-

rummet anges inte vilka arvsklasser som skall ingå och i den allmänna motiveringen i 

propositionen talas det endast om arvingar efter någon av makarna.
39

 Vilka parenteler 

dessa arvingar kan ingå i anges inte. I specialmotiveringen framförs det dock att för att 

bli föremål för arv enligt ÄB 3:8 skall man ha rätt till efterarv och dessutom vara arvs-

berättigad.
40

 Denna uppfattning belyses av Eriksson som anser att man måste ha rätt till 

efterarv för att kunna ärva enligt ÄB 3:8 och de som kan ha rätt till efterarv är de i första 

och andra parentelen enligt ÄB 3:2.
41

 Även Agell menar att termen arvsberättigade in-

nebär att tredje parentelen inte omfattas av efterarv men att det i förarbetena inte går att 

hitta mer information om termen än så.
42

 Lind ansluter sig också till denna tolkning och 

menar att departementschefens uttalande visar att endast arvingar i första och andra pa-

rentelen har rätt till arv enligt ÄB 3:8.
43

 Walin å sin sida är av annan uppfattning. Han 

menar att även arvingar i tredje parentelen bör kunna ärva enligt ÄB 3:8 då de är ar-

vingar enligt 2 kap ÄB.
44

 Walin grundar denna åsikt på ett slags rättviseresonemang. Då 

arvingar till den efterlevande i tredje parentelen kan ärva (enligt ÄB 2:1) vore det enligt 

Walin orättvist om inte också arvingar till den först avlidna i tredje parentelen också 

hade rätt till arv.
45

 Dock har Walin med tanke på förarbetsuttalandena accepterat att 

endast första och andra parentelen kan ärva enligt ÄB 3:8 men belyst att detta (med 

hans tolkning av arvsberättigade som synonym till arvingar) kan strida mot lagtexten.
46

 

4.2 Regel om arvsföljd eller andelsbestämning, från vem kom-
mer arvet? 

Även frågan om huruvida ÄB 3:8 var en arvsföljdsregel eller en regel om andelsbe-

stämning och således från vem arvet skall anses komma ifrån har diskuterats av Eriks-

son, Walin, Agell och Lind. 

Erikson menar i en artikel i SvJT 1989 att lagstiftaren markerat att bestämmelsen är 

regel om andelssbestämning då den är placerad i 3 kap. ÄB och alltså inte kan påverka 

vem som ärver före någon annan.
47

 Eftersom man bara kan ärva från dem man har arvs-

rätt ifrån i enlighet med 2 kap. ÄB, ÄB 3:1 samt för Allmänna arvsfonden ÄB 5:1 går 

                                                 
38

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717. 
39

 Prop. 1986/87:1 s. 96. 
40

 Prop. 1986/87:1 s. 238. 
41

 Eriksson I s. 326. 
42

 Agell, Den nya arvsrätten s. 35 f. 
43

 Lind s. 346. 
44

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717. 
45

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717. 
46

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717 f. 
47

 Eriksson I s. 326. 
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Eriksson vidare med att arvet således måste anses härröra från endast en person (den 

efterlevande maken).
48

 

Denna tolkning av lagrummet anslöt sig inte Walin till och svarade på Erikssons artikel 

i SvJT samma år. Erikssons argument att bestämmelsen inte skulle vara en arvsföljdsre-

gel sätter sig Walin emot och understryker att det faktum att regeln åsidosätter All-

männa arvsfondens arvsrätt samt att det i lagrummet talas om att just ärva gör den till en 

arvsföljdsregel.
49

 Vidare uttrycker Walin att även ÄB 3:2 är en arvsföljdsregel då den 

reglerar först avliden makes kvarlåtenskap och påpekar således att det är naturligt att så 

även är fallet med ÄB 3:8. 

Att arvet, som Eriksson säger, endast skall anses komma från en av makarna kallar Wa-

lin ”en fantastisk fiktion” och menar att så inte kan vara fallet även om detta uttryckts i 

propositionen.
50

 Detta illustrerar Walin med ett exempel som nedkortat beskrivs här. A 

och B är gifta, A avlider först och efterlämnar efterarvingen (exempelvis en syster) Y. 

Makarna har bara giftorättsgods och B ärver då efter bodelningen A med fri förfogande-

rätt. Antag att B även har enskild egendom. Om B, när han avlider, saknar arvingar 

kommer Y att ärva A:s giftorättsandel i B:s bo, B:s giftorättsandel samt B:s enskilda 

egendom. Detta kommer alltså från mer än en lott.
51

 Med detta i åtanke menar Walin att 

ÄB 3:8 är en arvsföljdsregel då Allmänna arvsfonden träder tillbaka och Y ärver fram-

för denna. 

Agell håller med Walin i hans uttalanden angående arvsföljdregeln eller regel om an-

delsbestämning. Agell anser att de arvsberättigade blir arvingar till den efterlevande 

genom sin arvsrätt till den först avlidna.
52

 

Lind anser i likhet med Agell och Walin och i motsats till Eriksson att ÄB 3:8 inte en-

bart är en regel om andelsbestämning utan även en arvsföljdsregel. Detta menar Lind 

kan utläsas é contrario av ÄB 3:2 där huvudregeln om andelsbestämning återfinns. Lag-

rummet hänvisar till undantag för huvudregeln men ÄB 3:8 nämns inte bland dessa.
53

 

Vidare kan inte arvet betraktas som endast en lott då det då skulle stå i strid mot funda-

ment inom arvsrätten såsom att varje person är en individuell arvlåtare.
54

 Arv skall be-

traktas som två lotter även i de fall då det är fråga om efterarv när arvingarna är släkt 

med både den först och sist avlidna (ÄB 3:2). Liksom Walin anser Lind att inte lag-

rummets placering kan ge svar på dess rättsliga natur. Det faktum att de regler som be-

handlar arvsföljden för efterlevande make finns placerade i 3 kap. ÄB varför det snarast 

anses naturligt att även denna regel är där då arvsföljden i 2 kap. ÄB behandlar skylde-

mäns arvsrätt.
55

 Lind menar också att den rättsföljd lagregeln ger upphov till utan tve-

                                                 
48

 Eriksson I s. 327. 
49

 Walin, Aktuella spörsmål s. 717. 
50

 Walin, Aktuella spörsmål s. 718. 
51

 Walin, Aktuella spörsmål s. 718. 
52

 Agell, Den nya arvsrätten s. 33. 
53

 Lind s. 336. 
54

 Lind s. 336. 
55

 Lind s. 336 f.  
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kan bevisar att det är fråga om en rättsföljdsregel.
56

 Detta illustrerar Lind genom föl-

jande exempel. Låt säga att en efterlevande make ärver sin man med fri förfoganderätt. 

Om sedan den efterlevande från sina föräldrar ärver en fastighet har inte mannens ef-

terarvingar rätt till denna via andelsberäkningen enligt ÄB 3:2 och 3:4. Saknar däremot 

hustrun arvingar ärver mannens efterarvingar fastigheten enligt ÄB 3:8. Detta visar att 

svågerskap är en grund till arv vid sidan av bland annat släktskap och äktenskap.
57

 

4.3 Konkret eller abstrakt rätt till efterarv? 

Lagrummet ÄB 3:8 stadgar att arvsberättigade efter den först avlidna ärver allt om den 

efterlevande saknar arvingar och de arvsberättigade ärver då före Allmänna arvsfonden. 

En stor fråga är vilka som skall anses vara arvsberättigade. Skall dessa ha en konkret 

arvsrätt i det enskilda fallet eller endast en abstrakt, generell sådan? 

Eriksson belyser i SvJT 1989 att det är just ordet arvsberättigade som valts och inte or-

det arvingar. På grund av detta anser Eriksson att lagstiftaren ville markera att endast 

arvingar som är konkret berättigade till arv kan vara föremål för ÄB 3:8.
58

 Vidare bely-

ser Eriksson att det i förarbetena (dock till en annan lag) sägs att arvsrätt för den först 

avlidnas släktingar endast kan komma ifråga om den efterlevande haft egendom med fri 

förfoganderätt.
59

 I och med detta konstaterar Eriksson sammanfattande att endast släk-

tingar med konkret rätt till efterarv kan bli föremål för bestämmelsen och inte alla arvs-

berättigade enligt arvsföljden i 2 kap. ÄB och för att utröna detta skall man kunna svara 

ja på frågan om släkting till den först avlidna skulle haft rätt till efterarv även om den 

efterlevande haft släktingar i första, andra eller tredje parentelen.
60

  

Frågan om rätten till arv enligt ÄB 3:8 kräver att den efterlevande ärvt den först avlidna 

med fri förfoganderätt har Walin avhandlat redan innan Erikssons artikel i SvJT 1989. 

Walin menar att lagrummet inte begränsas till fall då den efterlevande ärvt den först 

avlidna. I de fall den först avlidna saknat egendom eller testamenterat det till tredje man 

skall ändå lagrummet vara tillämpbart trots att ingen egendom ärvts med fri förfogande-

rätt.
61

 Walin anser det orimligt sätta kravet vid fri förfoganderätt då ett sådant arv kan 

vara av obetydlig karaktär.
62

 I sådana fall skulle ett arv på 1 kr med fri förfoganderätt 

skapa rätt till arv från efterlevande make enligt ÄB 3:8 men om något arv från den först 

avlidna till den efterlevande inte ägt rum kommer inte sådan rätt uppstå. Detta skulle 

kunna leda till att det ena av två särkullbarn till den först avlidna som inte fått ut arv 

direkt ärver den efterlevande medan det andra av de två särkullbarnet som fått ut sitt arv 

direkt inte gör det. 

                                                 
56

 Lind s. 337. 
57

 Lind s. 337. 
58

 Eriksson I s. 326. 
59

 Eriksson I s. 326 samt prop. 1987/88:61 om ändringar i arvs-och gåvoskattelagstiftningen med anled-

ning av äktenskapsbalken m.m. s. 55. Uttalandet i denna proposition kritiseras dock av Walin som hävdar 

att det hela är en misskrivning och att ”äganderätt” skulle vara korrekt. Se Walin, Aktuella spörsmål s. 
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Walin är även kritisk till Erikssons tolkning av begreppet arvsberättigade och menar att 

denna term och termen arvingar i det närmaste är synonyma och att detta inte är ett val 

från lagstiftaren att markera någon skillnad.
63

 Vidare säger Walin att uttrycket ”konkret” 

arvsberättigande saknar motstycke både i lagtext och doktrin och menar att man som 

efterarvinge inte kan veta om den efterlevande kommer ha arvingar vid sin död.
64

  

Walin förespråkar som synes en mycket vid tolkning av bestämmelsen och anser att 

endast en abstrakt arvsrätt skall krävas för att bli föremål för arv enligt ÄB 3:8. Alltså 

att man tillhör första eller andra parentelen.
65

 Detta bland annat för att undvika de oöns-

kade och slumpmässiga konsekvenser som behandlats ovan. 

Agell medger att Walin belyst att en del oönskade effekter kan uppstå om lagrummet 

tolkas såsom Eriksson förespråkar men säger sedan att Walins tillämpning inte är lämp-

lig och framför följande skäl. Syftet med lagen har varit att begränsa Allmänna arvsfon-

dens rätt till arv när det funnits kvarstående rätt till efterarv hos den först avlidens ar-

vingar samt att regeln är placerad i 3 kap. ÄB.
66

 Vidare anser Agell också att de familje-

sakkunnigas uttalande i den bakomliggande utredningen ger stöd åt en restriktiv tolk-

ning. De sakkunniga ansåg (som behandlats under 2.5.1) det onaturligt att arvsberätti-

gade efter den först avlidna skulle dela arvet med Allmänna arvsfonden om den efterle-

vande saknade arvingar.
67

 Agell menar att detta uttalande alldeles klart visar att de sak-

kunniga avsett fall då en ”konkret” rätt till efterarv existerat.
68

 

Agell menar att ÄB 3:8 i förarbetena setts som en ”utväxt” av efterarv och på grund av 

det skall ett konkret anspråk ha förelegat vid efterlevande makens död.
69

 Om Walins 

tolkning skulle tillämpas skulle arvingar i den första och andra parentelen till den först 

avlidna maken, utan ett konkret anspråk, göras till arvingar till den efterlevande.
70

 Detta 

menar Agell är en ändring av den legala arvsordningen och är inte något som diskuterats 

i förarbetena. Denna tolkning skulle då innebära att exempelvis en syster till den först 

avlidna utan konkret rätt till efterarv få en generell arvsrätt till den efterlevande. Oavsett 

förekomsten av anspråk på den först avlidna skulle en syster i de fall den efterlevande 

saknar arvingar och inga särkullbarn finns ärva den efterlevande. Detta aktualiserar frå-

gan om kusiners arvsrätt (som ju saknar arvsrätt enligt 2 kap. ÄB) då en syster som var-

ken har ett anspråk på den först avlidna eller är släkt med den efterlevande, i alla situat-

ioner skulle ärva före en kusin till den efterlevande. I och med detta säger Agell att det 

är diskutabelt om man skall använda en extensiv tolkning endast för att undvika oöns-

kade konsekvenser när andra lika oönskade konsekvenser kan uppstå och tillägger att en 
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öppen diskussion om arvsordningen bör ske innan ändringar av den generella arvsrät-

ten.
71

 

Agell belyser dock som även Walin uppmärksammat att särkullbarn kan drabbas mer av 

uteblivet efterarv än andra arvingar. Som behandlats under 2.4 har särkullbarn rätt att 

vid förälders död få ut sin del av arvet direkt, före efterlevande make. I och med detta 

har särkullbarnet förbrukat sin rätt till efterarv och om efterlevande make saknar arving-

ar kommer släktingar i andra parentelen ärva före särkullbarnet. Efterlevande makes 

egendom går således särkullbarnet förbi. Just detta har Agell inget att invända mot men 

däremot i de fall då det efter först avlidna maken finns två särkullbarn varav ett tar ut 

sin del av arvet direkt. Om detta skulle vara fallet och efterlevande make saknar arving-

ar anser Agell det rimligt att båda särkullbarnen skall dela på den del efterlevande make 

innehade med fri förfoganderätt.
72

 Det räcker alltså att en ”konkret” arvsrätt föreligger 

från någon av arvingarna till den först avlidna för att alla skall få rätt till efterarv. Agell 

menar att hans tolkning av tillämpningen av ÄB 3:8 ligger nära Erikssons men på helt 

andra grunder då han själv inte håller med om att arvet skall betraktas som en enda 

lott.
73

 

Denna skälighets- eller rimlighetslösning som Agell tagit upp ställer sig Eriksson myck-

et tveksam till. Han anser att det inte finns något lagstöd för en sådan lösning och att det 

inte på grund av att det verkar rimligt skall kunna kullkasta lagtextens lydelse.
74

 Vidare 

menar Eriksson att det heller inte är klart vad som är rimligast. Låt säga att boet vid den 

först avlidna är av högt värde och det ena av två särkullbarnet får ut sin del. Om boet 

sedan sjunker i värde kraftigt kan det anses orimligt att detta särkullbarn återigen skall 

få ut en del vid den efterlevande makens död. 

Lind anförde att han är av den uppfattningen att de släktingar till den först avlidna ma-

ken som ”i princip är efterarvsberättigade” skall omfattas av ÄB 3:8.
75

 Med detta menas 

de släktingar i första och andra parentelen och att de inte behöver ha någon konkret 

arvsrätt utan endast i princip kan ha efterarvsrätt. Detta grundar Lind på att ÄB 3:8 inte 

bara är en regel om andelsbestämning utan även en regel om arvsföljd och i och med det 

spelar det ingen roll om arvingar efter den först avlidna fått ut sitt arv, de är ändå att 

anse som arvingar till den efterlevande. 

Departementschefen uttryckte (som nämnts i avsnitt 4.1) i propositionen att endast de 

med rätt till efterarv skulle komma ifråga enligt ÄB 3:8.
76

 Genom detta uttalande ansåg 

Eriksson att konkret arvsrätt krävdes. Lind menar dock att uttalandet i motiven faktiskt 

inte avgör om det skall vara konkret eller abstrakt sådan. Det enda som kan utläsas av 
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detta menar Lind är att endast arvingar till den först avlidna i första och andra parentel-

en kan vara föremål för efterarv enligt ÄB 3:8.
77

 

Lind framhåller att de oönskade och slumpmässiga effekter som kan bli en konsekvens 

av konkret arvsberättigande inte uppstår vid sitt tolkningsalternativ och de skälighets-

lösningar som Agell förespråkat blir heller inte aktuella utan löses ändå.
78

 

4.4 Rättsfall på området 

Tre år efter Agells inlägg men ett antal år innan Linds artikel avgjordes ett fall rörande 

ÄB 3:8 i HD. Fallet sammanfattas nedan. 

NJA 1993 s. 145 rör en tvist mellan Allmänna arvsfonden och efterarvingar till den först 

avlidna maken. Helmer Å och Ruth Å var gifta och upprättade 24 juli 1978 ett inbördes tes-

tamente som förordade att den av dem som avled först skulle ärva den andra med full ägan-

derätt.  Den 17 september 1984 avled Helmer Å. En bouppteckning förrättades den 25 ok-

tober 1984 med Ruth Å som dödsbodelägare och Helmer Å:s systerdotter Birgit B som ef-

terarvinge tillsammans med sex andra. Inget klander väcktes då mot testamentet. Ruth Å 

avled den 9 mars 1988 med Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Birgit B samt öv-

riga angivna efterarvingar väckte talan mot Allmänna arvsfonden och yrkade att de skulle 

förklaras ha bättre rätt till kvarlåtenskapen efter Ruth Å än Allmänna arvsfonden. Som 

grund anfördes att de var efterarvingar till Helmer Å och att de enligt ÄB 3:8 hade bättre 

rätt och som alternativ grund att omständigheterna vid och efter upprättandet av testamentet 

tydde på att Helmer och Ruth Å:s vilja var att Helmer Å:s släktingar skulle ärva allt. All-

männa arvsfonden bestred käromålet och anförde att endast sådana släktingar som vid den 

första makens död var berättigade efterarv enligt ÄB 3:2 kunde vara föremål för efterarv 

enligt ÄB 3:8. HD beviljade prövningstillstånd i frågan om kärandena hade rätt att ärva 

kvarlåtenskap enligt ÄB 3:8. HD anförde att makes arvsrätt kännetecknas av fri förfogande-

rätt och att den efterlevande inte kan testementera denna del då efterarvingar efter den först 

avlidna har rätt till denna del. Dock kan den först avlidna maken genom testamente utesluta 

sina eftervingar från arv. Detta kunde ske genom inbördes testamente mellan makarna. HD 

hänvisade även till motiven där det sagts att bara släktingar med efterarvsrätt kan bli före-

mål för efterarv enligt ÄB 3:8. Inbördes testamente med full äganderätt har varit vanligt fö-

rekommande och ofta avsett att kvarlåtenskapen skall överföras till efterlevande make med 

rätt att testamentera egendomen fritt. Det har inte uttryckts någon vilja i varken lagtext eller 

förarbeten att ändra detta. Eftersom kärandena inte har rätt till efterarv enligt ÄB 3:2 har de 

heller inte någon rätt enligt ÄB 3:8. 

Efter detta rättsfall blir det tydligt att arvingar i tredje parentelen definitivt inte kan 

komma ifråga vid tillämpning av ÄB 3:8 då HD understrykit uttalandet i motiven att 

endast de med efterarvsrätt kan ärva enligt ÄB 3:8. Vidare tycks en konkret rätt till ef-

terarv krävas för att en efterarvinge skall räknas som arvsberättigad, åtminstone i de fall 

då egendom testerats med full äganderätt från den först avlidna till den efterlevande. 

Tolv år senare avgjorde HD ett liknande fall (NJA 2005 s. 400). Rättsfrågan var 

huruvida barn till först avliden make var arvsberättigade enligt ÄB 3:8 även då de sak-

nat konkret rätt till efterarv på grund av att de vid först avlidna makens död fått ut sin 

del av arvet. 

                                                 
77

 Lind s. 346. 
78

 Lind s. 346. 



21 

 

M.S och G.B var  gifta och hade inga gemensamma barn. G.B. hade särkullbarnen B.B och 

B.N. När G.B. avled avstod M.S. från arv och barnen B.B. och B.N. ärvde allt efter fadern. 

Vid M.S. död saknades arvingar, hon hade inga barn eller andra släktingar. Det fanns heller 

inget testamente mellan makarna. B.B. och B.N. ansökte om att egendomen i M.S. dödsbo 

skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman. B.B och B.N. anförde att de var arvta-

gare enligt ÄB 3:8 då bestämmelsens syfte var att utesluta Allmänna arvsfonden när det 

fanns släktingar efter någon av makarna. Denna bestämmelse har inte uttryckligt begränsats 

till fall då den efterlevande ärvt den först avlidna och i detta fall fanns heller inget testa-

mente mellan makarna som hindrade rätt till efterarv. Allmänna arvsfonden yttrade sig och 

anförde att för att ÄB 3:8 skall vara tillämplig krävs en konkret arvsrätt vilket B.B. och 

B.N. saknade och på grund av detta var Allmänna arvsfonden enda delägare i dödsboet vil-

ket skulle medföra att B.B. och B.N. saknade behörighet att ansöka om förordnande av bo-

utredningsman. HD anförde att enligt motiven är ÄB 3:8 endast tillämplig om efterarvsrätt 

föreligger och belyste även båda sidor av debatten inom doktrinen huruvida en konkret rätt 

till arv skulle behöva föreligga. På grund av lagregelns placering (näst sist i kap. 3) samt att 

en extensiv tolkning skulle leda till en ny arvsföljd fann HD att B.B. och B.N. inte hade nå-

gon konkret arvsrätt och att de således inte hade rätt att ansöka om förordnande av boutred-

ningsman. Justitierådet Lenander var skiljaktig och anförde att lagens syfte var att in-

skränka Allmänna arvsfondens arvsrätt och att krav på konkret arvsrätt leder till orimliga 

konsekvenser. Lenander ansåg att eftersom arvsrätt inte uteslutits genom testamente (NJA 

1993 s. 145) skulle B.B. och B.N. ha rätt till arv enligt ÄB 3:8 då de tillhörde den krets som 

är arvsberättigade enligt ÄB 3:8. 

Efter detta rättsfall står det klart att en konkret arvsrätt krävs för att vara föremål för arv 

enligt ÄB 3:8, även i de fall denna rätt gått om intet på grund av testamente. Frågan 

kvarstår dock huruvida lagrummet skall karaktäriseras, om det är en fråga om arvsföljd 

eller en regel om andelsbestämning. 

4.5 Summering av tolkningsalternativen 

Genom åren har fyra stora tolkningsalternativ till ÄB 3:8 framförts vilka har redogjorts 

för ovan. De två rättsfall som kommit på området klargör att ett konkret arvsberätti-

gande krävs för att kunna ärva enligt ÄB 3:8. Den i praxis fastslagna vägen liknar mest 

det alternativ Eriksson förespråkar men har samtidigt inte stängt dörren för Agells alter-

nativ. Linds tolkningsalternativ stöds av Lenander i NJA 2005 s. 400 men att det skall 

räcka med att i princip vara arvsberättigad har inte vunnit något bifall i praxis. Walin 

tycks inte vinna stöd i varken praxis eller doktrinen. 

4.6 Tolkningar av ÄB 3:8 från andra håll 

Innan HD i NJA 2005 s. 400 kom med avgörandet att konkret arvsrätt i det enskilda 

fallet krävs för att kunna ärva enligt ÄB 3:8 tillsattes en utredning för att utvärdera 

ÄB.
79

 Denna utredning kom med sitt slutbetänkande 1998 och fann i likhet med Eriks-

son, Agell och Lind att endast arvingar i första och andra parentelen bör omfattas av ÄB 

3:8.
80

 Vidare fann utredningen att en rätt till efterarv i det enskilda fallet bör krävas för 

att kunna ärva enligt ÄB 3:8.
81

 Bland annat behandlades den i doktrinen diskuterade 

frågan när inte alla arvingar inom samma parentel har konkret efterarvsrätt och att de då 
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kan ärva olika mycket. Utredningen sade dock att det den efterarvsberättigade ärver 

även kan vara mindre än vad som erhållits vid den först avlidnas död.
82

 Vidare nämndes 

att i de fall den först avlidna testamenterat bort sin egendom till tredje man då denne 

inte hade någon vidare kontakt med sina släktingar vore det egendomligt om släktingar-

na skulle kunna ärva den efterlevande och att detta inte står i överensstämmelse med en 

genomsnittlig arvlåtares vilja.
83

 Utredningen kommer också fram till att det är naturligt 

att arvet skall ses som två lotter och att man således ärver från två personer. 

I doktrinen har det även höjts röster om att ordalydelsen i ÄB 3:8 är missvisande och 

onödig då lagrummet reglerar både situationen då det endast finns arvingar efter den 

först avlidna samt efter den sist avlidna.
84

 Om det endast finns arvingar efter den sist 

avlidna reglerars som bekant detta i 2 kap. ÄB och alla tre parenteler omfattas av rätt till 

arv. På grund av detta har utredningen förordat att lagrummet borde formuleras om.
85

 

Detta kommer dock förmodligen inte att ske inom en överskådlig framtid möjligen då 

ordalydelse inte har någon reell påverkan och för att man möjligen är nöjd med tolk-

ningen i praxis.
86

 

4.7 Påverkan på särkullbarns arvsrätt 

I detta avsnitt behandlas påverkan på särkullbarns arvsrätt i förhållande till ÄB 3:8 mer 

konkret än vad som anförts i den generella framställningen ovan. 

Inom doktrinen har det på flera ställen påpekats att särkullbarn kan hamna i en miss-

gynnad situation när konkret arvsrätt krävs. Som behandlats i avsnitt 2.3 har särkullbarn 

till den först avlidna maken rätt att vid dennes död få ut sin del av arvet till skillnad mot 

gemensamma bröstarvingar. Dessa har som bekant rätt till efterarv efter den efterle-

vande maken. Arvingar i den andra parentelen har ingen rätt alls att få ut sitt arv vid 

första makens död och får således automatiskt efterarvsrätt. På grund av kravet på kon-

kret arvsrätt (att den efterlevande ärvt egendom med fri förfoganderätt) blir särkullbarn 

missgynnade och försitter sin chans att ärva även den efterlevande makens egendom.
87

  

Även sinsemellan särkullbarnen kan utgången bli en smula förbryllande och om man så 

vill oönskad. Exemplet nedan är hämtat från Lind
88

 men även Agell har belyst dess pro-

blematik.
89

  

A och B är gifta och har inga gemensamma barn men A har två särkullbarn, C och D, 

sedan tidigare. A har 800 000 kr i giftorättsgods och B har 200 000 kr i giftorättsgods. A 

avlider och efterlämnar sig B, C och D. Efter bodelning får B 300 000 kr från A och A:s 

kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kr. Både C och D har rätt att direkt få ut sitt arv men 

D avstår från det. C får således ut 250 000 kr vid A:s död. När sedan B dör uppgår kvar-
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låtenskapen till 750 000 kr och vari D har rätt att få ut en tredjedel i efterarv. Det åter-

står då 500 000 kr. B saknar arvingar i första, andra och tredje parentelen och ÄB 3:8 

blir därför tillämplig. Eftersom D men inte C har en konkret rätt till efterarv skulle D 

ärva de återstående 500 000 kr. Agell anser att detta vore oskäligt och att C och D båda 

skulle taga lika lott i arvet efter B. Både Lind och Walin anser inte att den konkreta 

arvsrätten spelar roll och således att både C och D skulle ärva. 

Oavsett om inget särkullbarn eller ett tagit ut sin del av arvet vid den först avlidnas död 

uppstår problematik vid tillämpning av ÄB 3:8 och risk för missgynnande uppstår. 

4.8 Påverkan på arvsordningen 

I de fall då särkullbarn fått ut sin del av arvet redan vid den först avlidna maken har de 

inte någon konkret arvsrätt och därav ingen möjlighet att ärva den efterlevande maken. 

Denna tolkning har kritiserats i doktrinen då särkullbarn tenderar att missgynnas. Förde-

len som särkullbarn fått att direkt vid sin släktings död få ut sitt arv (ÄB 3:1) kan på 

lång sikt leda till ett uteblivet arv vid efterlevande makes död.
90

  

Enligt Lind är det rimligt att en rätt till efterarv inte skall krävas i det enskilda fallet och 

att det bidrar till att särkullbarn gynnas framför arvingar i andra parentelen då detta står 

i överensstämmelse med den legala arvsordningen.
91

 Lind anser att de oprecisa uttalan-

dena som i förarbetena kan tolkas som om de förespråkar att en konkret rätt till efterarv 

i det enskilda fallet krävs inte skall kunna ges företräde framför något så fundamentalt i 

den svenska arvsrätten som parentelsprincipen.
92

 

Denna fråga är inte något som HD i sina avgöranden tagit hänsyn till och i analysdelen 

kommer det diskuteras vidare huruvida HD:s tolkning av lagrummet har gått emot pa-

rentelsprincipen. 

4.9 Konkret arvsrätt i förhållande till lagens syfte 

Den restriktiva tolkning av lagrummet som antagits av HD har också gett upphov till 

diskussion huruvida den står i samklang med lagens syfte. Som avhandlats i avsnitt 

2.5.1 var ett av lagens syften att begränsa Allmänna arvsfondens rätt att ärva i de fall då 

det fanns arvsberättigade släktingar efter någon av makarna. Brattström och Singer kri-

tiserar HD för sin restriktiva tolkning och menar att denna gått emot lagens ursprungliga 

syfte.
93

 Även Lenander uttrycker denna åsikt i sin skiljaktiga mening i NJA 2005 s. 400.  
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5 Analys 

5.1 Gällande rätt 

Inledningsvis i denna avslutande analys kommer gällande rätt att redogöras för. I upp-

satsen har flera frågor som kretsat kring lagrummet behandlats och dessa kommer här 

sammanfattas och besvaras. De största frågorna kring lagrummet har varit: 

 Andelsbestämning eller regel om arvsföljd och i förlängningen vem arvet skall 

anses komma från? 

 Vilka arvsklasser omfattas? 

 Vilka skall anses vara arvsberättigade? 

Vem arvet skall anses komma ifrån och om det skall betraktas som en eller flera lotter 

har behandlats djuplodande i doktrinen men en motsvarande diskussion har varit svår att 

finna i praxis. Eriksson har vidhållit att lagrummet endast är en regel om andelsbestäm-

ning och att det således arvet endast skall anses komma från en person.  Såväl Walin, 

Agell som Lind menar att regeln också är en arvsföljdsregel och att arvet då det kommer 

från två personer skall ses som två lotter. Det har dock vidhållits bland annat av Lenan-

der i sin skiljaktiga mening att denna aspekt mest är av arvsskattemässig betydelse. 

Detta spelar alltså idag mindre roll.  

De arvsklasser som skall omfattas av lagrummet tycks genom praxis vara bekräftad. Det 

är endast de arvingar i första och andra parentelen som kan ärva genom ÄB 3:8. Detta 

har fastslagits i både NJA 1993 s. 145 samt NJA 2005 s. 400. Även i doktrinen är detta 

den allmänt rådande meningen. Eriksson, Agell och Lind säger uttryckligen att endast 

dessa skall omfattas. Den enda som egentligen är av annan åsikt är Walin som anser att 

även släktingar i tredje parentelen skall kunna ärva. Walin har dock accepterat att förar-

betsuttalandena och medger att de som i gällande rätt omfattas är första och andra pa-

rentelen. 

Vad är det då som krävs för att man skall vara arvsberättigad? I doktrinen har flera olika 

alternativa tolkningar och förslag framförts men i och med HD:s två rättsfall tycks det 

idag stå klart att man måste ha en konkret rätt till efterarv i det enskilda fallet. Detta 

innebär att man skall ha ett konkret anspråk på sin släkting enligt ÄB 3:2 och om den 

efterlevande maken som man inte är släkt med saknar arvingar vid sin död ärver man 

även dennas kvarlåtenskap. Denna praxis är mycket lik den tolkning som Eriksson före-

språkade i SvJT 1989. Liksom Eriksson förespråkade har HD antagit en restriktiv tolk-

ning av begreppet arvsberättigade samt fastslagit att endast arvingar i första och andra 

parentelen skall omfattas. Walins och Linds argument om att man i teorin skulle hade 

rätt till efterarv skulle räcka för arv enligt ÄB 3:8 vann inget gehör. Det bör dock tilläg-

gas att Agells förslag till tolkning är mycket likt Erikssons i förutom i diskussionen 

kring en eller två lotter. Bortsett från detta kommer Agell fram till samma slutsats i 

fråga om arvsklasser och arvsberättigade. Agell menade dock också att i de fall minst ett 

särkullbarn i en större skara hade konkret rätt till efterarv skulle även de andra tillerkän-
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nas rätt till arv enligt ÄB 3:8. Inget av det som sagts i HD:s domar tycks utesluta en 

sådan tolkning. En sådan situation med dylika omständigheter skulle kunna beviljas 

prövningstillstånd i HD. Det finns dock som Eriksson påpekat ingenting i lagrummet 

som stöder en sådan lösning som Agell förespråkar. I SOU 1998:110 finns inte heller 

något som tyder på att just Agells skälighetslösning skulle kunna vinna bifall i HD. 

Nyss utkomna lagrådsremiss som behandlade SOU 1998:110 fattade beslutet att inte 

ändra ÄB 3:8 på något sätt. Trots att mycket talar emot en liknande tolkning är det en-

ligt mig inte helt uteslutet det kan inträffa om en debatt kring särkullbarns rättsliga ställ-

ning startar. 

Enligt gällande rätt omfattas således endast arvingar i första och andra parentelen av ÄB 

3:8. Dessa måste också för att kunna ärva ha en konkret rätt till efterarv i det enskilda 

fallet även om det inte är helt utrett hur fallet blir om ett särkullbarn tagit ut sin rätt vid 

först avlidna makens död. 

Eftersom HD:s tolkning gör gällande att en konkret arvsrätt krävs tycks det vara så att 

man ärver från en enda person och ÄB 3:8 således är en typ av regel om andelsbestäm-

ning. Samtidigt går det inte säga emot att om inte regeln funnits skulle arvingar till den 

först avlidna aldrig kunna ärva från den efterlevande. Som flera rättsvetenskapsmän 

redan påpekat måste regeln också ses som en arvsföljdsregel. På grund av HD:s lösning 

har regeln fått en mycket säregen karaktär. Det är en regel som faktiskt ändrar arvsfölj-

den men den ändrar inte vem man kan ärva från. Man måste fortfarande vara arvsberät-

tigad från en släkting. Jag skulle själv vilja kategorisera rättsregeln som en regel om 

andelsbestämning samt en ”villkorad” arvsföljdsregel då arvet från den efterlevande 

beror på om man kan ärva från någon annan. Något sådant finns inte i den befintliga 

legala arvsordningen. 

5.2 Förhållande till syfte, parentelsprincipen och särkullbarn 

I detta avsnitt analyseras mer djupgående hur HD:s tillämpning av lagrummet förhåller 

sig till arvsrättsliga principer och hur väl den uppfyller lagens syfte och om vissa grup-

per påverkas mer än andra. 

5.2.1 Motsvarar tillämpningen lagens syfte? 

Syftet med ÄB 3:8 kan delas in i tre delar som varit tydliga i förarbetena. Det första var 

att begränsa allmänna arvsrättens rätt till arv när det fanns arvsberättigade efter en av 

makarna. Det andra syftet bygger på det första. Det ansågs orimligt att vissa slumpmäss-

iga händelser kunde påverka Allmänna arvsfondens rätt till arv. Exempelvis att bero-

ende på vilken av makarna som dog först kunde antingen fonden ärva eller inte. Det 

tredje var att öka likheten mellan nordiska länders arvsrätt. 

Jag kommer börja med att diskutera huruvida HD:s tolkning är i linje med syftet. Som 

bekant har i doktrinen röster höjts angående HD:s strikta tolkning av termen arvsberätti-

gade och att detta lett till att Allmänna arvsfonden ärver i fall då annars släktingar med 

en icke konkret arvsrätt skulle ärvt. Såvitt jag kan se i förarbetena sägs det dock att syf-

tet med lagen är att begränsa Allmänna arvsfondens rätt till arv till förmån för arvsbe-
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rättigade släktingar. Huruvida det syftet uppfylls eller inte beror således på hur begrep-

pet arvsberättigade tolkas. Att säga att en restriktiv tolkning leder till att syftet inte upp-

fylls är ett cirkelresonemang. Om arvsberättigade tolkas som de med konkret rätt till 

efterarv får ju dessa, i förenlighet med syftet, företräde framför Allmänna arvsfonden. 

Återigen är det termen arvsberättigade som leder till frågetecken. Möjligen skall tolk-

ningen av termen vara mer extensiv här och syftet kanske bör tolkas som att arvsrätten 

för Allmänna arvsfonden skall begränsas när det finns arvingar efter den ena maken. Jag 

är dock av den uppfattningen att just detta syfte uppfylls då det utelämnats vad som me-

nas med arvsberättigade i förarbetena. När sedan dessa definierats har de företräde 

framför Allmänna arvsfonden och således går inte det emot lagens syfte. 

Innan ÄB 3:8 instiftades ärvde Allmänna arvsfonden om det inte fanns någon arvinge 

till arvlåtaren i första, andra eller tredje parentelen. Om denna person avled innan sin 

make ärvde denna kvarlåtenskapen men om personen överlevde maken fick Allmänna 

arvsfonden allt. Detta ansågs slumpartat då arvsfondens arvsrätt berodde på vilken av 

makarna som avled först. Detta ansågs orimligt, i synnerhet när makarna avlidit med 

kort mellanrum. Det råder inget tvivel om att man med ÄB 3:8 lyckats få bort denna 

effekt då arvsberättigade efter den först avlidna ärver den efterlevande och arvsfondens 

arvsrätt begränsas således. Dock har andra slumpeffekter uppstått. I NJA 1993 s. 145 

fann man att rätt till efterarv enligt ÄB 3:8 inte fanns då egendom till den efterlevande 

testamenterats med full äganderätt. För att kunna ärva krävs alltså att egendom ärvts 

med fri förfoganderätt av den efterlevande. Det finns ingen regel som reglerar hur stor 

summan som måste ärvas med fri förfoganderätt måste vara för att konkret rätt till ef-

terarv skall uppstå. Låt säga att den först avlidna har 5 kr i giftorättsgods och den efter-

levande har 1 000 000 kr i enskild egendom. Om de fem kronorna ärvs med fri förfo-

ganderätt är arvingarna till den först avlidna berättigade till att ärva den efterlevandes 

enskilda egendom. Även om man lyckats stävja en oönskad slumpeffekt har en annan 

uppstått. Det man så att säga tjänat in på gungorna har man förlorat på karusellen. Att 

bli av med slumpeffekter i allmänhet är dock inget uttalat syfte så jag anser att genom 

att arvsfondens arvsrätt inte längre beror på vem som dör först är även detta syfte upp-

fyllt. 

Syftet att uppnå konformitet i Norden kommer inte lämnas större utrymme. Av vad som 

framkommit ovan tycks någorlunda likhet inom Norden vara uppfylld och således är 

syftet uppfyllt. Jag anser att likartad lagstiftning på privaträttens område för de nordiska 

länderna är eftersträvansvärd då det underlättar gränsöverskridande verksamhet. En 

strävan att nå likformighet bör dock enligt mig inte påverka grundläggande principer i 

Sveriges arvsrätt. Enligt mig har dock uppfyllandet av detta syfte inte påverkat den 

svenska arvsrätten i negativ mening. 

5.2.2 Hur påverkas särkullbarn av tillämpningen? 

Särkullbarn har som bekant en speciell ställning då de kan komma i skymundan när 

deras föräldrar gift om sig och bildat en ny familj. För att stärka särkullbarnens ställning 

har exempelvis rätten att direkt vid sin förälders död få ut sin andel av kvarlåtenskapen 

behållits medan gemensamma barn måste vänta till efterlevande makes död. Regeln 
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finns för att dessa inte skall missgynnas, men som har blivit uppenbart i framställningen 

kan denna rätt leda till att särkullbarnet går miste om möjligheten att ärva den efterle-

vande makens del om någon konkret rätt till efterarv från den först avlidna existerar. 

Detta försätter särkullbarnet i en sits där denna måste göra ett val som kan få mycket 

stora konsekvenser i framtiden. Eriksson påpekar mycket riktigt att det finns en risk att 

behållningen i boet när den efterlevande maken dör också kan vara betydligt mindre. 

Det behöver inte alls betyda ett val mellan arv nu eller ett större arv i framtiden utan kan 

lika gärna vara ett val mellan arv nu eller ett betydligt mindre arv i framtiden. Hur det 

nu än är med detta kan man inte komma ifrån att det framtida arvet rent faktiskt även är 

från en annan person och att det skydd som ges särkullbarn i ÄB 3:1 delvis försvagats 

genom ÄB 3:8. I de fall ett särkullbarn avstått från sin rätt till att direkt få ut sitt arv och 

den efterlevande har arvingar står givetvis särkullbarnet en risk att sitt framtida arv blir 

mindre men har även en chans att det blir större eftersom han eller hon är berättigad till 

en kvotdel. I fall då det är sannolikt att den efterlevande inte kommer att ha några ar-

vingar eller att man vet att det inte kommer finnas några sådana skapas ett incitament 

för särkullbarnet att inte ta ut sitt arv vid den först avlidnas död. Den risk som finns att 

boets värde vid den efterlevandes död är mindre än vid den först avlidnas, som var ett 

av syftena bakom tillkomsten av ÄB 3:9, är dock lika stor och särkullbarnet försätts i en 

svår situation. 

Det faktum att konkret rätt till efterarv krävs skapar eller tvingar snarare fram nya sätt 

för att försäkra sig om att både kunna få ut sitt arv direkt samt vara berättigad till ef-

terarv. Enligt lagrådet torde det vara möjligt att partiellt avstå arv enligt ÄB 3:9 och man 

är då berättigad efterarv med den kvotdel man inte fått ut i den efterlevande makens bo. 

Rent teoretiskt skulle det därför vara möjligt att ta ut hela arvet utom hundra kronor för 

att bli efterarvsberättigad enligt ÄB 3:1. Viktigt blir då frågan huruvida arv enligt ÄB 

3:8 är en lott eller två. Om det är en lott blir andelen i boet mycket liten och taktiken 

snarast verkningslös. Om det däremot ses som två lotter skulle särkullbarnet ärva en 

mycket obetydlig del av lotten som hör till den först avlidna (om särkullbarnet är det 

enda i första parentelen ärver han hela denna kvotdel) samt den sist avlidnas kvarlåten-

skap före arvingarna i andra parentelen.  

Ett annat alternativ är att, om det finns flera särkullbarn, något av barnen inte tar ut sitt 

arv vid den först avlidnas död för att på så sätt bli berättigad till efterarv. Särkullbarnen 

kan gemensamt avtala om att dela på det arv de fått ut direkt samt det de ärver från den 

efterlevande maken vid dennas död. 

Som synes finns det olika vägar att gå för att kunna åtnjuta sin rätt enligt ÄB 3:1 samt 

möjlighet att ärva den efterlevande enligt ÄB 3:8. 

5.2.3 Påverkan på arvsordningen 

När ÄB 3:8 instiftades skapades en möjlighet att ärva från någon man inte är släkt med 

och således en ny arvsföljd. Oavsett vem man anser att arvet kommer ifrån så kan man 

inte blunda för att egendom faktiskt kommer från någon man inte kan ärva från enligt 

den legala arvsordningen. Jag anser att särkullbarn oberoende av andra omständigheter 
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(såsom efterlevande makes släktingar) skall kunna åtnjuta rätten att få ut sitt arv enligt 

3:1 och samtidigt ha samma rätt till arv enligt ÄB 3:8 som arvingar i högre parenteler. 

Så är inte fallet på grund av HD:s tolkning av lagrummet och jag anser tillsammans med 

många andra att detta är en, måhända lite men ack så principiellt viktig inskränkning av 

parentelsprincipen. Det bör dock tilläggas att parentelsprincipen inte är heltäckande och 

oinskränkt. I ÄB 3:1 förlorar tredje parentelen sin rätt till efterarv trots att det inte finns 

stöd för det i 2 kap. ÄB. 

Förmodligen är det just särkullbarn som är de som vanligen går miste om arv enligt ÄB 

3:8. Detta är dock inte klarlagt och inte heller om de faktiskt förlorar pengar på att inte 

ärva den efterlevande maken. Särkullbarn är som framgått en särskild grupp vars intres-

sen lätt förbises varför skyddsregler för dem finns. Det vore intressant att ur ett socioe-

konomiskt perspektiv ta reda på vilka som ingår i gruppen särkullbarn och hur de på-

verkats av lagstiftningen. Är det så att de kontinuerligt missgynnas eller har ÄB 3:8 en 

marginell inverkan på dem? Dessa frågor ryms inte inom denna uppsats men det vore 

intressant att utreda det. 

5.3 Diskussion kring HD:s avgöranden 

5.3.1 NJA 1993 s. 145 

Detta rättsfall berörde huruvida ÄB 3:8 skulle vara tillämplig i de fall egendom testa-

menterats till efterlevande make med full äganderätt. HD fann att fri förfoganderätt 

krävdes för att arv enligt ÄB 3:8 skulle vara möjligt samt att endast första och andra 

parentelen berörs. Jag anser att detta är en rimlig lösning av HD. Att bara första och 

andra parentelen omfattas av lagrummet ligger i linje med de som är berättigade till ef-

terarv. Om inte tredje parentelen kan efterärva sin egen släkting vore det orimligt att 

kunna ha rätt till efterarv från någon man inte är släkt med. Om HD funnit att ÄB 3:8 

skulle ges företräde framför testamente skulle enligt mig testamentesfriheten inskränkas 

alltför mycket. Det som skrivs i testamenten är förmodligen oftast testators yttersta vilja. 

Att genom ett nytt lagrum, utan närmare diskussion kring det i proposition, begränsa 

möjligheten att förfoga över sin egendom genom testamente vore för långtgående. HD:s 

lösning strider varken mot lagens syfte och särkullbarn påverkas inte mer än andra ar-

vingar. Lagens syfte är förvisso att inskränka Allmänna arvsfondens arvsrätt men återi-

gen, endast för arvsberättigade vilket släktingarna inte var i det aktuella fallet. 

5.3.2 NJA 2005 s. 400 

Rättsfallet berörde huruvida en konkret rätt till efterarv skulle krävas för att kunna ärva 

enligt ÄB 3:8. HD fann att så var fallet. Jag anser att denna lösning visserligen inte går 

emot lagens syfte men väl strider mot parentelsprincipen och samtidigt påverkar särk-

ullbarns rättsställning negativt. HD var av uppfattningen att syftet med lagen inte kunde 

vara att skapa en självständig rätt till arv från den efterlevande för den först avlidnas 

arvingar och att det skulle innebära en ny arvsföljdsregel. Som Walin belyst kan det inte 

sägas annat än att lagrummet blott på grund av att det åsidosätter Allmänna arvsfondens 

arvsrätt redan är en arvsföljdsregel. Då lagrummet inte givits större utrymme i förarbe-

tena antar jag att HD inte vågade använda den extensiva tolkningen av begreppet. Det 
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finns dock inget hinder för HD att skapa rätt där den är oklar, det är snarare en av HD:s 

uppgifter. Med invändningen att de inte ville gå emot syftet med lagrummet ledde istäl-

let lösningen enligt mig till att en viktig princip, parentelsprincipen, inskränktes. 

5.4 De lege ferenda 

Personligen ansluter jag mig till Linds tolkning av lagrummet då denna bäst tillgodoser 

lagrummets syfte samtidigt som parentelsprincipen inte inskränks. Jag tycker dock att 

Agells anmärkning rörande det faktum att om endast abstrakt arvsrätt skulle krävas 

skulle personer i andra parentelen till den först avlidna maken alltid ärva före en kusin 

till den efterlevande som ju saknar arvsrätt. Det rimligaste vore kanske att abstrakt arvs-

rätt endast skulle gälla särkullbarn medan konkret sådan skulle krävas för personer i 

andra parentelen. Det är dock inte troligt att HD skulle ändra sin praxis att konkret rätt 

till efterarv krävs och rättsläget är på det området relativt klart. Det vore dock lämpligt 

att omformulera lagrummet och definiera begreppet arvsberättigade till exempelvis ”ar-

vingar i första och andra parentelen med rätt till efterarv i det enskilda fallet”. En lik-

nande formulering föreslogs av SOU 1998:110. Någon ändring är inte att vänta under 

överskådlig framtid på grund av ovan nämnda lagrådsremiss. Även om NJA 1993 s. 145 

och NJA 2005 s. 400 klargjort rättsläget skulle ett förtydligande av ÄB 3:8 vara att 

önska för att undvika missförstånd och framtida tvister. Arvsskifte är en så pass känslig 

fråga och påverkar familjer i svåra stunder att tydliga lagregler är av yttersta vikt. 
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6 Slutsats 

Som synes tycks rättsläget vara relativt klarlagd och en konkret rätt till efterarv är vad 

som krävs för att kunna ärva enligt ÄB 3:8. Det är dock inte helt utrett om skälighets-

lösningen som Agell förespråkat kan komma att tillämpas och att i så fall den konkreta 

arvsrätten inte gäller i alla situationer. Som det verkar finns det inte mycket som talar 

för detta utan den konkreta arvsrätten verkar vara rådande. 

Oavsett om man är förespråkare för konkret eller abstrakt arvsrätt tycks inte HD:s tolk-

ning gått emot syftet med lagen. De röster som höjts att så skulle vara fallet har en an-

nan tolkning av begreppet arvsberättigade och det är i så fall där felet ligger. Utifrån den 

rådande tolkningen av begreppet är syftet uppfyllt. 

Tydligt är att nuvarande praxis påverkar särkullbarn, åtminstone på ett tekniskt plan. De 

försätts i en situation där de måste ta ett beslut som kan påverka dem om tjugo år. Om 

de utnyttjar den regel som kom till för att stärka deras rätt att få ut arv för att behandlas 

lika som gemensamma barn kan leda till att de går miste om ett stort arv i framtiden. 

Detta är i förlängningen en inskränkning av parentelsprincipen. Detta tycks inte vara 

åsikten av varken majoriteten i HD eller i SOU 1998:110 men visst medhåll finns i 

doktrinen. 

Enligt mig skulle ÄB 3:8 ändras så att särkullbarn kan ärva med endast en abstrakt rätt 

till efterarv eller i vart fall förtydligas för att undvika missförstånd som kan leda till 

stora problem och meningsskiljaktigheter i familjer.   
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