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Abstract 

Death can lead to a lot of conflicts of interest in connection with the distribution of the de-

ceased's estate. At the center of this conflict of interest is the deceased's wishes, but we also 

have to take into account the deceased's spouse or partner, children and other relatives' interests. 

In 1987 a reform of the laws of inheritance was carried out which expanded the surviving 

spouse's right to inherit. The idea was to further protect the surviving spouse by giving them 

the right to inherit the first deceased spouse's estate with free disposition before the joint heirs. 

A further change was the so-called affinity heritage (svågerskapsarvet) that was introduced in 

the Inheritance Code (Ärvdabalken (1958:637) 3 kap 8§). This section of the law provides that 

when there are only heirs after one spouse, then those heirs inherit both spouses before the 

Swedish General Inheritance Fund (Allmänna arvsfonden). The preliminary work did not ded-

icate the regulation a lot of space, but it has nonetheless been the subject off an extensive debate 

in the legal doctrine regarding the interpretation and application of the regulation. 

The uncertainties surrounding the regulation consists of three parts, namely the judicial nature 

of the regulation, which relatives are entitled to the inherit, and if there is a requirement for 

positive right to secondary succession. 

In the following essay I will analyze the impact of, and to provide clarity to the interpretation 

and application of the regulation. To anchor this analysis in the current law, I will set the doc-

trine against relevant practice in the area, including a new court case NJA 2016 s.442. 

The analysis will also discuss how the law relates to the purpose of the regulation, to exclude 

the Swedish Inheritance Fund's right in cases where there are still living relatives entitled to 

inheritance on the first deceased spouse's side. 
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Sammanfattning 

Dödsfall kan leda till en hel del olika intressekonflikter i samband med fördelningen av den 

avlidnes kvarlåtenskap. I centrum för denna intressekonflikt står den avlidnes önskan, men vi 

har även att beakta den avlidnes make eller partner, barn och övriga släktingars intressen. 

1987 utfördes en reform av Ärvdabalken som utvidgade efterlevande makes rätt till arv. Tanken 

var att ytterligare skydda den efterlevande maken genom att ge denne rätten att med fri förfo-

ganderätt ärva den först avlidna makens kvarlåtenskap före de gemensamma bröstarvingarna i 

boet.  

En ytterligare förändring var de så kallade svågerskapsarvet som infördes i Ärvdabalken 

(1958:637) 3 kap 8§. Detta lagrum stadgar att då det bara finns arvingar efter ena maken, så ska 

dessa arvingar ärva båda makarna före Allmänna arvsfonden. Regleringen i 3 kap 8§ Ärvdabal-

ken kom inte att tillägnas mycket utrymme i förarbetena, men har trots detta gett upphov till en 

omfattande debatt i den juridiska doktrinen kring paragrafens tolkning och tillämpning. 

Oklarheterna kring regleringen består av tre moment, paragrafens rättsliga natur, vilka släk-

tingar som är arvsberättigade, samt om det föreligger ett krav på konkret rätt till efterarv.  

I följande uppsats kommer jag analysera effekterna av samt att ge klarhet i frågan om tolkningen 

och tillämpningen av regleringen i 3:8 ÄB. För att förankra denna analys i gällande rätt kommer 

jag att ställa doktrinen mot relevant praxis på området, bland annat ett nytt rättsfall NJA 2016 

s.442. 

Analysen kommer även beröra hur gällande rätt förhåller sig till lagens syfte, att utesluta All-

männa arvsfondens rätt i de fall det fortfarande finns arvsberättigade släktingar på den först 

avlidna makens sida. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Döden är och har alltid varit en självklar del av livet. Som sådant har successionsrätten och dess 

olika moment alltid fyllt en viktig funktion inte minst för den avlidnes efterlevande. Olika in-

tressen/intressekonflikter kan uppstå i samband med fördelningen av den avlidnes kvarlåten-

skap och det blir då av största vikt att på bästa sätt tillgodose/ reda ut dessa. Å ena sidan står 

den avlidnes intressen i centrum, dessa kan vara specifikt angivna genom testamente eller äkt-

enskapsförord eller agera vägvisare genom att vara en tyst förnimmelse hos släktingar och andra 

närstående. Å andra sidan har man att tillgodose efterlevande make, samt övriga arvingars, va-

rierande intressen.  

Rätten till arv och hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan den avlidnes arvingar är reglerat i 

Ärvdabalken. Olika familjekonstellationer eller händelser efter den först avlidne makes död kan 

dock innebära att frågan blir både rättsligt och politiskt mer komplicerad.  

1987 års reform innebar att efterlevande makes rätt utvidgades genom att denne fick rätten att 

med fri förfoganderätt ärva före gemensamma bröstarvingar. Gemensamma bröstarvingar fick 

istället bevaka sin rätt till efterarv vid den efterlevande makes död. 

Ytterligare en  förändring var de så kallade svågerskapsarvet som infördes i Ärvdabalken 

(1958:673) 3 kap 8§ (ÄB). Detta lagrum stadgar att då det bara finns arvsberättigade släktingar 

efter ena av makarna så ska dessa arvingar ärva, även den sist avlidna makens kvarlåtenskap, 

före Allmänna arvsfonden.  

Regleringen i 8§ må verka okomplicerad med anledning av det ringa utrymme det tillägnats i 

förarbeten. Trots detta har lagrummet och dess tillämpning gett upphov till meningsskiljaktig-

heter och en extensiv debatt i den juridiska doktrinen. 

Meningsskiljaktigheterna rör tre centrala frågor; 

- Är 3 Kap 8§ en regel om lottläggning eller andelsbestämning? Det vill säga ska arvet 

anses härröra från endast en eller en del från vardera avlidna maken? 

- Vilka ska anses vara arvsberättigade enligt lagrummets mening? Var drar man gränsen 

för vem som kan ärva i en sådan situation? 
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- Krävs det en konkret rätt till efterarv för att lagrummet ska bli tillämpligt? 

Den förvirring som ännu råder gör sig även gällande i praxis, senast genom NJA 2016 s.442 

där rättsfrågan gällde om rätten till efterarv i 3:8 ÄB också ska anses omfatta fall då efterarvsrätt 

för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente.  

1.2. Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera effekterna av samt att ge klarhet i frågan om tolk-

ningen och tillämpningen av 3:8 ÄB samt att belysa detta med utgångspunkt i praxis, bland 

annat det nyutkomna rättsfallet NJA 2016 s.442. 

Jag ämnar även beröra paragrafens utveckling sedan dess tillkomst samt diskutera de effekter 

den kan komma att ha i den framtida rättsutvecklingen. 

Med anledning av detta ställer jag mig följande frågeställningar; 

- Vad är syftet med svågerskapsarvet i 3:8 Ärvdabalken? Samt hur ska 3:8 ÄB tillämpas? 

- Hur ställer sig praxis på området  till de meningsskiljaktigheterna som råder kring tolk-

ningen och tillämpningen av 3:8 ÄB? 

- Hur förhåller sig tolkningen och tillämpningen av 3:8 ÄB till syftet med regleringen 

samt vad kan detta få för betydelse för den framtida rättsutvecklingen? 

1.3. Avgränsning  

Uppsatsen kommer att i huvudsak beröra svensk rätt. Eventuella komparativa inslag kommer 

endast ske i syfte att belysa den svenska rätten. Vidare kommer gällande rätt beröras och rätts-

historiska inslag endast förekomma som ett led i att förstå och belysa gällande rätt på området. 

Svågerskapsarvet blir endast tillämplig i de fall bodelning sker mellan makar med anledning av 

endera makens död. Detta innebär att andra bodelning med anledning av exempelvis äkten-

skapsskillnad inte är relevanta och därför inte kommer att beröras i denna uppsats. 
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1.4. Metod och material 

1.4.1. Rättsdogmatisk metod 

I uppsatsen tillämpas huvudsakligen den rättsdogmatiska metoden. Denna metod ämnar fast-

ställa gällande rätt med hjälp av traditionella juridiska rättskällor, dessa är lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Den rättsdogmatiska metoden kan sägas bestå av två olika delar som förhål-

ler sig till varandra under metodens tillämpningsprocess. Den ena är att beskriva gällande rätt 

och den andra att systematisera den, dvs. finna samband i gällande rätt på det område som 

undersöks.1   

I detta arbete ämnar jag kritiskt tolka och analysera de relevanta källorna på området samt för-

söka bringa klarhet i tillämpningen av svågerskapsarvet. Jag kommer även att analysera och 

diskutera de meningskonflikter som uppkommit sedan regleringens tillkomst. 

Den rättsdogmatiska metoden är nära anknuten till det praktiska juridiska arbetet, dock varierar 

dess tillämpning mellan den praktiska och den akademiska tillämpningen av metoden. Vid en 

sådan akademisk tillämpning som sker generellt vid uppsatsarbeten ligger fokus på systemati-

seringen av gällande rätt snarare än på problemlösningen. Målet är att nå ett koherent resultat 

som kan agera vägledning och vara av värde för rättstillämpningen2.  

Ett problem vid användningen av en rättsdogmatisk metod kan vara det faktum att rättsdogma-

tiken använder sig av ett begränsat antal källor. Källans auktoritet blir då avgörande för ana-

lysens intersubjektivitet, dvs. möjligheten att kontrollera att resultatet går att återskapas.3 I mitt 

fall blir detta minst sagt relevant då jag i min uppsats kommer hänvisa till doktrin från 90-talet. 

Doktrin anses ofta som den lägst stående av de traditionella rättskällorna, inte minst då den är 

en källa till information om de övriga tre. Å andra sidan anses doktrin vara en relevant rättskälla 

för sig själv och har därför ändå ett visst värde vid en undersökning av gällande rätt4. 

Eventuella brister på tillförlitlighet och aktualitet kan läkas genom att utnyttja relevant praxis 

på området. Jag ämnar därför utnyttja NJA 2016 s.442 samt övrig relevant praxis att jämföra 

med den doktrin som finns på området. Rättsfallet kan sägas vara av hög auktoritärt värde då 

                                                             
1 F. Korling & M. Zamboni, Juridisk metodlära, (2013) Studentlitteratur AB,  s. 21. 
2 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3e uppl (2015) Nordstedts Juridik, s. 43. 
3 Sandgren, s. 13 samt 43-44. 
4 Sandgren s. 44. 
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rättsfallet är relativt nytt (från den första juni 2016) och kan därmed anses vara ett uttryck för 

”gällande rätt” på området, samt att det är avgjort av högsta domstolen. 

1.4.2. Rättsanalytisk metod 

Den rättsanalytiska metoden är inte erkänd av alla. Trots detta används den då den bäst förklarar 

de avsteg från den traditionella rättsdogmatiska metod som blir nödvändiga för detta arbete.  

Som metod är den vagt utformad och lutar sig starkt på den rättsdogmatiska metodens tillväga-

gångssätt. Den rättsanalytiska metoden öppnar dock för möjligheten till en friare användning 

av icke traditionella källor samt inslag av olika metoder för att utföra en analys av gällande 

rätt.5 

Tanken med denna uppsats är, som ovan beskrivits, att gå utöver fastställandet av gällande rätt 

på området och utföra en analys av denna samt att utifrån denna analys diskutera tillämpningen 

samt effekterna av 3 kap 8§ ÄB. För att på bästa sätt utföra detta kommer uppsatsen ha inslag 

av komparativrättslig samt rättspolitisk metod. Den rättsanalytiska metoden öppnar för sådana 

inslag av andra metoder och deras relevanta rättskällor utan att de för sig behöver påverka me-

todvalet och utförandet av uppsatsarbetet i stort. 

1.4.3. Komparativrättsliga samt rättspolitiska inslag 

Det material som huvudsakligen kommer användas i uppsatsen är, som ovan nämnts, tradition-

ella juridiska rättskällor såsom lagtext, förarbeten, juridisk doktrin samt praxis. Rättskällorna 

jag kommer att använda är till största del Svenska, men inslag av nordiska källor förekommer. 

Den komparativrättsliga metoden syftar till att jämföra inhemsk och utländsk rätt med varandra 

för att nå ett visst syfte. Detta syfte kan påverka vidden av de komparativrättsliga inslagen samt 

det arbete som måste läggas ner för att ge läsaren en förståelse för den utländska rättens funktion 

och utformning.6 I förevarande fall är syftet endast att i enstaka fall jämföra lagstiftningen inom 

de nordiska länderna för att på så sätt belysa den svenska, vilket innebär att någon långtgående 

bakgrund inte kommer vara nödvändig.  

Uppsatsen kommer även ha inslag av en rättspolitisk analys.  

                                                             
5 Sandgren, s. 54. 
6 Sandgren, s. 54. 
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Den rättspolitiska metoden har till syfte att analysera den gällande rätten för att på så sätt utreda 

om denna ska ändras för att t.ex. uppfylla ett visst ändamål eller tillgodose en viss värdering på 

ett bättre sätt. Analysen medför att ett visst inslag av värderingar inte kan uteslutas.7 

Rättsdogmatikens uppgift, att utröna gällande rätt de lege lata, krockar till viss del med den 

rättspolitiska metoden då denna inbegriper utnyttjandet av värderingar samt en de lege ferenda 

analys.8 Detta utgör dock just ett sådant hinder som den rättsanalytiska metoden strävar efter 

att överkomma. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Ett första inledande kapitel, fyra avhandlande kapitel (kap 2-5) 

som var och en avslutas med en sammanfattning där kapitlets centrala delar tas upp samt en 

kortare diskussion om kapitlets innehåll kommer föras. Ett sjätte kapitel kring rättsfallet NJA 

2016 s.442 samt ett sjunde avslutande diskussionskapitel. 

Det inledande avsnittet (Kap.2) består av en kort redogörelse för arvsordningen som ämnar ge 

läsaren en grundläggande förståelse för de centrala arvsrättsliga momenten och begreppen samt 

dess utveckling fram till idag. Här finns även ett kort avsnitt om allmänna arvsfonden och dess 

verksamhet, samt vad som kommer att ske med kvarlåtenskapen då den avlidne saknar arvingar. 

Tredje kapitlet redogör för efterlevande makes arvsrätt samt dess historiska utveckling från dess 

tillkomst till idag. Kapitlet introduceras med en kort beskrivning av giftorätten samt en förkla-

ring av makes rätt enligt 3 kap. ÄB, vilket sedan lägger grunden för en mer omfattande redo-

görelse av dess förhållande till övriga arvsberättigade i boet samt vad som kommer att hända 

med arvet sedan efterlevande makes död. Sist i kapitlet vävs detta samman i en kort samman-

fattning och inledande diskussion. 

I fjärde kapitlet redogörs för svågerskapsarvet enligt 3:8 ÄB och de inledningsvis nämnda me-

ningsskiljaktigheterna som uppkommit sedan dess tillkomst. Här berörs de inledningsvis pre-

senterade diskussionsområdena angående lagrummets bestämning som arvsföljdsregel eller re-

gel om andelsbestämning, vart gränsdragningen för arvsberättigade arvingar sker samt om en 

konkret arvsrätt ska krävas för att regeln ska bli tillämplig. Kapitlet avslutas med en samman-

fattning samt en inledande analys kring konsekvenserna av de olika ställningstagandena.  

                                                             
7 Sandgren, s. 48. 
8 Sandgren, s. 47. 
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Femte kapitlet handlar om tolkningsregeln i 12:1 ÄB samt dess effekt för tolkningen av testa-

menten i 3:8 ÄB situationer. Kapitlet berör även bedömningen av förordnanden om fri förfo-

ganderätt eller full äganderätt  i praxis då oklarheter föreligger gällande testators yttersta vilja. 

Avslutningsvis görs en kort sammanfattning av kapitlet samt en inledande diskussion om para-

grafens betydelse för förståelsen av 3:8 ÄB. 

Därefter, i sjätte kapitlet, kommer NJA 2016 s.442 att tas med en kort presentation av varje 

instans resonemang och slutliga dom för sig, för att slutligen diskutera dessa med bakgrund av 

tidigare rätt, gällande rätt samt den relevanta juridiska doktrinen. 

Avslutningsvis, i kapitel sju, sker en omfattande analys av gällande rätt med utgångspunkt i de 

initialt förda frågeställningarna. Här redogör jag även mer ingående för mina egna tankar. Ka-

pitlet avslutas med en sammanfattning samt egna slutkommentarer. 
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2. Successionsrättens grunder 

2.1. Inledning 

De successionsrättsliga reglernas utformning har sina rötter långt tillbaka i tiden men reglerna 

kring arv och testamente har förändrats förhållandevis långsamt under denna tid. Många gamla 

principer om fördelningen av kvarlåtenskap är därför fortfarande gällande idag. 

Jordägandet var den avgörande samhällsfaktorn vid utformandet av de allra första successions-

rättsliga regleringarna.  Jordägandet var nämligen nära knutet till en persons sociala och eko-

nomiska ställning i samhället och det var jorden som utgjorde den huvudsakliga kvarlåten-

skapen i ett dödsbo. I och med dess ekonomiska koppling fördelades ofta arvet på så sätt som 

ansågs ekonomiskt nyttigt, nämligen äldst först9 och män framför kvinnor. Detta verkade för 

att förhindra att jorden splittrades för mycket samtidigt som försörjaren, ofta den äldsta manliga 

bröstarvingen, fick ärva.10 

2.2. Arvsordningen 

En utgångspunkt för att en individ ska ha arvsrätt efter en annan är att man står närmast i tur-

ordning till rätten att ärva den specifika arvlåtaren. Denna turordning anges genom arvsord-

ningen (2 kap ÄB) till den del arvlåtaren själv inte, genom testamente, angett något annat. Dessa 

regler följer till stor utsträckning de genetiska släktband som uppkommer i en familj, genom att 

de närmaste släktingarna får ärva framför de mer avlägsna.11 

I Svensk rätt gäller den så kallade parentelsprincipen, genom vilken man delar in den avlidnes 

släktingar i tre arvsklasser (parentel) utefter hur nära i släktskapet de är med den avlidne.  

Den första arvsklassen ärver i första hand och består av de med närmaste släktskap till den 

avlidne, nämligen dennes barn och barnbarn, dessa kallas för bröstarvingar (2:1 ÄB). I den 

andra arvsklassen hamnar den avlidnes föräldrar, syskon samt syskonbarn (2:2 ÄB), och i den 

tredje arvsklassen den avlidnas mor- och farföräldrar samt deras barn (2:3 ÄB). Kusiner till den 

avlidne har inte rätt till arv och kvarstår inga närmare släktingar kommer arvet tillfalla allmänna 

                                                             
9 Gradualprincipen som innebär att först i arvsordningen ärver kan hittas i Götalagarna, Svealagarna visade istäl-

let på parentelsprincipen som arvsordning, denna gäller fortfarande idag, för mer om denna princip se uppsatsens 

kap 2.2. 
10 M. Brattström och A. Singer, Rätt arv, 4e upp. (2015) Iustus förlag, Uppsala, s. 19f.; Hafström Gerhard, Den 

svenska familjerättens historia, 2 uppl. (1965) Juridiska föreningen i Lund, s. 85ff. 
11 Brattström och Singer s. 30f. 
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arvsfonden12.13 Vidare krävs det att en arvsklass ska vara helt uttömd för att släktingar i nästa 

arvsklass ska kunna ärva enligt principen om successio ordinum. 14 

Ponera att en arvlåtare har tre barn, A, B och C (ingen utav dem har barn), och ingen make. 

Arvlåtarens föräldrar X och Y är fortfarande vid liv.  

Vid arvlåtarens död kommer arvet fördelas lika mellan A, B och C med 1/3 vardera. X och Y 

tillhör andra arvsklassen och kommer därmed inte få något. 

Om C avlider före arvlåtarens död kommer istället A och B ärva allt med ½ vardera. X och Y 

kommer fortfarande inte ärva något.   

X och Ys arvsrätt kommer endast bli aktuellt när alla tre bröstarvingar avlidit utan att efter-

lämna några egna barn. Första arvsklassen kommer därmed anses uttömd och arvsrätten gå 

vidare till andra arvsklassen. 

Endast den som lever vid arvlåtarens död har arvsrätt enligt ÄB 1:1. I de fall en avliden arvinge 

efterlämnar egna arvingar träder dessa avkomlingar i första arvtagarens ställe, denna regel be-

nämns istadarätten.  Dessa avkomlingar måste vara vid liv eller i vart fall avlade vid arvlåtarens 

död15. Här kan det uppstå bevisningssvårigheter om arvtagarens födsel och arvlåtarens död är 

tätt inpå varandra. 

Ytterligare problem kan uppstå om arvlåtarens och arvtagarens död är närliggande eller samti-

diga (till exempel vid en olycka). Ordningen i vilken dödsfallen inträffar får nämligen arvsrätts-

liga konsekvenser.  

En annan viktig successionsrättslig regel är stirpalgrundsatsen, som innebär att kvarlåtenskapen 

skall delas så att varje gren inom varje arvsklass får en lika stor del. Denna grundregel baseras 

på tanken att den avlidne vill gynna  sina arvingar (oftast sina barn) lika.16 

2.3. Allmänna arvsfonden 

                                                             
12 Inskränkningen av den obegränsade släktarvsrätten skedde genom 1928-års reform, se SOU 1925:43; se även 

Agell Anders, Bör kusiner få ärva?, s.9-25, Familjerättsliga studier, Vänbok till Åke Saldeen, (2003) Iustus för-

lag, Uppsala. 
13 Brattström och Singer s. 30ff. Vem som får ärva anges i ÄB 2:4 med hänvisning till 2:1-3. 
14 Brattström och Singer s. 35. 
15 Denna regel har varit gällande sedan de gamla landskapslagarna, see e.g. Upplandslagen ÄB 10:1. 
16 Brattström och Singer s. 32. 
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Allmänna arvsfonden bildades 1928 och har sedan dess tillkomst verkat för att gynna föreningar 

och organisationer som verkar för en bättre verklighet för barn, ungdomar och människor med 

funktionshinder (5§ lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden). Det är Kammarkollegiet som 

ansvarar för förvaltningen av fonden samt avveckling av dödsbon där Allmänna arvsfonden är 

arvsberättigad. Kammarkollegiet ansvarar även utförande av administrativa och handläggande 

uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen är en myndighet vars uppgift är att 

fördela stöd ur fonden till olika projekt, följa upp dessa samt informera om fondens ändamål 

och fondmedlens användningsområde.17 Fondens och kammarkollegiets verksamhet regleras i 

lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden.18 

För de fall den avlidna inte efterlämnar några arvsberättigade släktingar tillfaller kvarlåten-

skapen istället Allmänna arvsfonden. 

Ungefär 625 dödsbon avvecklas varje år till förmån för Allmänna arvsfonden och år 2015 upp-

gick egendomen som helt eller delvis skulle avvecklas för fondens räkning till 524,6 miljoner 

kronor netto.19 

2.4. Sammanfattning 

Detta kapitel har handlat om den legala arvsordningen och arvets historiska framväxt. 

Den ursprungliga arvsrätten var nära knutet till jordägandet och dess behållning inom familjen. 

Därför fördelades arvet så som ansågs allmänt nyttigast nämligen till den äldsta manliga ar-

vingen som skulle se om släktens försörjning. 

Denna arvsordning ersattes sedermera av parentelsprincipen varigenom släktingarna indelas i 

tre parentel där ett senare parentel kan komma att ärva först då det första blivit uttömt. Vidare 

krävs det att en arvinge är vid liv eller i vart fall avlad vid arvlåtares död för att rätt till arv ska 

kunna aktualiseras. 

I sista delkapitlet introduceras även Allmänna arvsfonden och dess verksamhet, då denna kom-

mer att agera motpart för dödsboet för de fall andra arvsberättigade släktingar inte finns att 

finna.  

                                                             
17 Allmänna Arvsfonden, Om Arvsfonden, http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden, Arvsfondens verksamhets-

berättelse 2015, 2016-11-30, s.2. 
18 SOU 1992:120 och prop. 1993/94:124. 
19 Arvsfondens verksamhetsberättelse 2015 s.15. 
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3. Makes rätt till arv 

3.1. Giftorätten 

Äktenskapet medför omfattande ekonomiska konsekvenser som har stark påverkan på indivi-

ders ekonomiska förhållanden. Genom äktenskap övergår som regel den egendom makarna till-

för boet samt egendom de införskaffar under äktenskapet till att bli giftorättsgods, och omfattas 

därmed av den så kallade giftorätten(ÄktB.7:1). Giftorätten innebär att giftorättsgodset kommer 

att ingå i bodelning vid äktenskapets upplösning och delas lika mellan makarna.20 Avgörande 

vid bodelning är makarnas egendomsförhållande vid tiden för dödsfallet (jfr. ÄktB 9:2). 

Giftorättens princip om likadelning har i förarbetena till prop.1986/97:1  ansetts på ett balanse-

rat sätt tillgodose flera delvis motstående intressen såsom självständighet och jämställdhet mel-

lan makarna. Genom giftorätten skyddas även den ekonomiskt svagare maken vid bodelning. 

Detta kan bli särskilt viktigt då ena maken stannar hemma och därmed inte förvärvar en pens-

ionsgrundande inkomst.21 En likadelning av makarnas egendom ansågs generellt medföra det 

mest rättvisa22 resultatet oavsett hur och när den aktuella egendomen förvärvats.23  

Andra faktorer kan dock påverka hur en framtida bodelning ser ut, ett exempel på detta är äkt-

enskapsförord (ÄktB 7:2), där kan anger vilken egendom som ska betraktas som enskild. De är 

dock inte möjligt för makarna att i äktenskapsförord förordna om hur egendomen ska betraktas 

beroende olika möjliga framtida scenarion.24  

3.2. Den historiska utvecklingen 

Tanken om makes rätt till arv, utöver sin giftorätt, kom till uttryck i lag för första gången år 

1920. Enligt då gällande rätt erhöll efterlevande maken halva kvarlåtenskapen (1/4) i arv, då 

först avlidne make saknade arvsberättigade bröstarvingar eller avkomlingar till dessa. Om det 

även saknades arvingar i andra parentelen på den först avlidnes sida erhöll efterlevande make 

                                                             
20 Bodelning kan komma till stånd genom skilsmässa, med anledning av ena makens död samt om makarna ge-

mensamt påkallar detta under bestående äktenskap, 9:1,10:1, 11:3 ÄktB. 
21 Prop. 1986/87:1 s.39ff, Brattström och Singer s. 60 f. 
22 Begreppet rättvisa kan i sig verka opreciserat och därför opassande i en juridisk uppsatstext. Själva ordet avser 

ett tillstånd som innebär lika behandling av lika fall eller lika personer i fråga om resurser och möjligheter. Ur ett 

juridiskt, politiskt och filosofisk perspektiv finns dock inte någon allmängiltig definition av begreppet. Frågan 

kan då bli huruvida begreppet rättvisa kan vara mer eller mindre. Ovan används begreppet i ett försök att illu-

strera det bästa alternativet i den givna situationen. Se www.ne.se, Rättvisa,  2016-12-09. 
23 Prop. 1986/87:1 s. 42-44. samt SOU1981:85 s. 98-102. 
24 Brattström och Singer s.62. 

http://www.ne.se/
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hela kvarlåtenskapen. Motiven bakom denna reform var de nära band mellan makar i förhål-

lande till släktbandens minskade styrka. Någon legal rätt till efterarv infördes dock inte i sam-

band med 1920-års reform. 25 

År 1928 utvidgas makes rätt ytterligare. Genom reformen kom efterlevande make att ärva halva 

kvarlåtenskapen med full äganderätt och andra halvan med fri förfoganderätt för de fall först 

avlidna maken saknade bröstarvingar. Andra parentelen ärvde sedan den sistnämnda halvan vid 

efterlevande makes död. Efterarvingarnas rätt blev en andelsrätt i framtida förmögenhetsmassa 

motsvarande den del av kvarlåtenskapen som var efterarvsberättigande. 

Utöver detta kom efterlevande make att tillförsäkras ett minimibelopp utöver rätten att ta del av 

lösöre i boet. Detta minimibelopp var det som i 1969 års reform kom att omvandlas till en 

basbeloppsregel.26 

Genom 1987 års reform utvidgades makes arvsrätt till att gälla även före gemensamma bröstar-

vingar som fick efterge sin arvsrätt till efterlevande makes död(ÄB 3:1). Syftet med detta var 

att skydda efterlevande make från en eventuell splittring av boet med anledning av makes död.27 

Tidigare hade arvsrätten fyllt en social funktion att ekonomiskt trygga bröstarvingarna vid för-

älderns död. Detta behov hade dock minskat i och med de sociala reformerna under 1900- talet, 

som medförde att arvet inte längre hade samma betydelse för bröstarvingarnas fortsatta försörj-

ning. Den tidigare lagstiftningen gav istället upphov till vissa negativa verkningar. Makarnas 

bo splittrades och tvingade därmed efterlevande make att flytta från den gemensamma bostaden 

och att sälja bohag för att kunna lösa ut bröstarvingarna och bekosta en flytt.28 

Reformen föredrogs även av familjerättssakkunniga i förarbetena till lagen, där det poängterats 

att makar i hög grad upprättat testamenten för att skydda varandra.29  

Särkullbarn behöll dock sin omedelbara rätt till arv, dock med möjligheten att avstå denna till 

efterlevande makes fördel (3:9 ÄB) och istället bli berättigade till en proportionerlig andel i 

efterlevande makes bo. 

                                                             
25 Göran Lind & Gösta Walin, Kommentar till Ärvdabalken, del I, 6 uppl. (2008) Nordstedts Juridik 

 s. 47; NJA II 1921 s. 275, visar på sedvana som uppstått för barnlösa makar att testamenterar allt till efterle-

vande make.  
26 Kommentar till ÄB s.48. 
27 Kommentar till ÄB s. 49. 
28 Prop. 1986/87:1 s.82, Kommentar till ÄB s. 49. 
29 SOU 1981:85 s.107-109., 194-195, 546-548; Brattström och Singer s. 78. 
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För att ytterligare skydda efterlevande make från en eventuell splittring av boet infördes rätten 

för efterlevande make att påkalla 12:2 ÄB och på så sätt få behålla sitt giftorättsgods eller del 

där av såsom sin del i boet. Detta alternativ blir klart mer fördelaktigt för de fall efterlevande 

makes giftorättsgods överstiger halva boet. Skyddet riktar sig specifikt mot eventuella särkull-

barn som har rätt att få ut sitt arv redan vid den först avlidnes bortgång.30 

Beträffande den legala åtskillnaden mellan gemensamma och icke gemensamma bröstarvingar 

(särkullbarn)31 yttrade departementschefen att de sistnämnda ofta inte har samma känslomäss-

iga band till den efterlevande maken och att de därmed inte ska tvingas vänta till efterlevande 

makes död.32 

Detta uttalande kan anses tveksamt inte minst med anledning dagens varierande familjekonstel-

lationer som medför att känslomässiga gränser mellan gemensamma och icke gemensamma 

barn suddas ut. Detta rättas dock till genom möjligheten till arvsavstående enligt 3:9 ÄB (för 

minderåriga särkullbarn se 15:6 2st FB), dock inte helt utan ekonomisk risk och konsekvenser 

för särkullbarnen vilket berörs ytterligare länge fram i uppsatsen.33  

3.3. Arv med fri förfoganderätt 

Den arvsrättsliga grundregeln är att en arvinge ärver i samband med arvlåtarens död. Detta 

modifierades dock genom 1987 års reform av makes arvsrätt på så sätt att makarnas gemen-

samma bröstarvingar istället får efterge sin arvsrätt tills efterlevande makes bortgång.34 

De arv efterlevande make erhåller från de efterarvsberättigade arvingarnas lott skiljer sig dock 

från den vanliga arvsrätten. Utmärkande för 3 kap ÄBs rättsliga konstruktion är nämligen att 

efterlevande make ärver med fri förfoganderätt (jfr dispositionsrätt) istället för full äganderätt. 

De efterarvsberättigade får istället en andelsrätt att bevaka i efterlevande makes bo.35 

Den efterlevande maken har rätt att ensam bestämma över såväl de medel denne erhållit med 

full äganderätt såväl som över den med fri förfoganderätt. Detta innebär att maken har att fritt 

disponera över denna egendom under sin livstid genom att avyttra, upplåta rättigheter i egen-

domen, nyttja och även avnjuta avkastning i densamma. Inget hindrar efterlevande make från 

                                                             
30 Prop. 1986/87:1 s.88, Kommentar till ÄB s. 49. 
31 3:1 1st andra meningen ÄB. 
32 Prop. 1986/87:1 s.87. 
33 Kommentar till ÄB s. 51. 
34 Kommentar till ÄB s. 49; Prop. 1986/87:1 s.81f. 
35 Detta står inte uttryckligen i lag utan följer av att andra ska ärva efter efterlevande makes död, ÄB 3:2. 
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att konsumera arvet under sin livstid för sina levnadsbehov. Denna rätt påverkas inte heller av 

att den efterlevande maken därefter gifter om sig eller blir sambo.36  

I dessa hänseenden finns det inga skillnader mellan egendom med full äganderätt respektive fri 

förfoganderätt utan all egendom bidrar till den efterlevandes förmögenhetsmassa. 

Skillnaden mellan egendom förvärvad med full äganderätt respektive fri förfoganderätt blir 

istället att efterlevande make inte har rätt att testamentera den del av kvarlåtenskapen som in-

nehas med fri förfoganderätt(ÄB 3:2 2st).37 Vidare begränsas efterlevande makes rätt att genom 

gåva eller annan jämförlig handling utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarnas rätt förfoga över 

egendom som innehas med fri förfoganderätt.  

Man bör även observera att uttrycken fri förfoganderätt och full äganderätt i testamente inte 

alltid har samma innebörd som de som beskrivits i detta kapitel. Testator kan ha angett att en 

viss egendom ska innehas med full äganderätt men i senare stycke ha föreskrivit efterarvsrätt 

till samma egendom. Utfallet blir då en fråga om tolkning av testamente med utgångspunkt i 

testators vilja (11:1 ÄB).  38 

Motiveringen bakom efterlevande makes rätt till arv före andra arvsklassen är samma som för 

arv i allmänhet, nämligen den starka ekonomiska och sociala samhörighet mellan efterlevande 

make och den avlidne, samt fördelen att det gemensamma boet inte behöver splittras.39 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Brattström och Singer s. 80; Kommentar till ÄB s. 50f; Diskussion har förts i förarbetena angående om skifte 

bör ske för de fall efterlevande make gifter om sig, se prop. 1986/97:1 s.86f. Så blir även fallet enligt nors och 

dansk rätt vid oskiftat bo. Skifte sker då omedelbart om efterlevande make gifter om sig, Lødrup, Nordisk arve-

rett,(2003) Nordiska Ministerrådet, s.175. 
37 ÄB 3:3 ÄB; NJA 1995 s.303, NJA 2011 s.957, gåvor kan komma att påverka arvsutfallet och ses som förskott 

på arv. 
38 Kommentar till ÄB s. 52; För exempel samt praxis på området se även Kommentar till ÄB, 12 kap, s. 368-278. 
39 Prop 1920:15 s. 154; SOU 1925:43 s.150f; Boström, tolkning av testamente s. 104ff. 

http://www.jure.se/ns/listforfattare.asp?fuid=2754&fname=L%F8drup%20Peter
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3.4. Särkullbarns rätt till arv  

En grupp vars rätt till omedelbart arv inte påverkades genom 1987 års reform av ÄB är först 

avlidna makes särkullbarn. Dessa har, till skillnad från de gemensamma bröstarvingarna, rätt 

att få ut sitt arv omedelbart vid deras förälders död.40 Genom att ge särkullbarn rätt att omedel-

bart ta del av arvet efter sin förälder har lagstiftare förhindrat att särkullbarnens arv förbrukas 

eller på annat sätt förvanskas av den efterlevande maken.41  

Särkullbarnens arvsrätt riskerar dock ändå att senareläggas eller minska i storlek, exempelvis 

genom basbeloppsregeln i ÄB 3:1 2 st. eller genom testamentariskt förordnande till förmån för 

efterlevande make.42  

Möjligheten finns dock för särkullbarn att på eget initiativ avstå sitt arv till förmån för den 

efterlevande maken och istället få rätt till efterarv efter denna.43 En ytterligare möjlighet är att 

avtala om samlevnad i oskiftat dödsbo.44 

Det är viktigt att ha en balanserad syn mellan särkullbarns rätt till omedelbart arv efter sin för-

älder och efterlevande makes behov av försörjning. Å ena sidan är efterlevande makes behov 

av skydd fortfarande relevant, inte minst med anledning av den ekonomiska ojämställdhet som 

ännu råder i pensionsbelopp mellan män och kvinnor.45  Å andra sidan skulle en utvidgning av 

efterlevande makes rätt på särkullbarnens bekostnad kräva att de sistnämndas möjlighet att 

skydda sitt anspråk stärks. 46 

Det faktum att man idag oftare har barn sedan tidigare äktenskap innebär även att skyddet som 

tillerkänts den efterlevande maken genom 1987 års reform riskerar att inte uppnås.47  

Även om kärnfamiljen (äkta makar med gemensamma barn) är den vanligaste familjekonstel-

lationen, uppskattades upp till 8% av andelen hemmaboende barn 2011 leva i en familjekon-

stellation där en eller båda av förädlarna bor ihop med en ny partner. Antalet folkbokförda barn 

                                                             
40 Brattström och Singer s. 78 Samt ÄB 2:1. 
41 Prop.1986/87 s.83; Brattström och Singer s. 209; tanken att efterlevande make skulle komma att missgynna 

den först avlidnes särkullbarn bör ses med hänsyn till att barn födda av ogift mor först år 1969 tillerkänts rätt till 

arv efter sin far, prop. 1969:124 s.73. 
42 Brattström och Singer s. 209; Andra nordiska länder har lösningar som starkt påminner om den svenska, ett 

exempel är de norska minstearvet, Lodrup, Översikt over arveretten s. 24-25. Dansk rätt: Arveloven 9 och 11§§.  
43 ÄB 3:9. 
44 Brattström och Singer s.212. 
45 Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. 
46 Brattström och Singer s.212. 
47 Brattström och Singer s. 210. 
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med en styvförälder är lägre för små barn medan siffran ökar allt eftersom barnen blir äldre då 

föräldrar oftare skilt sig.48 

Skilsmässostatistiken i Sverige ligger på cirka 50%, samtidigt blir det allt vanligare att ha fler 

äktenskap under sin livstid.49 

3.5. Sekundosuccession, efterarv i allmänhet   

Rätten till efterarv i 3:2 ÄB följer i princip samma konstruktion som 1928 års reglering om 

efterarv efter barnlösa makar. Även om den först avlidne makens arvingar får rätt till en del i 

den efterlevande makens bo (18:1 st. 3 ÄB) så är detta i egenskap av arvingar efter den först 

avlidna. 

Efterarvingarnas rätt är en andelsrätt i framtida förmögenhetsmassa med vissa avvikelser vid 

ökning eller minskning (3:3, 4, 6, 7 ÄB). 

Gemensamma barn ärver enligt den legala arvsordningen (2:1 ÄB) även den efterlevande ma-

ken och kan därför vara berättigade till två arvslotter. Dessa lotters storlekar kan vara olika 

beroende på olika omständigheter, exempelvis testamentariska förordnanden till förmån för an-

nan från någon av makarna eller med anledning av särkullbarn på den efterlevande makens sida 

som även är bröstarvingar och därmed tar del av den efterlevandes kvarlåtenskap.50  

Rätt till efterarv kan aktualiseras i flera situationer. Det är arvingar till den först avlidne maken 

som kan bli efterarvsberättigade enligt ÄB 1:1 och 3:2. För de fall arvingen inte längre är vid 

liv träder dennes närmaste arvinge i dess ställe i enlighet med istadarätten (se ovan under 

kap.2.2.). Endast den istadaberättigade på den först avlidnas sida kan träda in, och därmed ute-

sluter man arvsrätt för eventuell make till en avliden efterarvsberättigad arvinge. 

En vanlig situation där efterarvsrätt aktualiseras är då den efterlevande maken förvärvat egen-

dom genom arv enligt 3:1 ÄB framför de gemensamma bröstarvingarna eller från särkullbarn 

som riktat ett arvsavstående till förmån för efterlevande make genom 3:9 ÄB. Efterlevande 

                                                             
48  Statistiska Centralbyrån, Var tionde barnfamilj är en ombildad familj, http://www.scb.se/sv_/Hitta-sta-

tistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjesta-

tistik/15659/15666/Behallare-for-Press/409575/, 2016-12-13 kl. 21:05. 
49 Statistiska Centralbyrån, Skilsmässor vanliga efter några år, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artik-

lar/Skilsmassor-vanliga-efter-nagra-ar/, 2016-12-14 kl. 21:00; Statistiska Centralbyrån, Vanligt med flera äkten-

skap under en livstid, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vanligt-med-flera-aktenskap-under-en-livs-

tid/, 2016-12-14 kl. 21:09. 
50 Kommentar till ÄB s. 52-53. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/15666/Behallare-for-Press/409575/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/15666/Behallare-for-Press/409575/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/15666/Behallare-for-Press/409575/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Skilsmassor-vanliga-efter-nagra-ar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Skilsmassor-vanliga-efter-nagra-ar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vanligt-med-flera-aktenskap-under-en-livstid/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vanligt-med-flera-aktenskap-under-en-livstid/
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make ärver i denna situation arvingarnas del med fri förfoganderätt och först avlidna makes 

arvingar får istället en efterarvsrätt efter den först avlidna maken som de senare kan bevaka vid 

den efterlevande makens död. 51 

Efterarvsrätt kan även aktualiseras för arvingar i andra arvsklassen för de fall den först avlidna 

maken saknar bröstarvingar. Den efterlevande maken ärver även då hela kvarlåtenskapen efter 

den först avlidna maken med fri förfoganderätt och arvingarna i andra arvsklassen får efterarvs-

rätt till denna vid den efterlevande makens död. Man bör observera att detta endast gäller för 

arvingar i andra arvsklassen. Finns dock endast arvingar i tredje arvsklassen så ärver efterle-

vande make allt med full äganderätt. 52 

Ett krav för att få rätt till efterarv är att konkret rätt till arv föreligger för den efterarvsberättigade 

(3:2 2st.ÄB). Ett exempel på en situation är då bröstarvingar tagit del av sitt arv redan vid den 

först avlidna makens död. Bröstarvingen har då redan förbrukat sin rätt till arv efter denne, och 

är därför inte berättigad till mer arv oavsett om arvet ökat i storlek sedan den först avlidne 

makens död. Detta gäller automatiskt för särkullbarn som inte gjort ett arvsavstående enligt ÄB 

3:9. 53  

Ett undantag från ovan nämnda situation kan uppstå för de fall antalet efterarvsberättigade ar-

vingar minskat. Arvet fördelas då på färre arvingar och vardera arvinges kvotdel ökar i storlek 

och ger därmed även dom som redan fått ut sitt arv rätt till ännu en del.54 

Detta kan illustreras på följande sätt: 

Arvlåtare Y har tre bröstarvingar, särkullbarnet A samt de med makan X gemensamma bröstar-

vingarna B och C, ingen av vilka har egna bröstarvingar. Var och en är berättigad till 1/3 av 

kvarlåtenskapen efter Y. 

Vid Ys död kommer A ha rätt att omedelbart få ut sitt arv (1/3), medan B och C kommer få 

invänta sin efterlevande förälder, Xs död innan de kan få utdelning.  

Innan detta hinner ske dör B i en olycka.  

                                                             
51 Brattström och Singer s. 129. 
52 Brattström och Singer s. 130. 
53 ÄB 3:8 samt NJA 2005 s.400. 
54  ÄB 2:1 samt Prop. 1986/87:1 s. 235. 
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Andelen arvsberättigade arvingar efter Y kommer då att ha minskat (endast A och C) och var-

dera arvingens kvotdel ha ökat till ½ av kvarlåtenskapen. 

Vid efterlevande make Xs frånfälle kommer därför särkullbarnet A vara berättigad till ytterli-

gare 1/6 av kvarlåtenskapen X förvärvat med fri förfoganderätt efter Y.55 

I vissa fall kan särkullbarns arv komma att tillfalla efterlevande make med anledning av ett 

testamentariskt förordnande mellan makarna. Vid tiden för 1987 års reform var sådana förord-

nanden i inbördes testamente vanligt förekommande (se ovan kap. 3.4.), och trots att det inte 

längre är nödvändigt för de fall då det endast finns gemensamma bröstarvingar, får sådana ändå 

betydelse när ena maken har särkullbarn.56  

Vid sådana testamentariska förordnanden används tolkningsregeln i ÄB 12:1 som medför att 

reglerna om efterarv i ÄB 3 kap blir tillämpliga. Resultatet blir att rätten till efterarv ofta be-

stäms som om efterlevande make ärvt kvarlåtenskapen. En sådan lösning kan motiveras med 

antagandet att testators vilja inte varit att utesluta annan arvinge, utan snarare att skydda den 

efterlevande maken, om inget annat anges i testamentet (bröstarvingar har dock alltid rätt till 

sin laglott ÄB 7:3 st.2). 57  

En uppfattning är att uttrycket full äganderätt i förordnandet utesluter efterarvsrätt.58 Anders 

Agell motsätter sig dock denna uppfattning då han menar att man genom att lägga allt för stor 

vikt vid uttrycket ”full äganderätt” orsakar att utfallet blir slumpartat och orimligt. Ur Agells 

synpunkt verkar det orimligt att, då uttrycket full äganderätt använts i inbördes testamente utan 

juridisk vägledning, tolka det på så sätt att ena makens släktingar helt utesluts från rätten till 

arv.  Han menar även att ett förordnande som gäller åt båda hållen makarna emellan istället 

tyder på en önskan att behålla efterarvsrätten, då makar i de flesta situationer inte kan förutse 

vem av dem som kommer avlida först och därmed endast testamenterar för att garantera ett 

skydd i vilket fall som helst.59  

Ärvdabalksutredningen som skedde 1998 lägger dock ingen vikt vid Agells kritik och menar 

istället att tolkningen av uttrycket sedan lång tid tillbaka uteslutit rätt till efterarv, samt att det 

                                                             
55 Se även prop.1986/97:1 s.235. 
56 Brattström och Singer s. 131 samt 78; se även SOU 1981:85 s.107-109., 194-195, 546-548. 
57 Brattström och Singer s. 131; NJA 1950 s.483 samt NJA 1993 s.145. 
58 NJA 1950 s.483 samt NJA 1993 s.145. 
59 Anders Agell, Testamentsrätt, en lärobok om rättshandling för dödsfalls skull, 3uppl (2003) Iustus förlag, 

Uppsala s. 94-95 se även SOU 1998:110 s. 168-69 där frågan utreds vidare. 
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av respekt för det som uttrycks i testamente inte finns anledning att gå rakt emot dess ordaly-

delse.60 Vid osäkerhet om innehållet får testators vilja tolkas.61  

Som nämnts ovan (i kapitel 3.5) föreligger även efterarvsrätt för särkullbarn då efterlevande 

make erhållit hela/delar av arvet med stöd av basbeloppsregeln(3:1, 2st. ÄB).62  Arvingarna 

vars arv tillfallit efterlevande make med stöd av basbeloppsregeln får istället rätt att bevaka sitt 

efterarv vid den efterlevande makens död.63 

Det råder dock skilda meningar kring om testamentstagare ska få rätt till efterarv när bas-

beloppsregeln blir tillämplig.64 65 Ärvdabalksutredningen menar på att efterarv blir möjligt med 

hänvisning till tolkningsregeln i 11 kap ÄB av vilket det framgår att testamente ska verkställas 

vid efterlevande makes död. 66  

Vad gäller försäkringsbelopp som tillfaller efterlevande make genom förmånstagarförordnande 

så ingår dessa inte i kvarlåtenskapen efter den avlidne (FAL 14:7). Det är inte reglerat i lagtext 

om rätt till efterarv för detta belopp ska anses föreligga vid efterlevande makes död. Genom 

NJA 1975 s.302 föreligger dock en presumtion för efterarvsrätt enligt 3:2 ÄB i sådana situat-

ioner, om inte särskilda omständigheter talar för annat. Här bör både särkullbarn som bröstar-

vingar anses efterarvsberättigade då syftet är att skydda efterlevande make och inte att utesluta 

särkullbarn från rätten till efterarv (jfr 12:1). Särkullbarnens efterarv omfattar här endast för-

säkringsbeloppet.67 

Efterarvets storlek bestäms till en viss kvotdel.68 Detta hänger samman med det faktum att ef-

terlevande make under sin livstid fått förfoga fritt över arvet som en förmögenhetsmassa. Kvot-

delens storlek påverkas av resultatet av bodelningen mellan makarna samt av testamente, för-

månstagarförordnande, möjliga förskott på arv osv.69 

                                                             
60 SOU 1998:110 s.169. 
61 jfr ÄB 11:1 samt HDs uttalande i NJA 1950 s.488 där testator angett arvsrätt för den efterlevande maken med 

full äganderätt, dock med förordnande om sekundosuccession. 
62 Makes rätt till fyra basbelopp enligt 3:1 2st. 
63 Brattström och Singer s. 133. 
64 ”Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnande inskränker på den rätt för den ef-

terlevande maken som avses i detta stycke” ÄB 3:1 st. 2. 
65 Anders Eriksson, Arv och testamente (2008) Thomson Förlag AB, Stockholm s.226-229; Agell, Den nya arvs-

rätten och metoden för dess tolkning, SvJT 1990 s.1 s.23f och Walin, Några problem i den nya arvsrätten, Re-

plik till Anders Eriksson, SvJT 1989  s.719ff. 
66 SOU 1998:110 s.140f och 339. 
67 Brattström och Singer s. 135 med stöd av ÄB 1:1 samt 2:1. 
68 NJA 1995 s.303 där HD konstaterar att rätt till sekundosuccession är en andelsrätt i en framtida förmögenhets-

massa. 
69 Brattström och Singer s. 136 ff. 
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Det finns dock undantag, om efterlevande make uppenbart missbrukar sin fria förfoganderätt 

kan efterarvingarnas andel i boet ökas genom rätt till vederlag enligt ÄB 3:3.70 

Genom att efterarvets storlek bestäms till kvotdelar kan efterarvet även öka i storlek med an-

ledning av att det skett en förkovran mellan först avlidna maken och efterlevande makens död.71 

Ett undantag blir dock de fall då förkovran kan härledas till den efterlevande maken (ÄB 3:4 

st.1).72 Detta medför att endast efterlevande makes arvingar får ta del av boets ökning. För att 

ÄB 3:4 ska bli gällande krävs att efterlevande makes arvingar kan styrka den omständighet som 

medfört värdeökningen samt att boet i nominella tal ökat från den första till den andra makens 

död. 

3.6. Testamentsbehov 

Behovet av testamentsrätt beror i hög grad av om arvlåtaren är nöjd med den legala arvsord-

ningen eller inte. Testamente möjliggör för arvlåtaren att ändra fördelningen av sin kvarlåten-

skap med vissa i lag givna begränsningar (t.ex. ÄB 3: 1 st 2, 7:1). 73 

Historiskt sett har vanligt förekommande testamenten medfört en senare kodifiering då man 

ansett det vara ett uttryck för det allmänna rättsmedvetandet. Ett tydligt exempel på detta är 

bestämmelsen i 3:1 ÄB som kom till genom reformen 1987. Före reformen var det nämligen 

vanligt förekommande att makar upprättade inbördes testamente där den efterlevande maken 

tillerkändes först avlidna makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Idag föreskrivs detta i 

nyss nämnda paragraf vad gäller de gemensamma bröstarvingarnas lott. Särkullbarnens ome-

delbara rätt till arv begränsar dock fortfarande efterlevande makes rätt.74 

Inget hindrar makar från att reglera sekundosuccessionen på annat sätt än som anges i 3:2 ÄB. 

Sedan 1987 års reform av ärvdabalken har dock ett nytt behov uppkommit, nämligen för de fall 

                                                             
70 Brattström och Singer s. 140f, Väsentlig minskning av boet genom gåva mm. En förutsättning är att minsk-

ningen skett utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarnas intresse. NJA 2005 s.309. För att väsentlig minskning en-

ligt 3:3 ÄB ska föreligga måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel, NJA 2013 

s.736. 
71 Brattström och Singer s. 145. 
72 Exempel på förkovran är värdeökning med anledning av nytt äktenskap/samboförhållande, arv, gåva eller tes-

tamente som tillfallit efterlevande samt förvärvsarbete sam har ett orsakssamband med boets värdeökning mellan 

först och sist avlidna make. 
73 Kommentar till ÄB s. 53 f. 
74 3:1 ÄB samt SOU 1981:85 s.107-109., 194-195, 546-548, se ovan kap. 3.4. I vissa fall kan testator vela begränsa 

även särkullbarns rätt till omedelbart arv. Testator bör då vara noggrann med att förordna om eventuell sekundo-

succession för att undvika att av misstag utesluta särkullbarnet helt från arvet, Kommentar till ÄB s. 55. 
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testator önskar att de gemensamma bröstarvingarna ska få ut sitt arv omedelbart. Efterlevande 

makes rätt i 3:1 ÄB har inget laglottsskydd och kan därmed helt upphävas genom testamente.75  

Om man önskar förordna om omedelbar rätt till arv för gemensamma bröstarvingar kan detta 

ske såväl genom att ange att viss del av kvarlåtenskapen eller viss egendom som motsvarar 

arvslotten ska tillfalla bröstarvingen omedelbart.76 

För de fall testator förordnat om rätt för efterlevande make att med full äganderätt erhålla kvar-

låtenskapen kommer detta utesluta möjlighet till sekundosuccession för testators släktingar. 

Detta kommer att innebära att kvarlåtenskapen efter den först avlidna maken helt kommer att 

tillfalla efterlevande makes arvingar vid den sistnämndas död.77  Testator kan även förordna om 

ett mellanting, nämligen att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make med full äganderätt 

att fritt testamentera över, dock med en anvisning om sekundosuccession till den del make inte 

utnyttjar rätten att testamentera över kvarlåtenskapen.78 

Ytterligare ett alternativ är att förordna om nyttjanderätt till förmån för efterlevande make av 

exempelvis viss fastighet under dennes livstid. Här blir det även viktigt att omedelbart ange 

vem äganderätten till egendomen tillfaller.79  

I alla ovan nämnda situationer är det önskvärt att vara så tydlig som möjligt och att författa sig 

på ett sätt där det framgår att man är medveten om de olika konsekvenserna ett visst förordnande 

kan få.   

3.7. Sammanfattning 

Giftorätten medför att egendom som makarna medför in i äktenskapet blir föremål för likadel-

ning vid en framtida bodelning. Detta garanterar en viss ekonomisk trygghet för makarna, samt 

bidrar till en ekonomisk jämställdhet. 

Att en likadelning av boet ansetts ge det bästa resultatet framstår som förståeligt ur ett historiskt 

perspektiv, då kvinnan oftare stannat hemma vilket medfört att hon hamnat i en ekonomiskt 

                                                             
75 Kommentar till ÄB s.54, med undantag för basbeloppsregeln i 3:1 2st ÄB. 
76 Kommentar till ÄB s.55; Testamente till förmån för bröstarvinge kan dock föranleda tolkningssvårigheter och 

ska därför tolkas så att efterlevande makes rätt får ge vika för förordnandet, om inte annat framgår av testamen-

tet, prop. 1986/87:1 s.85. 
77 NJA 1950 s.488. 
78 Kommentar till ÄB s. 56; Observera dock i båda ovan nämnda fall bröstarvinges rätt till laglott enligt 7:1 ÄB. 
79 Kommentar till ÄB s. 56. 
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underlägsen ställning.  En likadelning har på så sätt garanterat ett visst skydd för den ekono-

miskt underlägsna maken vid en eventuell bodelning. Vid bodelning för dödsfalls skull är en 

hälftendelning av egendomen ofta inte tillräckligt för att garantera efterlevande makes ekonomi.  

Efterlevande make tillerkändes år 1920 en egen arvsrätt ur först avlidne makes kvarlåtenskap, 

och denna rätt har utvecklats till att idag omfatta en förtur till gemensamma bröstarvingars arv 

som den efterlevande maken erhåller med fri förfoganderätt.  

Denna rätt till arv motiveras av såväl intresset att trygga efterlevande ekonomiskt som av de 

sociala och ekonomiska band som ofta präglar ett äktenskap. Önskan om att skydda den efter-

levande maken vid dödsfall har även kommit till uttryck i testamente. Före reformen år 1987 

var det exempelvis mycket vanligt att upprätta testamente med förordnanden som motsvarade 

bestämmelserna som därefter infördes i 3:2 ÄB. 

Särkullbarnens omedelbara rätt till arv kvarstår dock, vilket kan bidra till att underminera det 

skydd som uppnåtts genom 3:2 ÄB.  

Genom att tillerkänna efterlevande make de gemensamma bröstarvingarnas lott med fri förfo-

ganderätt har man önskat förhindra att efterlevande makes bo splittras. För det fall endast sär-

kullbarn finns i boet kan en sådan splittring ändå komma att ske, framför allt i mindre dödsbon 

där den gemensamma bostaden utgör den enda större källan till kvarlåtenskap. Make skyddas i 

och för sig ytterst av basbeloppsregeln i 3:1 2st ÄB, detta belopp är dock i dagens läge inte 

tillräckligt för att täcka den gemensamma bostaden. Syftet med utvidgningen av makes arvsrätt 

genom 1987 års reform riskerar på så sätt att inte uppnås.80  

Detta måste dock vägas mot särkullbarnets rätt till skydd för sitt arv, och att detta eventuellt 

skulle förvanskas i händerna på efterlevande make då de inte har samma släktskapsband till sitt 

särkullbarn som till sina egna bröstarvingar. Skydd mot detta tillförsäkras i och för sig redan 

genom att efterarvet bestäms till en kvotdel, samt genom att efterlevande make inte har rätt att 

testamentera eller ge bort egendom (med testamente jämförbar rättshandling), i de fall både 

gemensamma bröstarvingar och särkullbarn finns i boet. 

                                                             
80 Brattström och Singer s. 210. 
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En ytterligare fråga i denna situation blir hur de egentliga banden mellan makar och de olika 

barn som finns i hushållet. En hel del människor inträder i äktenskap med barn sedan tidigare 

förhållanden på en eller båda sidorna.  

Det är oavsett viktigt att ha en balanserad syn på särkullbarns rätt till omedelbart arv efter sin 

förälder i förhållande till  efterlevande makes behov av försörjning, inte minst med anledning 

av den ekonomiska ojämställdhet som ännu råder i pensionsbelopp mellan män och kvinnor.81 

I kapitlet tas även rätten till efterarv upp. Efterarvsrätt kan uppkomma på grund av 3:2 ÄB, 

testamente, basbeloppsregeln osv. 

Rätten till efterarv förutsätter en konkret rätt till efterarv, har denna förbrukats (man fått ut sitt 

hela arv redan) eller försvunnit på grund av testamente som anger full äganderätt utan sekund-

osuccession. 

Agell menar att för mycket vikt vid uttrycket full äganderätt ger fel sorts resultat och att man 

istället ska tyda makes avsikt, vilket ofta är att skydda make, inte att utesluta arvinge.  

Agells uppfattning strider dock mot reglerna om tolkning av testamente som innebär att man 

går rakt emot vad som faktiskt uttrycks i texten nämligen full äganderätt är på så sätt ohållbart. 

Finns dock tveksamheter finns möjlighet att tolka in sekundosuccession. Frågan blir hur tydlig 

måste man vara?  

Ett undantag från regeln om konkret rätt till arv blir de fall då antalet arvingar minskar mellan 

första och andra makens död vilket medför att vardera arvingens lott växer, dvs. särkullbarnet 

får ut ytterligare arv. 

Efterarvet bestäms i kvotdelar vilket kan verka rättvisare och förhindrar även att efterlevande 

kan förbruka någons rätt specifikt. 

I sista delen av kapitlet berörs testamente med anledning av makes rätt. Testamentesbehovet i 

stort har förändrats och man testamenterar idag ofta till förmån för bröstarvingarna. Testamente 

möjliggör en egen reglering av de successionsrättsliga reglerna, dock blir detta ett ansvar att 

uttrycka sig tydligt och konsekvent. 

                                                             
81 Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, det är bland annat betydligt fler kvinnor 

än män som får garantipension. 
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4. 3 Kap 8§ ÄB – Rätt till arv då den efterlevande maken saknar egna släktingar  

4.1. Inledning 

Ytterligare en förändring som tillkom genom 1987 års reform var 3:8 ÄB. Lagrummet innehål-

ler en ny bestämmelse som reglerar fördelningen av arvet vid den efterlevande makens död för 

de fall denne inte efterlämnar arvsberättigade arvingar. Syftet med regleringen var att begränsa 

allmänna arvsfondens arvsrätt till förmån för den först avlidna makens arvingar.82 

Regeln har kommit att röra upp en omfattande rättsvetenskaplig diskussion angående såväl dess 

rättsliga natur som vilken krets av arvingar som kan komma att gynnas av denna bestämmelse.83 

Kritik har även riktats mot den ringa uppmärksamhet regleringen tycks ha fått i förarbetena84. 

Rättsläget de lege lata har delvis klarnat genom två tidigare HD avgöranden, NJA 1993 s.145 

och NJA 2005 s.400.  Diskussionen de lege ferenda är dock av intresse och rättsregeln har varit 

under översyn genom SOU 1998:110 utan att ändringar skedde.85 

4.2. Regleringens rättsliga natur 

Den diskussion som uppkommer rörande lagrummets rättsliga natur har inverkan på tillämp-

ningen av lagrummet såväl som den successionsrättsliga systematiken. Frågan som uppkommer 

gäller om regleringen ska anses utgöra en arvsföljdsregel eller en regel om andelsbestämning.  

Anders Eriksson menar att 3:8 ÄB endast anger hur andelsbestämningen skall göras när det 

finns arvsberättigade släktingar endast efter den ena maken. Deras andel ska då utgöra hela 

boet.86 

Erikssons uppfattning följer departementschefens uttalande i lagens förarbeten där han anför att 

arvet skall anses härröra endast från den ena maken och därmed läggas ut för varje arvinge som 

                                                             
82 Prop. 1986/87:1 s. 96. 
83 Denna diskussion framkommer bland annat i:Göran Lind, Det nya svågerskapsarvet enligt 3:8 ÄB, s. 333 tom. 

379, Festskrift till Gösta Walin (2002) Nordstedts Juridik, s. 333-378; Agell Anders, Den nya arvsrätten,SvJT 

1990 s.1; Eriksson Anders, Några frågor med anknytning till ärvdabalkens regler om efterarv, s. 63-81,Familje-

rättsliga studier, Vänbok till Åke Saldeen, (2003) Iustus förlag, Uppsala; Eriksson Anders, Några problem med 

anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1989 s. 321; Eriksson Anders, Några ytterligare synpunkter på 

tillämpningsfrågor med anknytning till 1987 års reform, SvJT 1900 s.268; Walin Gösta, Några Spörsmål i den 

nya arvsrätten. Replik till Anders Eriksson, SvJT 1989 s.717 ; Walin Gösta, Supplement till Ärvdabalken, För-

äldrabalken, Sambolagen mm., (1988). 
84 Lind, Det nya svågerskapsarvet enligt 3:8 ÄB s. 333, Kommentar till ÄB. 
85 Kommentar till ÄB s.135f. 
86 Eriksson , SvJT 1989 s.326, Några problem med anknytning till 1987 års familjerättsreform, samt SvJT 1990 

s.270, Några ytterligare synpunkter på tillämpningsfrågor med anknytning till 1987 års reform. 
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endast en lott.87 Eriksson hänvisar även till regelns systematiska placering, nämligen i 3 Kap 

istället för i 2 Kap där den legala arvsordningen avseende släktingars arvsrätt återfinns.  

Gösta Walin är av den motsatta uppfattningen, och menar att departementschefens uttalanden 

varit förhastade. Han väljer istället att lägga arvsrättsliga och testamentesrättsliga principer till 

grund för sitt ställningstagande. Han anför att den först avlidne makens arvsberättigade släk-

tingar enligt den nya regeln ärver, inte bara egendom som den efterlevande maken innehaft med 

fri förfoganderätt, utan även egendom som denne innehaft med full äganderätt. Walin menar att 

den först avlidna makens släktingar på så sätt får två arvslotter, en från vardera make. Att arvet 

ska anses komma från endast ena maken är inte hållbart enligt Walin.88 

Anders Agell har intagit en form av mellanställning i frågan. Han menar att man å ena sidan 

inte kan förbise att ÄB 3:8 medför att den först avlidnes arvingar även blir den efterlevande 

makes arvingar, dock bottnar arvsrätten i arvtagares förhållande med den först avlidna maken. 

Såtillvida kan 3:8 ÄB enligt Agell sägas vara en ”arvsföljdsregel” lika väl som en regel om 

”andelsbestämning”.89 Agell uppfattar på så sätt regeln i 3:8 ÄB som en ”utväxt” av rätten till 

efterarv. Detta medför dock vissa kritiserade slutsatser rörande testationsbehörigheten, som 

kommer beröras nedan90. 

Göran Lind motsätter sig Erikssons ställningstagande vilket han stödjer på fyra huvudargu-

ment. 

För det första så strider argumentet att 3:8 endast ska betraktas som en regel om andelsbestäm-

ning mot portalstadgandet i 3:2 ÄB som reglerar andelsbestämningen vid sekundosuccession. 

Där anges som huvudregel att andelen ska anses vara hälften av boet om inte annat anges i 3-

7§§. Däremot hänvisar portalstadgandet inte till 3:8, vilket é-contratio innebär att lagen menar 

att 3:8 inte är en regel om andelsbestämning. 

Vidare strider departementschefens uttalande i förarbetena till 3:8 ÄB mot en fundamental prin-

cip i den svenska successionsrätten, nämligen att varje avliden person är en individuell arvlåtare 

                                                             
87 Prop. 1986/87 s. 238; Kommentar till ÄB s.136; Lind, Det nya svågerskapsarvet  s. 335; Man kan notera att 

Anders Eriksson under tiden för reformen satt som rättschef för justitiedepartementet och översåg propositionen. 

Ur detta perspektiv framstår det som föga förvånande att Eriksson intar samma ställning som departementsche-

fen. 
88 Gösta Walin, Supplement till Ärvdabalken s.80; Walin, Några Spörsmål i den nya arvsrätten, SvJT 1990 

s.717ff; Kommentar till ÄB, Del I, s. 136. 
89 Agell, Den nya arvsrätten, s.33, Kommentar till ÄB s. 137f. 
90 Lind, Det nya svågerskapsarvet enligt ÄB 3:8 s. 335 samt 375. 
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som efterlämnar en egen kvarlåtenskap, och som har egna arvingar. Detta förändras inte då 

äktenskap medför att arvsrätten efter ena maken blir uppskjuten, eller av det faktum att en per-

son kan vara arvsberättigad efter flera arvlåtare (ex. ett barns två föräldrar). Sekundosuccess-

ionen är ett tydligt exempel där arvet fortfarande anses härstamma från den först avlidna maken 

trotts att den skjutits upp till den efterlevande makens död. Arvsrätt ska därför även i 3:8 ÄB 

situationer anses ha skjutits upp och det blir därmed fråga om två arvslotter vid den efterlevande 

makens död (3:2 och 2 kap. ÄB). 91 

För det tredje hänvisar även Lind till regelns systematiska placering i lagtexten som argument 

för att dra slutsatser om regelns rättsliga natur. Placeringen blir enligt honom logisk då 3 kap 

behandlar arvsföljden för efterlevande make. Att placera svågerskapsarvsregeln i 2 kap vore 

olämpligt då detta kapitel avser ”skyldemans arvsrätt” och arvtagarna i det angivna fallet inte 

är släkt till den sist avlidna maken.92 

För det fjärde menar Lind att regelns rättsföljd bör tillmätas betydelse. Lind menar att man med 

tanke på 3:8 ÄBs rättsföljd inte kan förneka att 3:8 är en arvsföljdsregel då den medför att den 

först avlidnes arvingar ärver såväl egendom som tillfallit efterlevande make med såväl fri för-

foganderätt som full äganderätt. Utöver detta ärver de- nota bene- egendom som den efterle-

vande förvärvat efter den först avlidnas död t.ex. genom arv eller gåva, vilket annars inte hade 

varit möjligt.93 

Till sist så framstår det som vilseledande rent logiskt och språkligt att endast betrakta 3:8 ÄB 

som en regel om andelsbestämning. Om en arvinges arv inte endast utgörs av hela arvet efter 

en arvlåtare utan även efter en annan avliden person verkar det inte logiskt att tala om andels-

bestämning, då ett sådant scenario i sig medför att arvingen fått ta arv från båda.9495 

                                                             
91 Lind, det nya svågerskapsarvet, s. 336ff. Kommentar till ÄB s. 137. 
92 Lind, det nya svågerskapsarvet, s. 336ff. 
93 Se 3:2 ÄB samt 3:4 ÄB ”Om den efterlevande hustrun efter mannens död ärvt en fastighet av sina föräldrar har 

en broder till mannen inte någon rätt till fastigheten med stöd av sin rätt till sekundosuccession enligt andelsbe-

räkningsregeln i 3:2 ÄB. Av 3:4 ÄB följer nämligen att sådan egendom i princip skall tilläggas endast den efter-

levande makens arvingar. Icke desto mindre kan mannens broder komma att ärva sin svägerskas fastighet på 

grund av den nya arvsrätten i 3:8 ÄB. Det framstår därför som fullt adekvat att beteckna 3:8 ÄB som en arvs-

följdsregel som ger den först avlidne makens broder arvsrätt efter sin svägerska, medan Allmänna arvsfondens 

arvsrätt begränsas i motsvarande mån. Härav följer att svågerskap numera, vid sidan av släktskap, adoption, sam-

tycke till insemination och äktenskap, utgör en civilrättslig grund för arvsrätt – ett faktiskt resultat av 3:8 ÄB 

som i lagstiftningsarbetet ej rönt den uppmärksamhet det förtjänar. Samt Lind, det nya svågerskapsarvet enligt 

ÄB 3:8” Kommentar till ÄB s. 337. 
94 Lind, det nya svågerskapsarvet, s. 338. 
95 Som Justitieråd Lennander anför i sin skiljaktiga mening i NJA 2005 s.400 så har denna fråga fått en minskad 

betydelse sedan arvsskatten avskaffades. 



31 
 

4.3. Fyra tolkningsalternativ rörande uttrycket arvsberättigade 

Regeln i 3:8 ÄB stadgar att ”Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter 

endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt”. Frågan om vilka uttrycket ”arvsberätti-

gade” enligt 3:8 ÄB ska anses omfatta har varit föremål för starkt delade meningar i den juri-

diska doktrinen.  

Det är värt att fråga sig om begreppets omfattning bör gälla för släktingar på båda makarnas 

sida. Vad avser den efterlevande makens sida så kan nämnas att begreppet bör omfatta alla tre 

parentelen samt ny make med hänvisning till reglerna i 2 kap samt 3:1 ÄB. Detta kan tjäna ett 

pedagogiskt syfte genom att markera att släktingar på denna sida ärver även då egendomen 

härrör från den först avlidna maken.96 

Nedan framförs fyra framträdande synsätt: 

Anders Eriksson  

Anders Eriksson menar att med arvsberättigade bör förstås sådana arvingar till den först avlidne 

maken som i det enskilda fallet är konkret efterarvsberättigade efter den först avlidna maken enligt 

3:2 ÄB.97  

Konkret arvsrätt 3:2 1st ÄB  

”Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller den-

nes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3-5 

§§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som 

då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande maken får inte genom 

testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar...” 

Denna tolkning faller naturligt om man som Anders Eriksson stödjer uppfattningen att 3:8 utgör en 

regel om andelsbestämning och att arvet därmed endast ska utgöra en lott som anses härröra från 

                                                             
96 A. Agell, Den nya arvsrätten, SvJT 1990 s.32. G. Walin, Supplement till ÄB, 1988, s.80 not 3. A.Eriksson, 

Några problem, SvJT 1989 s.327. 
97 Eriksson, Några problem med anknytning till, s. 326, samt Eriksson, Några ytterligare synpunkter på tillämp-

ningsfrågor, s.273. 

https://lagen.nu/1958:637#K3P2S3
https://lagen.nu/1958:637#K3P3
https://lagen.nu/1958:637#K3P5
https://lagen.nu/1958:637#K3P5
https://lagen.nu/1958:637#K3P6S3
https://lagen.nu/1958:637#K3P7S3
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den ena maken. Till stöd för denna uppfattning åberopas att lagtexten talar, inte om ”arvingar”, utan 

om ”arvsberättigade” samt departementschefens uttalande i förarbetena. 98  

Göran lind menar att effekten av en sådan tolkning blir att den först avlidne makens arvingar i andra 

parentelen (dvs. föräldrar, syskon och syskons avkomlingar) ges företräde framför Allmänna arvs-

fonden medan arvingar i första parentelen, det vill säga särkullbarn, inte blir arvsberättigade före 

fonden i de fall de redan tagit del av arvet vid den först avlidne makens död99. 

Erikssons tolkning har även framkommit i praxis. I NJA 1993 s. 145. Nekades den först avlidnas 

systerdotter rätt enligt 3:8 ÄB med anledning av mellan makarna upprättat testamente som förordnat 

att den som överlevde den andra skulle med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. 

HD fann att de på grund av testamentet inte var berättigade till efterarv efter den först avlidne maken 

enligt 3:2 ÄB och att de därför inte heller med stöd av 3:8 ÄB kunde åberopa någon rätt till kvarlå-

tenskapen efter den sist avlidne maken.100 

Som framgått ovan av kap. 3.6 medför formuleringen ”full äganderätt” att rätten till efterarv för 

testators släktingar utesluts för de fall förordnande om sekundosuccession inte införts. 

En konsekvens av kravet på en konkret rätt till efterarv är att arvingar till den först avlidne maken 

som vid dennes död fått ut sitt arv, inte heller har rätt att ärva den efterlevande maken då de inte 

längre är dödsbodelägare vid den efterlevandes död.101  

Ytterligare ett rättsfall som följer i Erikssons linjer är NJA 2005 s. 400.  I rättsfallet hade den efter-

levande maken avstått sin rätt vid den först avlidnes död till förmån den avlidne makens särkullbarn, 

vilka fick ut sitt arv omedelbart. När den efterlevande maken avled saknades arvsberättigade släk-

tingar på dennes sida. Då särkullbarnen inte längre ansågs ha en konkret rätt till arv fann HD:s 

majoritet att de inte hade rätt till arv enligt 3:8 ÄB. JustR Lennander var dock skiljaktig och anförde 

                                                             
98 Denna uppfattning grundar sig på departementschefens uttalande i prop. 1986/87:1 s. 238. Se även liknande 

resonemang i förarbeten till AGL, prop. 1987/88:61s.55. 
99 Det vill säga om särkullbarnen inte avstått sitt arv genom 3:9 ÄB, testamente, basbeloppsregeln eller fått sitt 

arv uppskjutet till efterlevande makes död; Se Lind, det nya svågerskapsarvet enligt ÄB 3:8, s. 341. 
100 . Angående dödsbodelägare och registrering av bouppteckning, se NJA 1993 C 64. 
101 3:8, 18:1 samt rätt till förordnande av boutredningsman 19:1 ÄB. Se även Göran Lind, Det nya svågerskapsarvet s. 

340-41. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201993%3A145
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%202005%3A400
http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%20notis%3A%201993%20c%3A64
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bl.a. att en tillämpning av 3:8 ÄB inte borde kräva en konkret rätt till efterarv då ett sådant krav 

leder till orimliga konsekvenser102. 

Anders Agell  

Agell förespråkar en tolkning som skulle innebära att begreppet ”arvsberättigade” enligt 3:8 ÄB bör 

uppfattas som arvingar till den först avlidne maken som i princip kan vara efterarvsberättigade vid 

den sist avlidne makens död, förutsatt att någon av dem i det enskilda fallet är konkret berättigad till 

efterarv. Agells tolkning härrör ur den funktion han menar paragrafen avsetts att få med stöd av 

lagförarbetena, nämligen att vara en ”utväxt” av den i enskilda situationen redan föreliggande rätten 

till sekundosuccession vid den efterlevande makens död.103  

Av lagförarbetena följer att särkullbarn som fått ut sitt arv redan vid den först avlidnes död inte har 

rätt till efterarv enligt 3:8 ÄB. Detta till skillnad från ett särkullbarn som avstått sin rätt till förmån 

för efterlevande make enligt 3:9 ÄB och som med anledning av detta blivit konkret efterarvsberät-

tigad och får rätt enligt 3:8 ÄB.  

Agell går dock längre i sitt resonemang än Eriksson och menar att de, i de fall endast ett av två 

särkullbarn gjorde ett sådant arvsavstående, vore det orättvist om den ena men inte det andra barnet 

skulle få ärva enligt 3:8 ÄB. En rimligare lösning skulle enligt honom bli att arvinge, som tillhör 

första eller andra parentelen och som saknar konkret efterarvsrätt, ändå ska kunna ärva för det fall 

det kvarstår någon konkret efterarvsberättigad arvinge, till exempel på grund av arvsavstående. 

Agell menar att man på så sätt tillämpar samma synsätt som blir aktuellt när en andel av arv blivit 

ledig på grund av en arvsberättigad arvinges död.104 

Gösta Walin 

Enligt Walin bör med ”arvsberättigade” enligt 3:8 ÄB förstås alla arvingar till den först avlidne 

maken, dvs. alla tre parentelen. 105 Detta skulle medföra en jämvikt med den efterlevande makens 

                                                             
102 Lennander anför i sin skiljaktiga menig att ett krav på konkret rätt till efterarv direkt strider mot lagrummets 

syfte. Vidare menar han att lagrummet inte heller av systematiska skäl bör inbegripa ett sådant krav, då han me-

nade att denna situation ligger nära den att särkullbarnets lott ökat mellan första och andra makens död med an-

ledning av en minskning av antalet bröstarvingar. Se exemplet presenterat i uppsatsens kapitel 3.5. 
103 Agell, Den nya arvsrätten s. 36, lagens syfte kan enligt Agell utläsas ur SOU 1981:85 s.202f. Kommentar till 

ÄB s. 140. 
104 Agell, Den nya arvsrätten, s.38-39. 
105 Se Walin, Supplement till Ärvdabalken, s. 77; Några problem i den nya arvsrätten, s.717; Kommentar till ÄB, 

6 uppl. S. 140. 
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sida där även arvingar i tredje parentelen är arvsberättigade106. Enligt Walins uppfattning var depar-

tementschefens uttalande om att 3:8 ÄB endast ska vara tillämplig på efterarvsberättigade arvingar, 

förhastat. 

Walin menar att svågerskapsarvet varken förutsätter att efterlevande make erhållit arv efter den först 

avlidna eller någon konkret rätt till efterarv. Lagrummet ska istället betraktas självständigt i förhål-

lande till makes arvsrätt. 107 

Göran Lind menar att Walins uppfattning kan ha viss förankring i dansk och norsk rätt, trots att 

sekundosuccessionens grundläggande struktur är annorlunda i svensk rätt.108   

Enligt norsk rätt har, om efterlevande make saknar egna släktingar, arvingar i tredje parentelen (dit 

även kusiner räknas) rätt att ärva trots att de i vanliga fall inte anses arvsberättigade efter sin släkting. 

Detta har motiverats med att dessa syntes ha närmare koppling till den avlidna än staten.109110111 

Också i Dansk rätt har arvingar i den tredje parentelen rätt att ärva då efterlevande make saknar egna 

släktingar. Till skillnad från det Svenska systemet är de dock även arvsberättigade efter sina egna 

släktingar.112 

Göran lind 

Det sista tolkningsalternativet företräds av Göran Lind, som anser att uttrycket ”arvsberättigade” i 

3:8 ÄB bör innefatta den först avlidna makens arvingar i första och andra parentelen (efterarvsbe-

rättigade arvingarna) dock utan krav på att dessa ska vara konkret efterarvsberättigade.113  

Lind bygger denna slutsats på sin inställning at 3:8 ÄB även är en arvsföljdsregel och inte endast en 

regel om andelsberäkning. Huruvida arvingarna fått ut sitt arv vid den först avlidna makens död blir 

då irrelevant, fokus ligger istället på den sist avlidna maken och fördelningen av det arv som tidigare 

                                                             
106 Jfr. 2 kap ÄB. 
107 Lind, Det nya svågerskapsarvet s. 343f. 
108 Norska arveloven § 26, 4 ledd. Jfr § 6, 2 ledd. Och § 46. Danska arveloven § 7 st. 2 p. 2; Lind, Det nya svå-

gerskapsarvet enligt 3:8, s. 344. 
109 Åter ett exempel på ställningstagande att släktingar sannolikt är mer närstående den avlidne än allmänna arvs-

fonden. 
110 Norska arveloven § 26, 4 ledd. Jfr § 6, 2 ledd samt Peter Lodrup, Arveretten, 1999 s. 372f; Inge Unneberg, 

Arveretten med dødsboskifte, s. 395-396; Lind, Det nya svågerskapsarvet s. 344. 
 
112 Inge Unneberg, Arveretten med dödsboskifte, 1990 s.395-396. 
113 Denna inställning företräddes av minoriteten i NJA 2005 s. 400 (JustR Lennander); Lind, De nya svågerskap-

sarvet, s. 344. 
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hade tillkommit allmänna arvsfonden. Arvet blir på så sätt ingen ”utväxt” efter den först avlidna 

maken utan en självständig arvsrätt för de fall efterlevande make saknar egna arvingar.114  

Detta perspektiv tillgodoser, enligt Lind, syftet med rättsregeln, nämligen att begränsa allmänna 

arvsfondens rätt till förmån för den först avlidnes släktingar.115 

Gemensamt för alla tolkningsalternativ är därmed att släktingar i andra parentelen ska få förtur fram-

för Allmänna arvsfonden. Enligt detta tolkningsalternativ bör dock fondens rätt vika även för sär-

kullbarn (arvingar i första parentelen), vilket överensstämmer med den legala arvsordningens rang-

ordning av parentelen. Göran Lind menar vidare att departementschefens uttalande om krav på ”ef-

terarvsrätt” bör vid en systematisk tolkning ge vika för lagfästa grundprinciper i den svenska arvs-

ordningen, liksom parentelsprincipen. Denna tolkning undviker den slumpartade effekten av att end-

ast någon/några av särkullbarnen genom arvsavstående (3:9 ÄB) blir berättigade till hela arvet efter 

efterlevande make. Arvingar i tredje parentelen bör dock inte få ärva enligt 3:8 ÄB då det verkar 

ologiskt att arvingar utan efterarvsrätt efter sin egen släkting ska komma att ärva den efterlevande 

maken. 

Disharmonin mellan de olika åsikterna i doktrinen visar att regleringen i 3:8 ÄB inte genomförts 

med tillräcklig noggrannhet.  Praxis har bidragit till att ge klarhet på området men de meningsskilj-

aktigheter som uttrycks i doktrin kan tyda på att  en översyn kan vara nödvändig. 116 

4.4.Testamentarisk sekundosuccession 

Vidare uppkommer frågan om uttrycket arvsberättigade enligt 3:8 ÄB även ska anses omfatta 

testamentarisk sekundosuccession.  

Testators vilja bör vara avgörande vid tolkning av testamente med förordnande om sekundo-

succession (11:1 ÄB), kan en sådan inte utläsas blir istället tolkningsregeln i 12:1 ÄB tillämplig, 

av vilken det framgår att tolkningen ska ske med ledning av 3 Kap ÄB, därav även 3:8 ÄB.117  

Om efterlevande make som saknar arvsberättigade på sin sida upprättar testamente för den del 

av egendomen efterlevande make innehar med full äganderätt, medför regeln i 3:8 ÄB att den 

                                                             
114 Lind, De nya svågerskapsarvet s. 344f. 
115 Prop 1986/87:1 s.96. 
116 Lind, De nya svågerskapsarvet s. 346f.; Kommentar till ÄB s. 140f. 
117 Jfr Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-12-22 i Mål nr T 3658-14, där hovrätten inte synes ha uppmärk-

sammat 12:1 ÄB och för en tillämpning av 3:8 ÄB krävt en legal sekundosuccession, NJA 2005 s. 400, Kom-

mentar till ÄB s. 143. 
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först avlidna makens arvsberättigade släktingar blir testamentstagarens motparter i sin roll som 

dödsbodelägare och arvingar även till efterlevande makes lott.118 

Först avlidne make har traditionellt haft rätt att genom testamente förfoga över och förordna 

om sekundosuccession för den del av kvarlåtenskap efterlevande make ärver med fri förfogan-

derätt119. Oklarheten som uppkommit kring regleringen i 3:8 ÄB i kombination med departe-

mentschefens uttalande i förarbetena har gett upphov till varierande ståndpunkter beträffande 

den först avlidne makens behörighet.  

Agell menar att regleringen i 3:8 ÄB utifrån den av honom föreslagna tolkningsmodellen med-

för en subsidiär testationsbehörighet för den först avlidne maken över den efterlevande makens 

kvarlåtenskap, som i sig blir ett ”utvuxet” arv efter den först avlidna maken.120 

Agells rekommenderade metod skulle innebära att den först avlidna maken genom testamente 

skulle kunna förfoga över egendom som den efterlevande maken erhåller som sin lott vid den 

först avlidna makens död. Efterlevande make har då rätt att förfoga över enskild egendom, an-

nan egendom som tillhör den efterlevande maken och som överhuvudtaget aldrig ingår i gifto-

rättsgemenskapen samt rätt att – nota bene – förfoga över egendom som den efterlevande för-

värvat först efter den först avlidne makens död. 

Motståndare till denna modell menar dock att den utgår från utgångspunkter som är felaktiga. 

Argumenten mot en sådan modell styrks ytterligare av det faktum att modellen strider mot den 

ett flertal i lag stadgade arvsrättsliga grundprinciper. Att den först avlidne maken genom testa-

mente kan förfoga över den efterlevande makens enskilda egendom förvärvad med full ägan-

derätt, eller efter den först avlidnes bortgång strider mot principen att varje individ är en enskild 

arvlåtare med en egen kvarlåtenskap och egna arvingar, samt att testator förordnar om sin egen 

kvarlåtenskap (9:1, 17:3 ÄB). Ytterligare uttryck för grundsatser som blir oförenliga med den 

av Agell föreslagna modellen är principen att endast testator personligen är behörig att förordna 

om sin kvarlåtenskap, då testamente inte kan upprättas genom fullmakt samt den civilrättsliga 

grundsatsen att var och en må personligen rättshandla endast med sin egen förmögenhet.  

Efterlevande make må i sin tur inte genom testamente förfoga över den egendom som han med 

fri förfoganderätt ärver efter den först avlidna maken. Det står dock efterlevande make fritt att 

                                                             
118 Först avlidna makes arvingar är behöriga att klandra samt ansöka om förordnande av boutredningsman, NJA 

2005 s. 400, de blir även motparter i testamentestolkningsfrågor, Kommentar till ÄB s. 143. 
119 Observera dock laglottsreglerna i 9:2 ÄB. 
120 Agell, den nya arvsrätten och metoden för dess tolkning, s. 40, Kommentar till ÄB s.144. 



37 
 

testamentera över den egendom som innehas med full äganderätt, eller som efterlevande make 

fått med äganderätt genom testamente utan förordnande om sekundosuccession i den mån den 

inte inskränker laglottsanspråk. Detta gäller även i de fall arvsberättigade arvingar saknas på 

efterlevande makes sida (3:8 ÄB situationer).121  

4.5. Sammanfattning 

Inledningsvis i kapitlet berördes frågan om regeln i 3:8 ÄB är en arvsföljdsregel eller en regel 

om andelsbestämning eller mer specifikt om arvet ska anses härröra från endast en eller båda 

makarna. 

I den juridiska doktrinen framkommer fyra olika åsikter på ämnet.  

Anders Eriksson menar att 3:8ÄB är en regel om andelsbestämning, Gösta Walin är av den 

motsatta uppfattningen, Anders Agell intar en mellanställning medan Göran Lind motsätter sig 

tanken att 3:8 ÄB endast ska anses utgöra en regel om andelsbestämning men han motsätter sig 

inte en mellanställning. 

Av dessa är Erikssons och därmed även departementschefens tolkning som är den mest kritise-

rade trots, och kanske på grund av, den inverkan de haft vid regleringen av den nya Ärvdabal-

ken. Såväl Lind som Walin påpekar att en sådan tolkning strider mot den grundläggande testa-

mentariska principen att varje person är en individuell arvlåtare, med egna arvingar och en egen 

kvarlåtenskap.  

Att påstå att arvet härstammar endast från en arvlåtare är i min mening även logiskt omöjligt i 

den av Agell föreslagna mellanställningen. Arvets omdirigering från efterlevande makes sida 

grundar sig i och för sig på det juridiska kontrakt äktenskapet till den först avlidna maken  in-

nebär. Men i en värld där biologisk samhörighet inte längre utgör ett krav för arvsrätt och där 

varje individ anses utgöra ett eget rättssubjekt med egna rättigheter och skyldigheter, verkar 

förslaget att helt förbise ett arvs koppling till en specifik individ helt omöjligt. 

I kapitlets tredje avsnitt har frågan om tolkningen av uttrycket ”arvsberättigade” i 3:8 ÄB be-

rörts, med andra ord vilka släktingar/parentel som åsyftas.  

Även här framkommer fyra olika tolkningsalternativ.  Eriksson förespråkar att det i 3:2 ÄB 

införda kravet på konkret rätt till efterarv även ska gälla i 3:8 ÄB situationer, samt att endast 

                                                             
121 Kommentar till ÄB s. 145f. 
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första och andra parentelen ska  ha rätt att ta arv. Agells teori liknar Erikssons med den modi-

fikationen att man endast ska kräva att någon i parentelen har konkret rätt till efterarv. Han 

menar att man på detta sätt förhindrar den ojämlika ställning som uppkommer mellan särkull-

barn där endast den ena valt att avstå sitt arv enligt 3:9 ÄB.  

Lind är överens med Eriksson och Agell om att endast första och andra parentelen ska anses 

”arvsberättigade” dock ska inget krav på konkret efterarvsrätt ställas.  

Walin intar en mer radikal ställning och föreslår att alla tre parentelen ska anses arvsberättigade 

i lagens mening utan något krav på konkret efterarvsrätt. 

Erikssons tolkning har använts i rättspraxis bland annat i NJA1993s.145 samt NJA 2005 s.400.  

En sådan inställning har dock kritiserats då den riskerar att missgynna särkullbarn i förhållande 

till övriga efterarvingar. Den förmån särkullbarn tillerkänns genom sin rätt att ta ut sitt arv 

omedelbart vid sin förälders död (ÄB 3:1) kan leda till att särkullbarnet får ett lägre arv än vad 

som särkullbarnet kunnat få om man inte redan tagit ut sitt arv. 

Utgången i ovan angivet rättsfall kan i min mening även kritiseras för att den strider mot syftet 

med själva lagrummet, nämligen att utesluta Allmänna arvsfonden då det ännu finns arvsberät-

tigade släktingar. Ett krav på en konkret arvsrätt medför dessutom att arvet i sig fortsätter vara 

beroende av slumpen, nämligen ordningen i vilken makarna avlider samt om arvingar avstår 

sitt arv enligt ÄB 3:9. 

Resultatet av rättsfallet blir ett missgynnande av särkullbarn till förmån för arvingar i andra 

arvsklassen, vilket bryter mot principen om succesio ordinum som anger att en arvsklass måste 

vara uttömd innan man går vidare till nästa.122 

Vidare kan jag även ställa mig bakom den av Walin föreslagna tolkningen som medför att även 

arvingar i tredje arvsklassen tillerkänns rätt till arv. Detta skulle i min mening bidra till att öka 

förutsebarheten av arvets fördelning då arvet på så sätt skulle komma att fördelas på samma sätt 

oavsett vilken av makarna som avlider först. Ett av syftena bakom införandet av 3:8 ÄB är 

nämligen att minska de skillnader i arvets fördelning som i annat fall uppkommer beroende av 

vilken make som avlider först. 

                                                             
122  Såväl Brattström & Singer, Rätt arv, kap. 5.3 som Walin och Lind, Kommentar till ÄB, Del I, 3:8 ÄB har 

dragit liknande slutsatser. 
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5. 12 Kap 1§ ÄB – Tolkning av testamente 

Är genom testamente förordnat att egendom, som tillkommer efterlevande make såsom arvinge 

eller universell testamentstagare, skall, sedan makens rätt upphört, tillfalla annan, äger vad i 

3 kap. är stadgat motsvarande tillämpning, såvitt ej annat följer av testamentet. 

5.1. Efterlevande make 

Regleringen i 12:1 ÄB är en tolkningsregel som anger att reglerna i 3kap. ÄB ska ha tillämpning 

på för testamentariska förordnanden som faller inom dess tillämpningsområde, om inte annat 

anges i testamentet. 

Regeln i 12:1 ÄB blir tillämplig vid fråga om testamentarisk sekundosuccession till egendom 

som först tillfaller den efterlevande maken på grund av dennes arvsrätt eller i egenskap av uni-

versell testamentstagare. Egendomen i fråga kan utgöra hela eller viss del av kvarlåtenskapen 

utan annan begränsning än att den ska tillfalla annan genom uttrycklig eller inbegripen testa-

mentarisk sekundosuccession då makens rätt upphör.123 

12:1 ÄB blir dock inte tillämplig då make endast får nyttjanderätt för egendomen, då blir istället 

bestämmelserna i 12: 2–9 ÄB tillämpliga. Regeln i 12:1 blir även tillämplig för de fall makarna 

har bröstarvingar. Eventuellt förordnande som kan kränka bröstarvinges laglottsanspråk kom-

mer endast bli verksamt till den del som överstiger laglotten. 

Kapitel 3 reglerar efterlevande makes fria förfoganderätt under sin livstid samt fördelningen av 

egendom som vid efterlevande makes död skall tillkomma vardera makens arvingar. 

I vilken utsträckning 3 kap blir tillämplig kan variera med anledning av i testamente införda 

avvikelser. Avvikelserna kans sträcka sig från enkla förändringar, som att endast ändra bestäm-

ningen av den i lag införda kretsen sekundosuccessorer eller att tillföra successorer istället för 

att arvet slutligt ska tillfalla den efterlevande maken, till att avse avvikelser gällande förfogan-

derätten eller sättet för delning som kan medföra att det blir svårare att avgöra i vilken utsträck-

ning 3 kap. blir tillämplig.  

                                                             
123 NJA 1963 s. 11, angående inbegripen sekundosuccession, Kommentar till ÄB s. 365f. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201963%3A11
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Man bör också komma ihåg att det är inte endast vad som uttryckligen framgår som påverkar 

testamentets tolkning. Uttrycket ”såvitt ej annat följer av testamente” medför att såväl syftet 

med, som övriga omständigheter kring, testamente kan få en betydande roll. 

Det är värt att påpeka att 12:1 ÄB genom hänvisning till 3 Kap ÄB även hänvisar till 3:8 ÄB.  

5.2.Fri förfoganderätt eller full äganderätt 

Ett förordnande om fri förfoganderätt får i vanliga fall samma rättsverkan som motsvarande 

paragraf i 3 Kap ÄB, nämligen att efterlevande make fritt disponerar över kvarlåtenskapen, med 

den begränsningen att man inte genom testamente, gåva eller rättshandling som har till syfte att 

likställas med testamente (jfr. 7:4 ÄB) kan förordna över denna, samt att rätt till sekundosuc-

cession föreligger för kvarlåtenskapen. 

Genom 1987 års reform minskades behovet av sådana förordnanden till efterlevande makes 

förmån vad gäller gemensamma bröstarvingars lott, däremot kan sådant förordnande ännu till-

lämpas vad gäller särkullbarns omedelbara rätt till arv. Dessa har då rätt att omedelbart få ut sin 

laglott, medan resterande del av kvarlåtenskapen tillfaller efterlevande make med fri förfogan-

derätt. 

Behovet av testamente är nära sammanlänkat med önskan att avvika från den legala arvsord-

ningen. De ändringar som önskas varierar från situation till situation och det är därför nödvän-

digt att varje testamente till viss del individualiseras för att tillgodose dessa önskningar. 

Rättspraxis har visat att nyttjandet av begreppen fri förfoganderätt och full äganderätt sällan är 

konsekvent vid upprättande av testamente.124 En viktig faktor blir därmed att tolka testamente 

för att utreda vad testator åsyftat med begreppet. 

5.3. Sammanfattning 

I detta avsnitt har tolkningsregeln i 12:1 ÄB berörts. Genom denna paragraf blir 3 kap ÄB 

tillämplig på testamentariska förordnanden som anger testamentarisk arvsrätt till efterlevande 

make samt sekundosuccession på hela eller delar av kvarlåtenskapen efter dennes frånfälle. Den 

blir dock inte tillämplig vid förordnande om nyttjanderätt. 

                                                             
124 Kommentar till ÄB Kap 12:1. 
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3 kap anger, som berörts i tredje kapitlet, makes fria förfoganderätt under sin livstid över egen-

dom som ska tillfalla de gemensamma bröstarvingarnas lott samt hur denna egendom ska för-

delas efter den efterlevande makens död. 

Testamentariska förordnanden om fri förfoganderätt för den efterlevande maken kommer där-

med få samma rättsverkan som den i 3:2 ÄB införda regleringen för det fall inget annat anges.  

Genom införandet av 1987 års reform har behovet av sådana testamenten försvunnit och ersatts 

av att man i allt större utsträckning genom testamente väljer att gynna andra arvingar, så som 

exempelvis de gemensamma bröstarvingarna. 

Detta torde vara fallet då makarna känner att de vid någonderas död kommer vara tillräckligt 

ekonomiskt trygga genom bodelningen, och därför väljer att gynna deras barn, eller andra ar-

vingar, omedelbart. 

Vid tolkningen av testamente bör dock begreppen full äganderätt samt fri förfoganderätt till-

lämpas med aktsamhet då testatorer inte alltid är konsekventa i sin användning av begreppet.  
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6. NJA 2016 s.442 - Fråga om rätt till efterarv enligt 3:8 ÄB för de fall sekundosuccession 

föreskrivits i testamente 

6.1. Bakgrund 

Ett äkta par utan gemensamma bröstarvingar föreskrev i inbördes testamente den 12 september 

1979 att den make som överlevde den andra skulle med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes 

kvarlåtenskap, dock med förbehåll för mannens särkullsons laglott. Vidare föreskrevs att - efter 

bådas frånfälle - kvarlåtenskapen skulle tillfalla mannens särkullson.  

Mannen avled 1993. 

I rättsfallet är det ovisst om särkullsonen erhöll sin laglott vid sin fars frånfälle eller om han 

avstått från denna (3:9 ÄB) till förmån för den faderns efterlevande hustru. 

År 2003 upprättade särkullsonen en skrivelse ställd till sina tre bröstarvingar (svarandena), där 

han med anledning av sitt eventuella frånfälle ombad dem att bevaka sin rätt till sitt farsarv vid 

sin fars efterlevande hustrus död. Sonen avled 2005. 

Efterlevande hustru avled 2011 utan arvsberättigade släktingar. Arvskifte förrättades 2013 och 

svarandena tillskiftades en tredjedel av boet vardera.  

Allmänna arvsfonden klandrade skiftet. 

6.2. Tingsrätten  

Tingsrätten började med att ta ställning till om särkullsonen fått ut sin laglott vid faderns från-

fälle. Då inget tytt på att så varit fallet har tingsrätten utgått från att särkullsonen inte fått ut sin 

laglott efter sin far. 

Vidare konstaterade tingsrätten att det inte gått att utreda om särkullsonen avstått från sitt arv 

på så sätt att rätt till efterarv uppkommit (3:9 ÄB) eller om dödsboet efter fadern alltjämt varit 

oskiftat. Dock anser tingsrätten det vara ostridigt att efterlevande hustru innehaft egendom med 

fri förfoganderätt efter sin make, vilket medför att svaranden oavsett har rätt till hälften av 

kvarlåtenskapen efter hustrun.  
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För att utreda om svarandena även haft rätt till efterarv efter den sist avlidna maken i enlighet 

med 3:8 ÄB går tingsrätten vidare till att avgöra vilka som är att anse såsom ”arvsberättigade” 

i enlighet med lagrummet. 

Med hänvisning till Anders Erikssons framförda tolkningsmetod (Eriksson, Några problem med 

anknytning till 1987 års familjerättsreform, s. 326 f, samt Eriksson, Några ytterligare syn-

punkter på tillämpningsfrågor med anknytning till 1987 års familjerättsreform, s. 270 f, jfr. 

Prop. 1986/87:1 s. 238.) konstaterar tingsrätten att  svarandena är konkret efterarvsberättigade 

enligt 3:2 ÄB då det är ostridigt att efterlevande hustrun innehaft egendom efter den först av-

lidna maken med fri förfoganderätt 

Käromålet ogillas. 

6.3. Hovrätten  

Hovrätten bedömde det vara ostridigt att svarandena är dödsbodelägare i dödsboet efter efter-

levande hustrun, i och med sin rätt till sekundosuccession i sin egenskap av barnbarn till den 

först avlidne maken. 

De bedömde att frågorna i målet dels var angående hur svarandenas andel i boet skulle beräknas, 

dels vilken rättslig grund svarandena hade för efterarvet och om denna berättigar till efterarv 

med stöd av 3:8 ÄB. 

Hovrätten bedömde till skillnad från tingsrätten att bevisningen entydigt talat för att särkullso-

nen fått ut sin laglott vid sin faders död. Efterlevande hustrun hade med stöd av testamentet 

erhållit resterande del av arvet med fri förfoganderätt.  

Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB förutsätter enligt gällande rätt en konkret efterarvsrätt enligt 

3 kap. ÄB (jfr rättsfallen NJA 2005 s. 400 och NJA 1993 s. 145). 

Hovrätten fann inte att arvsavstående enligt 3:9 ÄB ägt rum. Efterarvsrätten har istället haft sin 

grund i de testamentariska förordnande upprättat mellan makarna, Varom Svarandena haft rätt 

att träda in som sekundosuccessorer i enlighet med 11:6 ÄB. Under sådana förhållanden be-

dömdes bestämmelsen i 3:8 ÄB inte tillämplig. 

Sammanfattningsvis har svarandena rätt till testamentariskt efterarv efter sin farfar till den del 

som överstiger laglotten. Svarandena kan dock inte anses vara arvsberättigade enligt 3:8 ÄB. 
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Allmänna arvsfonden tillskiftades därmed 2/3 av dödsboets behållning samt att var och en av 

svarandena 1/9 av dödsboets behållning. 

Svarandena överklagade hovrättens dom 

6.4. Högsta domstolen 

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Ann-Christine Lindeblad, Göran Lambertz, Dag Mattsson 

och Stefan Johansson, referent) meddelade domen den 1 juni 2016. 

Högsta domstolens (HD) prövning gäller fråga om klagandena (tidigare svarandena) med stöd 

av 3:8 ÄB har rätt att ärva all kvarlåtenskap efter efterlevande hustrun med anledning av det 

testamentariska förordnandet om sekundosuccession till förmån för makens särkullson. 

HD börjar med att bekräfta tingsrättens slutsats att det i målet är ostridigt att efterlevande hustru 

innehaft kvarlåtenskap efter sin make med fri förfoganderätt. 

De fortsätter genom att göra en syftes- och bokstavstolkning av bestämmelsen i 3:8 ÄB och 

konstaterar att ordalydelsen även omfattar den situation att efterarvsrätt föreskrivits i testa-

mente.  

Syftet med bestämmelsen är, enligt förarbetena, att ge efterlevande släkting på någon av ma-

karnas sida företräde framför allmänna arvsfonden för att minska osäkerheten kring arvsutfallet, 

då släktingars rätt i annat fall vore helt beroende av i vilken ordning makarna avlidit.125 

Ordalydelsen i regleringen omfattar även den situationen att efterarvsrätt föreskrivits genom 

testamente.  

HD menar att det med beaktande av det ovan angiva vore ett orimligt utfall att regleringen i 3:8 

ÄB skulle falla bort med anledning av testamente som anger samma sak som den legala arvs-

ordningen.  

Vidare påpekas att det av 12:1 ÄB framgår att 3:8 ÄB även blir giltig vid inbördes testamente 

som förordnar om sekundosuccession. 

                                                             
125 Se prop. 1986/87:1 s. 96 f. 
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I och med detta ska 3:8 ÄB tolkas så att den blir giltig även då rätt till efterarv för den som är 

arvsberättigad föreskrivs i testamente om testamentet inte utesluter en tillämpning av bestäm-

melsen(jfr NJA 1993 s. 145). 

Klagandena anses därmed arvsberättigade efter först avlidna. 

Hovrättens dom ändras och Allmänna arvsfondens talan avslås. 

6.5. Sammanfattning 

Som visats i kapitel 6 har bestämmelsen i 3:8 visat sig vara minst sagt svårtillämpad även idag. 

De meningsskiljaktigheter som uppkommit på vägen fördunklar vår förståelse av paragrafen 

och leder till att misstag vid dess tillämpning. 

I NJA 2016 s.442 har såväl tingsrätt som hovrätt försummat att använda tolkningsparagrafen i 

12:1 ÄB av vilken tydligt kan utläsas att 3:8 ÄB ska bli tillämplig även för de fall där sekund-

osuccessionen baseras på ett testamentariskt förordnande. 

Tingsrätten följer likt tidigare praxis den av Eriksson föreslagna tolkningsmodellen och  utreder 

därmed om konkret rätt till efterarv föreligger och diskuterar därmed om särkullsonen fått ut 

sin laglott eller inte. Detta diskuteras trots det faktum att testamentet inte uteslutit särkullsonens 

rätt till hela sin arvslott utan endast fördröjt utbetalningen av halva detta belopp till efter efter-

levande makens död. En diskussion kring detta vore i detta fall inte nödvändigt för att konstatera 

rätten till efterarv. 

I Hovrätten har Allmänna arvsfonden anfört att det krävs ett arvsavstående (frivilligt) enligt 3:9 

ÄB för att ge särkullsonen och dennes arvingar efterarvsrätt. Detta är dock inte riktigt då det, 

som anförts i tidigare kapitel, är tillräckligt att särkullsonen går miste om sin omedelbara rätt 

till arv till förmån för den efterlevande maken. Ett exempel på detta är då särkullbarnets rätt till 

arv åsidosätts genom basbeloppsregeln. 

Även här går man igenom om det finns konkret rätt till efterarv för barnbarnen och baserar detta 

på NJA 2005 s.400 (som ger uttryck för Erikssons tolkningsmodell) samt förarbetena till 3kap 

ÄB.  
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Därefter går hovrätten över till att diskutera om sekundosuccession enligt 3:8 är möjligt vid 

testamentariskt förordnande, med utgångspunkt i tolkningsreglerna i 11 kap ÄB och förbiser 

därmed helt tolkningsregeln i 12:1 ÄB.  

På grund av detta konstaterar de med hänvisning till 11:6 ÄB att arvet inte har en koppling till 

3 kap ÄB och att lagrummet därför inte ska bli tillämpligt. 

Det är först HD som påpekar att det kan utläsas direkt av 12:1 ÄB att hela 3 kap ska bli tillämp-

ligt för de fall sekundosuccession förordnas om i testamente, och att 3:8 ÄB därmed ska anses 

tillämplig även för de fall sekundosuccession anges i testamente.  

Den problematik som uppstod kring tillämpningen av det i målet anförda testamentet beror i 

min mening inte på otydligheter i själva formuleringen av testamentet, utan på den bristande 

förståelsen av lagrummet. 
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7. Avslutande Analys 

Detta kapitel kommer innehålla en slutlig analys av det hittills anförda i arbetet. Nedan görs en 

kort sammanfattning av i uppsatsen berörda momenten för att sedan analysera dessa frågeställ-

ningar och deras inbördes sammanhang och påverkan på varandra. 

I uppsatsens tredje och fjärde kapitel har makes rätt till arv samt 3 kap ÄB redogjorts för. Dessa 

hör nära samman då tredje kapitlet instiftades för att ytterligare stärka efterlevande makes rätt 

vid först avlidna makes död. Genom denna kom efterlevande make att ärva framför de för ma-

karna gemensamma bröstarvingarna som istället fick en möjlighet att bevaka sitt arv efter båda 

sina föräldrar vid den efterlevande makens död. Särkullbarn behöll dock fortfarande sin ome-

delbara rätt till arv med möjligheten att senarelägga denna genom arvsavstående till förmån för 

den efterlevande maken (3:9 ÄB). 

En ytterligare förändring var regleringen i 3:8 ÄB som, trots den ringa uppmärksamhet den 

givits i förarbetena, gett upphov till omfattande diskussion i doktrin och även i praxis. 

Denna diskussion består huvudsakligen av tre frågor; 

- Är 3:8 ÄB en regel om andelsbestämning eller en arvsföljdsregel? Det vill säga, vilken 

är regelns rättsliga natur? 

- Vilka arvsklasser åsyftas med begreppet ”arvsberättigade” i regeln? Samt, 

- Föreligger det ett krav på konkret rätt till efterarv enligt regeln i 3:8 ÄB? 

Svaren på dessa frågor blir även omtvistade då dessa i olika utsträckning ger upphov till ytter-

ligare frågor, såsom svarens förhållande till lagens syfte, övriga arvsrättsliga principer och lag-

stiftning, dess inverkan på särkullbarns ställning samt dess betydelse för den legala arvsord-

ningen. 

Dessa är några av momenten som kommer diskuteras. 
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7.1. Syftet med, samt tolkning och tillämpning av 3 kap 8§ ÄB 

7.1.1. Syftet med bestämmelsen 

I tidigare kapitel har 3 kap ÄB och dess tillkomst redogjorts för. Förarbetena till kapitlet är 

omfattande men endast en mindre del är tillägnad 8§ som reglerar det så kallade svågerskaps-

arvet. Trots detta har paragrafen gett upphov till omfattande diskussioner kring dess tolkning 

och tillämpning.  

Som framgår av förarbetena är syftet med regleringen att utesluta Allmänna arvsfonden från att 

ta arv för de fall arvingar fortfarande finns att hitta på någon av de avlidna makarnas sida. Finns 

därmed arvsberättigade släktingar på den först avlidna makens sida vid den sist avlidna makens 

död ska dessa inte endast ärva eventuell kvarlåtenskap från den först avlidna maken utan även 

kvarlåtenskapen efter sen sist avlidna maken. Meningen med detta är att åstadkomma en viss 

förutsebarhet genom att fördelningen av arvet görs oberoende av slumpmässiga faktorer som 

vilken av makarna som avlider först. Innan regleringen i 3:8 ÄB tillkom genom 1987 års reform 

blev fördelningen av kvarlåtenskapen efter de avlidna makarna helt beroende av i vilken ord-

ning dessa avled, det vill säga om den maken som hade arvsberättigade arvingar avled först 

eller sist, vilket tidigare varit problematiskt inte minst när makarna avlider tätt inpå varandra.  

Regleringen orsakar dock en del frågor som kan komma att påverka om och i vilken utsträck-

ning det blir möjligt att uppfylla detta syfte. Dessa kommer beröras i de följande tre avsnitten. 

7.1.2. Bestämmelsens rättsliga natur 

Paragrafens tolkning och tillämpning försvåras delvis med anledning av den bristande vägled-

ning som finns at hämta ur förarbetena och delvis på grund av de meningsskiljaktigheter som 

uppkommer kring tolkningen av paragrafen. 

En av huvudfrågorna gäller paragrafens rättsliga natur, nämligen om arvet ska anses härröra 

från endast en eller från båda makarna (det vill säga om 3:8 ÄB är en regel om andelsbestäm-

ning eller en arvsföljdsregel). I förarbetena till 3:8 ÄB uttrycker departementschefen att arvet 

ska fördelas på den först avlidna makens arvingar så som en lott, som ska anses härröra endast 

från den make som har släktskap med arvingarna och från vilken arvet därmed ska anses ha sitt 

ursprung. 
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Departementschefens uttalande i förarbetena har diskuterats extensivt i doktrin, och dess stark-

aste anhängare är Anders Eriksson, vars tolkning bygger på uttalandet.126 

Erikssons tolkning är dock kritiserad av såväl Walin som Lind, som påpekar bland annat  att en 

sådan tolkning inte kan anses systematiskt förenlig med gällande rätt.   

Andelsbestämningen anges nämligen huvudsakligen i 3:2 ÄB där hänvisning även sker till öv-

riga för paragrafer som berör andelsbestämningen. Då 8§ inte anges i denna menar Lind att 

detta é contrario innebär att regeln i 3:8 ÄB inte är att anse som en regel om andelsbestämning 

utan snarare som en regel om arvsföljd, där först avlidna makes arvingar även blir den sist 

avlidnes arvingar för de fall denne saknar egna släktingar.  Han menar även att regleringens 

rättsföljd bör vara vägledande då denna medför att den först avlidnas arvingar kommer att ärva 

egendom efterlevande make förvärvat efter den först avlidna makens död, vilket annars inte 

kunnat bli möjligt. 

Vidare strider även denna syn mot den grundläggande arvsrättsliga principen som anger att 

varje person är en individuell arvlåtare.127  

Att på så sätt bortse från den sist avlidna maken som en individuell arvlåtare är i min mening 

orimligt av princip- och jämställdhetsskäl. I vår moderna tid anses nämligen varje fysisk person 

utgöra ett eget rättssubjekt med tillhörande rättigheter och skyldigheter, oavsett kön eller (som 

i förevarande fall) civiltillstånd. 

Ett förslag om ändring av paragrafen för att tydliggöra detta och utforma regeln så att arvet 

ansågs utgå med två lotter, en för vardera maken, gjordes genom SOU 1998:110. I utredningen 

anfördes bland annat det faktum att det inte skulle anses naturligt att påstå att egendom den sist 

avlidna maken förvärvat efter den först avlidna makens död, genom exempelvis arv, skulle i en 

3:8 ÄB situation anses härröra från den först avlidna maken.128  De i SOU 1998:110 föreslagna 

ändringarna kom dock aldrig att antas. 

Av de tre diskussionsfrågorna som uppkommer med anledning av regleringen i 3:8 ÄB är dock 

denna av minst betydelse, då den främst hade inverkan på regleringen av arvsskatten. 

                                                             
126 Se bland annat Erikssons uttalanden i SvJT 1989 s.326. 
127 Se ovan kap 4.3. samt Lind, det nya svågerskapsarvet, s. 336ff; Walin, Supplement till Ärvdabalken, s.80; 

Några Spörsmål, s.717ff. 
128 SOU 1998:110 s.187. 
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7.1.3. Bestämningen av den ”arvsberättigade” kretsen 

Andra frågan angående tolkningen och tillämpningen av 3:8 ÄB gäller vilka släktingar/parentel 

som ska anses vara ”arvsberättigade” enligt paragrafens mening. Doktrinen och praxis är här 

till största del enhetliga i sin mening att endast första och andra parentelen ska anses arvsberät-

tigade till efterarv i 3:8 ÄB situationer.  

Anders Eriksson, Anders Agell och  Göran Lind  är alla överens om att endast de två första 

arvsklasserna, de som kan ha efterarvsrätt vid efterlevande makes död, kan bli arvsberättigade 

enligt 3:8ÄB.  

Gösta Walin har dock föreslagit att även tredje parentelen ska anses bli efterarvsberättigad i 3:8 

ÄB situationer. Denna tolkning strävar efter att ytterligare harmoniera och jämställa sättet arvs-

skiftet kommer att ske på, för att på så sätt göra den oberoende av ordningen i vilken makarna 

avlider. En sådan uppfattning tycks i min mening inte vara helt missvisande, då en ökad förut-

sebarhet och enkel tillämpning av paragrafen är eftersträvansvärt, men den riskerar dock att bli 

en inkörsport för att återigen berättiga kusiner/tredje parentelen till arv. 

Med anledning av förarbetsuttalandena har dock även Gösta Walin uttryckt förståelse för att 

endast de två första parentelen kan anses arvsberättigade enligt gällande rätt.129 

7.1.4. Konkret rätt till efterarv 

I uppsatsen har det presenterats tre olika inställningar till denna fråga. Den första företräds av 

Anders Eriksson som likt departementschefens uttalande i förarbetena menar att ett konkret 

krav på efterarv bör ställas för att kunna bli arvsberättigad enligt 3:8 ÄB. Walin och Lind är av 

den motsatta uppfattningen, medan Agell intar en form av mellanställning. 

Av rättsfallen NJA 1993 s. 145, 2005 s. 400 samt senaste 2016 s.442 kan det utläsas att konkret 

rätt till efterarv tycks krävas för att kunna bli arvsberättigad enligt 3:8 ÄB. Högsta domstolen 

har i samtliga av dessa fall fört ett resonemang i enlighet med Erikssons tolkning samt de av 

departementschefens förda uttalande i förarbetena till regleringen. 

Av bland annat Brattström & Singer samt den skiljaktiga meningen i NJA 2005 s.400 present-

eras den problematiken att detta inte blir förenligt med lagrummets syfte, att utesluta Allmänna 

                                                             
129 Walin, Några Spörsmål, SvJT 1989 s.717. 
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arvsfonden för de fall släktingar på någon av makarnas sida återstår.130 För att fullt ut uppfylla 

detta syfte krävs att ett sådant strikt krav slopas, för att på så sätt fullt ut ge rätt till den först 

avlidnes släkt. Ett sådant resonemang kan också tyckas mer förenligt med den legala arvsord-

ningen och principen om succesio ordinum. Genom en mindre restriktiv tolkning förhindras 

även en särbehandling av särkullbarns rätt med anledning av regleringen i 3:8 ÄB. 

Sammanfattningsvis kan man påpeka att syftet ändå uppfylls till viss mån då regleringen ändå 

medför en begränsning av Allmänna arvsfondens rätt samt minskar den slumpartade effekten, 

jämfört med hur det såg ut innan regleringens tillkomst. 

7.2. Särkullbarns ställning med anledning av 3:8 ÄB 

Ett nytt partnerskap för en förälder kan som bekant medföra en speciell ställning för särkullbarn 

som i vart fall till en början varken har känslomässiga- eller några släktband till förälderns nya 

partner. För att undvika att dessa barns ställning i arvsrättsliga sammanhang kan komma att 

försämras har särkullbarn givits en omedelbar rätt till arv vid sina respektive föräldrars död.131  

Den restriktiva tolkningen av bestämmelsen i 3:8 ÄB som företräds i praxis kan dock ändå 

medföra att särkullbarn, genom kravet på konkret efterarvsrätt, hamnar i en missgynnad situat-

ion i förhållande till övriga arvsberättigade släktingar.132 Särkullbarn kan på detta sätt gå miste 

om ett arv som eventuellt har en närmare anknytning till denne själv än till de släktingar i andra 

parentelen som kan komma att ärva i särkullbarnets ställe. 

Här bör även poängteras att utgången kan bli olycklig för de fall det finns fler särkullbarn där 

endast någon eller några gjort ett arvsavstående enligt 3:9 ÄB. Fördelningen av arvet kommer 

då gynna vissa syskon framför andra och på så sätt bli oproportionerligt. Anders Agell reagerar 

på den orättvisan en sådan olik behandling av syskon skapar och föredrar därför en mindre 

restriktiv tolkning som innebär att kravet på konkret rätt till arv endast ska gälla generellt inom 

en viss arvsklass, det vill säga att det ska vara tillräckligt med att endast ett av särkullbarnen i 

detta fall har konkret rätt till arv för att övriga syskon även ska få ta del av arvet.133  

För min del lutar jag mot det synsätt Justitieråd Lenander presenterar i sin skiljaktiga mening 

till NJA 2005 s. 400, nämligen att denna situation borde beaktas på samma sätt som om kretsen 

                                                             
130 Brattström och Singer, s.142. 
131 Jfr 3:1 ÄB samt prop. 1986/87:1. 
132 Se Göran Linds resonemang i ovan kap. 4.3. 
133 Se Agells resonemang i ovan kap. 4.3. 
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arvsberättigade minskat mellan första och andra makens dödsfall. Genom att kretsen arvsberät-

tigade minskat så ökar även resterande arvingars lott genom att dessa kvarvarande arvingar 

delar på det arv som annars skulle ha tillfallit den avlidna arvingen.134 I förevarande fall skulle 

den först avlidna makens släktingars lott öka med anledning av bristen på arvsberättigade släk-

tingar på den sist avlidna makens sida. 

Detta förslag skapar enligt mig även en harmoni mellan arvets fördelning oberoende av ord-

ningen för makarnas dödsfall. En sådan ”ökning” eller ”tillägg i ” den först avlidnes släktingars 

lott hade nämligen blivit fallet om dödsfallen skett i motsatt ordning. 

En ytterligare risk med en restriktiv tolkning av lagrummet är det faktum att särkullbarn kan 

”tvingas” in i den situationen att de själva måste ta en ekonomisk risk genom att avstå sig sitt 

arv (3:9 ÄB) till förmån för den efterlevande maken för att senare kunna ha rätt till eventuellt 

efterarv. Det huvudsakliga argumentet för att behålla särkullbarns omedelbara rätt till arv vid 

1987 års reform av ärvdabalken var att förhindra att efterlevande make eventuellt skulle komma 

att förbruka särkullbarnets arv. 135 De skydd som särkullbarn tillerkänts genom reformen blir 

dock till viss del utan verkan då man gör möjligheten till efterarv enligt 3:8 ÄB beroende av ett 

arvsavstående enligt 3:9 ÄB.  

Det val särkullbarnet tvingas göra genom den restriktiva tolkningen kan även medföra ett sned-

vridet utnyttjande av möjligheten till arvsavstående från särkullbarnets sida. Särkullbarnets kan 

då möjligtvis välja att göra ett partiellt arvsavstående till förmån för efterlevande make, genom 

vilket särkullbarnet endast behöver avstå en mycket liten del av sitt arv för att kunna garantera 

en konkret rätt till efterarv vid den sist avlidna makens död. Ett annat alternativt scenario då det 

finns flera särkullbarn är att endast ett av syskonen gör ett fullt arvsavstående enligt 3:9 ÄB, 

med anledning av att syskonen emellan avtalat om att fördela arvet efter båda makarna mellan 

sig.  

Båda dessa scenarion kan ge väldigt snedvridna konsekvenser för de inblandade parterna, fram-

för allt det sista då ett sådant avtal knappast vore önskvärt då särkullbarnen i sådana fall avtalar 

om egendom som inte är deras.136 

                                                             
134 Se skiljaktiga meningen till NJA 2005 s.400 samt de i kap. 3.5. presenterade exemplet. 
135 Prop. 1986/87:1 s. 83; Brattström och Singer s. 203. 
136 Pactum turpe, det vore orimligt att giltiga avtal ska kunna ingås om egendom som man ännu inte äger eller 

man i vart fall inte vet med säkerhet om man kommer äga i framtiden. 
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Med anledning av denna problematik kan jag tycka att en mindre strängt krav kan verka fördel-

aktigt såväl juridiskt som socialt. Vi lever i en tid då det uppkommer en mängd olika familje-

konstellationer där särkullbarn i allt större utsträckning får möjlighet att komma väldigt nära 

sina föräldrars nya partner i livet.   

7.3. Regleringens betydelse för den legala arvsordningen 

Tolkningen av begreppet arvsberättigade samt kravet på konkret rätt till efterarv kan även 

komma att påverka den legala arvsordningen. 

Det strikta krav på konkret rätt till efterarv som följer av förarbeten och praxis på området 

medför exempelvis en förskjutning av det med anledning av 3:8 ÄB uppkomna arvet från första 

till andra parentelen (arvsklassen). Detta blir fallet då första parentelen, som består av särkull-

barn, gått miste om sin konkreta rätt till efterarv med anledning av deras omedelbara rätt till arv 

vid sin förälders död. En sådan förskjutning av arvet går emot principen om successio ordinum 

som anger att ett parentel måste vara uttömd innan arvet kan gå vidare på nästa parentel.137  

Första parentelen må i och för sig vara ”uttömd” med anledning av att särkullbarnen redan 

förbrukat sin rätt vid den först avlidna makens död. Frågan blir dock även här om detta blir 

förenligt med syftet att göra arvsfördelningen oberoende av i vilken ordning makarna avlider. 

Även här kan Justitieråd Lennanders föreslagna alternativ vara av intresse. Genom att behandla 

den i 3:8 ÄB uppkomna situationen kring kravet på konkret rätt till arv på samma sätt som om 

särkullbarnens lott ökat, så kan man tillerkänna första parentelen en rätt till arv istället för att 

denna förskjuts till andra parentelen, och på så sätt följer man den givna parentelsprincipen och 

principen om succesio ordinum. 

7.4.Testamentes betydelse för regleringen  

Genom införandet av svågerskapsarvet har behovet av att testamentera till fördel för den efter-

levande maken minskat drastiskt.138 

Nya testationsbehov kan dock ha ansetts uppkomma där man istället önskar gynna bröstarving-

arna i boet genom att möjliggöra för dessa att omedelbart ta del av sitt arv. Denna situation blir 

                                                             
137 Se uppsatsens kap.2 som berör de arvsrättsliga grundprinciperna. 
138 Jfr uppsatsens femte kapitel samt prop. 1986/97:1, där undersökning visar att 70% av testamentena reglerade 

någon form av säkerhet för den efterlevande maken genom rätt till arv efter den först avlidna maken.  
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vanlig för de fall efterlevande makes ekonomi tryggas redan genom bodelningen och att ett 

eventuellt arv anses helt eller i vart fall till viss del överflödigt.  

Testamente kan även vara ett bra sätt att undvika de nackdelar tolkningen av 3:8 ÄB kan få för 

de bröstarvingar som inte är makarnas gemensamma. Ett sätt att åstadkomma detta är genom 

att förordna om att en viss del av den först avlidna makens kvarlåtenskap ska tillfalla den sist 

avlidna maken med fri förfoganderätt, samt ange att denna egendom sedan efterlevande make 

dött ska tillfalla särkullbarnen. Den först avlidna maken kan på så sätt förhindra att särkullbar-

nen förbrukar hela sin rätt till arv redan vid dennes död, vilket i sin tur garanterar en möjlighet 

till efterarv enligt 3:8 ÄB. 

Denna möjlighet hjälper dock inte mycket för de fall testator är omedveten om detta alternativ 

eller i vart fall då en sådan reglering antagligen inte känns lika akut som efterlevande makes 

behov av ekonomisk trygghet. Skydd för barnen blir idag även av mindre relevans då föräldrar 

ofta omkommer senare i livet då deras barn är vuxna och självförsörjande, därför ligger fokus 

ofta på den pensionerade och ekonomiskt svaga efterlevande partnern istället. 

Vad gäller tolkning av testamente så måste dessa respekteras då de är uttryck för testators yt-

tersta vilja. Möjligheten att omtolka testamente  bör därför endast uppstå för de fall oklarhet 

eller motstridiga förordnanden ger till känna en eventuell annan vilja hos testator än den ned-

tecknade.  

Till sist så blir, som kapitel 5 i denna uppsats visar, regleringen i 12:1 ÄB direkt tillämplig på 

3:8 ÄB situationer där rätten till sekundosuccession föreskrivits i testamente. 

7.5. Praxis betydelse för rättsutvecklingen  

Praxis har i detta fall stor betydelse för bestämningen av gällande rätt på området då frågorna 

som framkommer av i förarbetena och den mängd doktrin som uppkommit kring tolkningen 

och tillämpningen av lagrummet gör bestämmelsen rätt så svårtillämpad. 

Genom avgörandena i NJA 1993 s.145 samt 2005 s.400 befästes det att med begreppet ”arvs-

berättigade” enligt 3:8 ÄB ska förstås endast första och andra parentelen, samt att tillämpningen 

av 3:8 ÄB förutsätter en konkret rätt till efterarv för den först avlidna makens släktingar. NJA 

1995 s.145 bidrar även med ett tydligt exempel på de fall där en släkting förlorar sin konkreta 

rätt till efterarv med anledning av testamente som anger full äganderätt för den efterlevande 

maken. 
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Det relativt nyutkomna rättsfallet NJA 2016 s.442 befäster den i praxis angivna inställning, med 

tillägget att rättsfallet förtydligar det faktum att 3:8 ÄB även blir tillämpligt för de fall sekund-

osuccession uppkommer med anledning av testamente (12:1 ÄB som hänvisar till 3 Kap ÄB). 

Av intresse blir även de vitt skilda resonemang och slutsatser som dras i alla tre instanser samt 

att såväl Tingsrätten som Hovrätten försummar tolkningsregeln i 12:1 ÄB. Jag kan endast för-

klara detta genom att hänvisa till den bristande kunskap som råder med anledning av de oklar-

heter som uppkommer i lagen somt den bristande vägledningen som finns att tillgå i förarbe-

tena.  

7.6. Slutsats och slutkommentarer 

Avvägningen mellan den rättsliga tolkningen och tillämpningen av och syftet med den i 3:8 ÄB 

införda regleringen är inte oproblematiskt vilket medför att resultatet inte entydigt kan säga om 

detta syfte uppfylls eller inte. Vi får istället fråga till vilken del syftet med bestämmelsen upp-

fylls i dagens läge.  

Av förarbetena framgår tydligt att syftet med den i 3:8 ÄB införda regeln varit att utesluta All-

männa Arvsfonden för de fall det fortfarande finns arvsberättigade släktingar på någon av ma-

karnas sida samt att på så sätt försöka uppnå en likadan fördelning av arvet, oberoende av i 

vilken ordning makarna avlider. 

Detta syfte uppfylls generellt sätt oavsett regelns rättsliga natur, då bestämningen av denna i sig 

inte inskränker den arvsberättigade kretsens möjlighet att ärva före Allmänna arvsfonden. Frå-

gan kan sägas ha tappat i fokus i och med avskaffandet av arvsskatten. Bestämningen av regelns 

rättsliga natur kan idag istället sägas vara av principiellt viktig natur, för att värna om vardera 

makens rätt som individuell arvlåtare. Rättsläget kring svågerskapsarvets rättsliga natur är ännu 

idag inte tydligt, men allmänuppfattningen tycks ändå vara att 3:8 ÄB, trots departementsche-

fens uttalande i förarbetena, i vart fall inte endast kan benämnas som en regel om andelsbe-

stämning. En sådan slutsats kan i min mening tyckas tillräcklig.  

Samstämmigheten med regleringens syfte blir däremot av desto större vikt vid bestämningen 

av den arvsberättigade kretsen samt de krav på konkret rätt till efterarv som ställts i förarbetena.  

Praxis och doktrin är stort sett enhetligt överens om att endast första och andra arvsklassen ska 

ha möjlighet att ärva med anledning av 3:8 ÄB. På detta sätt är syftet att utesluta arvsfonden i 

min mening uppfylld även om man eventuellt kunnat minska arvsfondens möjlighet att ärva 
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ytterligare genom att tolka in tredje arvsklassen. Detta ställningstagande leder även till att arvs-

fördelningen harmonierar på så sätt att allmänna arvsfondens rätt då inte beror av i vilken ord-

ning makarna avlider. Att dra gränsen vid andra parentel bidrar även till att skapa ett enhetligt 

regelverk, då regeln till denna del överensstämmer med vad som i övrigt är reglerat om efterarv. 

Frågan om konkret rätt till efterarv ska krävas för att rätt till efterarv enligt 3:8 ÄB ska bli 

möjligt är den klart mest omtvistade. Relevant praxis talar dock enhetligt till fördel för det i 

förarbetena uttryckta kravet på konkret rätt till efterarv. Det strikta kravet på konkret rätt till 

efterarv är dock inte helt utan konsekvenser.  

Ett strikt krav på konkret rätt till efterarv är till stor del inte förenligt med svågerskapsarvets 

initiala syfte, då det i många fall utesluter första arvsklassen från rätten till efterarv vilket även 

orsakar en stor skillnad i tillämpningen beroende av ordningen för makarnas bortgång. 

De problem som uppstår med anledning av ett strikt krav på konkret rätt är flera och det påver-

kar såväl särkullbarns (första arvsklassens) rättigheter som den legala arvsordningen och pa-

rentelsprincipen. Man kan kringgå dessa problem med hjälp av testamente som täcker de brister 

som uppstår eller genom att särkullbarn på ett smart sätt ser till att behålla en konkret rätt till 

efterarv genom att helt eller delvis avstå sitt arv till förmån för den sist avlinda maken. 

De olika lösningar man som privatperson må finna är dock inte heltäckande då de förutsätter 

en viss medvetenhet om problematiken, som inte vardagsmänniskan har, samt då även dessa 

lösningar kan ge oberäkneliga och snedvridna resultat.  Det verkar även föga troligt att en änd-

ring skulle komma att ske i praxis.  

Personligen anser jag att en revidering av lagrummet, vore att föredra framför att invänta en 

förändring i praxis eller att privatpersonen ska ordna med egna lösningar allt eftersom problem 

uppkommer.  

Mitt ställningstagande följer det av Lind och Walin föreslagna tolkningsalternativen, men jag 

anser att även andra alternativ vore tänkbara så till vida att lagstiftaren svarar på de olika frå-

gorna som uppkommer kring paragrafens tolkning och tillämpningen och motiverar dessa svar 

på ett sätt som underlättar rättstillämpningen. 
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8. Källförteckning 

8.1.Offentligt tryck 

8.1.1.  Propositioner 

- Prop. 1920:15  

- Prop. 1928:17  

- Prop. 1969:124 

- Prop. 1986/87:1  

- Prop. 1987/88:61 

- Prop. 1993/94:124 

- Prop. 2016/17:1 

8.1.2. Statens offentliga utredningar 

- SOU 1925:43  

- SOU1981:85  

- SOU 1992:120 

- SOU 1998:110  

 

8.2. Rättspraxis 

8.2.1. Hovrätten 

- Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-12-22 i Mål nr T 3658-14 
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8.2.2. Högsta domstolen 

- NJA II 1921 s. 275  

- NJA 1950 s. 483.  

- NJA 1950 s.488 

- NJA 1963 s. 11  

- NJA 1993 C 64. 

- NJA 1993 s. 145 

- NJA 1995 s.303,  

- NJA 2005 s.309 
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- NJA 2011 s.957 
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- NJA 2016 s.442  
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