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Sammanfattning 
I denna uppsats har laglotten och dess bestämmelser behandlats. Syftet med uppsatsen har 

varit att studera rättsläget kring laglotten och att reda ut dess syfte samt för- och nackdelar. 

Metoden som har använts i uppsatsen är den traditionella rättsdogmatiska metoden, med vissa 

inslag av rättshistoriska och rättspolitiska perspektiv. Arbetet bygger på material från svenska 

rättskällor där svensk lagtext, förarbeten och doktrin har varit tyngdpunkten. 

Laglotten växte fram på 1800-talet och bestämmelserna ser likadana ut idag som de gjorde då. 

Syftet med laglotten är att skydda bröstarvingar men det finns situationer då den kanske inte 

är förenlig med arvlåtarens sista vilja. I flera av statens offentliga utredningar har det 

diskuterats huruvida laglotten bör avskaffas eller bevaras. De förslag som har lyfts fram för att 

bevara laglotten är för att bröstarvingar ska skyddas från att bli arvlösa. Laglotten syftar också 

till att ge en rättvis fördelning av kvarlåtenskapen mellan bröstarvingarna. Det finns åsikter 

om att laglotten är förlegad och att förutsättningarna för bröstarvingar ser helt annorlunda ut 

idag än vad de gjorde förr. När laglotten infördes var bröstarvingar i ett behov att erhålla arvet 

för att kunna försörja sig själva och sin familj. Verkligheten ser annorlunda ut idag och trots 

detta har förslagen på ett avskaffande avvisats. Det torde vara dags att ompröva den 

inställningen för att få nya bestämmelser som anpassar sig efter hur samhället ser ut och har 

utvecklats sedan laglottsbestämmelserna kom till. Laglottsskyddet kan stå emot arvlåtarens 

sista vilja och det torde vara en rättighet att arvlåtarens sista vilja ska respekteras fullt ut, utan 

några begränsningar. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet och dess aktualitet 
I denna uppsats studeras den svenska successionsrätten med fokus på laglottbestämmelsen 

och dess betydelse samt tillämpning. Laglottssystemet infördes i Sverige i syfte att skydda 

bröstarvingar till den avlidne. Laglottssystemet som det är uppbyggt idag infördes redan under 

mitten av 1800-talet. Det stadgades då att hälften av kvarlåtenskapen skulle tillfalla 

bröstarvingen och att arvlåtaren inte fick ge bort eller förordna om denna genom testamente. 

Detta system, som kan förstås som ett sätt att begränsa arvlåtarens testationsfrihet, byggde 

främst på intresset att bevara egendom inom släkten, att skydda bröstarvingarna och att skapa 

rättvisa dem emellan.1 

På senare år har det kommit förslag om upphävande av laglottsystemet. Skälen som då 

framhållits var intresset för att stärka efterlevande makes och sambos rättsliga ställning 

genom testamente. Det åberopades även att samhällets utveckling medfört att laglotten inte 

hade samma sociala betydelse för bröstarvingarna som den tidigare haft.2 Förslaget avvisades 

och skälen till detta var att ett avskaffande av laglotten skulle riskera att arvlåtarens 

särkullbarn, det vill säga bröstarvingar som inte är gemensamma med den efterlevande 

maken, missgynnades.3  

Idag kan sägas att laglottssystemet har två syften. Det ena syftet verkar för att arvlåtarens 

kvarlåtenskap ska bevaras inom den närmsta släkten, då det i normala fall förutsätts att det 

finns någon ekonomisk och social samhörighet mellan arvlåtare och bröstarvingar. Det andra 

syftet med laglottssystemet är att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna, då systemet 

förhindrar att arvlåtaren gynnar en bröstarvinge på andras bekostnad.4 

Arv är något som på något sätt har eller kommer att beröra oss alla. Med tanke på att 

släktbanden tunnats ut och familjebegreppet blivit vidare5 sedan laglottssystemet infördes 

torde det finnas ett behov av en omprövning av dessa bestämmelser.6 I och med detta får det 

anses att ämnet för denna uppsats är aktuellt och något som idag inte får anses vara 

                                                
1 Walin & Lind (2008), Kommentarer till Ärvdabalken, s. 200. 
2 SOU 1981:85, Äktenskapsbalk, s. 207-208. 
3 Walin & Lind (2008), s. 201. 
4 A.a. s. 201. 
5 Familjebegreppet idag inkluderar ombildade familjer, särbor, sambor, särkullbarn och så vidare. 
6 SOU 1981:85, s. 91.  
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färdigdiskuterat. Trots att det är något som berör oss alla i vår vardag kan arvsrätten tyckas 

vara ett komplext och diffust område, vilket i sin tur kan leda till tvister och oenigheter. 

1.2 Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats är att studera rättsläget kring laglotten och dess funktion, därför 

kommer en del bestå av en redogörelse kring laglottens uppkomst och utveckling. Därmed 

utreds huruvida laglottsbestämmelsen passar in i dagens moderna samhälle eller om den är i 

behov av en förändring. Syftet med laglottsbestämmelsen torde vara att skydda bröstarvingen, 

men är den alla gånger förenlig med arvlåtarens sista vilja?  

Frågeställningar som ska besvaras för att nå syftet med uppsatsen är:  

• Varför har vi ett laglottssystem? Vad fyller den för funktion? 

• Är laglottssystemet föråldrat och i behov av förändring? 

• Finns det några sätt för arvlåtaren att kringgå laglotten och dess bestämmelser för att 

få igenom sin sista vilja? 

1.3 Metod och material 
Metoden som används i denna uppsats är den traditionella rättsdogmatiska metoden. Med 

begreppet rättsdogmatisk metod avses att försöka utreda gällande rätt genom att beskriva, 

systematisera och tolka den.7 Det får anses att en rättsdogmatisk metod hör hemma i ett 

rättsvetenskapligt arbete eftersom denna metod innebär att systematisera och tolka gällande 

rätt. När man använder en rättsdogmatisk metod görs normativa ståndpunkter som rättfärdigar 

och kritiserar gällande rätt. Det går därför inte att utesluta att ett dogmatiskt arbete är helt 

värderingsfritt. Aleksander Peczenik menar att rättsdogmatiken är deskriptivnormativ, det vill 

säga att den varken är rent deskriptiv och ej heller rent normativ.8  

I ett rättsdogmatiskt arbete kan även inslag av rättshistoriska perspektiv förekomma.9 Sådana 

inslag har använts i denna uppsats, dels för att kunna besvara på frågan varför vi har ett 

laglottsystem och vad för funktion den fyller och dels för att kunna utreda vilken betydelse 

laglotten haft genom tiden. I analysdelen kommer utifrån det anförda materialet i uppsatsen en 

diskussion föras kring huruvida laglotten passar in i vårt moderna rättssamhälle eller inte. Till 

viss del kommer i denna del de lege ferenda-resonemang att föras. Denna del får därmed 

anses ha vissa rättspolitiska inslag. Dessa resonemang kan även härledas till etiska aspekter. 
                                                
7 Kulin-Olsson (2011), Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, s. 182. 
8 Peczenik, SvJT 2005, Juridikens allmänna läror, s. 249-250. 
9 Peczenik (1995), Juridikens teori och metod, s. 33. 
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Rörande materialet i uppsatsen används den traditionella rättskälleläran som utgångspunkt, 

vilket innebär att författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin förklaras och analyseras.10 

Fokus kommer främst att ligga på svensk lagstiftning inom området, även förarbeten kommer 

vara av stor betydelse för att få en vidare förståelse av det gällande rättsläget. Några rättsfall 

kommer också att återges för att visa på hur situationer inom detta område kan te sig. Det har 

varit svårt att hitta domar från senare tid från Högsta domstolen vilket har medfört att även en 

mellandom har kommit att bli material i denna uppsats. Det kan ifrågasättas huruvida 

prejudicerande denna dom är, men den får ändå anses som relevant och berättigad i detta 

arbete. Domar som inte utgör prejudikat men som ändå ger besked om värderingar inom 

rättsområdet är godtagbara och får åberopas i en juridisk argumentation.11 Doktrin inom 

området behandlas också i syfte att få en vidare förståelse om ämnet som sådant, samt även 

hur man ska och bör tolka lagen. Litteraturen kommer därmed, till stor del, ligga till grund för 

analysen av det gällande rättsläget. För övrigt har även en artikel från DN använts i denna 

uppsats för att exemplifiera hur debatten kring laglottens vara eller inte vara förs. Av samma 

anledning kommer även ett par motioner användas, vilket innebär att källor även utanför de 

traditionella rättskällorna använts. 

1.4 Avgränsningar 
När man studerar den svenska arvsrätten ingår så väl successionsrätt som testamentsrätt. I 

denna uppsats görs ingen ingående genomgång om vad ett testamente är, vad som krävs för 

att ett sådant ska vara giltigt, vem som får upprätta ett testamente, hur det kan se ut och så 

vidare, på grund av att detta skulle ta för mycket plats och tid. Det görs däremot en allmän 

beskrivning om testamente för att kunna påvisa fall då ett sådant kan tyckas inskränka på 

laglotten och tvärtom, då laglotten begränsar den fria testationsrätten.  

Vid en studie av arvsrätten, torde det vara lämpligt att studera reglerna om dödförklaring, då 

dessa har en stor betydelse när fördelning av kvarlåtenskapen ska ske. Dessa regler har dock 

uteblivits i denna uppsats eftersom det får anses att studien av laglotten går att genomföra 

ändå. 

I denna uppsats behandlas endast svensk rätt och svenska rättskällor. En komparativ studie är 

med andra ord utebliven av anledningen att en sådan skulle bli allt för omfattande. 

                                                
10 Sandgren (2007), Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 36-37. 
11 Peczenik (1995), s. 35. 
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Med tanke på att kvinnans arvsrätt utvecklats genom åren torde det vara intressant att även 

studera hur denna utveckling gått till genom att titta på den svenska arvsrätten ur ett 

genusperspektiv. En sådan studie har dock inte givits någon plats i detta arbete av samma 

anledning som en komparativ studie inte gjorts. 

1.5 Begrepp och definitioner 
Arvinge: Den eller de personer som med stöd av lagen har rätt till arv, arvlåtarens släktingar.12 

Arvlåtare: Den avlidne, vars kvarlåtenskap ska fördelas.13 

Bröstarvinge: Arvlåtarens avkomlingar, barn barnbarn osv. Återfinns i första arvsklassen.14 

Fri förfoganderätt: Den som ärver kan ärva med fri förfoganderätt, vilket innebär att man är 

ägare till egendomen men saknar rätt att genom testamente förfoga över denna del.15 

Full äganderätt: Har arvlåtaren full äganderätt på arvet har denne rätt att förfoga över den 

genom testamente.16 

Förmånstagare: den som har rätt till att få försäkringen eller ersättningen som utfaller från 

den. Förmånstagare är den eller de personer som försäkringstagaren bestämt.17 

Försäkringshavare eller den försäkrade: den person som försäkringen skyddar.18 

Försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag.19 

Kvarlåtenskap: Den egendom som en avliden person lämnar efter sig.20 

Livsfall: En specifik händelse i livet, exempelvis att man uppnår en viss ålder eller blir sjuk.21 

Särkullbarn: Bröstarvinge till arvlåtaren som inte är den efterlevande makens bröstarvinge.22 

Testator: Den avlidne vars kvarlåtenskap ska fördelas, genom testamente. Även kallad 

testamentsgivare.23 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är, utöver det inledande kapitlet, uppdelad i fyra kapitel. I det andra kapitlet görs 

en allmän och kort hållen beskrivning av den svenska arvsrättens historia och utveckling. 

Detta kapitel får anses vara av relevans för att ge en förståelse för vad det aktuella rättsläget 
                                                
12 Saldeen (2006), Arvsrätt, s. 20. 
13 A.a. s. 16. 
14 Eriksson (2008), Arv och testamente, s. 21. 
15 Brattström & Singer (2011), Rätt arv, s. 79. 
16 A.a. s. 79. 
17 Ekström (2006), Livförsäkringsformer, s. 16. 
18 A.a. s. 16. 
19 A.a. s. 16. 
20 Eriksson (2004), Den nya familjerätten, s. 65. 
21 Brattström & Singer (2011), s. 105. 
22 Saldeen (2006), s. 56. 
23 A.a. s. 16. 
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kring laglotten grundar sig på. I kapitel tre presenteras laglotten som sådan samt dess 

bestämmelser och kringliggande faktorer som kan härledas till dess bestämmelser. Detta 

kapitel kan anses vara relativt långt och omfattande i jämförelse med de övriga. Det får dock 

motiveras att detta är berättigat då en uppdelning av detta kapitel skulle medföra svårigheter 

att följa en röd tråd. I fjärde kapitlet görs en allmän redogörelse kring testamente och vissa av 

dess bestämmelser. Inskränkningar i testationsfriheten beskrivs häri för att påvisa situationer 

då två intressen kan komma att stå mot varandra. En avslutande sammanfattning görs efter 

tredje och fjärde kapitlet på grund av deras omfattning. I femte kapitlet görs en analys över 

det gällande rättsläget och en problematisering av detta. Vidare görs en återkoppling till det i 

övrigt anförda i uppsatsen där de frågeställningar som ställts upp besvaras och analyseras. 

Detta kapitel avslutas med egna kommentarer och slutsatser. 
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2 Historisk bakgrund 

2.1 Inledning 
Redan på landskapslagarnas tid, på 1200-talet, fanns det allmänna förutsättningar för att ett 

barn skulle kunna ärva. Rätt till arv hade det barn som var fött med liv före eller senast tio 

månader efter faderns död. Barnet skulle dessutom vara döpt och överlevt arvlåtaren. 

Arvsrätten kunde förloras exempelvis genom att arvtagaren, om denne var en kvinna, gifte sig 

mot hennes föräldrars vilja. Arvsrätten förlorades även om arvtagaren dräpte arvlåtaren.24 

I förevarande kapitel kommer en allmän historisk beskrivning kring arv och arvsrätt att göras 

för att ge läsaren ett perspektiv på vad det aktuella rättsläget kring laglotten grundar sig på. 

Den historiska bakgrunden kring laglotten som sådan beskrivs först i tredje kapitlet.  

2.2 Äldre rätt 
Den svenska arvsrätten har utvecklats ur den germanska rätten. I den germanska rätten skiljde 

man på den trängre och vidare arvskretsen. Den trängre kretsen bestod av arvlåtarens 

avkomlingar, föräldrar samt syskon medan den vidare arvskretsen bestod av övriga släktingar. 

Denna skillnad ersattes under medeltiden av en likartad släktskapsräkning som idag är känd 

som parentelprincipen.25 Parentelprincipen innebär att den avlidnes arvingar delas in i olika 

arvsklasser, så kallade parenteler, med olika förtursrätt till arv. När det inte finns några 

arvingar i den första arvsklassen får mer avlägsna arvingar ärva i nästa arvsklass och så 

vidare. Parentelprincipen utgör idag grunden till vår nuvarande arvsordning.26 I och med 

parentelprincipen infördes representationsrätten, även kallad istadarätten. 

Representationsrätten innebär att om en arvinge avlidit före arvlåtaren får dennes arvingar 

ärva i dennes ställe.27 

Arvsrätten var från början helt bunden av blodsband och inte beroende arvlåtarens vilja.28 

Denna legala successionsordning har sin förklaring i den betydelse som jordbesittningen hade 

för familjen och den enskilde i det medeltida samhället.29 Jordbesittningen var avgörande för 

familjens ekonomiska, sociala och politiska status och hindrade därför testamentets 

                                                
24 Hafström (1966), Den svenska familjerättens historia, s. 84. 
25 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45. 
26 Brattström & Singer (2011), s. 19. 
27 SOU 1925:43, s. 45-46. 
28 SOU 1925:43, s. 46. 
29 SOU 1925:43, s. 50. 
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utbredning.30 Det kan sägas att den legala arvsordningen bygger på ett antagande om att 

individen i naturen strävar efter att trygga sina anhöriga ekonomiskt, varför den legala 

successionsordningen hade större framgång och fått en större betydelse än testamentsrätten.31 

                                                
30 Hafström (1966), s. 85. 
31 SOU 1925:43, s. 105. 
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3 Laglotten  

3.1 Inledning 
I följande avsnitt kommer laglottens innebörd och betydelse att förklaras. Hur laglotten växt 

fram kommer kort att beskrivas och rättsfall inom området kommer att redogöras för att visa 

hur laglotten ter sig i praktiken. Diskussionen kring laglottens vara eller inte vara tar också 

plats i detta kapitel för att ge läsaren en inblick i hur resonemanget kring denna har förts 

genom åren. 

I och med att efterlevande make, liksom bröstarvingar, har rätt till arv kommer även detta kort 

att behandlas då dessa två intressen kan komma att hamna i konflikt med varandra när det 

kommer till rätten av arv. Efterarv och avräkning på arv till följd av gåva får också anses höra 

hemma i detta kapitel, då dessa kan kopplas till just laglotten, därmed behandlas även det 

förstärkta laglottsskyddet häri. 

Ett avsnitt om livförsäkringar kommer även att tas upp i detta kapitel, då även detta får anses 

kunna sammankopplas med laglotten och dess bestämmelser. 

3.2 Laglottens innebörd 

För att gå djupare in på laglotten och hur denna används i praktiken torde en beskrivning av 

vad den faktiskt innebär vara lämplig. Med laglott menas den del av en arvinges arvslott som 

inte kan berövas genom testamente.32 Laglottens storlek är hälften av den arvslott som enligt 

lag tillkommer den avlidnes bröstarvingar, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (cit. ÄB). 

Varje bröstarvinge har alltså rätt till sin laglott, vilka tillsammans utgör hälften av 

kvarlåtenskapen.  Vidare kan alltså arvlåtaren fritt disponera den andra hälften som enligt lag 

inte tillkommer dennes bröstarvingar, denna del brukar kallas den disponibla kvoten.33 

Laglotten innebär endast ett värde och ger inte arvingarna rätt att kräva vissa bestämda 

föremål eller delar av andra tillgångar som exempelvis en fastighet.34 Om arvingen får ut 

egendom så att värdet motsvarar halva arvslotten är inte laglotten kränkt. Värdet på 

egendomen är det som är när boet är utrett och gäller när laglottsberäkningen ska ske.35 

                                                
32 Saldeen (2006), s. 110. 
33 Eriksson (2008), s. 181. 
34 Saldeen (2006), s. 111. 
35 Eriksson (2008), s. 183. 
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En arvinge som är laglottsberättigad erhåller inte sin laglott per automatik. Om arvlåtaren har 

tecknat ett testamente som inskränker laglotten måste arvingen göra anspråk på sin laglott 

genom att begära jämkning av testamentet inom viss tid, enligt 7 kap. 3 § 1 och 3 st. ÄB. 

Begärs inte jämkning inom den givna tidsfristen blir testamentet giltigt trots att det inkräktar 

på laglotten.36 Laglottsskyddet blir således endast aktuellt när ett testamente har upprättats.37 

3.3 Laglottens utveckling 

Testamentsrätten blev känd i svensk rätt på 1200-talet genom kyrkligt inflytande. Kyrkan 

hade som intresse att människor skulle kunna testamentera sin egendom till kyrkan. Detta 

ledde till att konflikter mellan kyrkan och släkten uppstod, vilket i sin tur ledde till införandet 

av huvudlottsystemet.38 Huvudlottsystemet innebar att arvlåtaren skulle dela kvarlåtenskapen 

mellan sig och sina arvingar, därefter hade arvlåtaren rätt att testamentera bort den del som 

tillfallit sig själv. Arvlåtaren fick testamentera bort sin del av egendomen till kyrka eller 

kloster utan arvingarnas samtycke. Arvingarna fick ej heller vägra ge sitt samtycke om 

testatorn ville testamentera fast egendom till kyrka eller kloster, om denna del inte överskred 

1/24 av den fasta egendomen.39 På grund av oenigheter mellan kyrklig och inhemsk rätt 

innefattade varken landskapslagarna eller landslagen några bestämmelser angående 

testamente, därmed blev arvejordssystemet40 härskande.41  

Laglottssystemet växte fram i och med stadslagarna. Laglottssystemet innebar att en person 

som hade barn inte kunde testamentera bort sin egendom utan barnens samtycke. Om 

personen inte hade några barn kunde han eller hon välja att testamentera bort en tredjedel av 

sin förmögenhet. De övriga delarna skulle gå till arvingarna som en slags laglott.42 

År 1686 fanns behovet av att bestämmelser om testamenten skulle regleras, vilket gjordes i 

1686 års testamentsstadga.43 Denna kom senare att ligga till grund för 1734 års lags 

bestämmelser om testamente. Reglerna om testamente i 1734 års lag fortsatte att skilja mellan 

lands- och stadsrätt. Arvejordssystemet var fortfarande gällande i landsrätten medan man i 

stadsrätten tillämpade laglottssystemet, där arvlåtaren numer fick borttestamentera en sjättedel 

                                                
36 Eriksson (2008), s. 179. 
37 Saldeen (2006), s. 111. 
38 Hafström (1966), s. 106. 
39A.a. s. 107. 
40 Arvejordssystemet innebar att arvlåtaren kunde testamentera bort hela sin arvejord till kyrka eller kloster med 

arvingars samtycke, om samtycke saknades fick endast en tiondel bortskänkas. Se Hafström (1966), s. 107. 
41 Hafström (1966), s. 108. 
42 A.a. s. 108. 
43 Hafström (1966), s. 110. 
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av sin egendom om bröstarvingar fanns, hälften av kvarlåtenskapen om det fanns andra 

svenska arvingar och om det endast fanns utländska arvingar fick arvlåtaren testamentera bort 

hela sin egendom.44 Så småningom kom 1734 års lagbestämmelser om testamente att ändras 

genom en kunglig förordning 19/8 1762, och skillnaden mellan lands- och stadsrätt 

upphördes. I de fall då bröstarvingar saknades skulle landsrätten tillämpas även i städerna, 

vilket innebar att testator fritt fick disponera över hela sin kvarlåtenskap.45 

Genom den kungliga förordningen 21/12 1857 avskaffades arvejordssystemet även på landet. 

Skillnaden mellan stads- och landsrätt avskaffades helt vad gäller testamente. I och med 

denna förordning infördes regeln om bröstarvingars laglott, vilken innebar att arvlåtaren ej 

fick testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap och att hälften av kvarlåtenskapen 

skulle tillfalla bröstarvingarna. Bestämmelsen upphävdes genom 1928 års lag om arv men 

regeln är bestående och får idag ses som den svenska arvs- och testamentsrättens hörnstenar.46 

Idag återfinns, som redan nämnts, bestämmelsen om laglotten i 7 kap. 1 § ÄB. 

3.4 Laglottens vara eller inte vara 

3.4.1 Argument för laglotten 

I en utredning diskuterades laglottsskyddets berättigande, som man menade verkade i två 

riktningar. Å ena sidan kunde arvlåtaren inte testamentera bort kvarlåtenskap till förmån för 

utomstående, vilket tryggade de laglottsberättigade arvingarna. Å andra sidan ger 

laglottsskyddet en likafördelning mellan arvingarna, då dessa har rätt till lika stor lott, vilket 

gjorde att arvlåtaren inte kunde gynna någon arvinge på en annans arvinges bekostnad.47 

Regler om laglott finns även med i övriga nordiska länder.48 Vad som talar emot 

laglottsskyddet, det vill säga det som talar för en absolut testamentsfrihet, är att det anses 

meningslöst att tvinga en förmögen arvlåtare att efterlämna halva sin egendom till sina barn, 

som eventuellt redan befinner sig i en bra ekonomisk position, istället för att själv välja om 

denna egendom ska tillfalla några mer behövande personer eller till allmännyttiga ändamål.49 

Genom laglottsskyddet hindras arvlåtaren dessutom att själv kunna fördela egendomen efter 

arvingarnas olika behov. Lagberedningen framhöll att grunden för den legala arvsrätten ligger 

i den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan arvlåtare och arvingar och att denna 

                                                
44 Hafström (1966), s. 111. 
45A.a. s. 112. 
46 A.a. s. 112. 
47 SOU 1925:43, s. 298. 
48 Prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk m.m., s. 78. 
49 SOU 1925: 43, s. 298-299. 
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samhörighet torde vara svagare ju avlägsnare släktskapet är. Därmed anses bröstarvingars 

arvsrätt som den starkaste och det blir därför naturligt att arvsrätten förbehålls bröstarvingarna 

i form av laglottsrätt, då det allt som oftast ses som självfallet att kvarlåtenskapen ska tillfalla 

barnen och att de dessutom ska ha rätt till lika stora delar av den.50 

3.4.2 Argument mot laglotten och försök att avskaffa den 

Diskussionen om laglotten väcktes igen i en senare utredning där familjerättskommittén 

framförde att den efterlevande makens rättigheter borde stärkas då detta gjorts på flera håll 

utomlands, bland annat i Danmark och Norge, och då framförallt när den avlidne efterlämnat 

bröstarvingar, oavsett om de var gemensamma eller sedan tidigare äktenskap.51 Ett argument 

familjerättskommittén använde för att avskaffa laglotten var att den yngre generationen hade 

helt andra förutsättningar än då när denna bestämmelse kom till. Det var lättare att få bidrag 

till studier än vad det var förr och möjligheterna att få bra lön uppnås tidigt, vilket innebar att 

den ekonomiska situationen för den yngre generationen var avsevärt förbättrad än vad den var 

förr och att behovet av arv och rätt till laglott var därmed inte lika stort längre.52 

Familjerättskommittén anförde att efterlevande makes rättigheter förbättrades något i och med 

pensionsreformen 1959 men menade att dessa inte var tillräckliga och borde kompletteras 

med andra regler. Man ville stärka efterlevande makes rättigheter ytterligare genom att 

vederbörande ska få sitta i oskiftat bo53. Den efterlevande maken skulle alltså ha rätt att fritt 

förfoga över kvarlåtenskapen medan barnen får sitt arv först efter den efterlevande makens 

död.54 Kommittén utgick ifrån att de gemensamma bröstarvingarna går med på att den 

efterlevande maken, alltså den föräldern som lever kvar, får nyttja hela boet. Denna regel 

skulle dock ej gälla särkullbarn utan dessa skulle ha rätt att få ut sin del av arvet direkt när 

arvlåtaren avlidit.55 

Även i en ännu senare utredning behandlades laglottsskyddets vara eller inte vara. Samma 

skäl som användes i den förra utredningen framhölls häri, att laglottsskyddet faller naturligt 

eftersom den ekonomiska och sociala samhörigheten är starkast mellan den avlidne och 

                                                
50 SOU 1925:43, s. 299. 
51 SOU 1964:35, Äktenskapsrätt, s. 363-364. 
52 SOU 1964:35, s. 364. 
53 Med oskiftat bo menas att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, vilket innebär att vederbörande fritt 

kan förfoga över kvarlåtenskapen genom att exempelvis förbruka eller disponera den. Dock har efterlevande 
make med fri förfoganderätt inte rätt att testamentera bort vad denne ärvt. De gemensamma bröstarvingarna får 
sin arvsrätt uppskjuten till den efterlevande makens död. Se Saldeen (2006), s. 34 och s. 52. 

54 SOU 1964:35, s. 364. 
55 SOU 1964:35, s. 369. 
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dennes bröstarvingar och utgör därför en grund i arvsrätten.56 Laglottsskyddet syftar även till 

att skapa rättvisa mellan arvingarna genom en likafördelning.57 Det framhölls även i denna 

utredning att behovet av att ärva föräldrarna inte alls är detsamma som det var när dessa 

bestämmelser utformades och att efterlevande makes rättigheter bör förbättras. Man framförde 

också att ett testamente sällan upprättas till förmån för någon utomstående, och att laglotten 

därmed inte utgör något större skydd mot testamente.58 

De familjelagssakkunniga ville trygga den efterlevande makens ekonomi genom att låta 

denne, oavsett om bröstarvingar till den avlidne fanns, ha fri förfoganderätt även över 

bröstarvingarnas del av kvarlåtenskapen, vilken skulle fördelas till dem först efter den 

efterlevande makens död. De menade att om laglottsbestämmelsen tas bort skulle möjligheten 

att säkra den efterlevande maken genom testamente förbättras.59 Ett avskaffande av 

laglottsbestämmelsen skulle inte behöva uppfattas som en långt gående reform så länge det 

endast finns gemensamma bröstarvingar. Det torde däremot vara mer osäkert hur en sådan 

reform skulle verka när det finns bröstarvingar till den avlidne men som inte är gemensamma 

med den efterlevande maken, särkullbarn. Att avskaffa laglottsbestämmelsen skulle kunna 

innebära en risk för att särkullbarnen missgynnas genom att den avlidne hellre gynnar sin sista 

familj. En möjlighet för att motverka detta, menar de familjelagssakkunniga, är att låta båda få 

sina intressen tillgodosedda genom att låta särkullbarnen liksom de gemensamma 

bröstarvingarna ha samma rättigheter till efterarv, det vill säga att de ärver först vid den 

efterlevande makens död.60 

De skäl som framfördes för att avskaffa laglotten var, återigen, att de skäl som en gång 

framlades för att framskaffa ett skydd för bröstarvingarna har försvagats till följd av 

samhällets utveckling. Att testamentera till efterlevande make hade blivit allt vanligare och 

utvecklingen talade snarare för en utvidgad möjlighet att testamentera bort sina egendomar 

utan att hindras av laglottsskyddet. Trots att ett avskaffande av laglotten skulle innebära en 

försvagning av bröstarvingarnas ställning ur en arvsrättslig synpunkt, speciellt i fall 

testamente upprättats till förmån för någon utomstående, menade man att bröstarvingar i 

sådana fall skulle befinna sig i samma situation som den efterlevande maken. Därför finns det 

starka skäl för att den avlidne fritt ska få disponera och förordna om kvarlåtenskapen, det vill 

                                                
56 Skälen nämndes i SOU 1925:43, s. 299. 
57 SOU 1981:85, s. 207. 
58 SOU 1981:85, s. 208. 
59 SOU 1981:86 s. 208. 
60 SOU 1981:85, s. 209. 
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säga fullständig testationsfrihet.61 Man styrkte detta resonemang genom att hävda att om 

arvlåtaren genom testamente valt att fördela sin kvarlåtenskap till annan än de närmast 

anhöriga torde det vara ett tillräckligt stöd för att anta att det råder en ännu starkare social och 

ekonomisk samhörighet mellan testator och testamentstagaren än mellan testator och dennes 

anhöriga.62 

I en motion lämnade riksdagen63 ett förslag till regeringen om att bestämmelserna kring 

bröstarvingars rätt till arv borde ses över och ändras. De menade att bröstarvingar som inte är 

gemensamma med den efterlevande maken eller sambon som har rätt att få ut sin laglott direkt 

vid förälderns död kan sätta den efterlevande maken eller sambon i en svår ekonomisk sits, 

eftersom detta kan innebära att en villa eller bostadsrätt måste säljas.64 I ytterligare en motion 

lyftes det fram förslag till att avskaffa laglotten med motiveringen att testators vilja bör 

respekteras till fullo. Det framhölls att det givetvis faller naturligt att barn ärver sina föräldrar 

och att det ligger i varje förälders intresse att säkra sina barns ekonomi genom att låta 

kvarlåtenskapen tillfalla dem. Men det kan finnas situationer då det finns goda skäl till att 

man vill handla annorlunda, exempelvis om en förälder blivit utsatt för misshandel av sin 

enda bröstarvinge under flera års tid. Bröstarvingen kan i detta fall ändå begära att få ut sin 

laglott trots att arvlåtaren testamenterat sin egendom till någon annan. Vidare nämns i 

motionen att de som vill att de närmsta inom familjen ska ärva inte behöver bekymra sig 

eftersom den nuvarande lagstiftningen gör att resultatet blir detsamma, med eller utan en 

tvingande laglott.65 

Förslaget66 om att avskaffa laglotten erhöll inget bifall i lagutskottets betänkande. Med 

hänvisning till laglottens två syften, vilka var att trygga bröstarvingars ekonomi och att 

kvarlåtenskapen ska fördelas rättvist mellan dessa, menade utskottet att laglottsskyddet inte 

borde avskaffas. De framhöll att trots att laglotten som en ekonomisk trygghet för 

bröstarvinge är av betydlig mindre betydelse än vid den tid då skyddet införskaffades har den 

inte spelat ut sin roll. Utskottet hävdade att laglotten tryggade bröstarvingar och särskilt 

                                                
61 SOU 1981:85, s. 210. 
62 SOU 1981:85, s. 211. 
63 Via Lars Isovaara (SD). 
64 Motion 2012/13:C309 Bröstarvingars rätt till arv. 
65 Motion 1996/97 L:417 Avskaffande av laglott samt utökad arvsrätt. 
66 Motion 1996/97 L:417. 
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särkullbarn som med detta skydd inte kan göras arvlösa. Därmed fann utskottet att laglotten 

fortfarande var av stor betydelse.67 

3.5 Efterarv 

Efterarv kan ses som ett skydd till den efterlevande maken. Tidigare fick den efterlevande 

maken endast ärva den först avlidne maken i de fall inga bröstarvingar fanns.68 I och med 

införandet av Äktenskapsbalken (1987:230) (cit. ÄktB) fick den efterlevande maken bättre 

rätt att överta kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt även i fall då gemensamma 

bröstarvingar fanns.69 Efterarv, sekundosuccession, innebär att sekundosuccessionerna70 får 

sin arvslott uppskjuten till den efterlevande maken avlider. Den först avlidne makens 

bröstarvingar, eller om sådana inte finns, arvingar i den andra arvsklassen är de som har rätt 

till efterarv.71 Rätt till efterarv har även särkullbarn till den först avlidne maken om denne 

valde att avstå från sitt arv, enligt 3 kap. 9 § ÄB, det vill säga avstått sin laglott till fördel för 

den efterlevande maken.72 Varför det är endast dessa personer som har efterarvsrätt beror på 

att man ansett att det finns den samhörighet som krävs för att en sådan rätt ska kunna tillfalla 

dem. Rätten sträcker sig alltså fram till den andra arvsklassen och den tredje arvsklassen har 

därmed uteslutits på grund av att samhörighetskravet inte uppfylls.73 

3.6 Avräkning på arv och laglott till följd av gåva 
Ibland är det aktuellt att göra en avräkning på arvet om man som bröstarvinge under 

arvlåtarens livstid mottagit en gåva från vederbörande. Ibland kan det vara problematiskt att 

fastställa vad som utgör gåva.74  Själva definitionen på gåva är att någon får en egendom utan 

krav på motprestation gentemot givaren.75 En gåva kan ses som ett förskott på arvet enligt 6 

kap. 1 § 1 st. ÄB. Detta gäller dock inte om annat har föreskrivits, exempelvis genom ett 

gåvobrev som anger att gåvan inte är att anse som förskott på arvet.76 Kostnader som en 

förälder lagt ned på uppehälle och utbildning eller andra sedvanliga gåvor ska, enligt 6 kap. 2 

§ ÄB, inte avräknas från arvet eftersom det anses att föräldern endast fullgjort sin 

underhållningsskyldighet. Om en bröstarvinge mottagit en gåva som är att anse som förskott 
                                                
67 Lagutskottets betänkande 1996/97:LU8 Familjerättsliga frågor. 
68 Agell (2011), Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 221. 
69 A.a. s. 222. 
70 Sekundosuccessionerna är den avlidnes arvingar, efterarvingar. Se Brattström & Singer (2011), s. 124. 
71 Walin & Lind (2008), s. 52. 
72 Saldeen (2006), s. 71. 
73 A.a. s. 71. 
74 Ibland kan försäljning av egendom till underpris anses som gåva. Se NJA 1939 s. 171, där en fastighet såldes 

till en dotter till en köpeskilling som var betydligt lägre än värdet av fastigheten och ansågs därmed som gåva. 
75 Eriksson (2008), s. 115. 
76 A.a. s. 116. 
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på arvet är bröstarvingen, enligt 7 kap. 2 § ÄB, pliktig att avräkna det som denne mottagit på 

sin laglott. Detta gäller även vad bröstarvingen mottagit på grund av testamente. Dessa 

bestämmelser syftar till att rättvisa ska råda bröstarvingarna emellan så att arvlåtaren inte kan 

ge bröstarvingar gåvor under sin livstid utan att detta avräknas på arvslotten.77 

Det finns dock fall där bröstarvinge satts som förmånstagare till livförsäkring78 och där denne 

inte är skyldig att avräkna detta på sitt arv om inte annat är föreskrivet. I ett fall förklarade HD 

att på grund av förmånstagarförordnandenas beskaffenhet och speciella reglering i 

försäkringsavtalslagen (2005:104), (cit. FAL), får det antas att en försäkringstagare inte avsett 

att försäkringsbeloppet ska avräknas på förmånstagarens arv, och att avräkning endast ska ske 

om detta har föreskrivits eller om omständigheterna lyder att det måste antas ha varit 

försäkringstagarens avsikt. Enligt 14 kap. 7 § 1 st. FAL ska det försäkringsbelopp som utfaller 

efter en försäkringstagares död inte avräknas på arvet. I detta fall hade ett inbördes testamente 

skrivits där det stod angivet att laglotten till D.F i första hand ska tillgodoses med det belopp 

som tillfaller denne i egenskap av förmånstagare till livförsäkring. Vilket HD menade gjorde 

ett klart uttryck för att försäkringstagaren hade som avsikt att avräkning skulle ske på 

laglotten.79  

3.7 Det förstärkta laglottsskyddet 

År 1928 infördes det förstärkta laglottsskyddet som ska skydda bröstarvingar gentemot 

benefika handlingar från arvlåtaren som denne vidtagit under sin livstid, närmare sagt gåvor 

som kan likställas med testamente.80 Om någon annan än bröstarvingen är mottagare av gåvan 

som arvlåtaren gett bort under sin livstid och gåvan är att likställa med testamente har 

bröstarvinge rätt att inom ett år ändå påkalla sin laglott, enligt 7 kap. 4 § 1 och 2 st. ÄB.81 

Skillnaden mellan det förstärka laglottskyddet och förskott på arv är alltså att det förstärkta 

laglottsskyddet omfattar även personer som inte är den avlidnes arvingar. Arvlåtaren kan inte 

heller, till skillnad från förskottsreglerna göra en viljeyttring om att handlingen inte är att anse 

som gåva.82 I 7 kap. 4 § ÄB stadgas även att värdet av den bortgivna egendomen ska läggas 

till kvarlåtenskapen vid laglottens beräkning. Detta brukar även benämnas som det förstärkta 

laglottsskyddet eftersom det innebär att arvlåtaren inte kan kringgå laglottsbestämmelsen med 

                                                
77 Saldeen (2006), s. 97. 
78 Se mer om livförsäkring i avsnitt 3.7. 
79 NJA 1996 s. 428.  
80 Saldeen (2006), s. 116. 
81 Prop. 1980/81:48, Om dödsbodelägares ansvar, s. 120. 
82 Saldeen (2006), s. 116. 
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att, under sin livstid, ge bort sin egendom om syftet är att likställa med testamente.83 Givarens 

avsikt med en gåva behöver inte vara att försöka undgå laglottsskyddet,84 men en 

förutsättning för att 7 kap. 4 § ÄB ska kunna tillämpas är att det ska kunna antas att givaren 

hade som avsikt att ordna successionen, vilket kan antas föreligga när givaren ger en gåva 

därför att vederbörande börjat tänka på sin död.85 I ett rättsfall gör HD en bedömning 

huruvida en gåva var att likställa ett testamente eller inte enligt 7 kap. 4 § ÄB. Tingsrätten 

gjorde bedömningen att M.Gs gåva till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien inkräktade 

på hennes bröstarvingars laglotter, trots att M.G skrivit ett gåvobrev. Akademien överklagade 

domslutet till Hovrätten, vilken ändrade Tingsrättens beslut. HD gjorde, efter en överklagan 

från M.Gs bröstarvingar, samma bedömning som Hovrätten och fastställde Hovrättens beslut 

om att gåvan inte var att likställa ett testamente och ansåg inte att M.G försökt ordna 

successionen genom att kringgå laglottsskyddet trots att M.G var sjuk sedan en lång tid 

tillbaka.86  

I en mellandom87 där Stockholms tingsrätt hade att avgöra huruvida G.L som vid sin makes 

bortgång avstod sin del av bostadsrätten till förmån för deras gemensamma dotter B.N, var att 

anse som en gåva eller inte. Bostadsrätten utgjorde en del av giftorättsgodset. G.Ls son B.F 

från ett tidigare äktenskap yrkade på att han hade rätt till ersättning för kränkt laglott. 

Tingsrätten fann att avståendet var att betrakta som en gåva med hänvisning till tidigare 

rättspraxis och HD. Nästa fråga som tingsrätten hade att bedöma i detta fall var om denna 

gåva var att likställa med ett testamente på sätt som avses i 7 kap. 4 § 1 st. ÄB. Trots att G.Ls 

make dog långt innan G.Ls egen bortgång fann tingsrätten att gåvan var att likställa med ett 

testamente. G.L hade avstått från sin giftorätt med förbehåll att hon själv under hela sin livstid 

fick besitta och bo i lägenheten så länge hon önskade. G.L hade därmed inte gjort någon 

kännbar uppoffring i och med denna gåva, vilket medförde att tingsrätten gjorde bedömningen 

att gåvan var att anse som ett testamente enligt 7 kap. 4 § 1 st. ÄB och biföll därmed B.Fs 

talan. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd.88  

                                                
83 Brattström & Singer (2011), s. 113. 
84 I NJA 1954 s. 517 gjorde HD bedömningen att en gåva som arvlåtaren gett sin trotjänarinna inte skulle beaktas 

vid laglottsberäkningen, jämkning av gåvan skulle alltså inte äga rum.  
85 Brattström, & Singer (2011), s. 114. 
86 NJA 1998 s. 534. 
87 Med mellandom avses att domstol kan slutligt avgöra en viss delfråga i ett mål. Mellandomen påverkar 

utgången i målets övriga delar och syftet är att förenkla rättsprocessen i form av snabbare handläggningstid och 
billigare rättegångskostnader. Se prop. 1989/90:71 Om några processrättsliga frågor, s. 41-42. 

88 Mellandom, Stockholms tingsrätt, 100416, Mål nr: T-7959-08. 
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3.8 Livförsäkring 

En livförsäkring är en viss typ av personförsäkring som faller in vid dödsfall eller livsfall.89 

Enligt 1 kap. 2 § 2 st. FAL kan en personförsäkring tecknas på försäkringstagarens eller 

någon annans liv, det vill säga en livförsäkring. Ur försäkringstagarens perspektiv är ett 

utmärkande drag att huvudsyftet med att teckna ett försäkringsavtal är att trygga den 

ekonomiska situationen vid oväntade förluster.90 Vem som helst har rätt att teckna en 

personförsäkring. Enligt 11 kap. 1 § FAL får inte ett försäkringsbolag vägra någon att teckna 

en sådan försäkring som de normalt tillhandahåller allmänheten när de fått in de uppgifter 

som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida 

försäkringsfall. Vid utarbetandet av denna bestämmelse lyfte regeringen fram vikten av att 

införa en tvingande rätt om att få teckna en personförsäkring.91 Regeringen menade att den 

enskilde kan, när det gäller personförsäkring, vara minst lika beroende av en begäran om 

försäkring behandlas på ett korrekt och snabbt sätt, som vid konsumentförsäkring. De 

framhöll även att socialförsäkringar och kollektiva försäkringar av olika slag kan ge 

otillräckligt skydd i det enskilda fallet.92 

En livförsäkring kan vara till förmån för en tredje man, alltså förmånstagare vid livförsäkring. 

Det innebär att försäkringstagaren förordnat om vem som ska erhålla försäkringsbeloppet då 

försäkringsfallet (i detta fall dödsfallet) inträtt. Ett förmånstagarförordnande ska för att vara 

giltigt meddelas skriftligt till försäkringsgivaren, vilket står angivet i 14 kap. 3 § 1 st. FAL. 

Detta kan även göras genom att det från början finns med i försäkringsvillkoren, enligt 14 

kap. 3 § 2 st. FAL. Rättshandlingen blir alltså inte giltig om denna form inte iakttagits.93 Det 

är dock vanligt att försäkringstagaren anger i sin ansökan eller i samband med ansökan vem 

eller vilka som ska vara förmånstagare, vilket försäkringsgivaren sedan inför i texten till 

försäkringsbrevet.94   

Vanligast som förmånstagare är make eller försäkringstagarens barn. Dessa försäkringar har 

vissa likheter både med avtal till förmån för tredje man och med testamente eller gåva.95 Ett 

                                                
89 Detta fanns preciserat i 1927 års lag om försäkringsavtal (1927:77) i 97 § som idag är ersatt av 

försäkringsavtalslag (2005:104). 
90 Bengtsson (2007), Försäkringsrätt, s. 22. 
91 Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag, s. 244. 
92 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
93 I NJA 1976 s. 24 hade en man tecknat en livförsäkring som skulle tillfalla den försäkrades maka och om sådan 

inte fanns den försäkrades arvingar. I ett senare undertecknat testamente hade mannen förordnat att all 
egendom, inklusive försäkringarna skulle tillfalla sambon, varpå det blev en tvist mellan denne och dottern. 
HD gjorde dock bedömningen att förordnandet enligt försäkringarna skulle fasthållas. 

94 Hellner (1965), Försäkringsrätt, s. 541. 
95 Bengtsson (2007), s. 97. 
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förmånstagarförordnande sker oftast för försäkringstagarens dödsfalls skull, vilket innebär att 

det har stora likheter med testamente, som ju också är en rättshandling för dödsfall skull.96 

Dock skiljer sig reglerna åt. Förmånstagarens rätt till ersättning är skyddad gentemot dödsboet 

efter försäkringstagarens död, då boet inte kan återkalla förmånsförordnandet.97 Enligt 14 kap. 

7 § 1 st. FAL ska det försäkringsbelopp som utfaller efter försäkringstagarens död inte ingå i 

dennes kvarlåtenskap.98 Förordnandet kan dock, i förhållande till försäkringstagarens make 

och bröstarvingar, jämkas om resultatet skulle bli oskäligt mot en make eller bröstarvinge, 

enligt 14 kap. 7 § 2 st. FAL. Resultatet kan då istället bli att försäkringen helt eller delvis 

tillfaller maken eller bröstarvingen.99  En livförsäkring kan även tecknas för livsfalls skull, till 

exempel att den försäkrade uppnår 65 års ålder, vilket innebär att, om försäkringstagaren satt 

in någon som förmånstagare, det blir närmast en gåva100 eftersom det då krävs en prestation 

från försäkringsgivaren till förmånstagaren.101 Dessa bestämmelser gäller alltså endast då 

försäkringstagaren har satt in någon som förmånstagare. Försäkringsbeloppet ska därmed inte 

fördelas enligt familjelagstiftningens regler utan fördelningen sker enligt förordnandet. Om 

försäkringstagaren inte satt in någon som förmånstagare anses försäkringsbeloppet ingå i 

dennes kvarlåtenskap och ska därmed fördelas enligt de familjerättsliga reglerna om 

bodelning och arv.102 

Av förordnandet kan det framgå hur försäkringsersättningen ska delas om det skulle finnas 

flera förmånstagare.103 Försäkringstagaren kan även genom ett skriftligt meddelande till 

försäkringsbolaget förordna att försäkringsbeloppet eller försäkringen ska utgöra 

förmånstagarens enskilda egendom, enligt 14 kap. 3 § 3 st. FAL.104 Det torde vara vanligast 

att förmånstagaren erhåller försäkringsbeloppet med full äganderätt. Detta gäller dock inte ett 

förmånstagarförordnande till efterlevande make, då endast hälften av försäkringsbeloppet fås 

med full äganderätt och den andra hälften erhåller efterlevande maken med fri förfoganderätt, 

- om försäkringen utgjorde giftorättsgods.105 

                                                
96 Se mer om testamente som rättshandling i avsnitt 4.2. 
97 Bengtsson (2007), s. 98. 
98 Jämför med NJA 1996 s.428 där HD ansåg att det var tydligt att försäkringstagaren hade som avsikt att 

beloppet skulle avräknas från arvet. 
99 Eriksson (2004), s. 101. 
100 Se definitionen på gåva i avsnitt 3.6. 
101 Hellner (1965), s. 538. 
102 Eriksson (2004), s. 101. 
103 Brattström & Singer (2011), s. 108. 
104 Se även 7 kap. 2 § 5 p. ÄktB.  
105 Brattström & Singer (2011), s. 108. 
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Ett förmånsförordnande kan alltid återkallas under försäkringstagarens livstid, så till vida 

försäkringstagaren inte avgett ett löfte till förmånstagaren om att förordnandet ska stå fast, 

enligt 14 kap. 2 § FAL. I dessa fall kan inte försäkringstagaren utan förmånstagarens 

samtycke inskränka dennes rätt genom att förfoga över försäkringen. Här skiljer sig alltså 

principerna från reglerna om testamente som ju alltid kan återkallas enligt 10 kap. 5§ ÄB.106 

3.9 Sammanfattning 

Laglotten är den del av en arvinges arvslott som inte kan berövas genom testamente. 

Laglotten utgör hälften av den kvarlåtenskap som den avlidne efterlämnar, vilken 

bröstarvingar alltid har rätt till, enligt 7 kap. 1 § ÄB. Skulle testamente eller gåva inkräkta på 

laglotten innebär det dock inte att bröstarvingen får sitt arv per automatik. Bröstarvingen 

måste i sådana fall påkalla jämkning av testamente inom en viss tid enligt 7 kap. 3 § ÄB. 

Laglottsskyddet blir således endast aktuellt när ett testamente har upprättats eller om 

arvlåtaren under sin livstid gett bort en gåva.107  

Laglotten har utvecklats i och med det kyrkliga inflytandet i den svenska arvsrätten på 1200- 

talet. Vid den tiden var det endast arvlåtarens släktingar som ärvde. Kyrkan hade som intresse 

att det skulle finnas möjlighet att kunna testamentera bort egendom till kyrkan. Detta ledde till 

en konflikt mellan kyrkan och släkten. En lösning fick bli att arvlåtaren fick dela 

kvarlåtenskapen mellan sig och sina arvingar, varpå arvlåtaren fick testamentera bort den del 

som tillföll honom, även kallat huvudlottsystemet. I och med den kungliga förordningen 

21/12 1857 infördes regeln om bröstarvingars laglott, vilken var hälften av kvarlåtenskapen 

och som inte fick testamenteras bort.108 

Det finns flera argument beträffande laglottens vara eller inte vara. De skäl som framförts för 

att bevara laglottens bestämmelser är dels för att trygga de laglottsberättigade arvingarna från 

att bli arvlösa, och dels för att få en likafördelning mellan arvingarna. Dessa argument stärks 

ytterligare med resonemang om att det finns en ekonomisk och social samhörighet mellan 

arvlåtaren och bröstarvingarna och att det därför faller naturligt att bröstarvingarna har sin 

arvsrätt.109 Som argument för att avskaffa laglotten har framförts att det får anses meningslös 

att tvinga en förmögen arvlåtare att efterlämna halva sin egendom till sina bröstarvingar, som 

troligen redan befinner sig i bra ekonomisk position. Behovet av att ärva sina föräldrar är 

                                                
106 Bengtsson (2007), s. 98. 
107 Se mer i avsnitt 3.2. 
108 Se mer i avsnitt 3.3. 
109 Se mer i avsnitt 3.4.1. 
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längre inte lika stort som det var vid den tid då bestämmelsen framskaffades. Dessutom 

menade man att det var ovanligt att ett testamente upprättades till förmån för någon 

utomstående och om så vore fallet så torde det finns en ännu starkare social och ekonomisk 

samhörighet mellan testator och testamentstagaren än mellan testator och dennes anhöriga. 

Flera förslag har tillkommit i försök om att avskaffa laglotten, men alla har hittills fått 

avslag.110 

Har man som bröstarvinge mottagit en gåva från arvlåtaren under dennes livstid kan detta ses 

som ett förskott på arvet, enligt 6 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingen är enligt 7 kap. 2 § ÄB pliktig 

att avräkna det som denne fått på sin laglott, vilket även gäller vad denne mottagit på grund av 

testamente.111 Skulle någon annan än bröstarvingen vara mottagare av gåvan som arvlåtaren 

under sin livstid ger bort, och denna gåva är att likställa med testamente har bröstarvingen rätt 

att påkalla sin laglott enligt 7 kap. 4 § ÄB. Detta brukar benämnas som det förstärkta 

laglottsskyddet och är ett förstärkt skydd gentemot bröstarvingen så att arvlåtaren inte kan 

undgå laglottsskyddet genom att under sin livstid ge bort egendomar.112 

Något som kan likna ett testamente eller gåva är en livförsäkring. En livförsäkring kan enligt 

1 kap. 2 § 2 st. FAL tecknas på försäkringstagaren eller någon annans liv och faller in vid 

dödsfall eller livsfall. Det kan finnas förmånstagare vid en livförsäkring, vilket innebär att 

försäkringstagaren förordnat om vem som ska erhålla försäkringsbeloppet då försäkringsfallet 

inträtt, exempelvis make eller barn. Det försäkringsbelopp som utfaller efter 

försäkringstagarens död ska enligt 14 kap. 7 § 1 st. FAL inte ingå i dennes kvarlåtenskap. 

Därmed räknas det inte av på arvet om exempelvis en bröstarvinge skulle stå som 

förmånstagare, vilket skiljer sig mot bestämmelserna om testamente och gåva. Ett 

förmånstagarförordnande kan alltid återkallas om man inte lovat att förordnandet ska stå fast 

enligt 14 kap. 2 § FAL.113  

                                                
110 Se mer i avsnitt 3.4.2. 
111 Se mer i avsnitt 3.6. 
112 Se mer i avsnitt 3.7. 
113 Se mer i avsnitt 3.8. 
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4 Testamente 

4.1 Inledning 
I en av våra grundlagar, i regeringsformens andra kapitel, regleras bestämmelser om 

individens grundläggande fri- och rättigheter. Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:152) 

(cit. RF) är var och ens egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till 

det allmänna eller till någon enskild utom i de fall då det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. Det kan då anses att laglottsskyddet strider mot denna bestämmelse 

eftersom den innebär en inskränkning i egendomsrätten. I förevarande kapitel behandlas 

bestämmelser avseende testamente och inskränkningen av dessa genom laglottsskyddet. 

Exempel på hur denna inskränkning på testamente tas upp för att ge en vidare förståelse i fall 

då situationer som dessa är aktuellt.  

4.2 Allmänt om testamente 

Om någon dör och vill att den egendom som han eller hon lämnar efter sig ska fördelas på 

annat sätt än det som anges i lagen måste ett testamente upprättas av vederbörande. I 

testamentet ska den som upprättar testamentet, testator, ange vilka som ska få hans egendom 

och hur denna ska fördelas mellan dem.114 Testamente är en rättshandling som sker under 

testators livstid men som syftar till något som ska hända när vederbörande dött. Testamente är 

den enda rättshandling för dödsfalls skull, en så kallad dödsrättshandling, som är tillåten i 

svensk rätt, det finns således ingen annan möjlighet för en person att kunna disponera sin 

kvarlåtenskap på ett annat sätt, vilket anges i 17 kap. 3 § ÄB.115 Det kan sägas att det råder 

testationsfrihet, det vill säga att var och en får välja hur kvarlåtenskapen ska fördelas genom 

testamente. Denna frihet är dock inte total, då det finns bestämmelser som begränsar116 denna 

frihet.117 Ett testamente är inte giltigt om innehållet i det strider mot någon lag.118 Testator får 

testamentera sin kvarlåtenskap till vem som helst, såväl fysiska som juridiska personer kan 

alltså vara testamentstagare, så länge den är född vid testators död eller senare framföds vid 

liv, enligt 9 kap. 2 § ÄB.119  Ett testamente ska enligt 11 kap. 1 § 1 st. ÄB tolkas så långt det 

är möjligt så att det överensstämmer med testators vilja.        

                                                
114 Eriksson (2004), s. 92.  
115 Eriksson (2008), s. 139. 
116 Se mer om begränsningar av testamente i avsnitt 4.3. 
117 Eriksson (2008), s. 140. 
118 Walin & Lind (2008), s. 259. 
119 Eriksson (2008), s. 142-143. 
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4.3 Begränsningar av testamente 

4.3.1 Laglottsbestämmelsen 

På grund av laglottskyddet som återges i 7 kap. 1 § ÄB begränsas testationsfriheten, eftersom 

den innebär att bröstarvinge alltid har rätt till hälften av kvarlåtenskapen som den avlidne 

efterlämnar. Om testator skulle testamentera hela eller delar av sin egendom till någon annan 

än sina bröstarvingar har dessa ändå rätt att få ut sina laglotter, det vill säga hälften av 

arvslotten, det krävs då att bröstarvingarna begär jämkning av testamentet hos domstol eller 

testamentstagaren.120 Följande exempel visar hur jämkning ska ske.  

Exempel 1 

Adam avlider och efterlämnar sonen Mikael och en kvarlåtenskap på 400 000 kr. I ett 

testamente har Adam angett att hela hans kvarlåtenskap ska tillfalla organisationen Djurens 

rätt. När Mikael blivit delgiven testamentet begär han att få ut sin laglott. Resultatet blir då 

att kvarlåtenskapen fördelas med 200 000 kr till Mikael (hans laglott) och 200 000 kr till 

Djurens rätt. Hade inte Mikael begärt att få ut sin laglott hade hela kvarlåtenskapen gått till 

organisationen.  

Det finns också fall då en avliden har testamenterat bort sin egendom så att det inkräktar på 

bröstarvinges laglott och då det är en efterlevande make som är testamentstagare. Enligt 7 

kap. 3 § 2 st. ÄB ska det som bröstarvinge erhåller genom att göra sitt laglottsanspråk inte 

omfattas av den efterlevande makens arvsrätt.121 Om det är en efterlevande make som är 

testamentstagare och bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet blir inte resultatet 

detsamma som i exempel 1. Följande exempel visar hur ett sådant fall kan te sig. 

Exempel 2 

Gudrun avlider och efterlämnar maken Thomas och deras gemensamma dotter Anna. Gudrun 

och Thomas har gemensamt giftorättsgods om 400 000 kr, någon annan egendom finns inte. I 

ett testamente som Gudrun upprättat vill hon att all hennes kvarlåtenskap ska tillfalla Thomas 

med äganderätt. Anna begär att få ut sin laglott hos Thomas och resultatet blir följande. 

Efter bodelning ges varje sida (Gudruns och Thomas) 200 000 kr. Kvarlåtenskapen efter 

Gudrun är alltså 200 000 kr. Hälften av detta, 100 000 kr utgör Annas laglott, eftersom hon 

                                                
120 Eriksson (2004), s. 98. 
121 A.a. s. 98. 
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är ensam bröstarvinge. Dessa 100 000 kr får Thomas, men bara med fri förfoganderätt och 

Anna får efterarvsrätt till den delen. Den andra hälften av Gudruns kvarlåtenskap tillfaller 

Thomas i enlighet med testamentet, med äganderätt. Efter bodelning och arvskifte har alltså 

Thomas 300 000 kr med äganderätt och 100 000 kr med fri förfoganderätt. Anna har 

efterarvsrätt till ¼ av Thomas egendom tack vare att hon begärde att få ut sin laglott. 

Däremot får hon inte ut någon egendom direkt vid Gudruns död utan först när Thomas 

avlider.  

4.4 Testamente - en grundläggande rättighet? 
Som nämndes ovan122 är var och en skyddad mot att tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon i enskild, utom i de fall då det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen, 2 kap. 15 § RF. Enligt 11 kap. 1 § ÄB ska man som ovan nämndes utgå 

ifrån testators vilja med testamentet och respektera den i den mån det är möjligt. Det kan 

alltså ses som en grundläggande rättighet att var och en får välja hur kvarlåtenskapen ska 

fördelas genom ett testamente. Anders Agell menar att principen om att tolka testamente efter 

testators vilja kan likställas med fattad testamentsfrihet. Vidare menar Agell att 

testamentsfriheten utgör ett komplement till den privata äganderätten.123 Egendomen som 

avses i 2 kap. 15 § RF borde även gälla för den egendom som ska fördelas vid arvskifte och 

bodelning. Man ska alltså inte kunna tvingas att egendomen fördelas på annat sätt än det man 

själv vill om man har upprättat ett testamente. I en artikel i DN skriver advokat Svante 

Thorsell att fokus snarare borde ligga på de sociala samband och arvlåtarens sista vilja än på 

DNA-koden. Thorsell menar även att laglottsbestämmelsen inkräktar på egendomsrätten i 2 

kap. 15 § RF, som även styrks av EU-rätten. Enligt artikel 17 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna har var och en rätt att förfoga över lagligen förvärvad 

egendom, att nyttja den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom i 

de fall då samhällsnyttan kräver det. Vidare framför Thorsell att det därmed, med stöd av 

grundlagen och rättighetsstadgan, är varje människas rätt att disponera över all sin 

egendom.124 

Även i en motion lämnade riksdagen ett förslag till regeringen om att bestämmelserna kring 

laglotten bör ses över med motiveringen att dessa bestämmelser inte är tidsenliga och att 

                                                
122 Se avsnitt 4.1. 
123 Agell (1999), Testamentsrätt, s. 14. 
124 Thorsell, DN 2012, Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv. 



 24 

laglotten i grunden strider mot egendomsrätten. De menade att det bör vara fritt att själva få 

bestämma över sin kvarlåtenskap även efter sin död.125 

4.5 Sammanfattning 

Ett testamente kan upprättas i de fall då arvlåtaren vill att dennes egendom ska fördelas på 

annat sätt än det som anges i lagen. Ett testamente är en rättshandling som blir verksam först 

när testator avlider och är den enda rättshandling för dödsfalls skull som är tillåten i Sverige. 

Det finns inget annat sätt för en person att disponera sin kvarlåtenskap, vilket står stadgat i 17 

kap. 3 § ÄB.126 Det kan tyckas att det är upp till var och en att ha möjlighet att få kunna 

disponera sin kvarlåtenskap som man vill, så kallad full testationsfrihet, men det finns 

begränsningar till denna testationsfrihet. Laglottsbestämmelsen som innebär att bröstarvingar 

alltid har rätt till sin laglott får ses som en begränsning till testamentet. I fall ett testamente 

inkräktar på laglotten kan bröstarvingar påkalla jämkning av detta och därmed få ut sin del av 

arvet. En bröstarvinge kan alltså inte göras helt arvlös.127 

I 2 kap. 15 § RF stadgas att var och en är skyddad mot att tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller någon enskild. I relation till de bestämmelser som begränsar testationsfriheten, 

laglottsbestämmelsen, kan det därmed anses att dessa står emot varandra. Thorsell menar att 

varje människa borde ha rätt att få disponera över sin egendom hur den vill, med stöd av ovan 

nämnda bestämmelse i RF.128 

                                                
125 Motion 2012/13:C242 Avskaffande av laglotten. 
126 Se mer i avsnitt 4.2. 
127 Se mer i avsnitt 4.3. 
128 Se mer i avsnitt 4.4. 
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5 Avslutning 

5.1 Inledning 
I denna avslutande del kommer det gällande rättsläget att analyseras där en återkoppling till 

det anförda i uppsatsen görs. Ett de lege ferenda- resonemang att föras utifrån vad som 

tidigare i uppsatsen har anförts. Detta kapitel avser att besvara de frågeställningar som ställts 

upp i den inledande delen av uppsatsen genom att även väga in vissa etiska aspekter.129 

Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer och egna slutsatser. 

5.2 Analys 

Den svenska arvsrätten grundar sig i det medeltida samhället, detta gäller främst ärvdabalkens 

bestämmelser om arv och testamente. Tiden då dessa bestämmelser tillkom var i ett samhälle 

som såg ut på ett helt annorlunda sätt än vad det gör idag. Arvsrätten var inte beroende av 

arvlåtarens vilja utan helt bunden av dennes blodsband.130 Redan under medeltiden delade 

man in den avlidnes arvingar i arvsklasser, vilka gäller än idag och är även känt som 

parentelprincipen.131 Det kan tyckas att det föll naturligt att den legala arvsordningen gick till 

så som den gjorde under denna tid, då den ekonomiska och sociala ställningen för familjen 

var av större vikt än vad den exempelvis är idag. Det var viktigt att den mark man ägde, 

jordbesittningen, behölls inom den närmsta släktkretsen eftersom det var denna man försörjde 

sig på. Att därmed utelämna arvsrättsliga rättigheter för den avlidnes avkomlingar torde ge en 

märkbar svår ekonomisk situation för vederbörande. 

Trots helt andra förutsättningar och familjebildningar har den svenska arvsrätten inte 

genomgått några större reformer. Samma regler, som användes då bestämmelserna 

utvecklades, används än idag vid fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Det får därmed 

anses att en förändring av dagens reglering vore högst aktuell.132  

Laglotten och dess bestämmelser har två huvudsyften. Det ena huvudsyftet är att ingen 

bröstarvinge ska kunna göras arvlös.133 Detta syfte får anses vara av största relevans på den 

tid då bestämmelserna infördes eftersom man då behövde arvet för att kunna försörja sig själv 

och sin familj. Idag känns dock detta syfte grundlöst. Som tidigare nämnts har bröstarvingar 

                                                
129 Se avsnitt 1.2. 
130 SOU 1925:43, s. 46. 
131 SOU 1925:43, s. 45. 
132 Varför detta vore aktuellt diskuteras genomgående i analysen. 
133 SOU 1925:43, s. 298.  
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helt andra förutsättningar idag än vad de hade förr i tiden. De har oftast, vid förälderns 

bortgång, redan en god ekonomisk situation och goda möjligheter till att kunna försörja sig 

själva och sina eventuellt egna familjer på egen hand. Ett arv är i dag mer att anse som ett 

tillskott i plånboken än ett behov för att kunna försörja sig själv och sin familj. Trots att det 

kanske faller naturligt att avet ska tillfalla bröstarvingar och att det i de flesta fall ligger i 

arvlåtarens intresse att trygga dennes barns ekonomi kan det finnas situationer då arvlåtaren 

vill handla annorlunda. Även då arvlåtaren gör en aktiv handling och förordnar om sin 

kvarlåtenskap genom testamente får denne inte inskränka på laglotten även om arvlåtaren 

skulle ha goda skäl till att vilja göra det. Dessa argument lyftes även fram i försök om att 

avskaffa laglotten och dess bestämmelser.134 Det får anses att dessa skäl borde ha varit starka 

nog till att förslaget skulle ha gått igenom. 

Det andra huvudsyftet med laglotten och dess bestämmelser är att det ska råda en rättvis 

fördelning av kvarlåtenskapen mellan bröstarvingarna.135 En bröstarvinge ska inte kunna få 

mer av kvarlåtenskapen på en annan bröstarvinges bekostnad. Det kan tyckas att detta syfte å 

ena sidan är relevant även än idag men det kan å andra sidan göras helt utan verkan, 

exempelvis med hjälp av livförsäkringar. Därmed kan det tyckas att även detta syfte står sig 

grundlöst. Att man som individ, enligt 11 kap. 1 § FAL, har rätt till att teckna en livförsäkring 

och förordna om en förmånstagare kan tyckas likna ett testamentsförordnande. Till skillnad 

från ett testamente ska det försäkringsbelopp som tillfaller förmånstagaren, enligt 14 kap. 7§ 

FAL, inte avräknas på arvet.136 Låt oss anta att arvlåtaren har två bröstarvingar, som vardera 

har rätt till sin laglott, men i livet väljer arvlåtaren att teckna en livförsäkring på sig själv och 

sätter endast sina ena bröstarvinge som förmånstagare. När då försäkringstagaren (eller 

arvlåtaren) avlider tar båda ut sin rätt till laglotten och försäkringsbeloppet tillfaller den 

bröstarvinge som stod som förmånstagare på livförsäkringen. Detta kan vara en helt verklig 

situation, eftersom den inte bryter mot någon lag och att det faktiskt finns en rättighet att 

handla på detta sätt. Det torde därmed sätta ”rättvisesyftet” ur sin funktion och bli helt utan 

verkan eftersom den ena bröstarvingen erhåller både sin laglott och försäkringsbeloppet 

medan den andre endast får sin laglott. Försäkringstagaren kan dock ange att avräkning ska 

ske på arvet, vilket ju var fallet som HD tog ställning till i NJA 1996 s. 428. Det får anses att 

om sådan avräkning ska ske ska detta anges tydligt eftersom det annars kan bli svårtolkat om 

                                                
134 Se mer i avsnitt 3.4.2. 
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136 Se mer i avsnitt 3.8. 
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ett testamente skulle tecknas en viss tid efter att en livförsäkring med förmånstagare 

tecknats.137  

Det som till synes verkar vara den viktigaste aspekten beträffande laglotten är just skyddet för 

särkullbarn. Detta skäl har funnits med som en av anledningarna till att bevara laglotten och 

dess bestämmelser.138 Sett ur bröstarvingars synvinkel får det anses att detta är det enda skäl 

och argument som håller när man talar om att behålla laglottsskyddet, eftersom det annars är 

en stor risk att särkullbarn kommer i kläm vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Syftet torde 

dock kunde tillgodoses på andra sätt än genom laglottsskyddet. Det kan även ifrågasättas 

huruvida storleken på laglotten, som ju är hälften av kvarlåtenskapen, är rimlig eller inte. Om 

ett bevarande av laglotten är ett måste för att kunna trygga särkullbarn skulle storleken av 

laglotten kunna minskas och exempelvis motsvara en fjärdedel av kvarlåtenskapen istället för 

hälften utav den. Arvlåtaren skulle därmed ha mycket större kvot som denne fritt kan 

disponera över.  

Ett annat argument som lyfts fram i försök att avskaffa laglotten är att den efterlevande 

makens rättigheter skulle stärkas.139 I och med att bröstarvingar vanligtvis har ordnade 

ekonomiska förutsättningar då möjligheterna att få bra lön uppnås i relativt låg ålder ansågs 

behovet av arv och rätt till laglott inte lika stort som vid den tid då bestämmelsen tillkom.140 

Skyddet för den efterlevande maken torde främst rikta sig mot den avlidnes särkullbarn, som i 

dagsläget har rätt att få ut sin laglott direkt då arvlåtaren avlidit, till skillnad från 

gemensamma bröstarvingar som ju måste vänta till den efterlevande maken avlidit innan de 

kan få ut sin del av arvet. Väljer den avlidnes särkullbarn, som eventuellt redan befinner sig i 

en god ekonomisk situation, att ta ut sin del av arvet direkt kan denne sätta den efterlevande 

maken i en svår ekonomisk sits.141 Särkullbarnet kan även välja att avstå från sin del av arvet 

direkt och vänta på att få ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlidit, alltså vänta på 

efterarvet. Beroende på vilken slags relation särkullbarnet haft till arvlåtarens ”nya familj” 

torde detta vara en relativt bra lösning för att stärka den efterlevande makens arvsrätt. Det 

torde finnas situationer då särkullbarnet inte känner någon samhörighet till den ”nya 

familjen”, allra helst efter arvlåtarens bortgång, därmed kan det ifrågasättas huruvida denna 

lösning är att beakta som verksam eller inte. I och med att makens rättigheter stärktes torde 
                                                
137 Jämför fallet i NJA 1976 s. 24 där förordnandet enligt livförsäkringen skulle fasthållas, trots ett senare tecknat 

testamente. 
138 SOU 1981:85, s. 209. 
139 SOU 1964:35, s. 363. 
140 SOU 1964:35, s. 364. 
141 Motion 2012/13:C309. 
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det innebära att de gemensamma bröstarvingarnas skydd minskades till förmån för maken, 

eftersom de ju måste vänta på att den efterlevande föräldern avlider innan de kan få ta ut sitt 

arv. Därmed kan det tyckas att den svenska lagstiftningen vad gäller arvsrätt kommit en bit på 

vägen i processen om att minska bröstarvingars rätt till arv och därmed öka arvlåtarens 

rättighet att själv få förordna om sin kvarlåtenskap. 

Att den efterlevande makens rättigheter skulle stärkas endast genom att laglottsskyddet 

avskaffas kan diskuteras. Det skulle inte innebära ett hundraprocentigt skydd för den 

efterlevande maken per automatik. Det skulle då finnas en möjlighet för arvlåtaren att 

testamentera bort all sin kvarlåtenskap och lämna den efterlevande maken arvlös om denne så 

skulle vilja. I verkligheten torde detta kanske vara ovanligt eftersom det är ovanligt att ett 

testamente tecknas till förmån för någon utomstående och att maken faktiskt är den som det 

allt som oftast testamenteras till.142 

Även argumentet om att den ekonomiska och sociala samhörigheten är störst inom den 

närmsta familjekretsen torde kunna diskuteras vidare.143 Som även nämndes som argument i 

ett förslag om att avskaffa laglotten och dess bestämmelser torde det vara ett starkt bevis på 

att det finns någon slags social och ekonomisk samhörighet mellan arvlåtaren och den eller de 

som denna valt att testamentera till. Har arvlåtaren valt att testamentera sin kvarlåtenskap till 

någon annan än inom familjekretsen, alltså till någon utomstående, torde detta bevisa en ännu 

starkare samhörighet än mellan arvlåtaren och dennes familj. I och med att familjebegreppet 

inte är detsamma som det var då bestämmelserna om laglotten utvecklades torde detta 

begrepp även medföra en ny inställning till huruvida samhörigheten inom familjen är den 

starkaste eller inte. Det kan finnas situationer då arvlåtaren och bröstarvingen inte har någon 

samhörighet med varandra förutom blodsbandet. Det kan till och med vara så att 

bröstarvingen av olika anledningar tagit avstånd från sina föräldrar men som ändå hävdar sin 

rätt till laglott när detta väl blir aktuellt. Laglottsskyddet tvingar alltså en förälder att 

efterlämna delar av sin egendom till sina barn trots att denne kanske hellre hade sett att 

kvarlåtenskapen skulle tillfalla någon mer behövande och som denne känner större 

samhörighet till.144 

Det kan tyckas att det borde vara varje människas rätt att fritt få disponera över sin egendom 

både under och efter sin livstid. Men en viss omständighet är att gåvor som den avlidne givit 

                                                
142 Se mer i avsnitt 3.4.2. 
143 SOU 1925:43, s. 299. 
144 Se mer i avsnitt 3.4.2. 
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bort till bröstarvinge under sin livstid ska räknas av på arvet enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Det 

kan alltså ses som ett förskott på arvet, även om arvlåtaren vid gåvotillfället inte hade detta 

som avsikt. Idag måste den som ger bort en gåva ange att gåvan inte är att anse som ett 

förskott på arvet, exempelvis genom gåvobrev.145 Det måste alltså ligga i varje människas och 

framförallt arvlåtarens vetskap att man måste ange att gåvor inte är att anse som förskott på 

arvet. Det kan tyckas att det vore bättre om det vore tvärtom, att man istället anger att en gåva 

som man gett bort ska avräknas på arvet. Det blir då tydligt om arvlåtaren hade detta som 

avsikt vid gåvotillfället eller inte. Det förstärkta laglottsskyddet är ytterligare ett skydd för 

bröstarvingar gentemot arvlåtaren. Detta gäller i fall då någon annan än en bröstarvinge 

mottagit en gåva från arvlåtaren under dennes livstid och gåvan är att likställa med ett 

testamente. Bröstarvingar har alltid rätt att påkalla sin laglott med hjälp av detta skydd, vilket 

återfinns i 7 kap. 4 § 1 st. ÄB.  Det innebär alltså att det inte finns någon möjlighet för 

arvlåtaren att kringgå laglottsbestämmelsen genom att under sin livstid ge bort egendom till 

någon som denne kanske anser vara mer behövande eller som denne känner en stark 

samhörighet till.146 

Sett ur bröstarvingars perspektiv torde dessa skydd vara självklara eftersom de inte riskerar att 

stå arvlösa när kvarlåtenskapen ska fördelas. Arvlåtaren hindras också från att gynna en 

bröstarvinge mer än en annan eftersom en bröstarvinge är pliktig att avräkna det som denne 

fått som gåva på sin laglott om gåvan är att anse som förskott på arvet, enligt 7 kap. 2 § ÄB. 

Arvlåtaren kan därmed inte missbruka bröstarvingarnas arvsrätt genom att i livet ge bort 

egendom till någon utomstående. Ur arvlåtarens perspektiv kan det tyckas att en arvlåtares 

sista vilja ska respekteras fullt ut, trots att en eller flera bröstarvingar kan missgynnas. I 2 kap. 

15 § RF fastslås individens rättigheter om att ingen kan bli tvingad att avstå sin egendom till 

det allmänna eller till någon enskild. En avräkning på grund av gåva och det förstärkta 

laglottsskyddet torde innebära en inskränkning i egendomsrätten. Det kan då tyckas att 

egendomsrätten ter sig verksam under livstiden, men att den på något sätt blir verkningslös 

vid dödsfall på grund av det existerande laglottskyddet. Denna inskränkning torde därmed 

innebära att äganderätten mer eller mindre upphör vid döden eftersom man sätter familjens 

rätt före arvlåtarens sista vilja, vilket bevisades i exempel 1147 ovan.148 Ett testamente ska ses 

som en personlig rättshandling där testator sista och yttersta vilja uttrycks. Det kan å ena sidan 
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146 Se mer i avsnitt 3.7. 
147 Se avsnitt 4.3.1. 
148 Se mer i avsnitt 4.4. 
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ifrågasättas hur etiskt rätt det är att en testators sista vilja, vilken tydligt uttryckts genom ett 

testamente, inte respekteras fullt ut på grund av att bröstarvingar påkallar sin rätt till laglott. Å 

andra sidan kan det diskuteras hur etiskt rätt det är gentemot bröstarvingar om de skulle 

riskera att stå helt utav arv efter fördelning av kvarlåtenskapen. Det torde dock, om fallet 

skulle vara att bröstarvingar skulle stå helt utan arv, finnas starka skäl bakom varför arvlåtaren 

inte låtit sina bröstarvingar ärva.  

Det kan tyckas att den svenska familjerättslagstiftningen bygger på vissa etiska aspekter som 

exempelvis rättvisa. Lagstiftaren har å ena sidan sökt bevara bröstarvingars rätt till laglott i 7 

kap. 1 § ÄB, samtidigt som det å andra sidan har lagstiftats att ett testamente ska tolkas så att 

det överensstämmer med testators vilja, enligt 11 kap. 1 § ÄB. Det torde, och har bevisats149 

att dessa intressen kan komma att stå mot varandra, man kan då fråga sig vilken princip som 

väger tyngst. Av de rättsfall som tidigare tagits upp att döma torde bröstarvingars rätt till 

laglott vara av större tyngd än principen om att tolkningen av ett testamente ska 

överensstämma med testators vilja. Laglottens ändamål, vilket var att det ska ske en rättvis 

fördelning av kvarlåtenskapen mellan bröstarvingarna torde inte bli uppnått genom att 

arvlåtaren begränsas av laglotten. En testator ska vara fri att testamentera bort sin 

kvarlåtenskap även till annan än bröstarvinge. Eftersom laglotten endast utgör hälften av 

arvlåtarens kvarlåtenskap kan arvlåtaren fritt disponera den andra hälften som inte inkräktar 

på dennes bröstarvingars laglott.150 Det innebär alltså att arvlåtaren kan testamentera bort sin 

andra hälft till en av sina bröstarvingar eftersom den inte inkräktar på någon annan 

bröstarvinges laglott. Vilket innebär att argumentet om att laglotten bidrar till en rättvis 

fördelning mellan bröstarvingarna ännu en gång inte är hållbart. 

Genom att ta bort laglottsskyddet behöver inte det innebära att bröstarvingar bli arvlösa per 

automatik. De har fortfarande den legala arvsrätten att gå efter, vilket innebär att arvet 

tillfaller bröstarvingar om inget testamente har upprättats. Ett avskaffande av laglotten skulle 

endast innebära att bröstarvingar mister sin rätt att kunna kräva sin rätt till laglott om 

kvarlåtenskapen skulle ha testamenterats till någon annan. Sett till laglottens syften står dessa 

grundlösa eftersom bröstarvingar i normala fall redan befinner sig i en god ekonomisk 

situation, eller har i alla fall möjlighet att uppnå detta under en kortare tid än vad man kunde 

förr. Arvlåtaren kan även på flera sätt gynna en bröstarvinge framför en annan genom att 
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exempelvis teckna en livförsäkring med denne som förmånstagare eller testamentera den 

andra halvan av kvarlåtenskapen som ju inte innefattas av laglotten.151 

Bara genom att man kan kringgå laglottsbestämmelserna via andra lagstadgade rättigheter, 

exempelvis genom livförsäkringar, torde det vara bevis nog på att bestämmelserna om 

laglotten är föråldrade. Men det torde även finnas en annan problematik. För att kunna 

kringgå systemet måste man vara medveten om det och förstå hur det fungerar. Det kan då 

ifrågasättas huruvida vårt regelverk är skapat för gemene man eller endast för den ”rikare” 

befolkningen.  En ”rik” arvlåtare som är medveten om de kryphål lagen har, har bättre 

möjlighet att utnyttja sin rätt att gå och köpa livförsäkringar. Därmed torde den ”rika” 

arvlåtaren ha bättre möjlighet till att kunna kringgå laglottssystemet än en person som inte har 

det lika bra ekonomiskt ställt. Därmed kan det diskuteras hur rättvis lagen egentligen är när en 

person som har det bra ekonomiskt ställt kan kringgå laglottssystemet på ett lättare sätt än en 

person som har det mindre bra ställt. Det får därmed anses vara viktigt att laglottsystemet 

avskaffas eller i alla fall uppdateras och förändras på ett sådant sätt att det passar in i dagens 

moderna rättssamhälle. Detta för att inte vissa personer ska gynnas mer eller mindre när det 

kommer till möjligheterna till att kunna kringgå den genom lagstadgade rättigheter.  

Det kan tyckas vara märkligt att individens rättigheter inte blivit viktigare när det kommer till 

dödsfall. Det stadgas bestämmelser i exempelvis RF och rättighetsstadgan från EU, vilka på 

något sätt tycks syfta till att stärka individens rättigheter. Varför dessa rättigheter inte är 

tillräckligt långtgående och gäller även efter dödsfall torde vara något som bör beaktas när 

ställning ska tas till huruvida laglottssystemet ska bevaras eller inte. 

5.3 Egna slutkommentarer 

Det får anses att laglottssystemet inte är tidsenligt och passar in i vårt moderna rättssamhälle. 

Trots detta har flera förslag om ett avskaffande av laglotten avvisats. Det kan tyckas att det är 

hög tid att ompröva den inställningen. Det borde diskuteras på nytt varför laglottsskyddet 

finns och för vems skull. Argument som lyfts fram i denna uppsats för att bevara laglotten 

torde inte vara hållbara länge till. Syftena med laglotten får anses vara grundlösa, dels för att 

det går att kringgå dem och dels för att det inte är anpassade efter hur samhället har utvecklats 

sen tiden då laglotten kom till. Full testationsfrihet torde därmed vara en lämplig anpassning 

för hur samhället ser ut och har utvecklats till idag. Det är som ovan nämnts ändå ovanligt att 

ett testamente upprättas till förmån för någon utomstående, men vid de situationer då detta blir 

                                                
151 Se mer i avsnitt 3.8 om livförsäkring samt 3.2 om laglottens innebörd (den disponibla kvoten). 
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aktuellt borde testators vilja respekteras fullt ut, utan begränsningar i form av ett 

laglottsskydd. 
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