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1.0 Introduktion  

1.1 Inledning  

I ärvdabalken återfinns reglerna om vem som har laglig rätt att taga arv när en 

person avlider. Där anges att det i första hand är arvlåtarens bröstarvingar som 

tillerkänns arvsrätt. Enligt svensk rätt ges inte arvlåtaren full testationsrätt över 

sina tillgångar och kan således inte disponera över hela kvarlåtenskapen genom 

testamente. En del av kvarlåtenskapen kommer vid dödsfallet, förutsatt 

jämkning, alltid tillfalla den avlidnes bröstarvingar. Regleringen kring arv har 

gamla anor och den lagstiftning som finns på området idag daterar tillbaka till 

1857.
1
 På den tiden ansågs grunden för arvsrätten och laglottsskyddet utgå från 

familjens behov av att få taga arv och därmed behålla egendomen inom 

släkten. Samhället har sedan 1857 genomgått stora förändringar, lagstiftningen 

på arvsrättens område har dock i stort förblivit den samma.  

Även synen på äganderättsbegreppet har förändrats sedan 1857. Då ansågs det 

att familjen ägde all egendom kollektivt, vilket innebar att arvet skulle tillfalla 

den närmaste familjen.
2
 I modern tid har äganderätten fått en annan innebörd 

och skyddet för det privata ägandet har utökats kraftigt. Bland annat framgår 

detta av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna,
3
 vari anges att var och en har rätt till sin 

egendom, och att fritt förfoga över den samma.
4
 Samma regel återfinns i den 

inhemska lagstiftningen.
5
 Laglotten uppställer ett hinder för testationsfriheten 

och utgör således ett hinder för individens äganderätt. Inskränkningar i 

äganderätten får endast ske för att kunna tillgodose allmänna intressen, det kan 

därmed ifrågasättas om egendomsskyddet i EKMR och RF kan tillämpas på 

arvsrättens område, och om laglottsskyddet strider mot egendomsskyddet. 

                                                           
1
 Kungl. Förordningen 21/12 1857 angående vad i testamente givas må, så ock om gåva av 

fast egendom.  
2
 Beckert, J. ”The lounge durée of inheritance law” i Europeisk Journal of Soceology 2007 vol. 

48, s. 95. 
3
 SFS 1994:1219. 

4
 Artikel 1, Första tilläggsprotokollet till europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
5
 Regeringsformen (SFS 1994:1219) 2 kap. 18§.  
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Laglottsskyddet uppställer hinder för arvlåtaren att fördela arvet efter egen 

vilja, dock kan det konstateras att den som önskar göra en bröstarvinge lottlös 

ges vissa möjligheter. Det finns möjligheter till kringgående av lagstiftningen 

som kan utnyttjas av arvlåtaren. Lagstiftningen ger således inte ett totalt skydd 

för bröstarvingarna.  

På samma sätt som laglottsskyddets vara eller icke vara har laglottsskyddets 

karaktär varit föremål för debatt. Det råder skiljda åsikter om huruvida 

lagrummets lydelse innebär en rätt till del i alla egendomsslag eller om lagen 

bör tolkas som att laglotten endast utgör en värderätt. Det är således osäkert 

vilka praktiska följder laglottsskyddet kan medföra. 

1.2 Syfte  

Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera laglottsskyddets 

förhållande till äganderätten och det äganderättsliga institut som 

testationsfriheten utgör. Följaktligen kommer laglottsskyddet att behandlas ur 

ett ”de lege ferenda” perspektiv i förhållande till utvecklingen inom svensk rätt, 

samt utifrån påverkan från gemensamhetsrätten inom den Europeiska unionen.  

  1.2.1 Frågeställningar  

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar 

behandlas. 

1 Vilka syften har laglottsskyddet? 

2 Vem behöver egentligen skyddas? 

3 Utgör testationsfriheten en grundläggande rättighet? 

4 Vilken ideologisk och rättsfilosofisk grund finns bakom laglottsskyddet?  

5 Kan laglottsskyddet motiveras ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv? 

6 Hur påverkar egendomsskyddet i EKMR och RF regleringen kring 

laglottsskyddet? 

7 Vilka möjligheter till kringgående av lagstiftningen ges?  

8 Innebär laglottsregeln en rätt till viss andel eller rätt till viss egendom? 
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1.3 Metod  

I denna framställning följande tre metoder använts för att uppnå syftet. 

Rättsdogmatiska metoden har använts för att granska och analysera den 

historiska bakgrunden, gällande rätt samt för att klargöra laglottens syfte och 

de argument som framförts i debatten om laglotten. En kvantitativ metod har 

använts för att skildra och utreda vilken vikt den rättsfilosofiska diskussionen 

kring äganderätten har för förståelsen av laglotten. För att ytterligare fördjupa 

förståelsen kring laglottsskyddet har en komparativ metod använts varigenom 

det svenska laglottsskyddet har jämförts med den brittiska arvsrätten som är en 

rättsordning utan laglottsinstitut.  

I arbetet har en traditionell rättsdogmatisk metod använts, detta innebär att 

rättskällorna
6
 har tillämpats i enlighet med rättskälleläran för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Det finns en viss hierarkisk ordning för juridiskt källmaterial. 

Lagtexten ges högst dignitet därefter följer övriga rättskällor vanligen i 

ordningen förarbeten, praxis och slutligen doktrin. Den rättsdogmatiska 

metodens främsta användningsområde är att systematisera och tolka rätten, och 

används traditionellt sett främst till att fastställa gällande rätt.
7
 Dock kommeer 

den rättsdogmatiska metoden i denna uppsats att användas till ett vidare syfte 

än att endast utreda och fastställa gällande rätt. Nils Jareborg, professor i 

straffrätt, menar att metoden syftar till att ”finna nya svar och bättre 

lösningar”.
8
 Således ligger det inom metodens gränser att föra en diskussion 

om laglottens syfte. Undantag i lagstiftningen kommer att behandlas och medel 

för arvlåtaren att få sin vilja igenom kommer tas att upp och analyseras för att 

ge en klar och tydlig bild av arvslagstiftningen samt huruvida den behöver 

förändras eller förstärkas för att uppnå lagstiftarens syften. 

Framställningen kommer även behandla frågan om anknytningen mellan 

arvsrätten och äganderätten och därigenom undersöka och analysera hur 

diskussionen kring dessa påverkar laglottsregleringen. För detta kommer en 

                                                           
6
 Lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. 

7
 Sandgren, C. ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?” i Tidskrift för Rättsvetenskap nr. 4-5, 2005, s. 

649. 
8
 Jareborg, N. ”Rättsdogmatik som vetenskap” i SvJT 2004 s. 1 s. 4. 
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kvantitativ metod, varigenom filosofisk litteratur och politisk åskådning 

kommer att analyseras. Detta för att åskådliggöra  de ideologiska värderingar 

som ligger till grund för regleringen så som den nu ser ut. Detta kommer också 

leda till att laglottsskyddets syfte klargörs samt ett tydliggörande för och  emot 

ett bevarande av regleringen.  

En komparativ metod har tillämpats för att skapa en internationell utblick. I 

detta fall har ett land utan laglottsskydd valts för att jämföra hur länder med ett 

annat system har reglerat arvsrätten. Den komparativa delen av framställningen 

kommer fokusera på gällande rätt i Storbritannien och är begränsad till de 

regler som uppställs kring rätten att taga arv. Komparationen avslutas med en 

jämförelse av regelverken för att analysera de fördelar som finns i de olika 

lagstiftningarna och för att framföra alternativ till det laglottsskyddsinstitut 

som är giltigt i svensk rätt.  

1.3.1 Material 

Laglottsskyddet har gamla anor och har diskutterats i stor omfattning under 

1900-talet och under 2000-talet, dock har diskussionen endast i ett fåtal fall 

behandlats grundligt. Arvsrätten är en lagstiftning med mycket gamla anor och 

en lång historisk tradition, vilket motiverar en närmre genomgång av den 

historiska utvecklingen än vad som normalt är brukligt. Stor vikt kommer i 

denna framställning läggas vid de förarbeten som har diskuterat huruvida en 

förändring av laglottsregleringen är nödvändig. Med anledning av att man i 

familjerättssakkunnigutlåtandet i SOU 1981:85 hävdade att laglotten bör 

avskaffas har störst vikt lagts vid detta.  

1.4 Avgränsning  

Framställningen fokuserar på de regler som gäller laglottsskyddet, och det 

förstärkta laglottsskyddet i kapitel 7 ÄB. Fokus kommer ligga på 7 kap. 1 § ÄB 

samt 7 kap. 4 § ÄB då det är dessa lagrum som reglerar laglottsskyddet och det 

förstärkta laglottsskyddet. Makes arvsrätt kommer endast behandlas 

översiktligt då denna framställning fokuserar på att utreda förhållande mellan 

arvlåtaren och bröstarvingarna. Detsamma gäller för den legala arvsordningen 

som visserligen är grunden för laglottens uppkomst, men som i sammanhanget 
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inte är av något större intresse. Hur laglotten beräknas är för denna 

framställning inte relevant och kommer därför inte att behandlas. 

Då arvslagstiftningen har gamla anor är det motiverat att avgränsa 

framställningen till att främst behandla den svenska rättsutvecklingen ur ett 

historiskt perspektiv. Det hade i detta sammanhang varit befogat att gå tillbaka 

till den romerska och germanska rätten, dock sker den intressanta utvecklingen 

i svensk arvsrätt först under medeltiden. Den romerska och germanska rätten 

kommer därför endast att beröras översiktligt i denna framställning.  

Vidare kommer uppsatsen att behandla äganderätten, ur ett rättsfilosofiskt 

perspektiv, med fokus främst på den förlängning av äganderätten som 

testationsrätten utgör. För att denna aspekt av uppsatsen inte ska bli alltför 

dominant kommer fokus ligga ett fåtal rättsfilosofers tankar samt på de svenska 

rättsfilosofiska idéerna som har format den svenska äganderättsliga 

diskussionen, och testationsfriheten som en förlängning av äganderätten 

kommer således vara den centrala frågan. 

Begränsningar har skett så tillvida att komparation endast kommer att ske med 

den brittiska rätten. Komparationen syftar inte till att skapa en heltäckande 

redogörelse för den brittiska arvsrätten utan syftar endast till att illustrera hur 

regleringen kring testationsfriheten ser ut samt vilka intressen som skyddas 

genom regelverket. En historisk tillbakablick kommer göras för att reda ut hur 

lagstiftningen har vuxit fram.  
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2.0 Den rättsfilosofiska grunden för arvsrätten  

Äganderätten är fast förankrad i svensk rätt och regler som tillförsäkrar varje 

individs äganderätt återfinns i Regeringsformen (RF), vari stadgas att ”varje 

medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild … utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen.”
9
 Det finns således två faktorer som 

utmärker den juridiska begreppsbestämningen av äganderätten, ett besittnings-

skydd samt en fri förfoganderätt över ens tillgångar som man innehar med 

äganderätt. Definitionen av äganderätten anses inte ha en evig karaktär utan är 

förändras över tiden. Innebörden av det äganderättsliga begreppet kräver en 

”e´contrario” tolkning utifrån gällande regler och lagar.
10

 Lagar uppställer 

många gånger inskränkningar i de rättigheter som tillkommer människor 

genom deras äganderätt, exempelvis får man inte bygga hur man vill på sin 

egen tomt utan att först ha sökt bygglov för det planerade bygget enligt Plan- 

och bygglagen. På samma sätt finns regleringar i skadeståndslagen om när det 

anses tillåtet att förstöra eller använda annans egendom för att genomföra en 

nödvändig handling för att rädda person eller egendom.
11

 

Professor Anders Agell anser att testamentsfriheten kan ses som en förlängning 

av den privata äganderätten då det finns ett tydligt och nära samband mellan 

arvsrätten och den privata äganderätten.
12

 Av denna anledning är de filosofiska 

ägandefrågorna av stort intresse för att kunna utvärdera och förstå argument för 

och emot en utökad testationsfrihet. Äganderätten och dess gränser har under 

en lång tid varit ett ämne som skapar diskussion bland filosofer och 

rättsvetenskapsmän. Den individualistiska utveckling som skedde under 1600-

talet ledde till att även egendomsbegreppet individualiserades.
13

 Tidigare var 

                                                           
9
 Regeringsformen 2:18. 

10
 Skogh, G. & Lane, J. Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi Stockholm, SNS 

förlag, 1993, s. 25. 
11

 Holmqvist, L. & Leijonhufvud, M. m.fl. Brottsbalken – en kommentar, del II (13-24 kap.) 
Stockholm, Nordstedts Juridik, 2002, s 24:46-50. 
12

 Agell, A. Testamentsrätt, Uppsala, Iustus förlag, 1996, s. 15.  
13

 Norlin, I. Privat egendom – om ägande och moral, Stockholm, Timbro, 1988, s. 11. 
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äganderätten närmast kollektiv för hela släkten.
14

 Laglottsskyddet som sådant 

har aldrig uttryckligen behandlats i dessa debatter, men då denna fråga bygger 

på i stort sett samma argument som debatten om arvsrätt kontra testationsfrihet 

finns det mycket värdefull information att hämta.  

2.1 Arvsrätten och den privata äganderätten  

Synen på äganderätten har haft stor betydelse för de motsättningar som uppstått 

mellan testationsfriheten och den legala arvsrätten. Det har genom historien 

funnits ett stort antal filosofiska strömningar som har haft olika syn på 

äganderättsbegreppet. John Locke som ansågs vara naturrättens fader skapade 

grunden för vad man i modern tid hänför till som mänskliga rättigheter. Han 

ansåg att det fanns ett antal ”naturliga rättigheter” som bör vara okränkbara för 

var och en. Locke ansåg att vissa rättigheter så som liv och frihet var helt 

individuella och att människan inte kunde göra sig av med dessa. Utöver dessa 

rättigheter fanns enligt Locke en del rättigheter som individen kunde förtjäna, 

äganderätten var en av dem, Locke hävdade att varje individ har rätt att göra 

vad som helst med egendomen som tillhör individen under förutsättningen att 

individens handlande inte hindrar andra från att göra detsamma med sin 

egendom. I Lockes teori är naturtillståndet att individen är fri från staten, han 

tänker sig att staten är en social uppbyggnad skapad för att skydda individens 

frihet och rättigheter.
15

 

Även den amerikanske filosofen och Harvard professorn Robert Nozick 

diskuterade ägandets karaktär. Nozick konstaterar att ägande kan överföras på 

ett antal traditionella sätt, genom köp, gåva eller försäljning. Arv anses enligt 

Nozick utgöra en form av gåva. Allt ägande är enligt Nozick individuellt, och i 

de fall människor äger någonting gemensamt sker detta genom samägande med 

möjlighet för den enskilde att avyttra sin del av egendomen.
16

 

Friedrich Hegel som var verksam under slutet av 1700-talet och ansågs vara 

knuten till konservatismen menade att individen inte innehade någon egendom 

                                                           
14

 Sjöberg, M. Kvinnors jord, manlig rätt, Hedemora, Gidlunds förlag, 2001, s. 11. 
15

 Wacks, R. Understanding Jurisprudence – an introduction to Legal Theory, Third edition, 
Oxford, Oxford University press, 2012, s. 19f. 
16

 Welin, S. Äganderätten som politiskt-filosofiskt problem, Statsvetenskaplig tidsskrift, vol. 92, 
Nr. 1, 1989, s. 5. 
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med äganderätt utan att det närmaste man kom en sådan rätt var något slags 

inskränkt förvaltarskap genom att man utövade besittningsrätt över 

egendomen.
17

 Hegel ansåg således att arvsrätten inte utgick från arvlåtarens 

vilja, utan familjens vilja att få del av kvarlåtenskapen.
18

  

Nyliberalismen anser å andra sidan att äganderätten utgör den starkaste av alla 

rättigheter.
19

 Robert Östling, doktor i nationalekonomi, diskuterar i sin artikel 

”Arvsrätten ifrågasatt” hur förhållandet mellan den liberala åsiktsbildningen 

och laglotten ser ut. Östling anser att laglotten bryter mot två liberala 

grundsatser, laglotten begränsar dispositionsfriheten för arvlåtaren i onödan, 

samt omlokaliserar tillgångar till samma ställen. Östling pekar också på att 

människors förutsättningar inte längre utjämnas, vilket var grunden till den 

numera avskaffade arvsskattelagen. Han visar också på de ekonomiska skäl 

som stödjer ett avskaffande av laglotten, det finns i nuläget inget incitament för 

bröstarvingar att ta hand om sina föräldrar på ett bra sätt, då bröstarvingar har 

arvsrätt även om de inte förtjänar det. Ett avskaffande av laglottsinstitutet 

skulle, enligt Östling skapa ett incitament för bröstarvingar att behandla sina 

föräldrar väl.
20

  

En persons inställning till den legala arvsordningen och testationsfriheten 

grundar sig således helt på individens syn på äganderätten. Locke ansåg att 

människan har naturliga rättigheter och därmed får göra vad hon behagar med 

det som tillhör henne så länge det inte inverkade på andras egendom. Hegel 

ansåg att äganderätten är något kollektivt för släkten och menade att den legala 

arvsordningen utgjorde den naturliga formen av succession, han ansåg därmed 

att testationsfriheten kan inskränkas. Östling å andra sidan menar att 

äganderätten utgör en grundläggande frihet och att testationsfriheten är 

nödvändig. Nozick menar att allt ägande är individuellt, och även i den 

situationen människor äger egendom tillsammans kan individens ägande 

särskiljas. Det kan således konstateras att de olika ideologiska strömningar som 

                                                           
17

 Nordin, I. 1988, s. 38. 
18

 Beckert, J.”The lounge durée of inheritance law” i Europeisk Journal of Soceology 2007 vol. 
48, s. 96. 
19

Halldenius, L. Liberalism, Stockholm, Stockholm Bilda, 2003, s. 172. 
20

 Östling, R. ”Arvsrätten ifrågasatt” på http://ekonomistas.se/2009/05/08/arvsratten-
ifragasatt/ från 2009-05-08. 

http://ekonomistas.se/2009/05/08/arvsratten-ifragasatt/
http://ekonomistas.se/2009/05/08/arvsratten-ifragasatt/
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råder, påverkar hur man anser att egendomen bör fördelas efter en persons 

bortgång, och att de därmed blir betydelsefull för laglottens fortlevnad. 

2.2 Fri- och rättighetstankar i Sverige  

Inom Sverige har den filosofiska utvecklingen härstammat från Hägerströms 

värdenihilistiska åskådning från början av 1900-talet. Hägerström var 

okonventionell i sina åsikter och gick så långt som att förneka att regler och 

lagar fanns. Han ansåg således att diskussionen om rättigheter och skyldigheter 

var meningslös. Rättigheter och skyldigheter var enligt honom kvarlevor från 

ett primitivt rättssystem och således ej grundat på faktiska erfarenheter. Enligt 

Hägerström var lagstiftningskonceptet ett fantasifoster. Hägerström bygger sin 

argumentation på att normativa argument och förklaringsmodeller inte har 

någon mening eller sanningsvärde.
21

 Detta innebär att fri- och rättighetstankar 

inte har haft någon framstående position inom svensk rättskultur. Docent i 

filosofi, Ingemar Nordin, anser att Hägerströms filosofiska åskådning har 

undergrävt rättighetstänkandet i Sveriges rättshistoria under det senaste 

århundradet. Sveriges rättsutveckling har under denna period präglats av 

kollektivism vilket inneburit att de filosofiska teorier som framförts under de 

senaste 150 åren har varit likartade.
22

 

Under de senaste åren har en förändring av synen på juridiken och rätten skett. 

Den ökade internationaliseringen och främst medlemskapet i EU, och den 

europeiska rättsordningens implementerande, har lett till att liberala filosofiska 

strömningar har givits större plats inom juridiken.
23

  

Nordin hävdar att arv är en gåva och att arvet därmed inte utgör en rättighet för 

arvtagaren. Han anser att det ur ett egendomsrättsligt perspektiv inte finns 

någon rättighet som tillförsäkrar barn arvsrätt efter sina föräldrar.
24

 Enligt 

Nordin utgör den legala arvsrätten en pseudorättighet, och är således ej av 

naturlig karaktär och kan ej heller härledas från naturliga rättigheter.
25

 

                                                           
21

 Nordin, I. 1988, s.70 f. 
22

 A.a. s. 70-72. 
23

 Skogh, G. & Lane, J. Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, Stockholm, SNS 
Förlag, 1993, s. 12. 
24

 Nordin, I. 1988, s 102 
25

 A.a. s 103 
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2.3 Diskussion 

Det kan konstateras att de filosofiska strömningar som råder under en viss 

tidsperiod har stor påverkan på rättsutvecklingen under perioden. Vad gäller 

den äganderättsliga frågan kan man här tydligt se en utveckling mot en mer 

individanknyten äganderätt.  

Gällande äganderätten och arvsrätten kan det konstateras att laglottsskyddet 

såsom det är utformat strider mot den individuella äganderätten som numera 

råder. John Lock hävdade exempelvis att varje individ har rätt att förfoga över 

sin egendom så länge detta inte inverkar på någon annans rätt. Nordin anför att 

arvsrätten är en pseudorättighet och att arvet är att likställa med gåva.  

Östling går så långt som att benämna äganderätten som en grundläggande 

frihet och menar därigenom att testationsfriheten är nödvändig. Han anför att 

det i nuläget inte finns några incitament för bröstarvingar att ta hand om sina 

föräldrar då de ändå får ta del av arvet.  

Hägerströms ovilja att uppfatta rättigheter och friheter har, vid en tolkning av 

Nordins resonemang, lett till att den svenska rättsutvecklingen har avstannat 

under 1900-talet. Enligt Nordin är det först på senare år i och med 

internationaliseringen som rättighetstankar har givits utrymme inom den 

svenska rätten. Av denna anledning framstår det inte märkligt att 

arvsregleringen daterar tillbaka till 1857. Dock visar detta resonemang på att 

förändringar kan komma att ske i framtiden. 
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3.0 Arvsrättens historia  

3.1 Inledande kommentar  

Laglottssystemet har gamla anor inom svensk rätt, således har arvlåtarens 

testationsfrihet aldrig varit fullständig. Historiskt sett kan det konstateras att det 

främst har varit två större intressen som har lyfts fram för och emot 

testationsfriheten. Testatorns intresse av att fritt förfoga över sin kvarlåtenskap; 

mot detta har stått intressen såsom att bevara egendomen inom familjen, skapa 

rättvisa mellan bröstarvingarna, samt att skydda desamma.
26

  

3.2 Bakgrund  

Den nuvarande utformningen av laglottsskyddet infördes i svensk rätt år 1857. 

I sin dåvarande utformning stadgades att den som hade bröstarvingar ej genom 

testamente fick ge bort eller på annat sätt förordna om mer än hälften av 

kvarlåtenskapen. Den andra hälften, laglotten, skulle tillfalla bröstarvingarna.
27

  

3.3 Arvs- och testamentsrätten under medeltiden 

Svensk arvsrätt grundar sig på Germansk rätt.
28

 Inom den germanska rätten 

ansågs släktband utgöra grunden för att taga arv. Ägandet var inte 

individanknutet under denna period utan utgjordes av ett kollektivt ägande för 

hela släkten. Under medeltiden var Sverige ett jordbrukssamhälle och familjens 

försörjning tryggades genom brukande av jorden.
29

 För att undvika att jorden 

splittrades rådde under denna period ett system som byggde på förstfödslorätt 

(primogenitur), detta innebar att hela kvarlåtenskapen gick i arv till en person, 

den äldsta sonen.
30

 Sonen fick därmed i uppgift att ansvara för hela familjens 

fortsatta försörjning. Arvlåtarens vilja fick stå tillbaka och arvlåtaren kunde 

således inte påverka hur kvarlåtenskapen fördelades efter hans bortgång.
31

 

                                                           
26

 Walin, G. Kommentar till ärvdabalken del I (1-17 kap.) Arv och testamente, Stockholm, 
Nordstedts blå bibliotek, 2000, s. 201. 
27

 A.a. s. 200. 
28

 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken, s. 40. 
29

 SOU 1929:22 s. 29. 
30

 Sjöberg, M. 2001, s. 28. 
31

 Inger, G. Svensk rättshistoria, Malmö, Liber ekonomi, 1997, s.29-30. Se även Beckert, 2007, 
s. 95 om den germanska rätten. 
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Under denna tid var arvsrätt endast möjlig för män, medan kvinnor endast 

kunde ärva ”föremål av specifikt bruksvärde”.
32

 Under medeltiden var 

arvsrätten utsträckt till att omfatta sju led av släktskap, vilket indikerar hur 

viktigt det var med familjeband för äganderätten.
33

 

Det var under medeltiden som begreppet testamente inträdde i Svensk rätt. 

Kyrkan införde testamentesinstitutet, under benämningen själagåva för att 

möjliggöra för människor att testamentera kvarlåtenskap till kyrkan. Då 

Sverige hade en arvsrätt som grundade sig på släktskap uppstod i och med 

införandet av själagåva stora motsättningar. Det ansågs för den svenska rätten 

främmande att någon annan än de arvsberättigade släktingarna skulle kunna få 

del i kvarlåtenskapen vid en persons bortgång. Det fanns ingen enhetlig 

reglering av arv i Sverige under medeltiden, utan det var de olika 

landskapslagarna som reglerade frågan. I äldre Västgötalagen stadgades att 

arvingarnas samtycke krävdes för att möjliggöra själagåva eller testamente till 

kyrkan. I Uppsalalagen fanns en regel som stadgade att arvlåtaren fick bortge 

all egendom till fromma ändamål, men för arvejord krävdes arvingarnas 

samtycke.
34

 I städerna där man inte försörjde sig på jordbruk fanns inget behov 

av arvejord då jorden där inte hade någon betydelse för familjens fortsatta 

försörjning. Reglerna för arv och för vad som fick testamenteras såg således 

annorlunda ut i städerna, och var där mycket friare.
35

  

3.4 Utvecklingen under år 1600-1930 

År 1686 infördes testamentesstadgan i svensk rätt. Testamentesstadgan 

fastställde vissa regler kring testamenteshandlingar. Det stadgades att skriftliga 

testamenten ej uppställde krav på bevittning men att det krävdes två till tre 

vittnen vid muntligt testamente. Testationsfriheten var förbehållen männen och 

kvinnor hade endast i undantagsfall rätt att upprätta testamente.
36

 

                                                           
32

 SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken II. Förslag till lag om arv 
m.m. s. 46. 
33

 A.a. s. 46. 
34

 A.a. s. 47. 
35

 A.a. s. 56, och Hafström, G. Den svenska familjerättens historia, Lund, Juridiska föreningen i 
Lund, 1978, s. 109. 
36

 Inger, G. 1997, s. 95.   
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Kyrkan förlorade i och med införandet av testamentsstadgan mycket makt, 

vilket ledde till att påtryckningarna för att öka testationsfriheten minskade. 

Genom lagen 1734 förbjöds testamente av arvejord.
37

 För övrig egendom rådde 

i stort sett testationsfrihet. Det var endast i det fall att det fanns omyndiga barn 

som var beroende av kvarlåtenskapen för sin överlevnad som testamete ej var 

tillåtet.
38

 

1857 infördes reglerna om laglottsskydd för bröstarvingar. Dessa regler 

uppställer ett hinder för arvlåtaren att förfoga över mer än halva 

kvarlåtenskapen genom testamente.
39

 Systemet innebär att arvlåtaren endast till 

viss del har full äganderätt över kvarlåtenskapen.  

Frågan om laglottsskyddets fortlevnad inom svensk rätt har behandlats ett antal 

gånger under 1900-talet. I SOU 1925:43 angavs att laglottsskyddet har två 

viktiga funktioner som båda är lika viktiga. Det verkar som ett skydd för 

bröstarvingarna mot att arvlåtaren testamenterar bort hela kvarlåtenskapen till 

någon utomstående. Laglottsskyddet har även en rättvisefunktion, då det skapar 

rättvisa mellan arvingarna. Det ansågs också att laglottsinstitutet skulle 

behållas i svensk rätt då ett flertal andra länder hade samma system inom sina 

rättsordningar.  

En del kritik framfördes mot systemet, främst då att laglottsskyddet utgör en 

tvingande delning av kvarlåtenskapen. I vissa fall kan alltså egendom behöva 

säljas för att laglotten ska kunna utgå. Det konstaterades också att arvlåtaren 

genom laglottsskyddet förhindrades att fördela kvarlåtenskapen i förhållande 

till bröstarvingarnas olika behov.
40

 

Vidare framhölls att släktskapet är av stor vikt för arvsrätten och att arvsrätten 

således bör bygga på den samhörighet som finns mellan arvlåtare och arvinge, 

både ekonomisk och social, med andra ord måste det föreligga nära släktskap 

mellan arvlåtare och arvtagare. Därmed ansågs bröstarvingarnas arvsrätt utgöra 

den starkaste. Det konstaterades vidare att laglottsskyddet var oomtvistat hos 

befolkningen, och att regeln till och med ansågs vara en självklar naturlig del 

                                                           
37

 SOU 1925:43 s. 296. 
38

 A.a. s. 296-297. 
39

 Kungl. Förordning 21/12 1857. 
40

 SOU 1925:43 s. 299 ff. 
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av arvsrätten.
41

 Det konstaterades i lagmotiven till 1928 års arvslag att ”den 

legala arvsrätten historiskt och folkpsykologiskt i vårt land framstår såsom den 

naturliga och primära successionsformen och testamentessuccessionen såsom 

ett undantag.” Detta kommer till uttryck genom att man länge använde den 

legala arvsordningen i tolkningssyfte av testamenten.
42

 

En av de viktigaste förändringar som genomfördes i och med den arvsrättsliga 

reformen under 1920-talet var att kraftigt begränsa släktarvsrätten. Gränsen för 

vilka släktingar som ansågs ha arvsrätt drogs vid kusiner, dessa har efter 

reformen inte arvsrätt sinsemellan.
43

  

Det var först genom 1920 års lagstiftning som efterlevande make gavs viss 

arvsrätt, dock placerades denna då i andra arvsklassen, om arvlåtaren hade 

bröstarvingar blev den efterlevande maken utan arv. I fall där arvlåtaren inte 

hade bröstarvingar delades kvarlåtenskapen lika mellan efterlevande make och 

arvlåtarens föräldrar/syskon/syskonbarn om sådana fanns, i annat fall erhöll 

efterlevande make hela arvet.
44

 I förarbetena till 1928 års arvslag framhölls att 

det var viktigt att efterlevande make, i de fall då inga bröstarvingar fanns, gavs 

rätt till kvarlåtenskapen i sin helhet. Det fördes ett resonemang om att detta 

lättast skulle åstadkommas genom att efterlevande make ärvde kvarlåtenskapen 

med full äganderätt, dock påpekades att detta skulle innebära att den 

efterlevande makens släkt efter båda makarnas bortgång skulle få hela arvet. 

Därför infördes istället regeln om sekundosuccession vilken innebär att 

kvarlåtenskapen efter båda makarnas bortgång delas mellan båda sidors 

arvingar. Denna regel innebar att ingen bodelning behövde ske efter den första 

avlidna makens död. Endast en begränsning uppställdes och det var att den 

efterlevande maken ej genom testamente fick förfoga över den första avlidna 

makens egendom.
45

 Den efterlevande maken placerades genom detta 

mittemellan första och andra arvsklassen, efter arvlåtarens bröstarvingar, men 

före arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn.  

                                                           
41

 A.a. s 299. 
42

 SOU 1925:43 sid. 299. 
43

 Agell, A. Bör kusiner få ärva? I Familjerättsliga studier, vänbok till Åke Saldeen, (De Lege 
2003), Iustus Förlag, s. 16. 
44

 SOU 1925:43 s. 146. 
45

 A.a. s. 150 ff. 
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3.5 Utvecklingen under år 1930 -1980  

Genom historien har arvtagarens behov av att taga arv framhållits som 

arvsrättens viktigaste grund. Under 1900-talet har detta kommit att förändras så 

tillvida att större fokus har lagts på arvlåtarens vilja. Det har även skett en 

förändring av kärnfamiljen som har lett till att släktband har förlorat i värde 

och istället betonas de sociala band som finns mellan arvlåtare och arvtagare. 

Detta har kommit till uttryck genom införandet av arvsrätt för adoptivbarn år 

1958.
46

 Även gällande utomäktenskapliga barn skedde förändringar på 

arvsrättens område. Särkullbarn hade tillkänts arvsrätt efter modern redan 1905 

men erhöll full rätt till arv efter fadern först 1969.
47

 Barnets rätt till arv var 

således inte längre grundat på föräldrarnas äktenskap. 

Historiskt sett har efterlevande make saknat arvsrätt. Det enda en efterlevande 

make kunde göra anspråk på var sin giftorätt, vilken omfattar hälften av boet. 

För arvsrätt krävdes släktskap.
48

 I propositionen
49

 som kom 1969 framhölls att 

efterlevande makes ställning bör stärkas. Det bedömdes inte rimligt att 

efterlevande makes standard skulle sänkas till förmån för bröstarvingarna. 

Innan reformen fanns visst skydd i form av att den efterlevande tilldelades en 

mindre summa av kvarlåtenskapen. För att skydda den efterlevande maken 

uppställdes en värdegräns om fyra basbelopp
50

, den så kallade 

basbeloppsregeln, som återfinns i 3 kap. 1 § andra st. ÄB. Regeln som utgör en 

minimigräns innebär ett skydd för efterlevande make och en ovillkorlig rätt för 

denna att alltid erhålla minst fyra basbelopp för att trygga sin ekonomi. Om 

kvarlåtenskapen ej överstiger fyra basbelopp erhåller den efterlevande maken 

allt och övriga arvingar får vänta på sin rätt till dess att båda makarna avlidit.
51

  

 

 

  

                                                           
46

 Brattström, M. & Singer, A. Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, Uppsala, Iustus Förlag, 
2007, s. 49. 
47

 Singer, A. Föräldraskap i rättslig belysning, Uppsala, Iustus Förlag, 2000, s. 497-498. 
48

 Saldeen, Å. Barn och föräldrar, Uppsala, Iustus Förlag, 2001, s. 28. 
49

 Prop. 1969:124 med förslag till lag om ändring i ärvdabalken. 
50

 Numera prisbasbeloppet vilket regleras i lagen (1962:381) om allmän försäkring.  
51

 Prop. 1969:124 sid 76. 
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3.6 Utvecklingen 1980 och framåt  

Testamentets främsta användningsområde var under första delen av 1900-talet 

att tillse att den efterlevande maken är ekonomiskt skyddad.
52

 Genom 

lagändringen 1987, vilken innebar rätt för efterlevande make att taga arv före 

gemensamma barn, minskade behovet att skriva testamentariska förordnanden 

till förmån för den efterlevande maken.  

  3.6.1 SOU 1981:85 

Laglottsinstitutet fick utstå hård kritik i samband med familjelagssakkunnigas 

förslag i SOU 1981:85. Utredningen föreslog att laglottsskyddet skulle tas bort 

för att stärka den efterlevande makens ställning.
53

 Flera argument lades fram 

för att belysa laglottsinstitutet som förlegat. Det ansågs att bestämmelsen 

utgjorde en kompromiss mellan arvlåtarens rätt att förfoga över sin egendom 

genom testamente och bröstarvingarnas intresse av att taga del av arvet. I 

utredningen påpekades att samhället sedan regelns införande har genomgått 

stora förändringar. Förändringarna hade främst lett till att bröstarvingarna inte 

längre ansågs vara beroende av arvet för sin fortsatta försörjning, främst då att 

medellivslängden har ökat hos befolkningen, vilket innebär att arvlåtarens barn 

numera är vuxna vid förälderns bortgång.
54

 

Vidare påpekades att få människor faktiskt upprättade testamenten till förmån 

för någon annan än efterlevande make eller barn. Det konstaterades att det var 

vanligt att ett förordnande till förmån för efterlevande make återfanns i 

testameten. I och med detta konstaterande framgick det att laglottsskyddet 

utgjorde en spärr mot att skydda efterlevande make. Man ansåg att efterlevande 

makes ställning skulle kunna stärkas genom borttagande av laglottsskyddet. 

Genom detta skulle en splittring av boet kunna undgås. Det ansågs också 

vanligt att bröstarvingar väntade med att utta sin arvslott tills efter att båda 

                                                           
52

 Saldeen, Å. Arvsrätt, Uppsala, Iustus Förlag, 2006 s. 23. 
53

 SOU 1981:85 Äktenskapsbalk. Förslag till lag av familjelagssakkunniga, s. 211. 
54

 A.a. s. 207 f. 
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föräldrarna avlidit. Beredningen menade av denna anledning att laglottsskyddet 

kunde avskaffas, i alla fall för gemensamma bröstarvingar.
55

 

Beträffande särkullbarn ansåg man att dessa på begäran kunde få ut sitt arv 

redan vid sin förälders bortgång,
56

 de skulle alltså inte behöva vänta till dess att 

efterlevande make avled. Denna utredning tillsammans med efterföljande 

proposition
57

 utgör grunden för dagens arvslagstiftning som stadgar att 

gemensamma bröstarvingar erhåller sitt arv efter båda föräldrarnas bortgång, 

medan särkullbarn får sitt arv omedelbart vid förälders frånfälle.
58

   

  3.6.2 Prop. 1986/87:1 

I proposition 1986/87:1 valde man en mer försiktig inställning än i föregående 

förarbeten
59

. Laglottens uppgift att verka som ett skydd för rättvisa mellan 

bröstarvingar framhölls. Vidare anfördes att det finns en gemensam strävan i de 

nordiska länderna mot att nå harmonisering i lagstiftningen. Eftersom alla 

nordiska länder har någon form av laglottsinstitut ansågs det därför inte möjligt 

att avskaffa regleringen. Dock lades mest fokus på argumentet om att 

särkullbarn genom ett avskaffande skulle kunna missgynnas. Slutligen anfördes 

att förslaget hade väckts för tidigt och att tiden ännu ej var mogen för ett 

avskaffande av laglotten. I bet. 1986/87:LU18 framgår att lagutskottet i 

samband med riksdagsbehandlingen av propositionen
60

 uppmärksammade 

laglottens syfte för att bevara en del av arvet till de närmaste släktingarna, 

skapa inbördes rättvisa och förhindra att testatorn gynnar någon på övrigas 

bekostnad. Utskottet påpekade dock att ingen i dagens samhälle är beroende av 

arv från sina föräldrar och att laglotten därmed har förlorat sin ekonomiska 

vikt.
61

 Trots detta ansåg utskottet att laglotten ännu ej spelat ut sin roll, utan 

utgör ett viktigt skydd särskilt för särkullbarn.
62

  

   

                                                           
55

 A.a. s. 194.   
56

 A.a. s. 194 ff. 
57

 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. 
58

 A.a. s. 231 f.  
59

 SOU 1981:85. 
60

 Prop. 1986/87:1. 
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 Bet. 1986/87:LU 18 Om äktenskapsbalk m.m. 
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 A.a. s. 29. 
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3.6.3 SOU 1998:110 

I slutbetänkandet till Ärvdabalksutredningen i SOU 1998:110, berördes frågan 

om laglottsskyddet, trots att utredningen egentligen inte hade som syfte att 

utreda laglottsskyddet. Det uttrycktes där en framtidsprognos om att 

laglottsinstitutet kommer att genomgå en grundlig utredning, med anledning av 

rådande rättsutveckling och influenser från EU-rätten.
63

 

  3.6.4 Motioner  

Ett antal motioner har lagts fram om att ändra eller avskaffa laglottsinstitutet. 

Laglotten har i dessa främst behandlats från tre perspektiv: kritik mot 

laglottsskyddet i sin helhet, kritik mot avsaknaden av legal arvsrätt för sambo, 

samt kritik mot särkullbarnens rätt att få ut sitt legala arv direkt. Det har 

föreslagits att laglotten i sin helhet ska avskaffas, då den anses få oskäliga 

följder i vissa fall. I motionen framhålls vidare att varje individ ska ges rätten 

att förfoga över sin egendom, och att lagen inte ger tillräckligt utrymme till den 

som önskar ordna sin succession genom testamente. Då majoriteten av 

befolkningen vanligen väljer att låta kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala 

arvsföljden påverkas inte denna av förändringen.
64

 Motioner om laglottens 

avskaffande lades fram år 2000 och år 2001. Där man menar att 

laglottsinstitutet är förlegat och inte passar in i dagens samhälle. De flesta 

människor anses inte vara beroende av arv efter föräldrarna för sin fortsatta 

försörjning. Det påpekas också att grundinställningen är att testatorns vilja ska 

respekteras.
65

 

Nyligen motionerades om ett avskaffande av bröstarvingars rätt till laglott med 

argumentet att laglotten strider mot äganderätten.
66

 Motionerna grundades på 

att den privata äganderätten bör respekteras och att laglottsskyddet inkräktar på 

testatorns testationsfrihet. Motionsyrkandena avslogs dock med argumentet att 

                                                           
63

 SOU 1998:110, Makes arvsrätt, dödsfallsförvaltare och dödförklaring, s. 73. 
64

 Motion 1996/97:L417 Avskaffande av laglott samt utökad arvsrätt. 
65

 Motion 2000/01:L409 Laglott, samt Motion 2001/02: L214 Arv. 
66

 Motion 2012/13:C229 Arvsrätt, Motion 2012/13:C242 Avskaffande av laglotten, Motion 
2012/13:C327 Avskaffande av laglottssystemet. 
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det som anfördes i motionerna ej utgjorde tillräckliga skäl för riksdagen att se 

över regelverket.
67

  

3.7 Sammanfattande kommentarer om 

arvsrättens historia  

Historiskt sett har arvsrätten utvecklats över en lång period. Dock kan det 

konstateras att den historiska utvecklingen, vad gäller laglottsskyddet, sedan 

dess inträde i svensk rätt har varit mycket långsam. Med undantag för 

utökandet av makes arvsrätt, den utökning som skett av särkullbarns arvsrätt 

samt adoptivbarns rätt att taga arv, har lagstiftningen förblivit densamma sedan 

införandet av laglottsinstitutet år 1857. Detta ter sig märkligt då man inom 

familjerättens övriga områden har haft en ständig utveckling av regelverket. I 

takt med moderniseringen har sambolagen införts,
68

 homosexuella är likställda 

med heterosexuella par i äktenskapsbalkens mening,
69

 och därtill har fler 

förändringar skett. Dock har ärvdabalkens regler om laglottsskyddet förblivit 

desamma. Diskussionen gällande laglottsskyddets vara eller icke vara har förts 

otaliga gånger under det senaste århundradet men resultatet har alltid blivit att 

skyddet ska behållas. Som stöd för detta har anförts att skyddet är djupt rotat 

hos befolkningen och att den legala arvsordningen utgör den primära formen 

av succession.  Hovrättsrådet Krister Thelin, som även var ansvarig för 

utredningen SOU 1998:110, anförde vid det 34:e Nordiska Juristmötet i 

Stockholm 1996 att ett område som rörde familjen, exempelvis arvsrätt, kräver 

mycket starka skäl för att genomföra förändringar så länge reglerna i stort 

fungerar väl. Enligt Thelin finns inga skäl att ändra det svenska regelverket.
70

 

Dock framstår det som tydligt att en förändring kan komma att ske inom en 

inte allt för avlägsen framtid. I SOU 1998:110 berördes frågan varvid det 

konstaterades att man ansåg att regelverket i framtiden bör ses över i och med 

de samhällsförändringar som sker. Från regeringens sida har man dock senare 

                                                           
67

 Bet. 2012/13:CU8 Familjerätt. 
68

 Lagstiftning infördes i svensk rätt år 1973 genom lagen (1973:651)om ogifta samboendes 
gemensamma bostad. 
69

 Reglerna om samkönade äktenskap trädde i kraft 2009, se 1 kap. 1 § Äktenskapsbalken 
70

 Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti, 1996, s. 548-
549. 
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uttalat att utredningen i SOU 1998:110 inte ska föranleda några förändringar av 

reglerna. 
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4.0 Gällande rätt  

Sveriges arvsrättsliga reglering grundar sig idag på testationsfrihet och 

släktskap. Det anses att en person ska ges möjlighet att förfoga över 

kvarlåtenskapen genom testamente och således välja vem som ska ta del av 

den. Samtidigt anses släktskap fortfarande ha stor tyngd, därmed ska den som 

har nära släktskap med arvlåtaren få ta del av arvet.
71 

4.1 Den legala arvsordningen 

Den legala arvsordningen utgör grunden för arvsrätten och i de fall att inget 

testamente har upprättats utfaller arvet i enlighet med den legala 

arvsordningen. Det första kravet för att få taga arv är att personen som ärver 

lever vid arvlåtarens frånfälle.
72

 Arvsrätten är uppbyggd som ett parantelsystem 

med olika arvsklasser. Första arvsklassen består av bröstarvingar i rakt 

nedåtstigande led. Andra arvsklassen består av den avlidnes mor och far samt 

syskon och deras avkomlingar.
73

 I tredje arvklassen återfinns arvlåtarens mor- 

och farföräldrar och deras barn.
74

 Arvet kan enligt den legala arvsordningen 

endast fördelas inom en arvsklass.  

4.2 Laglottsskyddet 

Arvslotten utgör den del av kvarlåtenskapen som tillfaller varje bröstarvinge 

vid arvlåtarens bortgång. Om det exempelvis finns fyra bröstarvingar utgör 

arvslotten för var och en av dem en fjärdedel av kvarlåtenskapen. 

Laglottssystemet har som syfte att tillförsäkra bröstarvingarna en del i arvet 

efter arvlåtaren samt skapa rättvisa mellan bröstarvingarna. Reglerna om 

laglottsskyddet blir endast aktuella om arvlåtaren har upprättat testamente, eller 

bortgivit gåva som står i strid med laglottsskyddet.
75

   

Laglottsskyddet, finns uttryckt i 7 kapitlet 1 § ÄB ”Hälften av den arvslott, 

som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.” Laglotten utgör 
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 Brattström, M. Singer, A. 2007, s. 16. 
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 1 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) 
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 Walin, G. & Lind, G. 2000, s. 43. 
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 Saldeen, Å. 2001, s 98 ff. 
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alltså halva arvslotten för varje bröstarvinge. Laglotterna sammantaget utgör 

halva kvarlåtenskapen. Den andra delen av kvarlåtenskapen utgör den 

disponibla kvoten, vilken är fri för arvlåtaren att förfoga över.
76

  

Laglotten tillkommer endast arvtagare ur första parantelen, arvlåtarens barn 

och barnbarn i rakt nedåtstigande led. Om ett barn har avlidit träder istället 

dennes barn in i dess ställe och dessa får därmed rätt till den laglott som annars 

skulle ha tillfallit den avlidna föräldern.
77

  

Arvslotten utfaller utan att bröstarvingen måste göra anspråk därom. Laglotten 

utfaller inte automatiskt, bröstarvingen måste framställa anspråk om att utfå sin 

laglott. Bröstarvingen måste kräva jämkning enligt 7 kapitlet 3 § ÄB. 

Jämkningstalan måste framställas inom sex månader från det att arvingen har 

delgivits testamentet enligt reglerna i 14 kapitlet 5 § ÄB. 

Laglottsskyddet såsom utformat i dagens lagstiftning har som uppgift att tillse 

att bröstarvingarna är tillförsäkrade viss del av arvet. Detta sker genom att 

halva kvarlåtenskapen ej går att testamentera bort. Laglottsskyddet aktualiseras 

endast om arvlåtaren har förfogat över mer än den disponibla kvoten genom 

testamente.
78

  

För att bröstarvingen ska erhålla laglotten krävs att denne framställer ett 

anspråk om jämkning av testamentet inom 6 månader från den dag arvingen 

tog del av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Till skillnad från arvslotten som 

automatiskt utfaller så krävs det alltså att arvingen agerar för att rätten ej ska gå 

förlorad.
79

  

Eventuella förskott som bröstarvingen fått ska enligt 7 kap. 2 § ÄB avräknas på 

dennes lott. Förskottet ska läggas till kvarlåtenskapens totala behållning och 

därefter ska laglotten räknas ut med detta värde som grund.
80
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4.2.1 Laglottsskyddets karaktär  

I samband med att laglottsfrågan behandlas uppstår ofta frågan om vad 

laglotten rent faktiskt innebär. Vissa hävdar att laglotten utgör en värderätt, 

alltså en rätt till en viss andel i egendomsmassan, andra hävdar att laglotten 

innebär en rätt för bröstarvingen att ta del i alla egendomslag. Den ledande 

uppfattningen verkar vara att laglotten utgör en värderätt.  

Normalt sett sker vid en bodelning med anledning av att en make har avlidit en 

hälftendelning av makarnas giftorättsgods. Den efterlevande maken har inte 

rätt att genom testamente förfoga över den hälft som tillkommer den först 

avlidne makens arvingar, regeln i 3 kap. 1 § ÄB ger således endast ledning i 

hur stor värdemässig del av boet som den efterlevande maken ej får förfoga 

över genom testamente.
81

 Vilka egendomsobjekt som omfattas av den 

efterlevande makens testationsrätt framgår inte av lagen, här får ledning hämtas 

från andra regler. Enligt 3 kap. 5 § ÄB äger makarnas arvingar efter den siste 

makens frånfälle på sin lott erhålla egendom som under äktenskapet tillhörde 

den make som arvingen ärver.
82

 Denna regel ger viss ledning i frågan om 

vilken egendom som den efterlevande maken kan förfoga över genom 

testamente. Då den först avlidne maken efter båda makarnas bortgång har rätt 

att vid delning erhålla vad som tillhört den först avlidne maken, omfattar den 

efterlevande makens testationsfrihet den egendom som under äktenskapet 

tillhörde den efterlevande, sist avlidne maken.
83

  

Walin anför att laglotten utgör en andelsrätt och således inte har någon 

anknytning till viss egendom.
84

 Dock kan det konstateras att detta uttalande 

saknar hänvisning och således får tolkas som författarens egen uppfattning. 

Detsamma gäller för Eriksson som även han anför att laglotten enbart utgör en 

kvotdel av kvarlåtenskapen och att en bröstarvinge ej är berättigad till viss 

egendom.
85
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 NJA 1983 s 628. 
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Frågan om laglottens karaktär får anses vara beroende av vad som omfattas av 

efterlevande makes testationsrätt. För att reda ut rättsläget beträffande 

laglottsskyddets innebörd kan ledning fås ur praxis där behandling av 

efterlevande makes förfoganderätt har förekommit. I NJA 1995 s 303 

behandlades frågan om efterlevande makes förfoganderätt över den först 

avlidne makens kvarlåtenskap. HD konstaterar att det finns två möjliga sätt att 

se på saken. Antingen får det anses att den efterlevande makens testationsfrihet 

begränsas till att endast gälla för den egendom som tillhörde maken under 

äktenskapet. Det andra alternativet innebär att den efterlevande maken ges rätt 

att förordna över den kvotdel av egendomsmassan som motsvarar den 

efterlevande makens andel i boet oberoende av vilken av makarna egendomen 

tillhörde under äktenskapet. HD tar även upp att frågan varken besvaras i lagen 

eller i förarbeten. Frågan har dock blivit omskriven i doktrin, vari det 

förstnämnda alternativet förespråkats av f.d. JustR Olle Höglund.
86

 Anders 

Agell är dock av motsatt uppfattning och anser att den efterlevande maken inte 

är hindrad av att viss egendom tidigare tillhört den först avlidne maken. 

Det förstnämnda alternativet får visserligen anses uppfylla regleringens syfte, 

dock medför alternativet nackdelar, främst för den efterlevande maken. Stora 

svårigheter kan uppstå då förordnandet hålls svävande tills den efterlevande 

maken avlidit. Detta innebär att den efterlevande maken inte kan förutse om 

dennes testamentariska förordnanden kommer att åtlydas. Istället ankommer 

det på makarnas arvingar att komma överrens om huruvida fördelningen ska få 

ske enligt den efterlevande makens vilja. Om arvingarna träffar 

överenskommelse om att egendomen ska anses ha tillhört den först avlidne 

maken blir den efterlevande makens förordnande ogiltigt. Alternativet skulle 

medföra att den efterlevande maken tvingas hålla sin egendom separerad från 

den först avlidne makens egendom för att det ska kunna avgöras vad som 

innehas med testationsfrihet. Denna reglering anses inte stå i god 

överensstämmelse med regleringen av makes arvsrätt.  

Alternativ två, som förespråkats av bland andra Anders Agell i SvJT 1990, 

innebär istället att den efterlevande maken äger hela egendomen som en 
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enhetlig egendomsmassa. Den enda begränsningen som uppställs är då att den 

efterlevande maken inte kan förfoga över mer än den ideella andelen av 

behållningen som tillkommer maken.
87

 HD konstaterar i NJA 1995 s 303 att 

olägenheten av att ge den efterlevande maken rätten att förfoga över en andel 

och inte viss egendom har begränsats genom att den efterlevande maken redan 

i livet ges rätt att fritt förfoga över egendomen som denne fått i arv av den först 

avlidne maken. I och med det har den efterlevande även haft rätt att avhända 

sig egendomen. Det påpekas också att en make som önskar ordna successionen 

i fall att denne avlider först kan förordna om att egendomen ska tillfalla den 

efterlevande maken under dennes livstid och därefter viss/vissa arvingar. HD 

avslutar sitt resonemang med att konstatera att det bör anses att den 

efterlevande maken är berättigad att genom testamente även förfoga över det 

som tidigare tillhört den först avliden maken.  

Slutsatsen av det ovan anförda bör därför bli att även laglotten utgör en ideell 

andel i arvlåtarens kvarlåtenskap, vilket även verkar vara den allmängiltiga 

uppfattningen. 

4.3 Det förstärkta laglottsskyddet  

Regeln om det förstärkta laglottsskyddet återfinns i 7 kap. 4 § ÄB. Det stadgas 

att om arvlåtaren har bortgivit egendom under sådana omständigheter, eller 

med sådana villkor att gåvan till sitt syfte är att likställa med testamente, ska 

laglottsreglerna som gäller vid testamente tillämpas även på denna egendom. 

Egendomen som har givits bort ska läggas till kvarlåtenskapen och laglotten 

ska beräknas på det sammantagna värdet.
88

  

Om en bröstarvinge vill göra sin rätt till förstärkt laglottsskydd gällande måste 

denne väcka talan om rätt till laglott inom ett år från det att bouppteckningen 

efter arvlåtaren avslutats. När året passerat har rätten att kräva förstärkt laglott 

gått förlorad.
89
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En laglottsberättigad arvinge har rätt till information om gåvodispositioner som 

arvlåtaren genomfört. Informationsbegäran vilar på bestämmelsen i 20 kap. 5 § 

tredje st. ÄB, uppgifterna ska lämnas i bouppteckningen.  

Om en bröstarvinge före arvlåtarens död har mottagit gåva uppställer 

förskottsreglerna i 6 kap. ÄB visst skydd för övriga arvingar. Möjlighet finns 

för arvlåtare att bestämma att gåvan inte ska omfattas av förskottsreglerna. 

Regeln om förstärkt laglottsskydd är oavhängigt förskottsreglerna och verkar 

oberoende av dessa. Det förstärkta laglottsskyddet kan därmed inte sättas ur 

spel genom att arvlåtaren vid gåvotillfället har förklarat att gåvan inte ska 

räknas som förskott på arv. Regeln om förstärkt laglottsskydd får således anses 

starkare än reglerna om förskott.
90

 

Regeln om förstärkt laglottsskydd har som syfte att på ett rättvist och korrekt 

sätt beräkna laglotten, samt avgöra om en gåva eventuellt behöver återbäras till 

den del som gåvan inskränker på laglotten. Då gåvan behandlas som en 

testamentesdisposition är förrättningstidpunkten avgörande för gåvans 

värdering. Värdet vid förrättningstidpunkten är det värde som brukar läggas till 

grund för testamentesberäkningar.
91

 I de fall att del av gåva ska gå åter till en 

bröstarvinge kommer detta tillfalla denne direkt och omfattas således inte av 

makes arvsrätt, och inte heller makes rätt till fyra basbelopp.
92

 

En viktig erinran är att gåvor som omfattas av 7 kap. 4 § ÄB är giltiga och ska 

verkställas fullt ut, det finns dock i vissa fall möjlighet att återkräva gåvor med 

stöd av 7 kap. 4 § ÄB. Det bör även påpekas att regeln endast uppställer ett 

skydd för bröstarvingarna och inte för efterlevande make. En make kan alltså 

inte åberopa regeln som skydd mot gåvodispositioner, varken vid arvskifte 

eller bodelning.
93

 

Beroende på syftet med gåvan kommer den antingen att bedömmas som en 

dödsrättshandling eller en livrättshandling. Dödsrättshandlingar karaktäriseras 

genom att handlingen företas för dödsfalls skull, konsekvensen kommer 
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 Malmström, Å. och Saldeen, Å., Successionsrätt. Arv, boutredning och arvskifte, Uppsala, 
Iustus Förlag, 1991, s. 75. 
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således inträda först efter den handlandes död. Livrättshandlingar är handlingar 

som aktualiseras i livet med syftet att handlingen kommer att gå ut över den 

handlande medan denne fortfarande är i livet. Livrättshandlingar kan i vissa fall 

bli föremål för tillämpning av 7 kap. 4 § ÄB. I de fall att den ekonomiska 

följden av gåvan går ut över givaren faller gåvan utanför lagrummets 

tillämpningsområde, det är då fråga om en onerös handling. Professor i 

civilrätt, Håkan Nial skriver i sin artikel Dödsrättshandlingar och 

livrättshandlingar att en livrättshandling är aktuell om givaren gör en 

uppoffring. I fall att gåvan inte medför någon uppoffring från givarens sida är 

handlingen att ses som en dödsrättshandling och omfattas då automatiskt av 

regleringen i 7 kap. 4 § ÄB.
94

  

4.3.1Omfattnignen av 7 kap. 4 § ÄB 

Det finns två situationer som omfattas av regleringen i 7 kap. 4 § ÄB. Dessa är 

när en gåva har givits under sådana omständigheter att den till syftet likställs 

med testamente, eller då arvlåtaren givit gåvan med sådana villkor att gåvan till 

syftet är likställt med testamente  

Det är en grundläggande förutsättning för tillämpning av 7 kap. 4 § att 

dispositionen har varit benefik, arvlåtaren måste således ha bortgivit 

egendomen. Det rör sig här om ett extensivt gåvobegrepp som även omfattar 

benefika handlingar i vid mening, det kan röra sig om försäljning till underpris, 

efterskänkande av fordran, infriande av borgensförbindelse som arvlåtaren 

iklätt sig med mera.
95

  

Uttrycket ”gåvan har givits under sådana omständigheter att den är att likställa 

med testamente” innebär vanligen att givaren förväntas avlida inom en nära 

framtid och därför inte har något intresse av sin egendom. Även tidigare gåvor 

kan beaktas om syftet med gåvorna har varit att ordna successionen, hit räknas 

exempelvis situationen då arvlåtaren varit svårt sjuk och trott sig vara döende, 

men därefter tillfrisknat.
96
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Den andra situationen tar sikte på situationen då arvlåtaren bortgivit egendom 

på sådana villkor att gåvan till syfte är likställd med testamente. Vanligen 

innebär detta att givaren uppställer villkor om att exempelvis få behålla nyttan 

av gåvan den återstående livstiden, eller åtnjutit avkastningen från den 

bortgivna egendomen. Även här uppställs krav på att det ska ha funnits en 

avsikt hos givaren att ordna successionen.
97

  

4.4 Diskussion angående arvsordningen 

Den legala arvsordningen är begränsad till att omfatta tre arvsklasser, gränsen 

går vid kusiner, och även sambor är uteslutna från arvsrätt i dag. Att det finns 

en tydlig reglering avseende vem som har rätt att taga arv ter sig naturligt, men 

denna reglering är begränsande i sin karaktär. Gällande diskussionen om 

testationsfriheten och laglottens vara eller icke vara, kommer detta behandlas 

utförligt senare i framställnigen, varför frågan ej behandlas i detta avsnitt.  

Däremot har det framställts invändningar mot varför sambor och kusiner inte 

har legal arvsrätt. I de fall att en arvlåtares enda levande släktingar är dennes 

kusiner kan det tänkas att arvlåtaren hellre skulle se att dessa fick del av arvet 

än att allmänna arvsfonden tar hela arvet. Agell hävdar att regeln var befogad 

vid dess införande under 1920-talet då det var vanligt med 

familjekonstellationer bestående av en syskonskara på upp till 10 personer och 

att den närmaste släkten kunde bestå av runt ett trettiotal personer. Detta gjorde 

arvsrätt för kusiner överflödig och man valde att utesluta arvsrätten för dessa. 

Dock ser familjekonstellationerna idag mycket annorlunda ut jämfört med hur 

de såg ut då. Idag är det vanligt med syskonskaror på högst tre personer och 

även släktkretsen är begränsad på samma sätt. Således ter det sig nu mer 

naturligt att tillskriva kusiner arvsrätt i det fall ingen annan närmare släkting 

finns.
98

  

Samma argument kan användas avseende sambos arvsrätt. Många väljer att ha 

en samborelation hela livet utan att gifta sig och lever under 

äktenskapsliknande förhållanden och har kanske till och med barn tillsammans. 

När en av samborna avlider föreligger ingen arvsrätt för den efterlevande 
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sambon utan egendomen ska då istället direkt fördelas mellan bröstarvingarna 

till den avlidne. Om sådana saknas går arvet istället till den avlidnes arvingar i 

andra arvsklassen. I fall att den först avlidne sambon har bröstarvingar kan man 

inte i testamente förordna om att bröstarvingar först efter båda sambonas 

frånfälle ska erhålla sin laglott. Detsamma gäller om bröstarvingarna är 

sambonas gemensamma.
99

 Det kan här tyckas att sambon är skyddsvärd och att 

reglerna om make även bör gälla för sambos, i synnerhet om gemensamma 

bröstarvingar finns. Detta har framhållits i motioner i riksdagen och med tanke 

på den utveckling som har skett beträffande makes arvsrätt ter det sig naturligt 

att även sambos ges arvsrätt i framtiden.  

Regleringen kring det förstärkta laglottsskyddet är på många sätt även det 

problemfyllt. det finns ett antal sätt att kringgå regleringen med tanke på att 

lagen uppställer krav på att gåvan antingen givits under sådana omständigheter 

att den till syftet är att likställa med testamente, eller att gåvan givits på sådana 

villkor att den är att likställa med testamente. Tillämpningen av regeln är 

således väldigt begränsad. Gåvan måste antingen vara given med döden nära 

förestående för arvlåtaren, alternativt med förbehållet att givaren behåller 

nyttan av egendomen. Det finns dessutom de fall då detta inte ens räcker för att 

regeln i 7 kap. 4 § ska bli tillämplig.
100

 Det kan vara så att syftet inte enbart 

varit att ordna successionen. Domstolen kan därvid finna att något annat syfte 

varit mer framstående i arvlåtarens ögon. I dessa situationer är det inte 

nödvändigtvis så att den bröstarvinge som blivit missgynnad kommer att få 

upprättelse.
101

 Dock finns ytterligare ett skyddsnät i form av reglerna i 6 kap. 1 

§ ÄB, om förskott på arv.
102

 

Avseende laglottens karaktär framstår det som tydligt att den huvudsakliga 

åsikten, som också uttryckts i prejudikat från HD
103

, talar för att rätten endast 

utgör en värderätt och inte en rätt till viss egendom. Att tillämpa reglerna om 

att viss egendom ska kunna utfås skulle innebära att den efterlevande maken 

tvingas hålla isär sin egendomsmassa från den avlidnes, vilket rimmar illa med 
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övriga arvsrättsliga regler, därav framstår argumenten för att rättigheten utgör 

en rätt till visst värde som mer överrensstämmande med regleringes syfte.  
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5.0 Undantag och möjligheter till kringgående av  

      lagstiftningen  

Lagstiftning medför vanligen inte ett heltäckande skydd, så gäller också för 

laglottsregleringen. För den arvlåtare som vill göra en bröstarvinge arvlös ges 

vissa möjligheter. Många söker hjälp för att arvsplanera och således gynna 

vissa arvingar, vanligen på bekostnad av särkullbarnen.
104

 Att arvsplanera 

anses helt legitimt. 

Det finns en rad olika sätt för makarna att arvsplanera och påverka hur 

kvarlåtenskapen fördelas. Möjlighet finns att skriva äktenskapsförord och 

genom det göra egendom till enskild, snedfördela egendomen genom att den 

ena maken ansvarar för löpande utgifter medan den andra betalar större 

investeringar. Vidare kan makarna testamentera egendom mellan varandra och 

förordna om att egendomen ska fås med full äganderätt. De kan även insätta 

varandra som förmånstagare för försäkringar, bodela under äktenskapet och i 

samband med detta skriva äktenskapsförord som gör egendomen till enskild.
105

  

Det finns även kryphål i lagstiftningen som gör det möjligt för en arvlåtare att 

direkt gynna vissa bröstarvingar utan att lagen uppställer några hinder mot 

detta. Nedan följer ett antal exempel på de kryphål som finns i 

arvslagstiftningen som möjliggör att vissa arvingar gynnas på andras 

bekostnad.  

5.1 Förmånstagarförordnande i försäkringar 

Det ges viss möjlighet till arvsplanering genom upprättandet av livförsäkring 

med förmånstagarförordnande. Att någon insätts som förmånstagare innebär att 

personen berättigas uppbära försäkringsbeloppet.
106

 För att åstadkomma ett 

förmånstagarförordnande krävs att förordnandet meddelas skriftligen till 
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försäkringsgivaren. Detta krav är absolut och det går således inte att 

åstadkomma ett förordnande genom att uppta det i testamentet.
107

 

Om ingen förmånstagare har insatts kommer försäkringsbeloppet läggas till 

kvarlåtenskapen som ett kontantbelopp och delas enligt den legala 

arvsordningen. Huvudregeln vad gäller försäkringar är dock att försäkringen är 

undantagen kvarlåtenskapen i de fall en förmånstagare är insatt, se 14 kap. 7 § 

Försäkringsavtalslagen. Detta kan dock bli föremål för jämkning om det 

sammantagna resultatet skulle leda till en oskälig fördelning gentemot 

efterlevande make eller bröstarvinge.
108

 För att jämkning ska bli aktuell krävs 

att den arvinge som har blivit åsidosatt har blivit grovt missgynnad. Som 

exempel kan tas situationen att bröstarvingen har missgynnats i ett flertal 

rättshandlingar i jämförelse med övriga bröstarvingar och efterlevande make. 

Detta var fallet i NJA 1995 s.423, en man hade fyra bröstarvingar och hade 

insatt två av dessa; de två barnen i mannens nya äktenskap som förmånstagare 

för en försäkring. Särkullbarnen begärde jämkning och fick ¼ vardera av 

försäkringsbeloppet då det ansågs att de utan jämkningen hade fått oskäligt lite 

i arv efter fadern.  

Lydelsen i 104 § FAL prövades i NJA 1995 s. 423 och gällde ett yrkande om 

jämkning av förmånstagarförordnandet i grupplivsförsäkringar till förmån för 

försäkringstagarens två barn i senare äktenskap med förbigående av två äldre 

barn från ett tidigare äktenskap.  Det konstaterades att lagrummet
109

 inte 

hindrar att avräkning av försäkringsbeloppet sker som förskott på arv. För att 

avräkning ska vara möjlig krävs dock att det föreskrivits att avräkning får ske, 

eller att detta kan antas ha varit försäkringstagarens avsikt. Dock uppställs 

ingen presumtion om avräkning motsvarande den i ÄB 6:1 om gåva till 

bröstarvinge.
110
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5.2 Bodelning under bestående äktenskap 

Att genomföra en bodelning inom äktenskapet kan vara ett sätt att komma runt 

lagstiftningen. Genom att bodela inom äktenskapet kan makarna fördela 

egendom på det sätt som de själva finner lämpligt för att kringgå regleringen 

och därmed minska den laglott som annars skulle tillkomma den avlidnes 

särkullbarn. Dock är detta endast en lämplig åtgärd om någon av makarna har 

särkullbarn och önskar skydda den andra maken ekonomiskt. En bodelning 

inom äktenskapet får dock inte enbart konsekvenser gemtemot särkullbarnen 

utan bodelningen får även rättsliga konsekvenser gemtemot möjliga 

efterarvingar. För att bodelningen inom äktenskapet ska kunna användas som 

ett rättsligt instrument för att utesluta särkullbarn från arvsrätt krävs det att den 

make som har särkullbarn tillskiftas den mindre delen av egendomen och att 

den make som tillskiftas den större delen av tillgångarna erhåller den som 

enskild egendom. På detta sätt kan man kraftigt minska laglotten för 

särkullbarnen.
111

 Om den make som tillskiftats den större delen av 

kvarlåtenskapen överlever den andre blir nästa steg för att utesluta den avlidne 

makens särkullbarn att begära delning av egendomen enligt 12 kap. 2 § ÄktB. 

Detta innebär att jämkning kommer ske varvid båda sidorna behåller sina 

respektive tillgångar. Delning sker då endast av den avlidne makens egendom, 

vilket medför att värdet på den laglott som tillkommer arvinge på den först 

avlidne makens sida kan minskas kraftigt.
112

 

I NJA 1985 s. 414 hade makarna genomfört en rad bodelningar under 

bestående äktenskap för att tillse att den ena makens särkullbarns laglott skulle 

vara så liten som möjligt. HD konstaterar i domen att rättshandlingarna i detta 

fall ska likställas med gåva och därmed kan jämkning ske med stöd av 7 kap. 4 

§ ÄB.
113

 Det är i frågan syftet med överlåtelserna som styr, således finns stora 

möjligheter att fördela kvarlåtenskapen mellan makarna för att kringgå 

regleringen om det kan visas att syftet med delningen är en annan än att ordna 

successionen.  
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5.3  ”Stupstockstestamente”  

Det finns också en möjlighet att i testamente införa ett förordnande om att man 

önskar att bröstarvingarna ska vänta tills efterlevande make avlidit med att utta 

sin laglott. Detta förordnande brukar vanligen förenas med ett förordnande som 

stadgar att den bröstarvinge som efter sin förälders bortgång önskar få ut sin 

laglott direkt därefter är fråntagen rätten till hela sin arvslott. Den bröstarvinge 

som då väljer att direkt i samband med sin förälders död kommer då enbart att 

få hälften av vad som hade tillkommit honom om han hade väntat till dess att 

båda makarna/samborna hade gått bort. Genom att förordna på detta sätt kan 

man i vart fall tillse att den efterlevande får behålla kvarlåtenskapen intakt även 

i de fall då särkullbarn finns.  

5.4 Arvstvisten i Bonnier-målet 

Arvstvisten i Bonnier-målet bottnar i att Lukas Bonnier under en längre period 

tilldelat sina inomäktenskapliga bröstarvingar delar i bolag. Den 

utomäktenskapliga dottern yrkade att dessa förfoganden skulle likställas med 

testamenten, främst med anledning av att Lukas Bonnier under sin livstid givit 

bort alla sina ägardelar i Bonnierkoncernen till sina fem inomäktenskapliga 

barn, och vissa av barnbarnen. Han sades dock ha behållit kontrollen över 

andelarna under hela sin livstid, således gjorde han ingen direkt uppoffring i 

och med gåvorna. Hon yrkade för detta nedsättning av gåvorna till de 

inomäktenskapliga bröstarvingarna samt återbäring för att få täckning av sin 

laglott. Som grund hävdades att Lukas Bonnier successivt och systematiskt 

fördelat sina bolagsandelar till de fem inomäktenskapliga barnen. Det hävdades 

att Lukas Bonnier genomförde fördelningen under sin livstid för att kringgå 

den legala arvsordningen och att han därmed hade testamentarisk avsikt med 

agerandet.
114

 

Lukas Bonniers inomäktenskapliga bröstarvingar bestred talan. De hävdade att 

överlåtelsen av andelar i bolaget inte hade skett under sådana omständigheter 
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eller med sådana villkor att någon av överlåtelserna var att likställa med 

testamente.
115

 

Både tingsrätten och hovrätten fann att den utomäktenskapliga dotterns talan 

om laglott skulle avslås med hänvisning till att man inom handelsbolag har en 

önskan om att undgå splittring av bolaget, därav är det en vanlig åtgärd att den 

huvudsakliga ägaren av bolaget ger delar av detsamma till sina närmaste 

släktingar, vanligen bröstarvingarna. Domstolen fann således att Lukas 

Bonniers syfte med de företagna rättshandlingarna hade varit att bevara bolaget 

intakt och inte att ordna successionen. Således kom den utomäktenskapliga 

dottern endast att få ta del av Lukas Bonniers privata egendom.
116

 

5.5 Stenbecks arvet  

Arvsavståendet kan ske till arvlåtaren då denne ännu är i livet,
117

 eller efter 

arvlåtarens bortgång. Arvsavståendet kan genomföras på två sätt, genom 

godkännande av testamente, eller genom att arvtagaren i viss form avhänder sig 

rätten hos arvlåtaren.
118

 Detta får effekten att arvet antingen kommer att 

fördelas enligt de testamentariska förordnandena som angivits, alternativt, om 

testamente ej upprättats, det vill säga om arvtagaren har avlidit före arvlåtaren, 

kommer bröstarvingarna i nästa led att bli arvsberättigade.
119

  

I Stenbeck-fallet har fördelningen skett enligt Jan Stenbecks mors testamente, 

som stadgade att de inomäktenskapliga barnbarnen var berättigade till hela 

arvet efter henne. Att Jan Stenbecks utomäktenskapliga son uteslöts från arv 

berodde på att Jan Stenbeck hade avstått från arvet efter modern genom 

godkännande av hennes testamente. Arvsavståendet innebar att Jan Stenbeck 

inte sågs som en arvinge till sin moder vilket medförde att den 

utomäktenskapliga sonen inte fick ta del av den större laglott som skulle 

tillkommit honom om Jan Stenbeck ej hade avsagt sig sin legala arvsrätt.
120
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5.7  Diskussion  

Laglottsskyddets syfte är att skapa jämställdhet mellan bröstarvingarna och 

skydda dem från att bli missgynnade.
121

 Av framställningen ovan framgår att 

det finns ett antal möjligheter för den arvlåtare som önskar kringgå reglerna att 

göra detta. Regleringen är således inte heltäckande.  

Möjligheten ges för den arvlåtare som så önskar att insätta någon som 

förmånstagare till försäkring. Eftersom försäkringsbeloppet enligt huvudregeln 

faller utanför kvarlåtenskapen finns det därmed endast små möjligheter för den 

bröstarvinge som missgynnas genom förordnandet att få försäkringsbeloppet 

inräknat i kvarlåtenskapen. Detta får anses märkligt då beloppet i de fall ingen 

förmånstagare är insatt läggs till kvarlåtenskapen som ett kontantbelopp. Med 

tanke på de regler som finns kring förstärkt laglottsskydd får det anses ligga i 

linje med regleringen att även försäkringsbeloppet i de fall en förmånstagare är 

insatt bör läggas till kvarlåtenskapen. Det faktum att arvlåtaren valt att insätta 

viss arvtagare som förmånstagare för försäkringen bör tala för att arvlåtaren 

med detta haft som syfte att ordna successionen, och därmed bör det likställas 

med testamente. 

Gällande bodelning mellan makar och upprättande av äktenskapsförord kan det 

konstateras att detta kan vara ett sätt att i vart fall minska laglottens värde om 

en av makarna har särkullbarn och makarna vill skydda den efterlevande 

maken. Visserligen kan visst skydd ges mot detta i form av regleringen i 7 kap. 

4 § om förstärkt laglott. I NJA 1985 s 414 hade rättshandlingar i form av 

bodelning och därefter upprättande av äktenskapsförord gjort att makan i 

förhållandet hade tilldelats en ansenlig del av parets giftorättsgods som enskild 

egendom. HD fann att egendomsfördelningen lett till att särkullbarnets laglott 

inskränktes och ansåg att rättshandlingarna var att likställa med testamente. 

Dock uppställs här kravet på att det inte får finnas något annat syfte än att 

ordna successionen. Om det kan anses att arvlåtarens syfte är ett annat än att 

ordna successione kommer transaktionerna inte omfattas av reglerna om 

förstärkt laglott.  
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Bonnier-tvisten är mycket intressant, men inte helt ovanlig. Det anses många 

gånger viktigt att hålla ihop familjebolag och detta görs ofta genom gåvor av 

bolagsdelar till bröstarvingarna. Det framgår ofta i upprättade handlingar att 

gåvan ej ska utgöra förskott på arv, vilket respekteras.
122

 Men eftersom 

arvlåtarens syfte med gåvan inte enbart behöver vara att ordna successionen så 

faller dispositionen utanför tillämpningen av 7 kap. 4 § ÄB. Således kringgås 

laglottsregleringen.  

Tvisten i Stenbeck-målet rör ett arvsavstående. Det är accepterat att en arvinge 

avsäger sig arv. Om arvlåtaren har som avsikt att upprätta testamente och 

därigenom förbigå viss bröstarvinge, som i Stenbeck-målet bör en god åtgärd 

vara att kontrollera att den arvinge som förbigås inte kommer kräva ut sin 

laglott då detta skulle medföra att förordnandet till viss del faller.  

Det får konstateras att detta är ett mycket elegant sätt att kringgå regleringen i 

de fall det finns bröstarvingar några generationer ner i ledet som man önskar 

utesluta från arvsrätt. Det får i och för sig anses ovanligt att en bröstarvinge 

som är berättigade till laglott godkänner ett testamente som utesluter 

bröstarvingen från arvsrätt. Dock uppställer lagen för detta inga hinder utan det 

är möjligt för den som önskar att avstå från sin arvsrätt genom att godkänna ett 

testamente som inskränker laglotten. Detta medför att arvet då ges till den som 

insatts som testamentstagare, i detta fall de inomäktenskapliga barnbarnen.. 

Även i detta fall genomfördes successionen för att bevara ägandet i bolaget 

intakt. Eftersom Jan Stenbeck hade godkänt testamentet gavs hans 

utomäktenskapliga son inte rätt att ta del i egendomen.  
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6.0 Testamentsrätten och dess ställning  

Den legala arvsrätten anses vara den naturliga formen av succession. 

Testamentsrätten har således fått en sekundär ställning inom svensk arvsrätt.  

Testation är inte vanligt förekommande i Sverige, utan merparten av 

befolkningen låter de arvsrättsliga reglerna styra hur kvarlåtenskapen fördelas. 

Det yttrades i lagmotivet till 1928 års arvslag att ”den legala arvsrätten 

historiskt och folkpsykologiskt i vårt land framstår som den naturliga och 

primära successionsformen och testamentessuccessionen såsom ett 

undantag.”
123

 

Testamentet utgör testatorns sista förfogande över sin egendom. Testatorn kan 

genom testamentet både justera den legala arvsordningen genom att 

privilegiera viss arvinge, alternativt kullkasta den legala arvsordningen helt, 

med undantag för laglottsskyddet.
124

  

Egendom kan testamenteras på två sätt, genom legat, vilket innebär att 

förordnandet avser viss sak, eller som ett universellt förordnande vilket innebär 

att egendomen bortskänkes i sin helhet och att viss andel ska utgå eller att 

kvarvarande egendom efter att lotter utgått ska tillfalla den universella 

testamentstagaren.
125

  

Då testamentet aktualiseras först efter arvlåtarens frånfälle finns det en risk för 

att testatorns vilja skulle manipuleras varför en rad formkrav uppställts för att 

intyga ett testamentes äkthet. Exempelvis ska testamentet vara skriftligt, 

egenhändigt undertecknat av testatorn och vid samma tillfälle bevittnat av två 

testamentsvittnen som måste vara medvetna om att de bevittnar ett testamente. 

Testatorn måste ha uppnått 18 års ålder, eller 16 års ålder om testamentet gäller 

egendom som testatorn själv får förfoga över.  

Det föreligger formkrav för testamenten vilket innebär att testamentet måste 

vara upprättat skriftligen, samt att det ska finnas två vittnen som samtidigt 
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undertecknar testamentet. Det föreligger inget krav om att vittnena måste veta 

vad testamentet innehåller utan endast att de ska vara medvetna om att de 

skriver under ett testamente.
126

 Till detta finns två undantag från huvudregeln, 

nödfallstestamenten kan godtas exempelvis om arvlåtaren är sjuk och av den 

anledningen är oförmögen att upprätta ett korrekt testamente. I sådana fall är 

det tillräckligt om testatorn muntligen inför två vittnen anger sitt testamente 

alternativt egenhändigt skriver testamentet och undertecknar det.
127

  

6.1 Testamente - en grundläggande rättighet?  

Fri- och rättighetstankar har blivit allt vanligare i Sverige, vilket har medfört att 

den individanknutna äganderätten har ansetts få ett allt större värde. Det kan 

konstateras att äganderätten anses innebära en grundläggande rättighet.
128

 

Agell hävdar att testationsfriheten har en direkt anknytning till äganderätten.
129

 

Östling anför att äganderätten är en grundläggande rättighet och att 

testationsfriheten således är nödvändig för att tillförsäkra ett totalt 

äganderättsligt skydd.
130

  

Även Advokat Svante Thorsell hävdar i sin debattartikel i DN debatt att 

människans rätt att fritt disponera över sin egendom är inskriven i grundlagen 

och utgör en grundläggande rättighet.
131

 Det får således anses att 

testationsfriheten har en mycket stark anknytning till äganderätten.  

Äganderätten anses enligt många utgöra en grundläggande frihet och det finns 

nog egentligen få som skulle motsätta sig detta. Dock finns det alltid 

möjligheter till inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Att 

äganderätten, och i förlängningen testationsfriheten, i Sverige utgör en 

grundläggande fri- och rättighet  innebär inget absolut skydd mot kränkning 

utan endast ett incitament för att mycket krävs för att inskränkningar i 

rättigheten ska kunna medges.  
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6.2 Diskussion 

Det framgår som en klar ståndpunkt att testamentet utgör arvlåtarens yttersta 

vilja och därmed bör respekteras. Trots detta inskränks testatorns äganderätt av 

laglottsskyddet. Det har i flertalet förarbeten framgått att succession genom 

testamente anses utgöra en sekundär form av succession, således har 

testamentets ställning i Svensk rätt inte varit särskilt stark.  

De rättsfilosofiska tankar som förts fram om testationsrätten som en 

grundläggande rättighet och frihet får dock anses tala för testationsrättens allt 

starkare ställning. Historiskt sett har en förändring skett på området som har 

lett till att egendom blir allt mer individualiserad samt att äganderätten stärkts. 

Detta har hittills gjort att testamentets ställning har stärkts. Även om testamente 

ha ansetts utgöra en sekundär successionsform pekar familjelagsakkunnigas 

utredning
132

 samt utredningen i SOU 1998:110 mot att förändring i framtiden 

kommer ske på området, vilket kommer leda till att testationsrättens ställning 

stärks ytterligare.  
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7.0 Europa konventionen om de mänskliga  

      rättigheterna  

När Sverige gick med i den Europeiska Unionen år 1994 antogs en rad 

konventioner som lag i riket. Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortas EKMR, 

antogs som Svensk lag.
133

 I samband med detta infördes i 2 kap. 18 § RF en 

paragraf som stadgar att ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med 

Europakonventionen. Konventionen anses vara överordnad svensk lag. 

 7.1 En överblick  

EKMR består av en rad artiklar som har tillkommit för att säkerställa 

människors rättigheter och friheter. Dessa ses som centrala i ett demokratiskt 

samhälle. För att tillse att länderna följer konventionen har en 

människorättskonvention och människorättsdomstol skapats.
134

  

Konventionen består av 59 artiklar och är uppbyggd i tre avdelningar. 

Avdelning I innehåller rättigheter och friheter. Avdelning II innehåller regler 

om Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och reglerar hur 

medlemsstater efterlever konventionen, och utgörs främst av en rätt för 

individer att klaga hos domstolen om påstådda konventionsbrott. Avdelning III 

innehåller diverse bestämmelser om förbehåll och uppsägning av 

konventionen.
135

 

Vissa av de frågor som inte behandlats i konventionen tas upp i ett 

tilläggsprotokoll som utgör ett komplement till konventionen. Detta 

tilläggsprotokoll går under namnet ”första tilläggsprotokollet”, och behandlar 

skydd för egendom, rätt till utbildning och fria val. Totalt finns 14 

tilläggsprotokoll som har tillkommit efter konventionens införande för att 

ändra eller göra tillägg till konventionen.
136
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 7.2 Konventionsförpliktelsernas allmänna karaktär  

EKMR:s första artikel lyder ”De höga fördragsslutande staterna skall garantera 

envar, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som 

anges i avdelning I i denna konvention.”
137

 Artikeln visar på den allmänna 

karaktär som konventionsförpliktelserna innehar. Lydelsen ”garanterar” 

innebär att konventionsförpliktelserna har strikt karaktär, rättigheterna utgör 

således inte målsättningar eller riktlinjer, utan utgör absoluta rättigheter. Varje 

stat har en skyldighet att ratificera konventionen för att säkerställa 

rättigheterna. Artikel 1 innebär att rättigheterna i konventionen och i 

tilläggsprotokollen ska säkerställas envar som befinner sig under 

konventionsstatens jurisdiktion. Rättigheterna ska således också garanteras 

utlänningar som vistas i konventionsansluten stat, såvida undantag inte 

gjorts.
138

  

Konventionen medför förpliktelser endast för stater och klagomål till 

människorättsdomstolen kan ske endast då en stat påstås ha kränkt 

konventionen. Konventionen gäller således inte mellan människor.
139

 

 7.3 EKMR i relation till arvsrätten  

Gällande arvsrätten kan främst tre artiklar utgöra grund för kränkning enligt 

EKMR, art. 8, art. 14 samt art. 1 i första tilläggsprotokollet (art. P1-1).  

Frågan om tillämpningen av EKMR och första tilläggsprotokollet har prövats i 

ett fall här i Sverige. År 2007 togs ett ärende om rätt till arv enligt EKMR upp 

till prövning i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
140

 En kvinna född utom 

äktenskap var ej upptagen i sin faders testamente och var ej folkbokförd som 

dennes bröstarvinge. Tingsrätten tog upp frågan om art. 14 EKMR skulle 

tillämpas på övergångsbestämmelsen för utomäktenskapliga barn. Tingsrätten 

besvarade frågan nekande. Hovrätten avhandlade art. 14 EKMR och tog även 

upp art. 8 EKMR samt art. P1-1. Domstolen började med att konstatera att 
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kvarlåtenskapen aldrig tillhört kvinnan, varför art. P1-1 ej är aktuell. Däremot 

ansåg Hovrätten att art. 8 var tillämplig då barns rätt till arv efter sina föräldrar 

anses ha en nära koppling till familjelivet. Domstolen påpekar att det måste 

föreligga anknytning utöver blodsband mellan far och dotter. Domstolen fann 

att frågan för handa föll in under art. 8 EKMR men att en kränkning endast kan 

anses ha skett om det också står klart att diskrimineringsskyddet i art. 14 

EKMR har kränkts. Hovrätten fann att ingen kränkning hade skett i detta fall. 

I fallet Marckx mot Belgien
141

 togs frågan om tillämpningen av art. P1-1 upp 

vad gällde rätt till arv. Fallet behandlar en moders rätt att testamentera 

egendom till sin utomäktenskapliga dotter, samt dotterns rätt att taga arv efter 

sin moder. Det konstaterades i avgörandet att art. P1-1 ej i sig självt kan utgöra 

en grund för att genom testamente råda över sin egendom som man behagar. 

Domstolen anför att första stycket av artikeln visserligen garanterar fritt 

förfogande över, samt den okränkbara rätten till ens egendom. Det anförs att 

rätten att göra som man behagar med sin egendom visserligen utgör ett 

fundament för rätten till egendom. Dock bedömer domstolen att artikelns andra 

stycke innebär att medlemsstaterna får instifta lagar som staterna anser 

nödvändiga för att kontrollera nyttjandet av egendom i överrensstämmelse med 

allmänna intressen. Det anses att det är upp till var och en av de 

fördragsanslutna staterna att själva bedöma nödvändigheten av lagstiftning och 

därmed utgör inte statens inskränkning i testationsfriheten i det här fallet en 

kränkning av art. P1-1. Däremot ansåg domstolen att art. P1-1 tillsammans med 

art. 14 EKMR, om diskrimineringsskydd, innebar en kränkning av moderns 

rättigheter. Dotterns rättigheter ansågs inte kränkta då hon inte ansågs ha 

äganderätt över moderns egendom. 

I fallet Mazrek mot Frankrike
142

 var förhållandena snarlika dem i fallet Marckx 

mot Belgien. En kvinna hade avlidit och efterlämnade två barn varav den ena 

sonen var född utom äktenskap. Sonen hade således sämre rätt till att ärva 

moderns tillgångar. Även här ansågs att art. 14 EKMR tillsammans med art. 

P1-1 innebar en kränkning av konventionen. Dock kunde art. P1-1 inte i sig 

självt ligga som grund för att en kränkning hade skett.  
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Domstolen var i fallet Mazrek mot Frankrike oenig och ansåg att domslutet 

borde ha grundat sig på bestämmelsen i art 8 EKMR, alternativt art. 8 

tillsammans med art. 14, och att behovet att i det fallet ta upp frågan om 

egendomsskyddet i art. P1-1 inte fanns.  

Art. P1-1 är tillskapad för att trygga individer och juridiska personers tillgångar 

från det allmänna.
143

 Bestämmelsen gäller således enbart redan förvärvad 

egendom och inte rätten att få egendom. Konkreta avtal och specificerade 

fordringar anses också vara skyddade av lydelsen, däremot faller rätten till arv, 

även om den utgör en motiverad förväntan utanför artikelns lydelse.
144

  

Artikel 8 EKMR tillförsäkrar individen skydd för privatlivet, familjelivet, 

hemmet och korrespondensen. Begreppet ”familj” såsom använt i artikeln 

inbegriper de jure-familjen, bestående av föräldrar och barn som har 

hushållssamhörighet. Begreppet inbegriper också gifta par, även föräldrar och 

barn som inte längre har hushållsgemenskap inbegrips, vilket framgår av fallet 

Hokkanen mot Finland.
145

 Familjegemenskap kan även finnas mellan barn och 

dess mor- och farföräldrar om dessa har bott tillsammans vilket framgår av 

Bronda mot Italien.
146

Även vuxna barn och deras föräldrar kan innefattas. 

Även rent faktiska familjeband skyddas av bestämmelsen, då krävs det 

generellt sett att personerna har hushållsgemenskap.
147

  

7.4 Diskussion kring europarättens påverkan på den 

svenska arvslagstiftningen 

Det framstår som klarlagt att egendomsskyddet i EKMR kan användas för att 

tillförsäkra individen testationsfrihet. Dock har domstolen både i Marckx mot 

Belgien och Mazrek mot Frankrike kommit till slutsatsen att art. P1-1 inte själv 

kan utgöra grund för kränkning. Det krävs därmed att regeln används 

tillsammans med antingen art. 8 EKMR alternativt art. 14 EKMR. Domstolen 

har också funnit att art. 8 och art. 14 EKMR tillsammans kan utgöra grund för 

kränkning och att art. P1-1 inte behöver användas överhuvudtaget.  
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Vidare kan det också konstateras att art. P1-1 endast gäller till förmån för 

arvlåtaren då arvtagaren inte anses ha någon rätt till egendomen.
148

 Det blir 

således svårt för arvlåtaren att göra sin rätt gällande då denne inte lever när 

testamentet blir verksamt.  

Diskussionen huruvida art. P1-1 överhuvudtaget kan tillämpas på arvsfrågan 

har även den tagits upp. Vissa av Europadomstolens domare anser att artikeln 

ej omfattar frågan om arvsrätt. En domare anför att lydelsen skulle varit en 

annan om syftet med artikeln var att även omfatta den arvsrättsliga frågan. 

Enligt dessa domare har denna artikel kommit till stånd för att reglera rätten till 

en persons egendom främst vad gäller fall där staten tar egendomen i 

besittning, exempelvis genom expropriation.
149

 Det framstår dock som att 

merparten anser att artikeln kan utgöra grund för arvlåtaren att få disponera 

egendomen genom testamente så som denne behagar. Dock uppstår då frågan 

om denna rätt någonsin kan hävdas. Testamentets betydelse infinner sig först 

efter arvlåtarens bortgång, varför det är först då som frågan om arvlåtarens rätt 

att distribuera sin kvarlåtenskap genom testamente uppstår. Arvlåtaren kan inte 

själv föra en talan om detta i domstol då denna ej längre är i livet. Det framgår 

också av Europadomstolens praxis
150

 att testamentstagaren aldrig har innehaft 

egendomen med äganderätt varför inte heller denna med framgång kan föra en 

talan om rätten till kvarlåtenskapen.
151

 Således ter sig problemet svårangripligt 

för den testamentstagare som vill hävda sin äganderätt till kvarlåtenskapen.  

Som tidigare nämnts framgår det tydligt att testamentstagaren inte anses ha 

någon rätt till kvarlåtenskapen. Dock framgår det också tydligt att arvsrätten 

anses ha nära anknytning till familjelivet som skyddas genom art. 8 EKMR. 

Det är således klarlagt att det anses att barn till viss del kan förvänta sig arv 

efter sina föräldrar givet att det finns en relation mellan förälder och barn. Ett 

rättsfilosofiskt argument som kan vara värt att föra fram är att rätten till 

egendom i detta fall kan vara uppfylld. Det framgår tydligt att en förväntad 

arvsrätt ej utgör en tillgång ur rättslig bemärkelse, dock är frågan för handa i 
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detta fall om arvet kan utgöra en tillgång för arvtagaren när den legala 

arvsordningen ska tillämpas efter arvlåtarens frånfälle.  
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8.0 Svensk grundlag  

Vid inträdet i den Europeiska unionen år 1994 krävdes det att Sverige gjorde 

ett antal förändringar i lagstiftningen för att på ett korrekt sätt implementera de 

förordningar och konventioner som fanns. I och med detta intogs i 2 kap. 18 § 

Regeringsformen en bestämmelse för att tillsäkra varje individ dennes 

äganderätt. Paragrafen överensstämmer i stort med lydelsen i art. 1 första 

tilläggsprotokollet till EKMR.  

 8.1 Egendomsskydd i svensk grundlag 

Sverige har lagstiftat om egendomsskyddet i 2 kap. 18 § RF. Denna 

bestämmelse syftar till att tillförsäkra individen ett äganderättsligt skydd mot 

det allmänna på samma sätt som egendomsskyddet stadgat i EKMR art. P1-1. 2  

kap. 18 § RF innebär att ingen kan fråntas sin egendom ”genom expropriation 

eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen”. Här kan det konstateras att regeln i första hand 

tar sikte på expropriation, det vill säga när staten tar egendom i anspråk för 

allmännyttiga ändamål. Dock är 2 kap 18 § inte begränsad till något visst 

egendomsslag utan kan omfatta allt från fast egendom till immaterialrättslig 

sådan.
152

 Bestämmelsen tar sikte på olika former av tvångsöverförelser av 

förmögenhetsrätt. Skyddet som garanteras medborgaren är dock inte absolut 

utan får tillåtas om det kan motiveras av ett angeläget allmänt intresse.
153

 För 

att avgöra vad som anses vara ett tillåtet ingrepp i den enskildes äganderätt får 

en bedömning göras i varje enskilt fall. För detta måste hänsyn tas till politiska 

värderingar, och särskild hänsyn måste tas till vad som kan rättfärdigas i ett 

demokratiskt samhälle. I förarbetet tas miljöaspekten även här upp och det 

framstår som att regeln främst tar sikte på just expropriation av mark och 

egendom.
154
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8.2 Diskussion 

Gällande regleringen i grundlagen framstår det som klart att regleringen främst 

tar sikte på fall av expropriation av egendom. Regeln i RF 2 kap. 18 § har 

aldrig använts för att avgöra egendomsfrågan i en arvstvist, och även här lär 

samma problem som tidigare redovisats i avsnitt 5.4 förekomma; hur ska den 

avlidne kunna tillvarata sin äganderätt? Visserligen framstår det inte som om 

något hinder föreligger för att frågan prövas då det framgår i förarbeten att 

egendomsbegreppet har fått en mycket bred innebörd,
155

 och således bör det 

även kunna omfatta testamente.   
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9.0 En internationell utblick  

Sverige har som tidigare nämnt en lång arvsrättslig historisk tradition, där 

laglottsskyddet anses vara djupt förankrat i det allmänna rättsmedvetandet. 

Således kan en komparation med ett land som har en annan rättsordning vara 

till stor hjälp för att förstå styrkorna och bristerna i det svenska systemet. För 

denna komparation kommer Storbritannien användas som jämförelseland. 

Storbritannien använder sig av common law, och har inget laglottsskydd i sin 

rättsordning.  

Rätt att taga arv grundas antingen på den avlidnes sista vilja genom testamente 

eller på legal arvsrätt. Skilda rättsordningar ser olika på förhållandet mellan 

den legala successionen och succession genom testamente. Det ena 

rättssystemet ser den legala arvsordningen som normen för förordnande av 

kvarlåtenskapen och testation som undantaget. Detta innebär att lagen pekar ut 

dem som är berättigade till arv efter en avliden person. Arvlåtarens förfogande 

över kvarlåtenskapen genom testamente står då i strid med lagregleringen och 

ses som undantag. Den andra formen av rättsordning tillämpar den omvända 

ordningen där testamentssuccession ses som normen och den legala 

successionen som undantag och tillämpas då inget testamente har upprättats. 

Den legala arvsrätten betecknas då vanligen som ”intestate succession”
156

.
157

 

Oavsett val av rättsordning är någon form av ekonomiskt rättsligt skydd för de 

legala arvingarna vanligt förekommande.
158

 

Grunden till de skilda rättsordningarna återfinns i den gamla germanska rätten 

och den gamla romerska rätten. Den germanska rätten utgör som tidigare 

nämnt grunden för det svenska rättssystemet och innebär en mycket inskränkt 

testationsfrihet där kvarlåtenskapen skulle tillse den efterlevande familjens 

fortsatta försörjning. Inom den romerska rätten var testationsfriheten i stort sett 

total. Den romerska familjefadern hade en oinskränkt bestämmanderätt över 

familjemedlemmarnas ekonomiska intressen, vilket också medförde total 
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testationsfrihet.
159

 För att ett testamente skulle anses giltigt enligt äldre romersk 

rätt skulle de bröstarvingar som arvlåtaren önskade göra arvlösa uttryckligen 

förklaras arvlösa, annars ansågs det att de var insatta som arvingar. Dock 

användes denna testationsfrihet inte för att av fientlighet utesluta någon 

familjemedlem, utan testationsfriheten sågs istället som ett sätt att undgå 

splittring av kvarlåtenskapen.
160

 

9.1 Brittisk arvsrätt 

De kontinentala rättssystemen bygger på den germanska rättsutvecklingen. Den 

brittiska rätten skiljer sig dock från europeiska rättsordningar. I Storbritannien 

uppstod konflikter mellan den romerska testamentsrätten och det germanska 

släktarvet. Till en början blev följderna desamma som i många andra 

europeiska länder. Arvlåtaren tilläts förfoga över viss del av kvarlåtenskapen. 

Resterande kvotdel var avsedd för de närmaste arvingarna.
161

 Dock avstannade 

inte utvecklingen där, utan den ledde slutligen till en oinskränkt testationsrätt 

för arvlåtaren. Det finns således inte något laglottsskydd i det brittiska 

rättssystemet idag.
162

 Enligt 1938 års Act, den ursprungliga lydelsen, finns 

istället ett undantag från när testationsfriheten ska gälla. Om barn eller 

efterlevande make ej tillgodoses i testamentet och är i behov av visst underhåll 

får testamentet frångås och de ska då tillerkännas del av kvarlåtenskapen. 

Avsaknad av laglottsinstitutet är ett genomgående drag i den anglosachsiska 

arvsrätten.
163

   

Den brittiska rättsordningen var inledningsvis begränsad till ön Storbritannien, 

men i och med kolonialiseringen har den brittiska rättsordningen spritt sig och 

fått fäste i en tredjedel av världens länder. Rättsystemet är visserligen modernt, 

men den brittiska rätten har inte genomgått några större förändringar vare sig 

vad gäller revolutioner eller kodifikationer sedan normandiska erövrare 

besegrade de sachsiska styrkorna i slaget vid Hastings 1066 och tog makten.
164
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Inom de centrala delarna av rättsordningen är prejudikat från medeltiden 

fortfarande tillämpliga. Till en början rådde skilda rättsordningar i olika delar 

av landet, men sedan 1200-talet gäller samma lagstiftning i hela landet. Den 

brittiska ”Comman law” rättsordningen bygger på domstolsprejudikat och har 

således inte skapats genom lagstiftning till skillnad från den svenska 

rättsordningen.
165

 Sedan 1926 års ingång
166

 har man i arvsföljden uppställt 

olika regler gällande fast och lös egendom. Gällande fast egendom ansågs inte 

egendomen hänföra sig till arvlåtaren personligen utan till den som senast 

förvärvat egendomen på annat sätt än genom arv. Därtill kom att reglerna hade 

som uppgift att försäkra egendomens sammanhållning.
167

 

Arvlåtarens lösa egendom delades lika mellan bröstarvingarna, med istadarätt 

för avkomlingar till avlidna barn. Regeln om istadarätt för avlidna barns 

arvingar gäller numera också avseende fast egendom. Detta har sin historiska 

grund i att de gamla engelska länsrätterna givit en prägel åt rättsförhållandena 

avseende fast egendom. Stora moderniseringar skedde på området under 1920-

talet, bland annat genom Law of Property Act 1925.
168

 

Feodalismen var välutbredd över Storbritannien, vilket gjorde att 

testationsfrihet avseende fast egendom blev motarbetad. Länsherrens samtycke 

krävdes för att frångå den legala arvsordningen, däremot kunde föryttring 

genomföras i stor utsträckning. Under 1300-talet hittade kyrkans män ett 

kryphål i regleringen, genom fiduciarisk
169

 överlåtelse till utomstående; på det 

sättet tillförsäkrades kyrkan avkastningen från egendomen, förfarandet förbjöds 

dock mot århundradets slut.
170

 Feodalismens makt minskade under 1400-talet 

genom att människor i lekmannasyfte började överlåta egendom på 

testamentsexekutorn med förordnanden om att avkastningen skulle gå till vissa 

i testamentet angivna personer. Inledningsvis förelåg ingen rättslig skyldighet 

för exekutorn att rätta sig efter arvlåtarens önskan. Förordnandet byggde på 

förtroendet för den presumtiva goda viljan hos exekutorn. Under den senare 

                                                           
165

 Bogdan, M. 2003, s. 93. 
166

 Administration on Estates Act 1925.  
167

 SOU 1925:43, s. 65. 
168

 A.a. s. 66. 
169

 A fiduciary is someone who has undertaken to act for and on behalf of another in a 
particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence. 
170

 SOU 1925:43, s. 66ff. 



55 
Helena Sanderson 

Examensarbete med praktik i Civilrätt (Familjerätt), 30 hp 
Stockholm, Höstterminen 2013 

delen av århundradet började lordkanslern uppställa ett rättsligt skydd för att 

avkastningen från egendomen faktiskt skulle tillfalla den som var angiven som 

mottagare i testamentet.
171

   

Från slutet av 1600-talet användes regelverket för att familjegodset skulle 

kunna hållas samman hos en arvinge. Gällande lös egendom behölls reglerna 

om att arvlåtaren gavs tillåtelse att förfoga över viss kvotdel genom testamente. 

Dock ledde den efterföljande utvecklingen till att testationsfriheten avseende 

också lös egendom till slut blev total.
172

  

För den brittiska rätten är rättsinstitut så som laglott och universalsuccession 

främmande. Arvingarna medverkar inte vid boets utredning och egendomen 

tillfaller inte dem direkt. I de fall då arvlåtaren inte har upprättat ett testamente 

övergår kvarlåtenskapen till särskild boutredningsman med fiduciarisk rätt. Om 

sådan ej har utsetts av arvlåtaren själv utses han istället av rätten. Uppgiften för 

boutredningsmannen
173

 är att utreda boet, betala skulder och överlämna den 

behållna egendomen till rätt arvinge eller testamentstagare, dessa är således 

inte ansvariga för boets skulder. 

Den brittiska rätten använder sig av ett rättsinstitut som benämns trust, vilket är 

en form av stiftelse. Testatorn kan således förordna om att kvarlåtenskapen ska 

tillfalla en trust och att avkastningen från denna ska tillfalla viss eller vissa 

arvingar. Den brittiska dödsboförvaltningen kan således bli mycket utdragen, 

och det är inte ovanligt att regler uppställs om att efterlevande make ska ha rätt 

till avkastning från viss egendom eller trust samt att krav uppställs på att 

bröstarvinge är berättigad till arv först när han fyllt 21, eller dessförinnan ingår 

äktenskap.
174
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Den brittiska familjerätten
175

 är inte lättöverskådlig, år 1980 bestod den av 

uppskattningsvis 350 000 publicerade rättsfall, oräkneliga sekundära 

författningar och över 3000 av parlamentet antagna lagar.
176

 

9.2 Komparation mellan brittisk och svensk arvsrätt 

Det framgår tydligt att det finns stora skillnader i det svenska och brittiska 

arvsrättsliga systemen. Systemen bygger på två från början vitt skilda 

rättsordningar och har även under historiens gång utvecklats på mycket olika 

sätt. Den brittiska rätten grundas på den gamla romerska rätten som tillämpade 

en mycket omfattande testationsfrihet. Den svenska rätten å andra sidan 

grundas på den germanska rättsordningen där släktarv ansågs utgöra den enda 

successionsformen. Orsaken till ländernas olikheter kan ligga i de religiösa 

olikheter som fanns mellan länderna. I Storbritannien var katolicismen 

välutbredd. Katolicismen förespråkar möjligheten för testatorn att fritt upprätta 

testamente till förmån för kyrkan utan att släktingarna ska kunna blanda sig i. I 

Sverige hade den protestantiska läran ett starkt fäste, dock förlorade kyrkan 

tidigt sin makt i och med testamentsstadgans instiftande och påtryckningarna 

från kyrkans håll om utökad testationsfrihet försvagades.  

Till en början hade Storbritannien ett rättssystem som liknade det germanska, 

men allteftersom slitningar uppstod mellan den romerska och germanska rätten 

gick utvecklingen alltmer mot testationsfrihet för arvlåtaren. Det enda 

undantaget till testationsfriheten i den brittiska rätten är möjligheten för den 

efterlevande maken och bröstarvingarna att begära underhåll när deras rätt ej 

tillgodosetts genom testamentet.
177

 Det svenska systemet har dock sedan 1300-

talet haft en arvsrättslig reglering som tillförsäkrar arvlåtarens närmaste 

släktingar, bröstarvingarna, del av kvarlåtenskapen. Till skillnad från den 

brittiska rätten har testationsfriheten i Sverige varit den sekundära formen av 

succession. Visserligen fanns också i Sverige påtryckningar från kyrkan om att 

arvlåtaren skulle ges testationsfrihet, men som tidigare nämnt urlakades 

kyrkans makt och regleringen om laglottsskydd behölls. 
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Laglottsskyddet har en djup förankring i det svenska rättsmedvetandet och det 

skulle med största sannolikhet anses stötande att utvidga testationsfriheten för 

att möjliggöra att en arvinge tilldelas hela kvarlåtenskapen medan de andra 

arvingarna lämnas utan arv. Den brittiska arvsrättsregleringen har historiskt sett 

grundat sig på en vilja att behålla egendomen samlad hos en arvingen för att 

slippa splittring. Detta har varit mycket användbart, främst för större jordägare. 

Visserligen kan det inte helt förbises att denna testationsfrihet stundom har 

använts för att utesluta viss arvinge från arv, alternativt gynna viss arvinge. Ett 

utvidgande av testationsfriheten i Sverige skulle således möjliggöra denna typ 

av missgynnande testamentariska förordnanden.
178

 

  

                                                           
178

 SOU 1925:43, s. 300ff. 



58 
Helena Sanderson 

Examensarbete med praktik i Civilrätt (Familjerätt), 30 hp 
Stockholm, Höstterminen 2013 

 

10.0 Analys  

Det allmänna intrycket av laglottsregleringen är att det i de flesta fall inte 

uppstår några problem vid arv och därav kommer laglottsskyddet sällan till 

användning. Upprättande av testamenten är i Sverige relativt ovanligt och den 

legala arvsordningen anses i det allmänna rättsmedvetandet som normen. 

Diskussionen om laglotten uppstår således inte i dessa fall, utan tar sikte på de 

situationer då en förälder av någon anledning inte vill att hela eller delar av 

kvarlåtenskapen ska tillfalla barnen. Anledningarna till att arvlåtaren inte vill 

att barnen ska ärva kan vara många. Exempelvis finns situationer då arvlåtaren 

och arvingen inte har någon relation. Det kan också finns annan närstående 

som arvlåtaren hellre testamenterar egendomen till. Det finns även fall där 

arvingen försökt skada arvlåtaren. Laglotten uppställer således problem då 

regleringen inte ger utrymme för några undantag. 

Utifrån de frågeställningar som inledningsvis presenterades har jag kommit till 

slutsatserna som presenteras nedan. Dessa kommer läggas fram i samma 

ordning som frågeställningarna gjorde inledningsvis. 

10.1 Laglottsskyddets syfte  

Laglottsskyddet har flera syften, det har i diverse förarbeten påpekats att 

laglottsskyddet syftar till att skapa rättvisa mellan arvingarna och garantera de 

närmsta släktingarna del av kvarlåtenskapen. Laglottsskyddet verkade tidigare 

som ett försörjningsskydd och detta syfte verkar fortfarande ha viss vikt.   

10.1.1 Rättvisa mellan arvingar  

Det har framhållits i förarbetena till lagstiftningen att laglottsskyddet har som 

syfte att skapa rättvisa mellan arvingarna.
179

 Laglotten skapar en enkel form av 

rättvisa då alla bröstarvingar tillförsäkras en lika stor kvotdel av 

kvarlåtenskapen. Frågan är dock om större rättvisa inte skulle uppnås om 

delningen av kvarlåtenskapen skedde utifrån bröstarvingarnas ekonomiska 

förutsättningar och behov.  
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Dessutom finns det som tidigare visat möjligheter att kringgå laglottsskyddet 

och frångå regleringen till viss del. Vidare finns möjligheten för den arvlåtare 

som önskar gynna viss arvinge att göra detta genom att tilldela denne den 

disponibla kvoten. Om en arvlåtare har två bröstarvingar som är berättigade till 

laglott kan således den ena tilldelas ¼ medan den andra tilldelas ¾, vidare kan 

testatorn förordna om förmånstagande i livförsäkring till förmån för viss 

arvinge. Regleringen uppnår således inte syftet att skapa rättvisa. 

Det bör även påpekas att laglottsskyddets utformning uppställer problem för 

den arvlåtare som önskar fördela egendomen mellan bröstarvingar som inte är 

första generationens bröstarvingar (d.v.s. barnbarn, barnbarns barn o.s.v.) Då 

laglotten avgörs utifrån vad som ursprungligen tillkommer arvlåtarens barn är 

detta avgörande för det arv som kommer att fördelas mellan barnbarnen i fall 

att bröstarvinge i fösta generationen skulle ha avlidit innan arvlåtaren 

alternativt valt att avsäga sig sin arvsrätt. Således kommer arvet fördelas olika 

mellan barnbarnen beroende på hur många de är i antal.
180

 

10.1.2 Skydd för släktens egendom 

Det framgår av laglottens syfte att skyddet tillkommit för att bevara en del av 

egendomen till de närmaste släktingarna. Det är svårt att tolka detta på annat 

sätt än att syftet utgör en kvarleva av det gamla släktarvet där allt ägdes 

gemensamt och skulle kvarstanna inom familjen.  

I modern tid finns inte samma anknytning till jordbruksmark eller fastighet och 

många byter boende flera gånger under sin livstid. Däremot kan det inom 

familjer finnas föremål av sentimentalt värde eller släktvärde som har gått i arv 

i generationer.  

Om laglottsskyddet har som syfte att skydda släktegendom kan frågan om 

varför laglotten utgör en värderätt ställas. Då laglottsskyddet enligt den 

gällande uppfattningen endast utgör en värderätt, och inte en rätt till viss 

egendom, skapas inget skydd för att bevara sådan egendom inom familjen.  
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10.1.3 Laglotten som ett  

         försörjningsskydd 

Som framgår av den historiska redogörelsen användes laglottsskyddet tidigare 

för att trygga familjens försörjning om fadern (den huvudsakliga försörjaren) 

avled. På den tiden var medellivslängden avsevärt mycket lägre än vad den är 

idag, därmed fanns ett stort behov av försörjningsskydd. Idag är de flesta barn i 

medelåldern när deras föräldrar avlider och har i de flesta fall ordnad ekonomi. 

Alla är givetvis barn till sina föräldrar, men frågan är vilket ansvar som 

egentligen åvilar föräldrarna samt hur länge försörjningsplikten gäller. 

Det kan anses att det finns en moralisk förpliktelse att bistå sina barn vid 

ekonomiska svårigheter genom livet. Denna moraliska plikt kan mycket väl 

sträcka sig även efter det att barnen blivit vuxna. Detta ansvar framstår dock 

inte som ovillkorligt då det knappast kan förväntas att föräldern alltid ska ställa 

upp oavsett vad barnet hittar på eller hur barnet behandlar sin förälder. Det får 

även anses att ansvaret är dubbelriktat. När barnet väl har nått 

myndighetsåldern kan det konstateras att det inte längre rör sig om någon 

direkt försörjningsplikt från föräldrarnas sida.  

Laglottsskyddet kan således inte ses som något egentligt försörjningsstöd på 

samma sätt som det har verkat genom historien. Den enda situation där det 

föreligger ett konkret behov av försörjning är om en förälder har avlidit när 

barnet fortfarande är minderårigt. Dock är laglottsregleringen även här 

otymplig. Då laglotten kan utgöra en summa på allt från 0 kr och uppåt 

uppställs därigenom ingen garanti för att barnets försörjning kommer att 

tryggas.  

10.2 Vem behöver skyddas? 

När laglottsskyddet instiftades i svensk rätt framhölls att skyddet skulle skapa 

rättvisa mellan bröstarvingarna. Detta är ett argument som än idag får anses 

ligga till grund för laglottsinstitutet och har således stor betydelse. Dock har det 

länge påpekats att ett utfasande av laglottsskyddet kan leda till ett 

missgynnande av särkullbarn. Trots att man idag vanligen inte gör skillnad på 
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inom- och utomäktenskapliga barn finns fortfarande denna distinktion kvar hos 

de äldre generationerna vilket innebär att missgynnande av särkullbarn 

fortfarande är ett reellt problem. Särkullbarnet som ett typiskt 

utomäktenskapligt barn finns fortfarande kvar och denna grupp skulle bli 

särskilt utsatt om möjligheten fanns för föräldrarna att göra dem arvslösa. 

Frågan är dock om det kan anses försvarbart att skydda en så liten grupp på 

bekostnad av många individers frihet att själva få bestämma över sina 

ekonomiska tillgångar. I och med att äldre generationer går ur tiden kommer 

detta skydd som tidigare framhållits inte längre att behövas då distinktionen 

mellan inomäktenskapliga och utomäktenskapliga bröstarvingar faller bort. Det 

finns idag ett antal specialregler som har skapats för att tillgodose 

särkullbarnens rätt. Det får således anses att särkullbarnens skyddsintresse 

enligt lagstiftaren är det mest skyddsvärda. Särkullbarnens intresse av laglott 

får även anses väga tyngre än den efterlevande makens intressen.  

För att en lagstiftning som endast skyddar en liten grupp ska behållas måste 

eventuella negativa effekter ställas i relation till den lilla grupp som den är 

avsedd att skydda och konsekvenserna därav måste utredas. Som det har 

påtalats i en motion finns det ett antal fall där konsekvenserna av 

laglottsskyddets vidd kan bli orimliga. Det anses stötande att den som brukar 

våld mot en arvlåtare ändå berättigas att taga arv efter denne. Då endast vissa 

våldsbrott medför förverkande av arvsrätt får reglerna om förverkande av arv 

anses vara modest uppbyggda. Resultatet blir också oskäligt i situationen där 

arvtagaren exempelvis har ett missbruk. Ett arv till en person med en 

missbruksbild kan leda till att personen kan införskaffa större mängder alkohol 

eller narkotika, vilket i sin tur kan leda till ett djupare missbruk eller döden. De 

situationer som nu har exemplifierats är visserligen mycket speciella, men det 

visar ändå på att laglottsregleringen generellt innebär en begränsning i 

dispositionsfriheten utan att några specifika skäl därtill anges. Att staten 

förhindrar att en person skänker all sin egendom till välgörande ändamål 

framstår som mycket märkligt.  

Då laglottsskyddet har till uppgift att värna om en mycket liten grupps 

intressen (särkullbarnens) får det anses att det skyddande syftet som lagen 
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uppfyller inte står i proportion till de ödesdigra konsekvenser som kan uppstå i 

och med laglottsskyddets oflexibla karaktär.    

10.3 Testationsfriheten som en grundläggande  

       rättighet 

Många rättsvetare hävdar att testationsfriheten utgör en grundläggande frihet. 

Agell anser att testationsfriheten utgör en förlängning av den enskilda 

äganderätten och Advokat Thorell beskriver rätten att förfoga över sina 

tillgångar genom testamente som en grundläggande rättighet. Det får för sakens 

skull konstateras att fri- och rättigheter ser olika ut i olika kulturer och i olika 

delar av världen, men sett utifrån den Svenska frihets- och 

rättighetsutvecklingen får det anses att reglering gällande egendom och 

äganderätt har till uppgift att trygga individens rätt till dennes egendom. Då 

detta är inskrivet i svensk grundlag kan slutsatsen dras att skyddet för 

individens äganderätt anses utgöra en grundläggande rättighet och således gör 

även testationsrätten i förlängningen det.  

10.4 Den ideologiska och rättsfilosofiska grunden 

bakom laglottsskyddet   

Laglottsskyddet är som tidigare nämnts ett mycket omtvistat rättsinstitut med 

gamla anor. Då juridiken inte endast är juridik utan också politik,
181

 speglar 

rätten många gånger vilka politiska strömningar som råder i samhället. 

Motståndare till laglottssystemet hävdar att det är motsägelsefullt att arvlåtaren 

under sin livstid ges bestämmanderätt över sina tillgångar, men inte ges rätt att 

disponera egendomen fritt genom testamente. Arvsrätten uppställer inte enbart 

hinder för den privata äganderätten gällande dödsdispositioner, utan också 

begränsningar av äganderätten inter vivos (i livet), då 7 kap 4 § ÄB om 

förstärkt laglottsskydd innebär att gåvor som givits för dödsfalls skull, eller i 

nära anslutning till dödsfallet räknas som testamentariska förordnanden.
182

 För 

att besvara frågan vem arvsrätten är till för har de politiska åskådningarna stor 
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betydelse, då förhållandet mellan politikens åskådning av arvsrätten som helhet 

påverkar ställningstagandet i laglottsfrågan.  

Liberalismen anser att den privata äganderätten utgör en förutsättning för ett 

fungerande samhälle. Enligt den liberala åskådningen ingår även möjligheten 

för en arvlåtare att förfoga över sin kvarlåtenskap i äganderättsbegreppet. 

Således framstår ideologin som mycket kritisk mot laglottssystemet. Den 

liberala idétraditionen har dock inte haft något starkt fäste i Sverige, mycket 

beroende av Hägerströms teorier om att rättigheter inte finns. Rättighets- och 

frihetstankar har således inte givits utrymme i den arvsrättsliga debatten under 

1900-talet.
183

 

Liberalismen med frihets- och rättighetstankar har dock fått allt större fäste i 

nutidens Sverige och därmed kommer sannolikt laglottssystemet bli allt mer 

kritiserat. Laglotten har kritiserats i två förarbeten, visserligen har också 

positiva aspekter av laglottsskyddet framförts.
184

 I Prop. 1986/87:1 anfördes att 

man ansåg att frågan om slopande av laglottsskyddet hade väckts för tidigt. 

Som stöd för detta hänvisade man till remissinstansernas utlåtanden.
185

 Detta 

uttalande kan tolkas som att lagstiftaren börjar förstå att argumenten som 

laglottsskyddet vilar på inte längre är lika starka, utan endast grundar sig på en 

vilja att behålla den gällande arvslagstiftningen intakt.  

Kritik mot arvslagstiftningen återfinns även inom den socialistiska 

åskådningen. Som grund för den kritiska inställningen ligger dock inte fri- och 

rättighetstankar utan det faktum att arvsrätten innebär att de ekonomiska 

resurserna inte sprids. Kritik kan även framföras då civilrättsliga regleringar 

sällan utgör effektiva skyddsmedel.
186

 Även den biologiska grunden för arv får 

utstå kritik.
187

 Samma resonemang återfinns hos vissa liberala rättsfilosofer och 

politiker.
188

 Kritiken mot laglottsskyddet framstår dock som tydligast i de 

liberala tankegångarna varför dessa har givits störts utrymme i denna 

framställning.  
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Självfallet finns det även ideologier som förespråkar ett bevarande av laglotten. 

Konservatismen anför som främsta grund för bevarandet av laglotten att den 

förstärker familjens betydelse. Familjen anses utgöra den viktigaste och mest 

skyddsvärda enheten enligt konservatismen.
189

 

Tradition och historia utgör tunga argument för att laglotten fortfarande finns 

kvar. Det framgår av det historiska avsnittet att det inom den svenska 

rättshistorien funnits stora invändningar mot att kunna ge bort egendom genom 

testamentariska förordnanden till personer utanför familjen. Kyrkan hade 

visserligen stora framgångar under medeltiden med att luckra upp arvsrätten i 

och med själagåvans och testamentsrättens inträde. Kyrkans önskan om 

testationsfrihet grundade sig visserligen inte i viljan att människor skulle få 

göra som de själva ville med sin egendom utan en vilja att befolkningen skulle 

kunna donera egendom till kyrkan. I och med att kyrkans makt försvagades 

försvann också ett stort påtryckningsmedel för ökad testationsfrihet. 

Allteftersom samhället förändrades ökade testationsmöjligheterna. Sedan 150 

år tillbaka har dock laglottsskyddet varit konstant.  

Grundtanken i den arvsrättsliga lagstiftningen är att skapa ett skydd för olika 

grupper. Ett avskaffande av laglottsskyddet föreslogs i familjesakkunnigas 

utredning för att stärka efterlevande makes arvsrätt. Således måste en 

avvägning ske mellan värdet av att skydda en grupp på bekostnad av en annan. 

Lagstiftaren fann dock andra vägar för att skapa ett starkare skydd för den 

efterlevande maken, detta fick konsekvensen att diskussionen om 

laglottsskyddets vara eller icke vara försvann. Det kan konstateras att förslaget 

om att avskaffa laglotten endast framstår som giltigt för lagstiftaren om det 

medför att en annan grupps ställning kan stärkas. När liberala åsikter om 

avskaffande av laglottsskyddet lagts fram har dessa kunnat avfärdas utan vidare 

motivering då det anses att det skydd som den arvsrättsliga regleringen ger är 

det viktigaste.
190

 Det framstår som tydligt att olika gruppers skyddsintressen 

både historiskt sett och i nutid vägs mot varandra; därmed står det också klart 

att Sveriges rättshistoriska arv styr debatten om laglotten.  
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Konservatismen ligger till grund för laglottsskyddet, och det påpekas att 

lagstiftningsprocessen måste vara trög för att lagändringar inte ska kunna ske 

allt för lättvindigt. Dock finns det stora krafter inom främst liberalismen som 

arbetar för att en förändring av regleringen ska ske.  

10.5 Laglottsskyddet ur ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv  

Det har anförts att arv grundar sig på den sociala och ekonomiska samhörighet 

som finns mellan människor. Detta är anledningen till att den efterlevande 

maken ges en utvidgad arvsrätt före gemensamma barn. Trenden har under de 

senare decennierna gått allt mer mot att trygga den efterlevande makens 

försörjning på bekostnad av bröstarvingarna. Släktskap som grund för arv har 

således givits allt mindre betydelse vilket också kommer till uttryck genom att 

man i minskad mån låter avlägsna släktningar taga arv. Grunden för arvet anses 

således har förskjutits från blodsband till att numera grunda sig på hur 

gemenskapen mellan olika familjemedlemmar brukar uttrycka sig. 

Arvsordningen har därmed till uppgift att skydda denna gemenskap istället för 

att skydda blodsband.
191

 

Dock framstår detta resonemang som aningen märkligt, främst då 

bröstarvingarna fortfarande har en ovillkorlig rätt till laglott efter en avliden 

förälder (makars gemensamma barn får dock vänta tills båda föräldrarna 

avlidit). Det är inte helt ovanligt idag att människor har barn som de inte har 

kontakt med eller som de faktiskt rent av inte vet existerar. I dessa fall 

föreligger ingen social och ekonomisk gemenskap mellan arvlåtare och 

bröstarvinge, utan rätten att taga arv får i denna situation anses bygga enbart på 

blodsband. Således bär inte resonemanget som förs i förarbetena om att det är 

den sociala och ekonomiska gemenskapen som utgör grunden för arv. Om så 

hade varit fallet hade total testationsfrihet gällt då arvlåtaren själv vet bäst vem 

som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv står honom närmst. Detta har 

även berörts i hovrättens dom
192

, vari det anförs att det krävs mer än enbart 
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biologisk samhörighet för att arvsrätten ska kunna uppstå; det krävs också 

social samhörighet mellan arvlåtaren och arvtagaren.  

Brattström och Singer hävdar att den sociala och ekonomiska samhörighet som 

vanligen uppstår mellan förälder och barn är ett gott skäl till att behålla den 

gällande lagstiftningen. Dem hävdar att laglottsskyddet skyddar den sociala 

och ekonomiska gemenskapen.
193

 Det är denna författares uppfattning att 

Brattström och Singers argument för att behålla laglottsskyddet saknar bäring. 

Visserligen uppstår vanligen ekonomisk och social samhörighet mellan 

förälder och barn, men det finns även, som tidigare nämnt, de fall då arvlåtaren 

och bröstarvinge inte har någon som helst social eller ekonomisk samhörighet. 

Det finns även situationer där starka familjeband föreligger mellan exempelvis 

en styvförälder och ett styvbarn, men där arvsrätt aldrig kommer uppstå mellan 

personerna trots att dem har haft social och ekonomisk samhörighet hela livet. 

Brattström och Singer anför att den gällande regleringen vanligen ger den 

effekt som arvlåtaren önskar, dock kan det konstateras att laglottsskyddet blir 

tillämpligt först när arvlåtaren har förfogat över kvarlåtenskapen i strid med 

laglottsreglerna.
194

  

10.6 EKMR och RFs äganderättsligapåverka på 

laglottsskyddet  

Art. P1-1 tar sikte på den okränkbara rätten för envar till sin egendom. Som 

tidigare nämnt kan vissa immateriella rättigheter inkluderas i 

egendomsbegreppet, liksom vissa avtalsbundna fordringar. Dock faller rätten 

till framtida arv ej in under egendomsbegreppet, även om rätten till arv är 

ofrånkomlig. Det är istället arvlåtaren som åtnjuter rätten till sin egendom samt 

rätten att fritt förfoga över densamma. Detta fastställdes också i Marckx mot 

Belgien där både moder och dotter klagade till domstolen. Det ansågs att 

moderns rätt enligt art. P1-1 tillsammans med art. 14 EKMR hade kränkts, 

dock ansåg domstolen att ingen kränkning hade skett av art. P1-1 enbart då 

artikelns andra stycke ger staten en möjlighet att inskränka personers nyttjande 
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av egendom om det anses nödvändigt för det allmänna. Det är då upp till staten 

att besluta om viss lagstiftning är nödvändig.   

Det framgår av domen att vissa domare var skiljaktiga till tillämpningen av art. 

P1-1. Domare Sir Gerald Fitzmaurice anför i sin skiljaktiga mening att art. P1-

1 inte tar sikte på denna typ av egendomsförfogande utan att artikeln har som 

syfte att freda egendom från exempelvis expropriation. Vidare anför han som 

skäl för sin åsikt att artikelns utformning och lydelse tyder på att artikeln inte 

var avsedd för tillämpning på egendomsdispositioner i form av arv eller 

testamente. Detta då lagstiftaren har valt ordet ”use”, översatt till ”nyttjandet”, 

vilket skulle tyda på att artikeln avser sådan egendom som man har i sin 

besittning och att ”nyttjandet av egendom” ej är av sådan beskaffenhet att 

uttrycket skulle användas vid testamentariska förordnanden. Domare Matscher 

anförde i sin skiljaktiga mening att den form av dispositioner som testamente 

och arv utgör kanske inte omfattas av uttrycket ”envars egendom lämnas 

okränkt”. Artikeln tar istället sikte på fall av expropriation och dylikt.  

Det kan konstateras att EKMR inte uppställer något direkt hinder för stater att 

behålla laglottsregleringen. Inte heller art. P1-1 uppställer något hinder då 

domstolen anser att det är upp till de fördragsanslutna staterna att bedöma 

huruvida reglering gällande nyttjandet av egendom är nödvändig. Däremot kan 

det konstateras att kombinationen av art. P1-1 och art 14 EKMR tillsammans 

kan utgöra en grund för att behålla laglottsinstitutet, likväl som art. 8 och 14 

EKMR tillsammans kan utgöra sådan grund. Diskussionen har länge förts om 

att särkullbarn skulle kunna missgynnas genom att testationsfriheten ökar, detta 

orosmoment försvinner genom behållandet av laglottsskyddet.   

Dock finns det stora möjligheter att arvsrätten kan komma att påverkas mycket 

av gemensamhetsrätten i framtiden. I och med införandet av den europeiska 

förordningen om behörighet, tillämplig lag och europeiskt arvsintyg, som 

börjar gälla den 17 augusti 2015, kommer lagval i större utsträckning kunna 

ske vilket kan komma att påverka den svenska arvsrätten i förlängningen. 
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10.7 Undantagen och möjligheterna till kringgående 

av lagstiftningen 

De undantag och möjligheter till kringgående av laglottsregleringen har gåtts 

igenom ovan i avsnitt 5. Det kan konstateras att laglottsregleringen inte är 

heltäckande och att det finns vissa möjligheter till kringgående för den 

arvlåtaren som önskar att vissa eller alla bröstarvingar ska få så lite som 

möjligt. Laglotten i sig kan inte kringgås, men det går att tillse att den blir så 

liten som möjligt.  

Att bodela under pågående äktenskap är ett mycket smidigt sätt att se till att 

egendomen makarna emellan fördelas som de önskar. Det enda förbehållet är 

att syftet inte får vara likställt med gåva. Skulle det således kunna tänkas att 

den ena maken exempelvis har en enskild firma som makarna vill freda sina 

tillgångar från och anför detta som syfte för bodelningen skulle ett särkullbarn 

antagligen inte kunna ta del av hela kvarlåtenskapen efter den avlidne.  

I Bonnier-målet ansågs det att syftet med gåvotransaktionerna var att behålla 

bolaget inom familjen. Domstolen ansåg som tidigare nämnts att särkullbarnets 

laglott inte omfattade den bortgivna egendomen. Dock kan man ställa sig 

frågande till om ”bevarande inom familjen” inte ändå bör omfattas av 

definitionen att ”ordna successionen”. Lukas Bonnier behöll nyttan av gåvan 

fram till dess att han avled, således förelåg ingen kännbar uppoffring från hans 

sida. Han angav i gåvobreven att gåvan inte skulle avräknas som förskott på 

arv, vilket normalt sett utgör en presumtion för att gåvorna skett med avsikt att 

ordna successionen.  Detta är ett tydligt exempel på att syftet med en gåva 

avgör om den kommer att falla under tillämpningsområdet för 7 kap. 4 § ÄB.  

Även förmånstagarförordnanden i försäkringar har nämnts som ett möjligt sätt 

att kringgå regelverket. Då försäkringar inte anses ingå i kvarlåtenskapen finns 

stora möjligheter att gynna viss eller vissa arvingar genom 

förmånstagarförordnande. Det får dock anses märkligt att regleringen kring just 

försäkringar skiljer sig från den övriga kvarlåtenskapen. Om en arvlåtare 

avlider utan att ha insatt någon som förmånstagare tillfaller hela beloppet 
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dödsboet och fördelas enligt den legala arvsordningen. Av den anledningen 

framstår det som märkligt att man genom att insätta en förmånstagare kan 

kringgå systemet. Detta får anses rimma illa med laglottens syfte att skapa 

rättvisa mellan arvingar. 

10.8 Synpunkter från den brittiska arvsrätten  

Det kan direkt konstateras att den svenska och brittiska arvsrätten är väldigt 

olika i sin grundtanke och i uppbyggnad. Dock kan det konstateras att det 

brittiska rättssystemet är ett välfungerande sådant som dessutom tillgodoser 

arvlåtarens äganderätt. Visserligen förekommer det att arvlåtare av 

missunnsamhet utesluter viss bröstarvinge från arv, men systemet är överlag 

fungerande. Det får dock anses att den svenska arvsrättsliga traditionen är 

välförankrad i det svenska rättsmedvetandet och att ändra systemet radikalt 

antagligen skulle leda till stora problem. Dock är frågan om en utökad 

testationsfrihet i överrensstämmelse med den i Storbritannien verkligen skulle 

medföra några större förändringar.  

Med tanke på den långa historiska tradition av släktarv som ligger till grund för 

det svenska systemet kan det tänkas att de flesta människor oavsett 

testationsfriheten ändå kommer välja att fördela kvarlåtenskapen enligt den 

legala arvsordningen. Den stora skillnaden kommer således uppstå för dem 

som har anledning att vilja disponera sin egendom på annat sätt än i 

överensstämmelse med den legala arvsföljden, då dessa enligt den brittiska 

testationsfriheten skulle ges möjlighet att göra det. Dessutom får det 

konstateras att systemet så som uppbyggt nu inte medför ett heltäckande skydd 

ens för särkullbarn.
195

 Därmed får systemet anses överflödigt då syftet bör 

uppnås utan regleringen och då systemet i sin nuvarande utformning ändå inte 

uppfyller vissa delar av syftet. 

Ett totalt avskaffande skulle visserligen tillgodose arvlåtarens intresse av att 

fritt förfoga över sin egendom, dock finns risken att det är att gå ett steg för 

långt. Som departementschefen hävdade i prop. 1986/87:1 ”...torde tiden inte 

vara mogen att ta bort det skydd för dessa barn som laglotten innebär”, ”...av 

de skäl jag har redovisat har jag kommit till den uppfattningen att man i varje 
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fall f.n. inte bör genomföra de sakkunnigas förslag om att slopa det sedan lång 

tid gällande laglottsinstitutet”. Även om det har gått ett antal år sedan dessa 

rader yttrades ligger däri fortfarande viss sanning. Därav kan det för en möjlig 

lagändring vara en bättre idé att se över regleringen för att tillse att den 

överensstämmer med Norge och Danmark och då införa en beloppsgräns för 

laglotten. 

10.9 Arvlåtarens yttersta vilja 

Det har av ovan anfört tydligt framgått att arvlåtaren har äganderätten till sin 

egendom i livet, men är begränsad i sitt förfogande över egendomen genom 

testamente. Att arvlåtarens yttersta vilja respekteras innebär således en 

förlängning av äganderätten även efter personens frånfälle. Den begränsning 

som uppställs i och med laglotten rimmar illa med äganderätten. 

Arvlåtaren känner bäst sina relationer samt vilka som förtjänar, eller är i behov 

av arv. Detta talar för testationsfrihet utan laglottsinskränkningar. Självfallet 

finns det argument som stöder ett bevarande av laglottsinstitutet även sett 

utifrån testatorns yttersta vilja. Exempelvis kan en gammal och sjuk människa 

utsättas för påtryckningar som medför förändringar i testationsförordnandena 

som medför att arvet inte fördelas i överrensstämmelse med personens yttersta 

vilja. I dessa fall uppställer laglotten till viss del ett skydd för personens 

verkliga vilja. Dock uppställer ärvdabalken skyddsregler för detta varför, (t.ex. 

13 kap. 3 § ÄB) ett resonemang kring risken till stor del blir överflödigt vid 

behandling av laglottsfrågan.   
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11.0 Avslutande kommentar 

Ett alternativ till den idag gällande lagstiftningen skulle vara att utöka 

testationsfriheten. Det går inte att förbise att laglottsskyddets syfte inte längre 

ter sig lika tydligt och välgrundat som vid införandet av lagstiftningen för över 

150 år sedan. Som tidigare nämnts har medellivslängden ökat kraftigt, vilket 

numera innebär att bröstarvingarna som ska skyddas är vuxna och i de flesta 

fall har stadig ekonomi vid arvlåtarens frånfälle. Inte heller kan laglottsskyddet 

längre motiveras genom argumentet att skyddet skapar inbördes rättvisa mellan 

arvingarna, samt att det skapar social rättvisa. Arvlåtaren har möjlighet att 

testamentera den disponibla kvoten till en enskild arvinge, vilket medför att 

obalans ändå uppstår mellan bröstarvingarna. I samband med avskaffandet av 

arvsskatten försvann möjligheten att argumentera för att laglotten skapar social 

rättvisa.  

Vad gäller särkullbarn är det visserligen befogat att dessa ska ha samma 

arvsrätt som inomäktenskapliga bröstarvingar. Dock får det här påpekas att arv 

ej enbart bör utgå på grund av biologisk samhörighet utan att arvsrätten även 

har anknytning till den sociala samhörighet som existerar mellan människor. I 

enlighet med vad Nordin anför framstår det således märkligt att arvsrätt ska 

uppstå enbart på grundval av biologisk samhörighet. Om förälder och barn ej 

har någon kontakt finns inte heller något incitament för att barnet ska ha 

arvsrätt efter den avlidne föräldern. Och det motsatta gäller allt oftare i de fall 

då förälder och utomäktenskapligt barn har kontakt, då det vanligen får anses 

att en god relation mellan förälder och barn medför att föräldern inte vill 

missgynna barnet.  

Det finns dock en situation där laglottsskyddet kan vara befogat och där det 

kanske till och med kan behöva stärkas ytterligare. I det fall att arvlåtaren 

avlider innan bröstarvingen uppnått viss ålder uppstår ett skyddsvärt intresse. 

En person blir i dagens Sverige myndig vid 18 års ålder, dock är det få som 

redan då klarar sin egen försörjning. Visserligen finns det undantagsfall då 

bröstarvingen kanske aldrig kommer kunna försörja sig själv på grund av 

exempelvis sjukdom. Dock uppställer detta inget problem då en person med en 
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sjukdomsbild av den omfattning som krävs för att personen inte ska kunna 

försörja sig själv vanligen inte räknas som myndig och därmed kommer att 

bibehållet laglottsskyddet genom hela livet. 

Till detta kommer det faktum att det kan finnas grund för att bevara 

laglottsskyddet med stöd av art. 8 och 14 i EKMR. Detta gäller dock endast om 

lagstiftningen medför diskriminering av särkullbarn, vilket inte längre torde 

vara fallet i svensk arvsrätt. Då diskrimineringen ska ha uppstått till följd av 

särbehandlande lagstiftning uppställs inga hinder mot att utöka 

testationsfriheten. Det kan konstateras att art. P1-1 visserligen är tillämplig på 

arvlåtarens rätt att förfoga över sin egendom, men att rättigheten är svårt att 

infria. Detsamma gäller regleringen i 2 kap. 18 § RF. Dock kan det inte 

uteslutas att testationsrätten i framtiden kan komma att utökas med anledning 

av den stärkta äganderätten. Det har inte förflutit lång tid sedan Sveriges 

inträde i EU och implementeringen av gemensamhetsreglerna är fortfarande 

relativt nya företeelser och ständigt föränderlig. Stora förändringar har allmänt 

skett inom svensk rätt sedan inträdet, och förändringar kan även 

fortsättningsvis väntas.  

Trots ovan anförda skäl för avskaffande eller i vart fall inskränkande av 

laglottsskyddet finns det fortarande skäl som talar för ett bevarande av 

regleringen. Det har tidigare konstaterats att lagstiftning bygger på ett visst 

mått tröghet och att det allmänna rättsmedvetandet har stor betydelse för hur 

väl lagstiftning kommer mottas av befolkningen. Gällande laglottsskyddet 

anses det ligga fast förankrat i det allmänna rättsmedvetandet och således utgör 

detta ett skäl till att förändringar på området bör ske med ett stort mått 

försiktighet. Strävandet mot att uppnå lagharmonisering inom de nordiska 

länderna anförs vanligen som ett argument för bevarande av laglotten. Detta 

utgör ett gott argument för laglottens fortlevnad, inskränkningar i det svenska 

laglottsskyddet skulle dock kunna företas med stöd av 

lagharmoniseringsargumentet då både Norge och Danmark tillämpar en högsta 

gräns för laglottens värde om 1 miljon, vilket innebär ett större utrymme för 

arvlåtare att fritt välja hur denne önskar disponera sin kvarlåtenskap.  
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Basserat på ovanstående framställning framstår det som tydligt att vårt 

rättshistoriska arv har ett starkt inflytande över modern tids lagstiftning. Tankar 

i likhet med Hägerströms värdenihlistiska åskådning färgade således en stor del 

av 1900-talet. Av denna anledning är det inte märkligt att fri- och 

rättighetsutvecklingen i Sverige har utvecklats först på senare år. 

Avslutningsvis bör påpekas att det i de senare utredningarna under 80-talet
196

 

och 90-talet
197

 framgått att man inte ansåg tiden vara mogen för ett avskaffande 

av laglottsskyddet men att detta ändå var en möjlig och mycket trolig 

framtidsprognos. Därmed kan det konstateras att allt eftersom den 

individanknutna äganderätten stärks försvagas grunderna för att bevara 

laglottsskyddet.  

Författares personliga åsikt är att laglottsskyddet, som en inskränkning i 

individens äganderätt, bör genomgå en grundlig översyn för att se om skyddet 

fortfarande uppfyller sitt syfte. Frågan bör komma att besvaras nekande då 

skyddet enligt min mening i många fall anses överflödigt och påtvingat.     

  

                                                           
196

 SOU 1981:85 
197

 SOU 1998:110 
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12.0 Källförteckning  

12.1 Offentligt tryck 

Första lagutskottets utlåtande nr. 21 1928 i anledning av dels Kungl. Maj:ts 

proposition med förslag till lag om arv, dels och i ämnet väckta motioner. 

Kungl. Förordning 21/12 1885 angående vad i testamente givas må, så ock om 

gåva av fast egendom. 

Prop. 1969:124 med förslag till lag om ändring i ärvdabalken. 

Proposition 1986/87:1 Om äktenskapsbalk m.m. 

SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken II. Förslag 

till lag om arv m.m. 

SOU 1964:35 Äktenskapsrätt. 

SOU 1981:85 Äktenskapsbalk. Förslag till lag av familjelagssakkunniga. 

SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring. 

SOU 2003:3 Egendomsskatter Dämpningsregel för fastighetsskatten och sänkt 

arvsskatt. 

SOU 2003:59 Toppdomän för Sverige.  

LU 1986/87:18 Om äktenskapsbalk m.m. 

LU 1996/97:8 Familjerättsliga frågor. 

Bet. 1996/97:LU 8 Familjerättsliga frågor. 

Motion 1996/97:L417 Avskaffande av laglott samt utökad arvsrätt. 

Motion 2000/01:L409 Laglott. 

Motion 2001/02: L214 Arv. 

Motion 2012/13:C229 Arvsrätt. 

Motion 2012/13:C242 Avskaffande av laglotten. 

Motion 2012/13:C327 Avskaffande av laglottssystemet. 

Bet. 2012/13:CU8 Familjerätt. 
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12.2 Praxis 

Marckx mot Belgien, Application no. 6833/74, Judgment of  13 June 1979. 

Mazrek mot Frankrike, Application No. 34406/97, Judgement of 1 February 

2000. 

Hokkanen mot Finland, Application no. 22430/93, judgment of the 9 June 

1998. 

Bronda mot Italien, Application no. 19823/92, judgment of 23 September 1994 
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NJA 1985 s 414. 

NJA 1995 s 303. 

NJA 1995 s 423. 

Svea hovrätt av den 2013-05-27, Mål nr. T 2690-12. 
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