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1. Inledning 

 

För att tydligt belysa uppsatsens huvudsakliga område kommer denna att inledas med 

ett mycket förenklat exempel. Lösningen på detta exempel kommer sedan att 

metodiskt gås igenom för att utmynna i denna uppsats frågeställning. 

 

Arne har avlidit och efterlämnar två barn, en son och en dotter. Till sin son har han, 

i nära anslutning till sin bortgång, bortgivit en fastighet. Handlingen har rubricerats 

som gåva och värdet på egendomen motsvarar 500 000 kronor. Arnes dotter har 

istället angivits som förmånstagare i en av Arnes livförsäkringar, vilket innebär att 

den försäkringsersättning som utfaller vid Arnes bortgång ska tillfalla henne. 

Försäkringsersättningen uppgår till motsvarande belopp som fastighetens värde. När 

arvskifte ska ske menar dottern att den gåva som hennes bror fått leder till att hennes 

laglott, tillförsäkrad henne som bröstarvinge, kränks. Sonen bestrider detta och 

menar istället att den försäkringsersättning dottern erhåller utgör en lika stor 

kränkning av hans laglott. Ingen av dessa två bröstarvingar har några svårigheter 

rörande ekonomi eller försörjning. Hur ska situationen hanteras?  

 

Under hela juristutbildningen ställs man, som student, ständigt inför olika problem 

som ska lösas. Inte sällan får man också, från utomstående, frågan om det finns några 

kryphål i lagstiftningen på olika områden. Det spontana svaret har alltid varit; nej. 

Många har uppfattningen om att juristen ska finna sätt att undgå lagen, att finna 

brister från lagstiftarens sida. Det är inte heller ovanligt att frågan om huruvida det 

är möjligt att göra sina bröstarvingar arvlösa ställs. Det som avses är helt enkelt 

frågan om det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ärvdabalken (1958:637) 

(fortsättningsvis ÄB) kan åsidosättas. Enligt bestämmelsen i 7:1 ÄB tillerkänns 

bröstarvinge ett visst minimiskydd för sin rätt till arv, laglotten.1 I 7:4 ÄB har det 

införts en skyddsregel enligt vilken arvlåtarens möjlighet att ge bort egendom under 

sin livstid begränsas med hänsyn till bröstarvinges rätt till laglott. Syftet med bestäm-

melsen har varit att förhindra att ett kringgående av 7:1 görs genom gåvor.2 I en helt 

                                                        
1 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 110. 
2 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 200. 
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annan reglering, gällande försäkringar, finns en annan bestämmelse innebärande att 

livförsäkringsersättning till angiven förmånstagare inte ska ingå i kvarlåtenskapen 

efter den avlidne. Regeln finns i 14:7 försäkringsavtalslagen (2005:104) 

(fortsättningsvis FAL) och kan utgöra en möjlighet till undantag från, den annars 

stränga, bestämmelsen i 7:4 ÄB. Ett sådant förmånstagarförordnande utgör 

egentligen ett förfogande över en personförsäkring, och möjligheten finns att tillgå i 

de flesta länder vilka har en utvecklad försäkringsrätt.3 Det bästa, och enklaste, sättet 

att beskriva situationen på är att försäkringstagaren bestämmer att försäkringser-

sättningen ska tillfalla någon annan än denna själv eller dennas dödsbo.  

 

I det inledningsvis beskrivna exemplet redogjordes för två olika sätt att förordna om 

kvarlåtenskapen. Gåvan som Arne gav sin son skulle kunna anses utgöra en gåva för 

dödsfalls skull och således behöva återbäras till dödsboet. Egendomen skulle därmed 

ingå i kvarlåtenskapen. Den försäkringsersättning som dottern är berättigad till i 

egenskap av förmånstagare skulle däremot inte ingå i kvarlåtenskapen.  Det finns en 

jämkningsmöjlighet för det fall att sådant förmånstagarförordnande skulle leda till 

ett oskäligt resultat för make eller bröstarvinge, men bestämmelsen är restriktivt ut-

formad och tillämpad.4 Frågan är således hur långtgående denna möjlighet till 

jämkning är och om förmånstagarförordnandet kan utgöra ett så kallat ”kryphål” i 

lagstiftningen, vilket skulle kunna användas för att kringgå det förstärkta 

laglottsskyddet. 

1.2 Problemformulering 

 
Med hänsyn till vad som inledningsvis har sagts utgör de huvudsakliga 

frågeställningarna för denna uppsats: 

 

Hur förhåller sig det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB till förmånstagarförord-

nandet i 14:7 FAL? Hur lämplig är denna reglering? 

 

 

                                                        
3 SOU 1986:56, s. 360. 
4 Prop. 1986/86:86, s. 60. 
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1.3 Syfte 

 
Inom ramen för ovan angivna frågeställningar kommer uppsatsens främsta syfte vara 

att utreda en eventuell möjlighet att kringgå en reglering som helt och hållet grundar 

sig på att förhindra att så sker. Området blir särskilt intressant med hänsyn till 

motiven som finns bakom regleringen av laglottsskyddet och de starka 

skyddsintressen som detta anses upprätthålla. Ett skydd som till ytan är så omfattande 

har i en helt annan lagstiftning, till stor del, åsidosatts och frågan är om detta utgör 

ett hot mot bröstarvinges rätt till arv. Är det helt enkelt möjligt att genom försäkring 

åstadkomma ett starkare skydd för efterlevande arvingar än det som stadgas i 7 kap. 

ÄB? Fungerar det i sådant fall att utnyttja denna möjlighet som en ny form av 

testamente?  

 

I detta sammanhang kommer särskilt motiven till regleringen för förmånstagarför-

ordnande att behandlas och jämföras med de för laglottsskyddet. Jämförelsen ämnar 

i slutändan resultera i en tydlig bild av hur möjligheten till försäkringar som 

testamente ser ut i gällande rätt och deras förhållande till bröstarvinges laglottsskydd. 

 

Uppsatsen syftar däremot inte till att systematiskt gå igenom de allmänna reglerna 

inom arvsrätten, utan ämnar belysa och diskutera de särskilda problem som beskrivs 

i avsnittet för problemformulering. En viss del av introduktion av de nödvändiga 

delarna för att kunna diskutera uppsatsens frågeställningar förekommer dock. 

1.4 Avgränsning 

 
Inom ramen för denna uppsats kommer någon arvsbeskattning i något större 

hänseende inte att behandlas. Fokus ligger vidare i huvudsak på individuella livför-

säkringar. Ett förmånstagarförordnande kan ske för både livsfall och dödsfall5, men 

i denna uppsats kommer i huvudsak förordnandet för dödsfall att behandlas. I den 

mån avgöranden tagits upp från andra typer av försäkringar har detta gjorts för att på 

ett tydligt sätt exemplifiera regelverket på området.  

 

                                                        
5 SOU 1986:56, s. 361. 
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1.5 Metod och material 

 
På rättsvetenskapens område finns det olika typer av metoder vilka kan användas i 

utredningen, eller vid besvarandet av, olika rättsfrågor. Den vanligaste är den så 

kallade rättsdogmatiska metoden, vilken också används i denna uppsats. Denna 

metod utgår från en genomgång av lag, förarbeten, rättsfall samt doktrin enligt den 

traditionella rättskällehierarkin.6 Lagtext, förarbeten och prejudikat utgör så kallade 

auktoritativa rättskällor varför dessa kommer att tillmätas särskilt stor vikt. En 

mindre auktoritativ rättskälla är exempelvis doktrin, men även en viss framställning 

inom doktrinen kan ha viss tyngd.7 Denna metod genomsyrar hela uppsatsen men 

med vissa andra kompletterande och stöttande metoder vid sin sida. Metoden 

används eftersom en stor del av uppsatsens syfte handlar om att utreda och klargöra 

rättsläget. 

 

Genomgående i uppsatsens kapitel (med undantag för det sista) används utöver detta 

en deskriptiv metod, vilken till sin natur är mycket regelorienterad. Syftet är att 

utreda och klargöra den allmänna regleringen på området, samt för de motiv som 

finns bakom denna. Metoden fokuserar på att tolka och utreda lagtext samt lagmotiv 

vilket följs av en allmän logisk argumentation.8 Denna metod används särskilt i 

kapitel 2 och 4 och dessa kapitel är enbart avsedda att, på ett kortfattat och tydligt 

sätt, behandla vissa grundläggande delar av arvsrätten. Vidare förekommer också ett 

visst inslag av komparativ metod. Denna syftar till att redogöra för vissa elementära 

skillnader mellan regleringen för det förstärkta laglottsskyddet och 

förmånstagarförordnandet, men också för de två olika möjligheterna att förordna om 

sin kvarlåtenskap. Målet för avsnitten är att, genom dessa metoder, ge läsaren en 

tydlig överblick på området och en bra grund att stå på inför den efterföljande 

analysen i uppsatsen. Med anledning av det nyss nämnda fästs en betydande vikt vid 

förarbeten och doktrin inom området. Motsvarande gäller även för praxis.  

 

Slutligen tillämpas en problemorienterad metod på den reflekterande delen 

(analysen) i uppsatsen. Metoden används för att göra läsaren uppmärksam på de 

                                                        
6 Sandgren, s. 39. 
7 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 106. 
8 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 423-432 samt Bernitz 

m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 246. 
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problem som uppstår på området som behandlas i uppsatsen. Den används dessutom 

för att göra egna analyser och dra egna slutsatser.9 Syftet är att identifiera och 

diskutera de problematiska frågor som följer av uppsatsens materiella del. Metoden 

läggs också till grund för egna ställningstaganden och slutsatser på området. En 

kritisk granskning av exempelvis viss praxis på området kan således komma att ske. 

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsens tre inledande kapitel kommer att behandla de mest grundläggande 

principerna på området för arvsrätt. Någon omfattande redogörelse kommer således 

inte att lämnas. I de efterföljande två avsnitten utreds hur det förstärkta laglotts-

skyddet respektive förmånstagarförordnandet fungerar, både på ett formellt och på 

ett praktiskt plan. Det är i dessa kapitel läsaren erbjuds en fördjupning inom området 

och innehållet utgör sedan grunden för den kommande reflektionsdelen. Uppsatsen 

kommer att avslutas med en sammanfattande analys. Denna ämnar redogöra för 

uppsatsförfattarens egen uppfattning på området, med utgångspunkt i vad som 

framkommit i de avsnitt som behandlats. Den sammanfattande analysen syftar till att 

besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställningar genom en sammanställning av det 

innehåll som presenterats tidigare i uppsatsen.  

 

                                                        
9 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, s. 432-437. 
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2. Allmänt om arvsrätten 

 
Successionsrätten behandlar situationen då någon avlider och efterlämnar egendom 

som ska fördelas på andra rättssubjekt.10 Det finns i huvudsak två former av 

succession: den ena är arv och den andra är testamente.  

 

Arv handlar om regleringen kring hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, enligt 

den legala arvsordningen, medan testamente handlar om situationer då arvlåtaren, 

helt eller delvis, kan skapa en helt egen fördelning av dennas kvarvarande egendom.11 

2.1 Förutsättningar för arvsrätt 

 
Innan någon utförligare utredning inom uppsatsens huvudområde kan ske krävs att 

en introduktion ges till arvsrättens grundläggande principer. Det handlar främst om 

vem som ärver och när. En grundläggande förutsättning är att den efterlevande 

individen är närmast arvlåtaren12 i rätten till arv. Med det menas att den enskilde 

individen är först i ledet att ärva den avlidnes tillgångar. Principen kallas för 

gradualprincipen13 och avgörs med hjälp av arvsordningen.  

 

Arvsordningens utformning kan förklaras med utgångspunkt i några grundläggande 

principer. Den enklaste situationen är då arvlåtaren inte efterlämnar något testamente 

gällande hur denna önskar fördela sin kvarlåtenskap, utan att det helt och hållet ska 

regleras av lagstiftningen. Lagstiftningen bygger på de släktband som normalt sett 

ingår i den rättsliga familjetillhörigheten. I linje med detta ärver den närmaste släkten 

till den avlidna före de som är lite mer avlägset släkt med denna.14 Något som också 

anses grundläggande är att arvtagaren har överlevt arvlåtaren, även om det rör sig om 

en mycket kort tidsperiod.15 Detta innebär att arvet ska delas som om ingen överlevt 

den andre vid de fall då det inte går att fastställa vem av två personer som avlidit 

först, 1:2 ÄB.16 Skulle en persons barn födas efter dennas död får detta barn ändå 

ärva den avlidna.17 

                                                        
10 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.45. 
11 Schüldt, Rother-Schirren, i not 10 a.st. 
12 Med arvlåtaren menas den avlidna. 
13 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.46. 
14 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 31. 
15 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.45. 
16 Schüldt, Rother-Schirren, i not 15 a.st. 
17 Schüldt, Rother-Schirren, i not 15 a.a., s.46. 
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2.1.1 Allmänt om arvsklasserna 

 
Arvsordningen är, enligt en så kallad parentelprincip, indelad i tre arvsklasser och 

dessa visar i vilken ordning arvet fördelas till de efterlevande släktingarna, 2 kap. 

ÄB. Varje arvsklass måste vara helt uttömd för att nästa klass ska kunna aktualiseras, 

enligt principen om successio ordinum.18  I den första arvsklassen återfinns arvlåta-

rens avkomlingar (barn, barnbarn och så vidare), de så kallade bröstarvingarna. 

Uppräkningen för vilka som ingår i denna arvsklass finns i 2:1 ÄB. Den andra utgörs 

av arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar (syskon, syskonbarn och så vidare), 

enligt 2:2 ÄB. I den tredje, och sista, arvsklassen återfinns arvlåtarens mor- och 

farföräldrar och deras avkomlingar (mostrar och fastrar till den avlidna och så 

vidare), enligt 2:3 ÄB. Är situationen sådan att en person inte har några 

arvsberättigade föreskrivs i 5:1 ÄB att kvarlåtenskapen ska tillfalla Allmänna 

arvsfonden.  

 

Hur arvet ska fördelas, och enligt vilken ordning, har sin grund i ett mycket gammalt 

system, nämligen istadarätten (jus repraesentationis). Principen innebär att 

avkomlingarna till en arvinge träder in i dennas ställe om arvingen är avliden. En 

slags substitution sker således.  Istadarätten har, av Brattström och Singer, beskrivits 

som en rätt för släkten.19 

 

De två principer som nu tagits upp kompletteras av en tredje, den så kallade 

stirpalgrundsatsen. Principen innebär kort och gott att kvarlåtenskapen ska delas lika 

mellan varje gren i arvsklasserna.20 Lagstiftarens motiv är att arvlåtaren inte haft för 

avsikt att gynna eller missgynna någon av sina arvingar. Fördelningen av arvet ska 

ske rättvist och principen har, av Brattström och Singer, beskrivits som en princip 

för rättvisa.21 Efterlämnas tre bröstarvingar ska dessa ha 1/3 av arvet vardera. För det 

fall arvlåtaren önskat något annat antas denna rimligtvis ha skrivit testamente om 

detta. I sammanhanget kan upplysas om att gåvor under arvlåtarens livstid, tills 

dennas bröstarvingar i den första arvsklassen, betraktas som ett förskott på arvet, om 

                                                        
18 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 31. 
19 Angående detta stycke se Brattström, Singer, i not 18 a.a., s. 32. 
20 Brattström, Singer, i not 18 a.a., s. 32. 
21 Brattström, Singer, i not 18 a.a., s. 32. 
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inget annat angivits. Gåvan avräknas i sådant fall från arvingens lott så att samtliga 

får lika mycket.22 

 

När den första arvsklassen är tom fördelas arvet som bekant till den andra. Även i 

denna ska kvarlåtenskapen fördelas lika till moderns respektive faderns sida. Saknas 

någon av dessa går arvet vidare till arvlåtarens hel- och halvsyskon, enligt 

istadarätten. Lämnar exempelvis arvlåtarens avlidne fader inte några avkomlingar 

efter sig, fördelas hela arvet på modern eller hennes avkomlingar. Detta i enlighet 

med principen om successio ordinum.23 

 

Den efterlevande maken ingår däremot inte i någon av de tidigare nämnda 

arvsklasserna. Denna är inte släkt med arvlåtaren och faller därmed utanför klasserna, 

som enligt vad som tidigare sagts i huvudsak baseras på släktskapet. Trots att maken 

inte är genetiskt berättigad till arv tillerkänns denna en viss rätt till den avlidnes 

kvarlåtenskap. Sedan 1987 har den efterlevande maken tillerkänts arvsrätt före 

makarnas gemensamma barn.24 Syftet har uttryckligen varit att stärka efterlevande 

makes ställning.25 Med anledning av att maken ärver före arvlåtarens bröstarvingar 

innehar den efterlevande maken enbart kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Detta 

följer inte uttryckligen av lagtexten, utan följer av att andra ska ärva kvarlåtenskapen 

efter den efterlevande makens död enligt 3:2 ÄB.26 Vad detta innebär i praktiken är 

att den efterlevande maken exempelvis får konsumera eller sälja kvarlåtenskapen, 

men denna får inte genom testamente förfoga över denna andel.27 För att regeln ska 

tillämpas krävs att arvlåtaren var gift vid dödsfallet. Detta innebär att efterlevande 

make inte ärver om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död, 3:10 ÄB. 

En sambo omfattas dock inte av det nu sagda.28 Dessutom stadgas att 

kvarlåtenskapen skall tillfalla efterlevande make. Det är dock viktigt att detta inte 

uppfattas som obligatoriskt, eftersom make inte har något laglottsskydd.29  

 

                                                        
22 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 33. 
23 Brattström, Singer, i not 22 a.st. 
24 Brattström, Singer, i not 22 a.a., s. 32 och 34. 
25 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.48. 
26 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 32 och 34. 
27 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.48. 
28 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 57. 
29 Walin, Lind, i not 28 a.st. 
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Det är mycket viktigt att understryka att make saknar det starka skydd som 

bröstarvingar har genom laglotten.30 Detta innebär dock inte att makes rätt saknar 

visst skydd genom bestämmelser i lagstiftningen. Förutom makes möjlighet att 

förordna, och därigenom inskränka andra arvingars rätt, om fördelning av sina 

tillgångar genom testamente, finns även den så kallade basbeloppsregeln enligt 3:1 2 

st. ÄB. Regeln innebär i korthet att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut 

egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp, vid tidpunkten för dödsfallet.31 I 

praktiken blir regeln bara tillämplig på dödsbon med liten behållning eftersom 

enskild egendom samt vad som erhålls i bodelning räknas med i dessa fyra bas-

belopp.32 Regeln är tvingande och har företräde framför både testamente och lag-

lott.33 

 

Sambor har, som tidigare nämnts, inte någon arvsrätt efter varandra. Det finns dock 

viss reglering även för dessa förhållanden och det handlar i huvudsak om den så 

kallade lilla basbeloppsregeln. Motsvarande reglering som den för basbeloppsregeln 

avseende makar gäller även här, dock med skillnaden att rätten enbart omfattar två 

basbelopp istället för fyra. Den lilla basbeloppsregeln utgör en bodelningsregel och 

får till följd att den efterlevande sambon erhåller egendomen med full äganderätt. 

Det är enbart samboegendomen som ingår.34 Detta till skillnad från fallet med makar, 

då även enskild egendom räknas in.  

 

Makars gemensamma barn får enligt ovanstående vänta på sitt arv till dess att den 

efterlevande maken avlider, så kallat efterarv. Det finns dock en särskild situation då 

barn kan ha rätt att få ut arvet direkt. Efterlämnas en bröstarvinge som är barn till den 

avlidne, men inte barn till dennas make, har denna rätt att få ut sitt arv direkt efter 

arvlåtarens död. Dessa barn kallas för särkullbarn.35 Undantaget framgår indirekt av 

bestämmelsen i 3:1 1 st. ÄB som säger; 

 

                                                        
30 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.52. 
31 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 59, samt Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, 
äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.52. 
32 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.52. 
33 Schüldt, Rother-Schirren, i not 32 a.st. 
34 Schüldt, Rother-Schirren, i not 32 a.st. 
35 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 59 f. Samt Schüldt, Rother-Schirren, 

Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.48. 
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 ”… Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den 

efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen 

omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i 

enlighet med vad som anges i 9 §.” 

 

Bestämmelsen innebär dessutom att detta särkullbarn kan välja att avstå från sin rätt 

att få ut sin del av kvarlåtenskapen och därmed få del av arvet först då den 

efterlevande maken avlider.36 När sedan båda makarna avlidit har särkullbarnet 

således rätt till efterarv. I detta sammanhang är det lämpligt att behandla situationen 

då arvlåtaren inte efterlämnar några legala arvingar. Huvudregeln innebär att arvet 

då ska gå till Allmänna arvsfonden, men även här finns ett undantag. Finns det 

efterarvingar till den först avlidne maken ska dessa ta hela arvet, 3:8 ÄB.  

 

En annan situation lagstiftaren valt att reglera särskilt är den om den efterlevande 

maken genom en gåva eller liknande väsentligen minskar sina tillgångar, utan att ta 

hänsyn till den först avlidnes arvingar. Vid en sådan värdeminskning har den först 

avlidnes arvingar rätt till vederlag (ersättning). Detta justeras dock först efter båda 

makarnas död. Det kan även tänkas att tillgångarna har ökat vid den efterlevande 

makens död. Dennas arvingar har då rätt att få denna ökning (förkovran) på sin lott, 

under förutsättning att ökningen uppkommit till följd av arv, gåva, testamente eller 

förvärvsarbete. Det sistnämnda ska ha bedrivits efter det första makens död, 3:4 

ÄB.37 Observera att en värdeökning orsakad av värdestegringar och likande inte för-

anleder en sådan rätt för arvingarna.38 

2.1.2 Förskott på arv 

 
Som en del av lagstiftarens önskan att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna finns 

regler om förskott på arv. I huvudsak innebär dessa bestämmelser att gåvor som 

arvlåtaren överlämnat under sin livstid kan komma att räknas av vid ett framtida 

arvskifte.39 

 

                                                        
36 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 81. 
37 Ang. detta stycke, Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.51. 
38 Schüldt, Rother-Schirren, i not 37 a.st. 
39 Schüldt, Rother-Schirren, i not 37 a.a., s. 54. 
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Gåvor som kan tänkas omfattas av dessa regler delas upp i två kategorier, 6:1 ÄB. 

Gåvor till bröstarvinge presumeras alltid utgöra ett förskott på arv i lagens mening. 

Om gåvan överlåtits helt utan villkor ska denna avräknas vid arvsskiftet. Har givaren 

däremot skrivit att gåvan inte ska anses vara ett förskott blir situationen annorlunda.40 

Finns en sådan viljeförklaring innebär det att presumtionen bryts. Förbehållet kan 

vara både skriftligt respektive muntligt och behöver inte uttryckligen föreskriva 

avräkningsfrihet. Kan givarens vilja utläsas så räcker det för att avräkningsfrihet ska 

föreligga. Viljeförklaringen behöver inte heller uttryckas i samband med 

gåvotillfället, utan kan framkomma vid ett senare tillfälle.41 I NJA 2000 s. 262 har 

det dock fastslagits att en ändring av avräkningsskyldigheten i efterhand inte får ske 

på ett mer betungande sätt, än det vid gåvotillfället, för gåvomottagaren.42 Gåvor till 

annan arvinge presumeras däremot inte vara ett förskott på arv och där gäller istället 

att givaren uttryckligen måste föreskriva att gåvan är ett förskott.43 

 

Rent praktiskt löser man avräkningen på så sätt att värdet på gåvan läggs till kvar-

låtenskapen innan en delning av denna sker, 6:5 ÄB. Det är värdet av egendomen vid 

gåvotillfället som ska läggas till kvarlåtenskapen.44 

 

                                                        
40 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.54. 
41 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 171. 
42 Fallet handlade om en gåva till givarnas söner med förbehåll för dennas nyttjanderätt till egendomen. I samband med gåvan 

föreskrevs ett förbehåll om att samäganderättslagen skulle vara tillämplig på gåvan.  När sedan ena gåvogivaren avlider upprättar 
den efterlevande maken ett tillägg som innebar att samäganderättslagen inte skulle vara tillämplig längre. 
43 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.54. 
44 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 183. 
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3. Allmänt om laglotten 

 
Som redogjorts för i föregående avsnitt finns möjligheten för en arvlåtare att 

testamentera bort sin kvarlåtenskap. Denna testationsmöjlighet har dock inte fritt 

spelrum utan begränsas på olika sätt. Historiskt sett har ett motstående intresse alltid 

varit önskan att behålla egendom inom släkten och att därigenom skydda 

bröstarvingar. Önskan att skapa rättvisa mellan dessa arvingar har också ansetts 

skyddsvärt.45 Som ett resultat av detta finns en stark begränsning av testationsfriheten 

i reglerna om laglotten som innebär att arvlåtaren inte har rätt att disponera över 

denna.46 Bröstarvingars rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott och de 

återfinns i 7 kap. ÄB. Laglottsinstitutet har, enligt familjelagssakkunniga, två syften. 

Det ena är att säkra en del av den avlidnes kvarlåtenskap till förmån för de närmaste 

släktingarna, bröstarvingarna. Bakomliggande orsaker till detta är, som också 

tidigare sagts, den ekonomiska och sociala samhörighet som normalt sett föreligger 

mellan arvlåtare och bröstarvingar. Detta utgör också själva grunden för arvsrätten. 

Att bröstarvingar åtnjuter ett särskilt skydd framför andra arvingar har motiverats av 

att det är ”naturligt och följdriktigt, att där arvsrättens grund är starkast, arvsrätten 

förtätas på sådant sätt, att en viss del av arvet ovillkorligen förbehålles arvingarna 

i form av laglottsrätt”.47 Det andra syftet är att skapa en sorts rättvisa mellan 

bröstarvingarna. Situationer då arvlåtaren velat gynna någon arvinge före en annan 

ska således undvikas genom detta skydd.48 Familjelagssakkunniga menar dessutom 

att denna reglering utgör en kompromiss mellan två motstående intressen. Arvingar 

har ett intresse av att få ta del av kvarlåtenskapen efter den avlidne och den avlidne 

har ett intresse av att kunna fördela och ordna sin egendom efter egen önskan. 

Laglotten har med hänsyn till detta begränsats till att enbart avse bröstarvingar och 

dessutom har den bestämts till hälften av arvslotten.49 

3.1 Förutsättningar för laglottsskyddet 

 
Lagstiftningen skiljer, efter 1987 års familjerättsreform, mellan icke gemensamma 

bröstarvingar och bröstarvingar vilka är makarnas gemensamma.50 Icke 

                                                        
45 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 200. 
46 SOU 1981:85, s. 206. 
47 SOU 1925:43, s. 299 samt 314 ff. 
48 SOU 1981:85, s. 207. 
49 SOU 1981:85, s. 207. 
50 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 201. 
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gemensamma barn, särkullbarn, äger rätt att få ut sitt arv efter förälderns död och 

således före den efterlevande maken, medan gemensamma enbart har rätt till så kallat 

efterarv då båda föräldrarna avlidit, enligt 3:1 ÄB. Den efterlevande makens arvslott 

tillfaller därmed denna med fri förfoganderätt.51 Observera dock att denna arvsrätt 

inte innebär att laglottsskyddet aktualiseras eftersom det senare inte är ett skydd mot 

arvsrätt utan mot testamentariska förordnanden.52 

 

Enligt 7:1 ÄB utgör laglotten halva arvslotten. Detta innebär att en förälder kan 

inskränka sina barns arvsrätt till hälften. Laglotten är individuell för varje 

bröstarvinge.53 Den är också personlig och kan därmed inte överföras till arvingens 

borgenärer.54 Ett exempel som kan belysa hur laglotten fungerar är om arvlåtaren 

efterlämnar fyra barn. Dessa ska då ärva 1/4 vardera, vilket utgör deras arvslott. 

Laglotten blir således 1/8, alltså halva arvslotten.55 Det sagda innebär såldes att ett 

av fyra barn kan få ut 5/8 och övriga 1/8 vardera. Om kvarlåtenskapen uppgår till 

1 200 000 kronor utgör således barnens arvslott 300 000 kronor och deras laglott 

uppgår till 150 000 kronor. Ett av barnen skulle då kunna få ut 750 000 kronor av 

arvet medan resterande skulle få ut sina laglotter om 150 000 kronor vardera. Något 

krav på att behandla sina barn lika verkar mot bakgrund av detta inte finnas.  

 

När kan då laglottsskyddet aktualiseras? Som tidigare nämnts är skyddets funktion 

att stärka bröstarvinges ställning gentemot andra arvtagare och reglerna tar sikte på 

fall där kvarlåtenskapen förordnats om genom testamente. Det har också sagts att 

efterlevande make erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Om testator 

tvärtom har förordnat om full äganderätt till förmån för den efterlevande maken, i 

syfte att stärka dennas ställning, skyddas bröstarvingarna genom laglottsskyddet.56 

3.2 Jämkning av testamente 

 
Vad som nyss sagts skulle kunna föranleda den uppfattningen att testamente som 

innebär att bröstarvingar blir arvlösa, eller att de får ut mindre än vad de har rätt till, 

är ogiltigt. Så är dock inte fallet. Bröstarvingen måste begära jämkning av testamentet 

                                                        
51 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 201. 
52 Walin, Lind, i not 51 a.st. 
53 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 110. 
54 SOU 1981:85, s. 207, se 7:7 ÄB. 
55 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 110. 
56 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 201. 
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om denna vill ha ut sin laglott, enligt 7:3 ÄB. Detta måste ske inom sex månader från 

det att delgivning av testamentet skett. Det räcker därtill inte med att enbart en av 

flera bröstarvingar begär jämkning, utan samtliga som vill få ut sin lagstadgade rätt 

till arv måste enskilt göra detta.57 Underlåter någon av bröstarvingarna detta blir 

testamentet gällande mot honom eller henne och arvet uteblir.58  

 

Enbart det faktum att en gemensam bröstarvinge har möjlighet att jämka testamentet 

innebär inte att denna per automatik kommer att få ut sin lott i praktiken, eftersom 

efterlevande make till dessa gemensamma barn ärver först. Annorlunda är det 

naturligtvis för särkullbarn, vilka ärver sin förälder före efterlevande make. 

Laglottens tidigare så skyddande funktion kan följaktligen sakna delar av sitt 

genomslag i praktiken. En jämkning av ett testamente, vilket förordnar om full 

äganderätt, resulterar i praktiken i att arvlåtaren erhåller andelen som utgör laglotten 

med fri förfoganderätt. Laglotten fås inte ut med anledning av jämkningen, utan 

denna andel blir istället begränsad till att enbart omfattas av fri förfoganderätt. 

Gemensamma bröstarvingars laglottsskydd är i och med detta försvagat, även om det 

finns där. Dessa har sedan en kvotdelsrätt i den efterlevande makens framtida 

förmögenhetsmassa, vilken inte är siffermässigt bestämd. Andelen kan således ha ett 

större eller mindre värde än den laglott som beräknats vid den första makens död.59 

 

Nu har effekten vid jämkning av testamente, till förmån för efterlevande make, 

berörts och i det följande kommer situationen då testamentet istället är till förmån för 

annan bröstarvinge eller någon utomstående att behandlas. Regeln i 7:3 2 st. ÄB blir 

inte aktuell i detta fall och därmed blir också effekten annorlunda. Till skillnad från 

det ovan angivna fallet innebär en jämkning här att laglotten ska ges ut till den 

jämkande bröstarvingen omedelbart.60 Motiven till regelns utformning är att den 

efterlevande makens arvsrätt är upphävd i och med den avlidnes testamente. 

Efterlevande makes arvsrätt är ju utöver detta inte laglottsskyddad. Detta innebär att 

efterlevande make inte har rätt till arv före gemensamma bröstarvingar och de senare 

kan således kräva att få ut sina respektive laglotter.61 Observeras bör dock att detta 

                                                        
57 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.55. 
58 Se 7:3 3 st. ÄB. 
59 Angående detta stycke se Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 202. 
60 Walin, Lind, i not 59 a.st. 
61 Walin, Lind, i not 59 a.st. 
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enbart gäller om efterlevande makes arvsrätt begränsats på ovan angivna sätt. Har 

arvsrätten enbart i viss mån upphävts gäller i övrigt den arvsrätt som tillerkänns 

efterlevande make.62 

 

När ett särkullbarns laglott kränks genom testamente ska laglotten utges vid 

boutredningen efter den först avlidne maken, oavsett vem som är testamentstagare.63 

 

Slutligen måste det framhållas att jämkning alltid måste begäras inom den tidsram 

som anges i 7:3 3 st. ÄB, alltså inom sex månader sedan delgivningen av testamentet. 

 

                                                        
62 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 202. 
63 Walin, Lind, i not 62 a.st. 
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4. Allmänt om testamente 

 
Ovan har redogjorts för den legala arvsordningen och hur arvet ska fördelas om den 

avlidne inte skrivit något testamente. Det kan dock tänkas att man av någon anled-

ning vill göra att avsteg från vad lagen föreskriver om fördelning av kvarlåtenskapen. 

En person kanske vill göra vissa kompletteringar eller tillföra vissa villkor. 

Testamente utgörs av ett ensidigt förordnande vilket innebär att en enskild person 

kan förfoga över hela sin kvarlåtenskap, eller en del av den.64 Det handlar således om 

en dödsrättshandling vilken upprättas huvudsakligen för dödsfalls skull.65 

Testamentet är också den enda dödsrättshandlingen som erkänns i svensk rätt. 

Bindande avtal som ämnar disponera en persons kvarlåtenskap, så kallade adkvisitiva 

arvsavtal, är således förbjudna och detta stadgas i 17:3 ÄB.66 Testamente betraktas 

ofta av testator som dennas yttersta vilja.67 Observera också att testamente är en 

strängt personlig handling. Inga ställföreträdare eller förmyndare kan utfärda ett 

sådant åt en annan person.68 

4.1 Förutsättningar för testamente 

 
I ÄB: s nionde kapitel finns bestämmelser om testamente. Det kan vara av intresse 

att börja med att redogöra för vad begreppet testamente innebär. Någon utförlig 

beskrivning av vad ett sådant egentligen är saknas i ÄB. I kapitel nio och dess 

inledande paragraf stadgas att testamente i huvudsak är en persons förordnande om 

sin kvarlåtenskap. Testamentet innebär att kvarlåtenskapen ensidigt, totalt eller 

partiellt, överlämnas till förfogande åt mottagaren. Detta innebär dock inte att 

mottagaren har någon rätt i testators liv eller att testamentet inte kan återkallas av 

testator.69 Testamente ska skiljas från fallet då någon under arvlåtarens livstid 

förvärvat rätt till dennas egendom genom gåva eller annan rättshandling. Det sagda 

gäller även om denna rätt gör sig gällande först efter arvlåtarens död. I dessa fall talas 

det inte om testamente, eller över huvud taget om successionsrätt, utan om en 

rättshandling utförd i livet.70 

 

                                                        
64 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 11. 
65 Agell, i not 64 a.st. 
66 Agell, i not 64 a.st. 
67 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 257. 
68 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 12. 
69 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 257, samt 10:5 ÄB. 
70 Walin, Lind, i not 69 a.a., s. 258. 



 21 

Förutsättningarna för att en rättshandling ska kunna anses vara testamente är tre 

stycken. Handlingen måste avse kvarlåtenskapen, vara ett förordnande och dessutom 

vara möjligt att återkalla.71 Notera att några formkrav, så som att testator måste ha 

varit psykiskt frisk eller inneha rätt att göra testamente, inte anges avseende själva 

testamentsbegreppet. Sådana omständigheter spelar däremot stor roll om någon 

väcker talan om klander av testamentet. Så fort dessa villkor uppfylls kan testamentet 

delges arvtagarna.72 När väl arvingarna är delgivna uppkommer möjligheter för dessa 

att på olika sätt angripa testamentet genom till exempel klander enligt 13 kap. ÄB. 

Observera att ett testamente upprättat under påverkan av en psykisk störning inte är 

ett giltigt sådant och kan angripas med hjälp av klander, enligt 13:2 ÄB. Testamentet 

kan då anses ogiltigt på materiella grunder, trots att det formellt sett är giltigt.73 

Möjligheten till klander upphör dock om arvingarna godkänner testamentet eller 

väljer att avstå från klandertalan.74 Väljer arvingarna att avstå respektive godkänna 

blir testamentet ståndande, även om det inte formellt sett är giltigt.75 Det innebär 

således att ett testamente som är upprättat under påverkan av en psykisk störning kan 

bli bindande, om ingen klandrar detta. Det kan tyckas att dessa regler, på grund av 

det nyss sagda, upplevs överflödiga eller lönlösa. Det är emellertid inte på det sättet. 

Tvärtom innebär möjligheten till klander en praktiskt mycket effektiv press på att 

formkraven iakttas.76 Reglerna syftar till att säkerställa bevisning om testamentets 

tillkomst och innehåll och har således en mycket rättspolitisk funktion.77 

 

Med anledning av det ovan angivna är det inte alltid helt klart huruvida en rätts-

handling är testamente eller inte. I rättspraxis finns ett flertal exempel på situationer 

där det visat sig att det snarare är rättshandlingens verkliga innebörd som avgör än 

terminologin. Som ett exempel på fall där detta blivit tydligt är NJA 1946 s. 349 där 

en handling betecknad som gåvobrev ansetts utgöra testamente. En person hade 

överlämnat all sin egendom som fanns vid hans död till en arvlåtare och skrivit 

”genom detta öppna gåvobrev”. Domstolen ansåg att personen uppenbarligen haft 

för avsikt att förordna om sin kvarlåtenskap. Dessutom hade vittnen vetskap om 

brevets innehåll samt testators vilja. Det spelar således mindre roll hur man väljer att 

                                                        
71 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 258. 
72 Walin, Lind, i not 71 a.st. 
73 NJA 2009 s. 249. 
74 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 258. 
75 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 12. 
76 Agell, i not 75 a.st. 
77 Agell, i not 75 a.st. 
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benämna rättshandlingen om dess innebörd är överensstämmande med den för 

testamente. Det finns således inget rättsligt krav på att handlingen betecknas som just 

testamente. Det krävs emellertid alltid att vittnen tagit del av innehållet angående 

fördelningen av kvarlåtenskapen.78  

 

Testamentet utgör en av de mest formbundna rättshandlingarna i svensk rätt. Vid ett 

upprättande av testamente måste man vara myndig, 9:1 ÄB. En person som är 

omyndig kan dock upprätta testamente redan när denna är 16 år gammal, se 9:1 andra 

meningen ÄB, men enbart över egendom som denna själv råder över. Vad som utgör 

sådan egendom definieras närmare i föräldrabalkens (1949:381) (fortsättningsvis 

FB) bestämmelser. I 9:3 FB stadgas att egendom som denna själv råder över kan vara 

egendom förvärvat genom eget arbete och i 9:4 FB anges vidare att egendom som 

denna fått under villkor att själv få råda över också kan anses omfattas. Utöver detta 

kan noteras att förvaltarskap inte påverkar en persons möjlighet att upprätta 

testamente.79 

 

Ytterligare formkrav för testamente finns i 10 kap. ÄB och handlar främst om att 

detta ska vara underskrivet av testator samt bevittnat av två stycken vittnen, så 

kallade solennitetsvittnen.80 Det kan tänkas situationer då testator, på grund av till 

exempel sjukdom eller handikapp, inte kan underteckna på egen hand. I dessa fall 

kan någon annan göra detta genom att hjälpa till ”med hand på penna”.81 Att ett krav 

på personligt undertecknande uppställs hänger till stor del ihop med testators vilja. 

Har testator själv skrivit under testamentet så kan detta anses utgöra en slags garanti 

för att innehållet också är ett uttryck för dennas vilja.82 Att handlingen också ska 

bevittnas har motiverats med att kunna trygga bevisningen om dels testamentets 

existens och dels, till viss del, testators vilja. Vid sidan av dessa två syften finns 

kanske det viktigaste av dem alla; nämligen att vittnena ska kunna intyga att testator 

har haft förmåga att upprätta testamente med bindande verkan.83 Det föreligger en 

presumtion för att vittnena uppnår detta genom att, i samband med bevittnandet, 

intyga detta på testamentet enligt 10:2 2 st. ÄB. 84 HD förklarade genom NJA 2009 

                                                        
78 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 93. 
79 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 22. Se närmare härom i 11 kap. FB. 
80 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 92. 
81 Brattström, Singer, i not 80 a.st., samt NJA 1937 s. 221. 
82 Brattström, Singer, i not 80 a.st. 
83 Brattström, Singer, i not 80 a.st. 
84 Jfr NJA 1994 s. 34. Två vittnen hade tecknat ett intyg om att testator hade skrivit under testamentet, i deras samtidiga närvaro.  
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s. 249 i detta sammanhang att den klandrande parten har bevisbördan för att 

testamentet exempelvis upprättats under påverkan av en psykisk störning, eller om 

det på andra grunder kan anses ogiltigt enligt 13:3 ÄB.  

 

Vem som får vara vittne är inte heller oreglerat utan finns föreskrivet om i 10:4 ÄB. 

Det finns en 15 års gräns och psykiska störningar som medför svårigheter för att 

kunna förstå vad det innebär att vara vittne får inte heller föreligga. Make, den som i 

rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator eller dennas make (barn, föräldrar) 

eller testators syskon får inte lov att vara vittnen.85 Inte heller sambo får längre 

bevittna testamente, 10:4 1 st. ÄB.86  

 

Något kort ska även sägas om så kallade nödtestamenten. Det finns i huvudsak två 

skilda former. Den ena är det muntliga, vilket ska ha formulerats inför två vittnen, 

och det andra är en handling som är undertecknad av testator, utan bevittning. Det 

senare kallas för holografiskt testamente och ska vara handskrivet.87  

4.2 Testamentets innehåll 

 
Vad får då ingå i testamente? Grundprincipen är att det råder en testationsfrihet, men 

denna är inte helt obegränsad.88 När det gäller testamente av gift person begränsas 

egendomen, vilken kan förfogas över, till egendom som efter bodelning kan anses 

ingå i dennas kvarlåtenskap.89 Basbeloppsregeln i 3:1 2 st. ÄB kan annars hindra 

verkställigheten av testamentet. En annan begränsning är sedan bröstarvinges rätt till 

laglott enligt 7 kap. ÄB. Dessutom förhindras testator att bestämma om egendoms 

fördelning i framtiden till olika testamentstagare efter varandra, så kallad 

fideikommiss90, enligt 9:2 ÄB. Innebär testamentets innehåll något som kan anses 

lagstridigt, osedligt eller fullständigt förnuftslöst kan detta bli overksamt. Trots ovan 

angivna begränsningar måste beaktas att testators vilja i princip är utslagsgivande.91  

 

                                                        
85 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 92-93. 
86 En ändring som trädde i kraft genom lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken. 
87 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 94. 
88 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 13. 
89 Agell, i not 88 a.st.  
90 Begreppet härstammar från latinets ”fideicommissum”, det som anförtrotts åt någons tro och heder. Jfr Brattström, Singer, Rätt 

arv, s. 98. 
91 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 13. 
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Vid tolkning av testamente är utgångspunkten att testators vilja ska respekteras. 

Tolkningen ska således alltid ske i ljuset av denna vilja, vilket innebär att 

testamentstagares eller arvingars förväntningar eller uppfattning om innehållet 

saknar betydelse.92 Eftersom testamentstagares eller arvingars förväntningar och 

uppfattningar om handlingens innebörd saknar relevans blir principen märkbart 

subjektiv för att kunna fastställa vad testator haft för vilja.93 Denna tolkning får 

emellertid inte ske helt fritt utan ska ha sin utgångspunkt i testamentets ordalydelse.94 

                                                        
92 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 12. 
93 Agell, i not 92 a.a., s. 12-13. 
94 Agell, i not 92 a.a., s. 13. 
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5. Särskilt om det förstärkta laglottsskyddet 

 
En ytterligare begränsning av en persons förfogande över sin egendom finns i 7:2 

ÄB och handlar om situationen då bröstarvinge fått ett förskott av arvlåtaren. En 

skyldighet att avräkna detta från laglotten stadgas och syftar till att förhindra att 

laglottsreglerna kringgås genom att egendom skänks bort av arvlåtaren under dennas 

livstid.95 Bestämmelsen kallas för det förstärkta laglottsskyddet och återfinns i 7:4 

ÄB. Regleringen tar sikte på gåvor vilkas syfte överensstämmer med dem för 

testamente. Det handlar med andra ord om gåvor för dödsfalls skull.96  

 

Vad som egentligen kan anses vara en gåva har kommit upp till prövning i några fall. 

Dessa kommer i korthet att tas upp i det följande. Försäljning till uppenbart underpris 

har i NJA 1939 s. 17 ansetts utgöra en sådan rättshandling vilken omfattas. Även 

äktenskapsförord, bodelning och boskillnad kan anses utgöra en gåva, se NJA 1949 

s. 632 samt i NJA 1985 s. 414. 

5.1 Gåvor strax före dödsfallet 

 

Gåvor vilka ges för dödsfalls skull, ad mortis causa, kännetecknas av att gåvan till 

dess syfte är att likställa med testamente. Lagstiftningen skiljer mellan två olika 

grupper av fall, även om denna uppdelning inte upprätthålls i rättspraxis.97 Å ena 

sidan finns gruppen där omständigheterna vid bortgivandet innebär att syftet kan 

likställas med det för testamente. Fall som hänför sig till denna grupp är naturligtvis 

om givaren väntar döden inom en förhållandevis kort tid och där denna av förklarliga 

skäl inte har samma intresse av sin egendom längre. Vad som avses är här egentligen 

gåvor som lämnas på dödsbädden eller under en sista tids sjukdom.98 Det sagda 

innebär för den sakens skull inte att gåvor som getts tidigare i livet utesluts, men det 

finns i de fall ett krav på att givarens avsikt ska antas ha varit att ordna successionen 

efter sig. Ett exempelfall är om givaren tror sig vara döende, men då det senare visar 

sig att denna är frisk igen. I detta sammanhang är även givarens ålder vid 

gåvotillfället av relevans, men det bör inte dras för långt.99 Tidsförloppet mellan 

                                                        
95 Prop. 1986/87:1, s. 241 f.   
96 Schüldt, Rother-Schirren, Personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt & arvs- och testamentsrätt, s.55. 
97 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 233. 
98 Walin, Lind, i not 97 a.st., samt SOU 1925:43, s. 315 ff. 
99 Walin, Lind, i not 97 a.st. 
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givandet av gåvan och dödsfallet blir här av stor betydelse och allt för lång tid får 

inte förflyta mellan dessa två tidpunkter.  

 

Inte alltför sällan händer det att företag eller jordbruksfastigheter överlåts från arv-

låtaren till någon av dennas bröstarvingar, så kallade generationsskiften. I samband 

med en sådan överlåtelse infogas ofta en särskild klausul, vilken innebär att gåvan 

inte ska utgöra förskott på arv. I relation till gåvor ad mortis causa blir det relevant 

att fråga sig om denna omständighet kan indikera att arvlåtaren haft för avsikt att 

ordna sin succession eller inte. Enligt 6:1 ÄB anges att arvlåtarens uttryckta vilja ska 

respekteras och vid bedömningen enligt 7:4 ÄB kan denna klausul, dock inte ensamt, 

tala för att arvlåtarens avsikt varit just att ordna sin succession.100 Bestämmelsen blir 

däremot inte aktuell om givaren haft ett eget intresse av att företa rättshandlingen 

under sin livstid.101 Praxis från hovrätterna och HD i dessa fall är dock ovanligt, även 

om det tvistas mycket.102 I detta sammanhang kan NJA 1998 s. 534 belysa 

bedömningen gällande kravet på att givaren ska ha haft för avsikt att ordna sin 

succession. I det förevarande fallet hade arvlåtaren bortgivit sin egendom till en 

akademi. Vid gåvotillfället var givaren sjuk och syftet med gåvan var att bevara 

egendomen för forskning i framtiden. Under sin livstid stannade hon dock kvar på 

egendomen genom ett hyresavtal och hon behöll maskiner som hon sedan hyrde ut 

till akademin. Dessutom fanns ett förvaltningsavtal innebärande att givaren arbetade 

mot lön efter instruktioner från akademin. Tio år passerade och givaren avled varpå 

tre bröstarvingar gjorde gällande 7:4 ÄB. HD konstaterade att avsikten med gåvan 

till viss del var att ordna successionen, men att givaren dessutom hade haft ett på 

förhållandena i livstiden inriktat intresse av att gåvan kom till stånd. Därmed 

uppfylldes inte kravet och talan ogillades. 

 

Ett annat, mycket uppmärksammat fall, handlar om Bonnierfamiljens arvstvist.103 

Lukas Bonnier avled och efterlämnade sex barn. Fyra stycken inom hans första 

äktenskap, en dotter utom äktenskapet samt en son inom sitt andra äktenskap. Genom 

totalt 18 gåvohandlingar överlät han sina andelar i två handelsbolag till sina 

                                                        
100 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 234. 
101 Walin, Lind, i not 100 a.st. 
102 Walin, Lind, i not 100 a.st. 
103 Svea hovrätts dom i mål T 2690-12.  

.  
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inomäktenskapliga barn samt deras barn. Den utomäktenskapligt födda dottern fick 

däremot inget. Hon gjorde sedan gällande att dessa gåvohandlingar varit att likställa 

med ett testamente. Hovrätten menade dock att detta inte styrkts av dottern. 

Motiveringen var att han hade behållit kontrollen över andelarna under sin livstid och 

därmed inte gjort någon uppoffring med anledning av gåvorna. Dessutom menade 

domstolen att Lukas inte kunde anses ha haft för avsikt att ordna successionen 

eftersom det vid handelsbolag är mycket vanligt att överlåta bolaget till nära 

släktingar. Syftet med handlingarna måste istället anses ha varit att behålla bolaget 

intakt. HD meddelade inget prövningstillstånd.  

 

När det gäller beräkningen av det värde som ska läggas till kvarlåtenskapen med 

anledning av en sådan gåva för dödsfalls skull så är det värdet av egendomen vid 

tidpunkten för dödsfallet som gäller.104 

5.2 Gåvor där givaren behållit nyttjanderätten till egendomen 

 
Å andra sidan finns det gåvor vilka med hänsyn till villkoren är att jämställa med 

testamente. Här hamnar de fall där ett villkor för gåvan är att arvlåtaren får behålla 

sin nyttjanderätt till egendomen. Det innebär helt enkelt att arvlåtaren har rätt att 

nyttja egendomen, eller avkastningen, fram tills dess att denna avlider. Det kan också 

handla om gåvor för vilka givaren själv inte gjort någon kännbar uppoffring.105 Även 

situationer då gåvan exempelvis ges till en make, eller en annan person som 

arvlåtaren har ett gemensamt hem med, och givaren kan räkna med att behålla sin 

nyttjanderätt till egendomen omfattas. Det är dock viktigt att observera att det inte 

krävs att ovan anförda villkor fastställts i själva gåvohandlingen.106 I denna grupp är 

det inte heller lika viktigt med tidsspannet mellan gåvan och dödsfallet som i den 

andra, men givarens avsikt med gåvan måste alltid kunna antas vara att ordna 

successionen.107 

 

Slutligen ska något sägas om förhållandet mellan förskott på arv och det förstärkta 

laglottsskyddet. Gåvor som kan angripas med hjälp av laglottsskyddet får som följd 

att dessa ska återbäras till dödsboet, om dessa inkräktar på bröstarvinges laglott. 

                                                        
104 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 183. 
105 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 233-234. 
106 Walin, Lind, i not 105 a.a., s. 234. 
107 Walin, Lind, i not 105 a.a., s. 234. 



 28 

Detsamma gäller dock inte för gåvor som anses utgöra ett förskott på arv, 6:4 ÄB. 

Det föreligger ingen skyldighet för mottagaren av förskottet att återbära det som inte 

helt kan räknas av från dennas arvslott, om inget annat har avtalats i samband med 

givandet av förskottet. Observeras bör dock att båda dessa regler kan aktualiseras för 

det fall gåva getts till bröstarvinge. Kan inte förskottet räknas av, finns alltid 

möjligheten att pröva om det förstärkta laglottsskyddet kan tillämpas.108  

5.3 Förmånstagarförordnande som form av gåva enligt 7:4 ÄB 

 
Bestämmelsen i 7:4 ÄB har i vissa fall även ansetts tillämplig på förmånstagarförord-

nande enligt FAL. Förbindelsen från försäkringstagarens sida måste ha lämnats utan 

vederlag och därigenom ha karaktär av gåva för att omfattas.109 Gösta Walin menar 

dock att detta inte nödvändigtvis gäller efter 1987 års reform, med tanke på den nya 

möjligheten att även kunna jämka ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande enligt 

14:7 FAL.110 

 

Slutligen måste något sägas om den bevisbörda som föreligger vid styrkandet av att 

gåvan till syftet är att likställa med testamente. Det åligger normalt sett den 

bröstarvinge som yrkar på sin laglott att styrka detta, men det krävs inte att 

gåvotagarens onda tro bevisas. Att det är på detta sätt beror på att gåvotagaren, i den 

del det handlar om nedsättnings- och återbäringsskyldighet, anses likställd med en 

besittare i ond tro.111 

5.4 Undantag för särskilda skäl 

 
Det finns vissa särskilda fall då bestämmelsen i 7:4 ÄB inte ska tillämpas, även om 

gåvan är att likställa med testamente. Gåvan kan undantas laglottsskyddet om det 

föreligger särskilda skäl. På samma sätt som särskilda skäl kan sätta hela 

bestämmelsen ur spel, kan den även begränsa tillämpningen av laglottsskyddet.112 

Möjligheten innebär helt enkelt en slags ventil från den egentligen ganska stränga 

regeln, som kan användas för att beakta andra omständigheter än de ovan nämnda, 

vilka kan leda till ett otillfredsställande materiellt resultat.113 Innebörden av rekvisitet 

                                                        
108 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 183. 
109 Se NJA 1948 s. 232, som handlade om ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 
110 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 235. 
111 Walin, Lind, i not 110 a.st. 
112 Walin, Lind, i not 110 a.st. 
113 Walin, Lind, i not 110 a.a., s. 235-236. 
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”särskilda skäl” klargjordes tidigt i NJA 1940 s. 54 av justitierådet Lind. I fallet hade 

testamente upprättats mellan två makar vilket föreskrev att den som överlevde den 

andra skulle, med full äganderätt, erhålla den egendom som fanns i boet. Det fanns 

utöver detta ett undantag för mannens särkullbarn som innebar att dottern skulle få 

ut sin laglott samt att denna skulle utgå från andra tillgångar än den personliga lösa 

egendomen (möbler, porslin, konstverk, etc.). Det fanns även ytterligare förbehåll, 

men dessa saknar relevans i detta avseende. I förevarande fall menar Lind att 

bestämmelsen banar väg för en möjlighet att underlåta jämkning av en gåva som 

faller under bestämmelsen i 7:4 ÄB. Efter detta avgörande har rekvisitet tagits upp 

till prövning ett flertal gånger och i det följande kommer enbart några få avgöranden 

att behandlas. 

 

Det andra fallet handlar om fallet då arvlåtaren gett sina två barn en gåva 

innehållande en befrielse från skyldigheten att avräkna denna på arvet. Givarens 

förmögenhet minskar sedan väsentligt i värde och på dennas dödsbädd bortges vad 

som finns kvar till dennas andra barn, i syfte att kompensera. Detta barn skulle då 

drabbas oskäligt hårt av bestämmelsen i 7:4 ÄB och är detta dessutom i god tro kan 

det påverka bedömningen av särskilda skäl ytterligare. Ett annat exempel är om 

gåvan ges i syfte att ersätta för utfört arbete. I NJA 1942 s. 609 hade en arvlåtare gett 

en gåva till sin trotjänarinna. Innehållet och omständigheterna kring gåvan innebar, 

enligt HD, att syftet var att likställa med testamente. HD tog även hänsyn till det 

arbete mottagaren utfört och den ringa ersättning hon erhållit, samt att hon blivit sjuk 

i arbetet vilket resulterade i en nedsättning av hennes arbetsförmåga. Mot bakgrund 

av detta menade domstolen att särskilda skäl förelåg och att någon jämkning inte 

skulle ske. Ytterligare ett exempel är generationsskiften där särskilda skäl kan vara 

att mottagaren genom sina insatser ökat värdet på egendomen och att det därigenom 

blir oskäligt att tillämpa regeln rakt av. Effekten kan i det fallet bli att en större eller 

mindre del av gåvan undantas i laglottsberäkningen.114 På detta område finns det en 

del belysande rättsfall och i denna uppsats kommer enbart några få att behandlas. I 

NJA 1973 s. 687 hade en fabrikör överlåtit aktier genom gåva i dennas företag till 

sin son. När han avled yrkade hans två döttrar laglott med stöd av 7:4 ÄB. Enligt HD 

var gåvan att jämställa med testamente, men vid bedömningen av vilken nedsättning 

                                                        
114 Angående samtliga exempel se Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 236. 
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det skulle bli fråga om ansåg domstolen att det faktum att aktiernas värdeökning efter 

gåvotillfället väsentligen berott på mottagarens personliga insatser i företaget skulle 

beaktas. Åtminstone till den del ökningen inte hade samband med den allmänna 

penningvärdeförsämringen. Utfallet blev då att endast en del av gåvan beaktades i 

laglottsberäkningen och mottagaren ålades att återbära denna till dödsboet. I ett annat 

fall, NJA 1954 s. 517, hade en 80-årig änka gett sin dotter en gåva, men inget till sin 

son. HD tog hänsyn till änkans ålder samt omständigheten att dottern svarade för 

moderns försörjning, i den mån hon inte kunde försörja sig själv, och menade att 

gåvan var att likställa med testamente. Det visade sig senare att sonen hade utnyttjat 

sin mamma till förfång för dottern på ett sådant sätt att särskilda skäl ansågs föreligga 

och således undantogs gåvan laglottsberäkningen. 

5.5 Utförande av talan 

 
Vad gäller då när en bröstarvinge vill göra gällande 7:4 ÄB gentemot en gåvogivare? 

Enligt paragrafens andra stycke måste denna talan väckas inom ett år från boupp-

teckningen. Underlåts detta har också rätten till talan gått förlorad. För gemensamma 

barn gäller som bekant rätten till efterarv och det har gjorts gällande att talan enligt 

7:4 ÄB borde kunna väckas i samband med att detta arv utfaller (efter den 

efterlevande maken). Motstående argument har varit de bevissvårigheter förenade 

med gåvor ad mortis causa redan vid den första makens död och att dessa bara skulle 

bli svårare vid den efterlevandes död. Dessutom talar den tidsfrist, som inledningsvis 

nämndes, mot att det ens skulle vara möjligt att väcka en sådan talan.115 

 

När nu tidsfristen för rätten att väcka talan har behandlats blir det av intresse att också 

belysa den laglottsberättigades möjlighet till upplysning om de gåvor som arvlåtaren 

bortgivit. En dödsbodelägare har rätt att, på begäran, lämnas uppgift om vad arvinge 

mottagit som gåva av den avlidne, om gåva till make samt till hans avkomling eller 

universell testamentstagare. Detta stadgas i 20:5 2 st. ÄB. Walin menar att kravet på 

att det ska vara delägarens begäran inte sammanfaller med 1987 års reform eftersom 

denna resulterade i att gemensamma bröstarvingar inte är delägare i boet efter den 

först avlidne maken. Trots detta finns möjligheten i 7:4 2 st.116  

 

                                                        
115 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 244-245. 
116 Walin, Lind, i not 115 a.a., s. 245. 
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I linje med vad bestämmelsen är tänkt att skydda så är det också enbart bröstarvinge 

som kan väcka anspråk enligt denna. Dennas konkursbo kan inte ta över 

behörigheten, 7:7 ÄB. Försätts arvlåtarens dödsbo i konkurs gäller reglerna i 

konkurslagen (1987.672).  

 

Efter 1987 års reform innebär 7:3 2 st. ÄB att skillnad måste göras mellan gåva till 

make och gåva till bröstarvinge eller utomstående. Efterlevande make kan, vid gåva 

till denna, komma att ärva de gemensamma bröstarvingarnas laglotter med fri för-

foganderätt. Detta på grund av att laglottsskyddet är ett skydd mot testamentariska 

dispositioner, inte mot makes arvsrätt.117 Med hänsyn till att makes arvsrätt inte 

skyddas kan också denna sättas ur spel genom att arvlåtaren ger bort egendom i gåva 

till någon utomstående. Är makes arvsrätt enbart delvis upphävd, ska denna ärva 

resterande före de gemensamma bröstarvingarna.118 

 

Slutligen ska i korthet situationen då gåvan ej fullbordats vid dödsfallet beröras. 

Gåvan får då inte göras gällande om detta skulle leda till en kränkning av 

bröstarvinges laglott.119 Bestämmelsen enligt 7:4 3 st. ÄB gäller dock inte om sär-

skilda skäl föreligger.  

5.6 Ytterligare några relevanta rättsfall 

 
Det finns särskilt några fall, utöver de som redan är upptagna, som är belysande på 

området för när en tillämpning av 7:4 ÄB kan komma till stånd.  

 

I NJA 1963 s. 345 handlade det om testamente innebärande att testators hela 

kvarlåtenskap skulle tillfalla dennas fru med nyttjanderätt. Efter båda makarnas 

bortgång skulle kvarlåtenskapen tillfalla en förening. Frun hade ett barn från ett 

tidigare förhållande då hon gifte sig med sin make. Makarna ansökte om boskillnad 

(bodelning) och ett inbördes testamente upprättades i samband med detta. Utöver 

detta testamente upprättades senare ett tilläggstestamente. I båda dessa angavs att 

ingen av makarnas arvingar skulle, under några omständigheter, få ta del av 

kvarlåtenskapen. Mannen avled fem år senare och kvinnan trettiofyra år senare. 

                                                        
117 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del I (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 248. 
118 Walin, Lind, i not 117 a.st. 
119 Walin, Lind, i not 117 a.a., s. 251. 
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Sonen menade sedan att hans laglott kränkts med anledning av testamentet. HD 

konstaterade att bodelningen var att anse som gåva mellan makarna, trots att så lång 

tid hare passerat mellan makarnas bortgång. Några särskilda skäl ansågs inte 

föreligga mot tillämpning av 7:4 ÄB. En skiljaktig menade istället att bodelningen 

inte kunde anses utgöra en gåva på grund av att kvinnan avlidit så långt efter, men 

att övriga omständigheter i fallet ändå påkallade ett jämställande med gåva. Även 

NJA 1934 s. 462 samt NJA 1935 s. 203 kan i detta sammanhang nämnas och 

handlade om gåvor vilka bortgivits i situationer då givaren trott att denna skulle 

avlida inom kort.  

 

I NJA 1985 s. 414 hade en man avlidit och efterlämnat sin fru och sin 

utomäktenskapligt födda dotter. Makarna hade under en kort period företagit ett 

flertal rättshandlingar (äktenskapsförord och bodelningar) vilka tillsammans gav 

upphov till ett resultat som innebar att en övervägande del av makarnas giftorättsgods 

blivit hustruns enskilda egendom. I fallet ställdes frågan huruvida dessa handlingar 

kunde jämkas med stöd av 7:4 ÄB och, om frågan besvaras jakande, i vilken mån 

detta kunde göras för att tillgodose dotterns laglottsanspråk. Syftet med handlingarna 

var att skydda makarnas kvarlåtenskap till förmån för kvinnans släktingar. Dessa 

gjordes således för att ordna successionen efter makarna. Mannens egendom 

reducerades kraftigt i och med detta medan kvinnans enskilda egendom ökade. 

Mannens särkullbarn fick således ingen del i denna egendom i form av arv. HD 

menade att rättshandlingarna, företagna inom loppet av två månader, hade ett 

gemensamt syfte att säkerställa att makarnas kvarlåtenskap endast skulle tillfalla 

deras arvingar. Varje enskild rättshandling kunde dock inte anses utgöra en gåva, 

men det äktenskapsförord vilket innebar att makens enskilda egendom blev 

giftorättsgods och den efterföljande bodelningen då ytterligare egendom blev makans 

enskilda egendom, bedömdes som tillräckligt för att kunna likställas med ett 

testamente. Förmögenhetsöverföringen innebar inte någon uppoffring för maken och 

makan fick utge ersättning.  

 

Vissa fall upptagna av underrätterna kan också vara av intresse. Stockholms tingsrätt 

har i några mål avgjort frågan rörande rekvisitet om gåvor med testamentariskt syfte. 

Det handlar om en avliden konstnärs kvarlåtenskap. Konstnärens fyra, av totalt sex, 

barn yrkar få ut sina laglotter från mannens nya hustru. I fallet tas bland annat upp 
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de cirka sjuttio stycken gåvobrev vilka tingsrätten fann vara att betrakta som gåvor 

som ”med styrka” talade för att ha testamentariskt syfte.120 I Göta hovrätts dom i 

målet T 403-99 handlade det istället om aktier i familjeföretaget, vilka hade getts till 

nya hustrun med förbehåll om att dessa skulle utgöra enskild egendom. Vid hennes 

död skulle andelarna och avkastningen tillfalla deras gemensamma barn. Utöver detta 

erhöll hustrun i stort sett hela mannens egendom i företaget samt dennas 

kvarlåtenskap. Domstolarna ansåg att gåvorna var benefika överlåtelser vilka hade 

som syfte att ordna successionen efter maken. Därmed var de också att likställa med 

testamente, vilket föranledde en jämkning av gåvorna.  

 

5.7 Kritik mot det förstärkta laglottsskyddet 

 
Gösta Walin har skrivit en artikel i Svensk juristtidning, ”Ett par arvsrättsliga 

spörsmål”121, där han kritiserar utformningen av bestämmelsen i 7:4 ÄB. Han menar 

att ordalydelsen i nämnda paragraf inte ställer upp något uttryckligt krav på att 

arvlåtaren ska ha haft för avsikt att kränka bröstarvinges laglott. Istället står det att 

gåvan ska ha skett under sådana omständigheter eller på sådana villkor vilka till 

syftet är att likställa med det för testamente. I sammanhanget menar Walin att ordet 

”villkor” avser de bestämmelser som getts vid gåvotillfället. Sådana omständigheter 

som avses måste istället, språkligt sett, ta fasta på yttre omständigheter. Dessutom 

konstaterar han att testamente normalt sett har som syfte att frångå den legala 

arvsordningen vilket innebär att regeln i 7:4 ÄB måste avse samma situation, 

nämligen att åstadkomma en annan egendomsfördelning än vad som blivit fallet om 

någon gåva aldrig hade getts. Walin menar dock att något syfte att kringgå 

laglottsbestämmelserna inte måste finnas.  

 

Vidare konstateras att en gåva kan ha flera syften. Det är dock det huvudsakliga syftet 

med gåvan som är av vikt och i de fall detta inte kan fastställas, bör man inte tillämpa 

regeln i 7:4 ÄB. Walins ståndpunkt tar avstamp i att det måste handla om redan 

fullbordade rättshandlingar. I NJA 1998 s.534 intar även HD denna position och menar 

att regeln inte ska tillämpas om det råder osäkerhet kring gåvans huvudsyfte. 

 

                                                        
120 Stockholms tingsrätts dom i mål T 646-00, T 648-00, T649-00 och T650-00. 
121 SvJT 1972 s. 125-138. 
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I artikeln kritiseras inte bara regelns utformning, utan även dess förarbeten och motiv 

angrips av författaren. Han menar att motivuttalandena är motsägelsefulla och hävdar 

att det måste göras ett val mellan hur regeln och förarbetena ska tolkas. En lösning 

är att följa lagtexten och motiven bakom denna. En annan är att korrigera lagens 

lydelse. Enligt Walins egen uppfattning bör det första alternativet användas. Han 

menar att detta utgör det bästa alternativet eftersom det behandlar gåva för dödsfalls 

skull, testamente samt återkalleligt förmånstagarförordnande lika. Skulle ett 

uttryckligt krav på arvlåtarens vilja att kränka bröstarvinges laglott införas innebär 

detta att ett subjektivt rekvisit, vilket medför stora bevissvårigheter, uppställs.  

 

I en debattartikel kritiseras laglottsskyddet också av advokaten Svante Thorsell.122 

Han menar att det enbart är vid sådana extrema fall som då en bröstarvinge dödar sin 

förälder som arv uteblir. I andra fall då barnet uppför sig mycket illa gentemot sin 

förälder, genom att exempelvis utsätta denna för allvarligt lidande, står laglotten fast. 

Fokus borde, enligt Thorsell, istället ligga på arvlåtarens vilja och sociala band 

mellan denna och mottagaren av arvet. Han menar vidare att rättigheten att förordna 

om sin egen kvarlåtenskap är grundlagsfäst och utgör en rättighet. Arvet utgör i sig 

en gåva och ett framtvingande av detta kan istället innebära att det inte blir en ”gåva”. 

Vidare framhålls att Sverige är unikt i Norden med sin stränga reglering och att ett 

bortgivande av egendom från arvlåtarens sida inte heller innebär att ett kringgående 

av regleringen kan ske. I de fallen kan gåvan behöva återbäras till boet. Idag finns 

inte bara det klassiska äktenskapet utan en hel del olika former av partnerskap har 

tillkommit sedan regleringen genomfördes. Dessutom utgör äganderätten ett 

argument för att varje person ska ha rätten att förordna om sin egendom. I 2:18 

Regeringsformen (1974:152) (fortsättningsvis RF) finns också egendomsrätten som 

kränks, enligt Thorsell.  

 

  

                                                        
122 Thorsell, Svante, DN debatt, ”http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/”, senast hämtad 

2015-01-03. 
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6. Förmånstagarförordnande 

 
I försäkringsavtalslagen (2005:104) (fortsättningsvis FAL) finns en del speciella 

regler om försäkring till förmån för tredje man. En sådan regel är den om 

förmånstagare vid livförsäkring. Genom dessa försäkringar kan man både trygga sin 

egen försörjning och skapa ekonomisk trygghet för efterlevande. En livförsäkring 

kännetecknas, till skillnad från andra sparandeformer, av att ett avtalat försäkrings-

belopp kan utfalla i dess helhet i samma stund försäkringen träder i kraft. Detta gäller 

oberoende av hur mycket som är inbetalt i premie.123   

 

Möjligheten att teckna livförsäkringar, i syfte att säkerställa trygghet för efter-

levande, har ända sedan lagens införande utnyttjats i stor utsträckning.124 Dessutom 

utgör livförsäkringen ofta den största tillgången i boet.125 

6.1 Definitioner och historisk utveckling 

 
För att fortsatt behandling av detta område ska kunna ske krävs att en del definitioner 

förklaras. Till att börja med är det lämpligt att behandla frågan om vem som anses 

vara försäkringstagare. Den person som tecknat en försäkring, och därigenom äger 

denna, kallas i lagen för försäkringstagare.126 Försäkringstagaren är således 

försäkringsbolagets medkontrahent och det innebär att en förmyndare, som tecknar 

försäkring på uppdrag av en omyndig, inte blir försäkringstagare. Istället är det den 

omyndige som blir kontraktspart.127 Det finns dock ett annat begrepp som lätt kan 

förväxlas med detta, men som inte har samma innebörd. En person kan vara 

försäkringstagare, medan en annan kan vara försäkrad och dessa behöver inte vara 

samma person, även om det ofta är på det sättet.128 Den person vars livs- eller dödsfall 

försäkrats anses vara försäkrad.129 Begreppet den försäkrade har dessutom olika 

innebörd beroende på om det rör sig om en person- eller skadeförsäkring. Vid 

skadeförsäkring rör det sig om den person vilken försäkringen skyddar mot 

ekonomisk förlust, medan det vid en personförsäkring rör sig om den person vars liv 

                                                        
123 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 104. 
124 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 401. 
125 Walin, Lind, i not 124 a.st. 
126 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 105. 
127 Prop. 2003/04:150, s. 367, samt Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 192. 
128 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 105. 
129 Brattström, Singer, i not 128 a.st. 
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och hälsa försäkrats.130 Vid en skadeförsäkring är den försäkrade och 

försäkringstagaren vanligtvis samma person. Vid livförsäkring kan det däremot vara 

två olika personer som utgör den försäkrade respektive försäkringstagaren. En 

ytterligare kategori i detta sammanhang är den ersättningsberättigade, vilken lagen 

konstaterar är var och en som har rätt till ersättning enligt försäkringsavtalet.131 En 

möjlighet är att en make, som försäkringstagare, tecknar en försäkring vars ersättning 

ska utgå vid den andra makens, den försäkrades, död.132 

 

En helt annan kategori i FAL är förmånstagaren. Med förmånstagare avses någon 

som enligt försäkringstagarens förordnande ska erhålla försäkringsbeloppet sedan 

försäkringsfallet inträtt, normalt sett dennas fru eller barn.133 Vissa likheter mellan 

avtal för tredje man och testamente finns, men regleringen kring förmånstagare är 

annorlunda.134 Det ska också understrykas att den fortsatta framställningen 

förutsätter att försäkringstagaren tar försäkringen på sitt eget liv, även om det inte 

nödvändigtvis måste vara på det sättet.135 En viktig begränsning av begreppet 

förmånstagare är dock att make och bröstarvinge, vilka får ersättning enligt 

jämkningsreglerna i 14:7 FAL, inte räknas som förmånstagare eftersom deras rätt 

inte grundas på förmånstagarförordnandet.136  

 

Hela kapitel 14 i FAL handlar om förfogandet över försäkringen och behandlar för-

säkringstagarens möjligheter att råda över försäkringen genom ett förmånstagar-

förordnande, överlåtelse och pantsättning med mera. Själva 

förmånstagarförordnandet är fristående från exempelvis instituten testamente eller 

gåva och är därmed att betrakta som ett rättsinstitut sui generis. En hel del paralleller 

mellan reglerna för bland annat testamente och gåva kan trots detta dras eftersom 

instituten är mycket likartade, men det finns även ett annat perspektiv på 

förordnandet. Förhållandet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget får i 

                                                        
130 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 192-193. 
131 Bengtsson, i not 130 a.a., s. 193. 
132 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 105. Det ska också tilläggas att det kan finnas en medförsäkrad till en försäkring, vars livs- eller 

dödsfall påverkar försäkringsfallet på samma sätt som den försäkrades. 
133 Bengtsson, Försäkringsrätt: några huvudlinjer, s. 97. 
134 Bengtsson, i not 133 a.st. 
135 Bengtsson, i not 133 a.st. 
136 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 193. 
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huvudsak betraktas som ett avtalsförhållande vilket innebär att förordandet blir en 

till försäkringsbolaget riktad betalningsanvisning.137  

 

I regleringen för förmånstagarförordnandet finns flera hänvisningar till bestämmelser 

i ÄB som gäller för testamente. Ett exempel är behörigheten att upprätta, och 

ogiltigheten av, ett sådant förordnande på grund av psykisk störning, tvång eller svek 

med mera. En hel del av tolkningsreglerna för förmånstagarförordnandet är dessutom 

utformade efter ÄB:s regler. Detta innebär att förmånstagarförordnandet tydligt 

sammanlänkas med institutet testamente.138 Det finns dock viktiga skillnader och ett 

exempel är att en försäkringstagare ska ha en, i princip, fullständig frihet att 

bestämma sin förmånstagare.139  

6.1.1 Förmånstagarförordnandet fram tills 1987 års reform  

 
Precis som testamente har förmånstagarförordnande kommit att innebära en 

möjlighet för situationer då mottagaren saknar legal arvsrätt och det blir särskilt 

användbart vid samboförhållanden.140 Sambandet mellan å ena sidan livförsäkringar 

och å andra sidan arvsrätten har alltid funnits och är också enkelt att se, men är för 

den sakens skull inte oproblematiskt. I ett historiskt perspektiv har huvudregeln varit 

att den försäkringsersättning som utgår vid ett förmånstagarförordnande inte skulle 

ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Detta innebar att försäkringstagaren kunde fördela 

hela, eller delar utav, sin förmögenhet till den som ansågs lämplig. Ett resultat av 

detta blev att den förmånstagare som utsågs hade ett direkt anspråk gentemot 

försäkringsbolaget, utan att behöva gå via dödsboet för att få ut sin rätt.141 

Motiveringen bakom regleringen har varit att en möjlighet för att åstadkomma en 

rationell familjeförsörjning borde ges på ett sådant sätt att det är bindande gentemot 

dödsbodelägare och tredje män, i varje fall i viss utsträckning.142 Ett motstående 

intresse utgjordes av risken för att försäkringstagaren skulle missbruka denna 

möjlighet på ett sätt som innebar att efterlevande make eller bröstarvingar 

missgynnades. Med anledning av detta fanns det en begränsning av 

                                                        
137 Prop. 2003/04:150, s. 541 ff., samt Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, 
försäkringar m.m., s. 403-404. 
138 Walin, Lind, i not 137 a.a., s. 404. 
139 SOU 1986:56, s. 359 samt prop. 2003/04:150, s. 284 f.  
140 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 401. 
141 Walin, Lind, i not 140 a.st. 
142 Walin, Lind, i not 140 a.st.  
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förmånstagarförordnandet avsedd att skydda och tillvarata nyss nämnda parter. Detta 

innebar således att förmånstagarförordnanden, fram tills 1987 års reform, 

behandlades som om dessa ingick i kvarlåtenskapen vid beräkning av efterlevande 

makes giftorätt, basbeloppsregeln, rätt till vederlag samt bröstarvinges laglott.143 

Bestämmelsens tillämplighet blev dock utesluten om försäkringstagaren gjort 

förordnandet oåterkalleligt. Inte heller belopp från tjänstegrupplivförsäkring 

tillfallande make, sambo eller bröstarvinge omfattades.144 

6.1.2 Förmånstagarförordnandet efter 1987 års reform  

 
Med den tidigare regleringen medföljde en del problem som till exempel svårigheter 

med att beräkna giftorättsandelar och laglotter, eller särskilt när flera försäkringar 

konkurrerade med testamente. På grund av detta genomfördes radikala förändringar 

i samband med 1987 års familjerättsreform.  

 

I förarbetena till 1987 års reform diskuterades vidare huruvida förmånstagarförord-

nandet som institut fyllde en nödvändig funktion. Varför inte avskaffa detta helt och 

istället använda sig av testamente för att förordna om eventuell 

försäkringsersättning? Genom detta skulle man kunna undvika de konflikter som kan 

uppstå då testamente och förmånstagarförordnande strider mot varandra.145 

Försäkringsrättskommittén menade dock, i sin utredning, att en sådan lösning inte 

var acceptabel. Behovet av att med enkelhet kunna förfoga över försäkringar ansågs 

vara väsentligt och kunde inte ersättas på ett bra sätt med hjälp av denna lösning. 

Människor ansågs dessutom ha större anledning att ordna med försäkringar än att i 

övrigt disponera över sina tillgångar för dödsfalls skull.146 Ett sådant enkelt och 

praktiskt sätt att förfoga över sina tillgångar, som det vid försäkringar, fanns inte för 

någon annan typ av egendom. Utöver detta hade dessa förordnanden fått stort genom-

slag i praktiken och förfarandet var känt bland de flesta som hade tecknat en 

livförsäkring. Till sist anfördes argumentet att förmånstagarförordnandets samband 

med andra delar i rättsordningen skulle innebära att även dessa skulle behöva 

omarbetas, om förordnandet togs bort.147  

                                                        
143 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 401. 
144 Walin, Lind, i not 143 a.a., s. 401-402. 
145 SOU 1986:56, s. 362. 
146 SOU 1986:56, s. 362. 
147 SOU 1986:56, s. 362-363. 



 39 

6.1.3 Något om den nordiska regleringen 

 
I de övriga nordiska länderna är regleringen på detta område begränsad.148 Finland 

saknar några direkta motsvarigheter till den svenska jämkningsmöjligheten även om 

en del regler i landets arvsrätt fyller en liknande funktion.149  I Danmark tillerkänns 

de så kallade tvångsarvingarna möjlighet till invändningar i 104 § 

Forsikringsaftaleloven150 samt i 4 § Pensionsopsparingsloven151. Dessa två regler kan 

åberopas av make och så kallade ”livsarvinger” (bröstarvingar), dock ej av sambor 

eller så kallade ”udarvinger” som exempelvis föräldrar eller syskon till den 

avlidne.152 Motsvarande jämkningsregel, till skydd mot oskälig fördelning av den 

avlidnes tillgångar avseende försäkringsersättning, finns också i dansk rätt.153 En del 

av regleringen efter 1987 års reform har dessutom hämtats från norsk rätt.154 

6.2 Regleringen enligt kapitel 14 i FAL 

 
Något ska nu sägas om vad som krävs för att ett förmånstagarförordnande ska anses 

giltigt, samt de rättigheter respektive skyldigheter försäkringstagaren har. I de 

inledande paragraferna till 14 kap. FAL finns regler om formen för, och verkningarna 

av, förordnandet. De efterföljande bestämmelserna behandlar tolkning av 

förordnanden och den centrala regeln för denna uppsats, paragraf 7, reglerar 

förordnandens verkan gentemot dödsbodelägare. Ytterligare bestämmelser som finns 

berör förmånstagares förfoganderätt, verkan av förordnandet till förmån för flera, 

presentation av försäkringsbrev som utgör värdepapper, verkan av förfogandet på 

förmånstagarens rätt samt i panthavares rätt. Slutligen behandlas, i de avslutande 

paragraferna, regler om förfoganden i strid mot inkomstskattelagens bestämmelser 

respektive förverkande av förmånsrätt. Denna uppsats behandlar dock enbart den 

arvsrättsliga aspekten av förmånstagarförordnandet och därmed kommer följande 

redogörelse att fokusera enbart på de stadganden som har ett nära samband med just 

denna. 

 

                                                        
148 Prop. 1986/87:86, s. 58. 
149 Prop. 1986/87:86, s. 59. 
150 Lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. Oktober 2006 med senere ændringer. 
151 Pensionsopsparingsloven, lov nr. 293 af 24. April 1996 med senere ændringer – senest lov nr 516 af 6. Juni 2007. 
152 Kristian Feldthusen, Nielsen, Arveretten, s. 221. Angående definitionerna av de danska begreppen se a.a., s, 13-14. 
153 Kristian Feldthusen, Nielsen, i not 152 a.a., s. 221. 
154 Prop. 1986/87:86, s. 59. 
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6.2.1 Grundläggande förutsättningar och definitioner 

 
I FAL:s första paragraf behandlas försäkringstagarens rätt att förfoga över försäk-

ringen genom förmånstagarförordnande. Livförsäkringen kan sägas uppfylla två 

viktiga funktioner. Till att börja med ges en möjlighet åt försäkringstagaren att frångå 

reglerna om bodelning och arvskifte genom att själv avgöra vem försäkringsbeloppet 

ska utgå till, se 14:7 1 st. FAL. Sedan innebär detta förordnande ett visst skydd mot 

försäkringstagarens borgenärer efter dödsfallet, enligt 15:2 ff. FAL.155 Förordnandet 

är således till för försäkringstagarens intresse av att disponera över sin 

försäkringsersättning och denna kan göra detta till antingen en juridisk eller en fysisk 

person. Dessutom kan försäkringsbolaget inte begränsa försäkringstagarens rätt 

genom att inskränka möjliga förmånstagare genom villkorsbestämmelser.156 

Försäkringstagaren kan utöver detta fördela försäkringsbeloppet mellan flera för-

månstagare, eller låta beloppet tillfalla en person och återbäringen en annan. 

Ytterligare en rättighet är att förordna om flera förmånstagare med rätt efter 

varandra.157 I detta sammanhang kan upplysas om att tolkningsregeln, framtagen i 

rättspraxis, innebärande att legala arvingar har rätt till sekundosuccession i 

försäkringsbelopp som tillfallit efterlevande make, gäller även här. Detta förutsatt att 

uppgift om detta saknas i förmånstagarförordnandet.158  

 

Med hänsyn till att det rör sig om individuella försäkringar är det enbart 

försäkringstagaren som har rätt att utse förmånstagare.159 Denna rätt är personlig och 

går således inte att överlåta till något ombud. Inte heller kan denna rätt övergå till 

dödsbo eller konkursbo.160 Att det är på detta viset markeras tydligt i lagstiftningen 

där det uttrycks på så sätt att försäkringstagaren sägs ha rätt att ”själv” förfoga över 

försäkringen. Det nyss nämnda måste dock skiljas från situationen då ny ägare till 

försäkringen uppstår på grund av bodelning, arv eller exekution där den nya ägaren 

har rätt att förfoga över försäkringen.161 

 

                                                        
155 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 405. 
156 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 467. 
157 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 406. 
158 Walin, Lind, i not 157 a.st. 
159 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 468. 
160 Prop. 2003/04:150, s. 287. 
161 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 406. 
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En annan fråga som dyker upp är huruvida förmånstagarförordnanden kan tas in i 

försäkringsbrevet. Försäkringsbranschen menar att denna möjlighet är av stort 

värde.162 Det är dessutom särskilt vanligt att så sker vid grupplivförsäkringar och 

branschen menar vidare att ett motsvarande behov finns på området för individuell 

försäkring.163 Enligt dagens reglering är det fullt tillåtet att göra på detta sätt, 14:3 2 

st. FAL. 

6.2.2 Formkraven 

 
Formkraven för ett förmånstagarförordnande återfinns i 14:3 FAL. Förordnandet 

måste göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsbolaget. 

E-post är alltså inte godkänt, men ett faxat undertecknat original har däremot ansetts 

uppfylla kraven och detta beror på att förordnandet är så nära besläktat med 

testamente.164 Meddelandet ska vara riktat till försäkringsbolaget och dessutom ska 

försäkringstagaren ha vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att ha fått meddelandet 

översänt till bolaget.165 Det krävs ingen registrering av förordnandet hos 

försäkringsbolaget. Att handlingen kommit försäkringsbolaget till handa innan 

försäkringsfallet inträffar är inte heller något som anses nödvändigt.166 Det sagda 

innebär dock att ett förordnande som försäkringstagaren enbart låtit ligga är ogiltigt. 

Vad som avgör huruvida försäkringstagaren gjort vad som krävts får utredas med 

hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet.167 Till skillnad från testamente krävs 

inga vittnen och inget krav på samtidig närvaro (unitas actus) förutsätts för dess 

giltighet.168 Rekvisiten är således inte lika stränga vid upprättandet av förordnandet, 

men däremot gäller hårdare regler vid återkallelse för ett förmånstagarförordnande 

än de för testamente.169  

 

Möjligheten att upprätta ett nödtestamente enligt 10:3 ÄB saknar motsvarighet när 

det kommer till förmånstagarförordnanden, men det kan tänkas att förordnanden 

under sådana former kan falla in under meddelanden avsedda för försäkringsbolaget. 

                                                        
162 Prop. 2003/04:150, s. 287. 
163 Prop. 2003/04:150, s. 287. 
164 Prop. 2003/04:150, s. 287. 
165 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 410. 
166 Walin, Lind, i not 165 a.st. 
167 Walin, Lind, i not 165 a.st. 
168 Walin, Lind, i not 165 a.st. 
169 Walin, Lind, i not 165 a.st. 



 42 

Muntliga förordnanden antecknade i försäkringsbrevet är dock inte giltiga.170 Ett 

rättsfall som belyser det nyss sagda är NJA 1982 s. 390. En svårt sjuk man hade på 

en papperslapp förordnat om sin grupplivförsäkring till förmån för sin syster. Detta 

hade skett i vänners närvaro och dagen efter avled mannen. Efter detta överlämnades 

lappen till försäkringsbolaget. Detta ansågs, enligt den tidigare lagstiftningen171, 

uppfylla kravet.  

 

De formkrav som gäller för upprättandet av förmånstagarförordnandet har en tydlig 

sammankoppling till reglerna för testamente. I 14:11 2 st. FAL172 finns en direkt 

hänvisning till 9:1 ÄB angående myndighetskravet för den som ska förordna om 

förmånstagare. Undantaget är för den som är 16 år, som förvärvsarbetar och vill 

uppföra en tjänstegrupplivförsäkring för sig själv. Utöver denna hänvisning finns 

även den till reglerna i 13:2-3 ÄB avseende psykisk störning. Tvång, missbruk av 

oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning och så vidare är ageranden som 

påverkar huruvida upprättandet kan anses giltigt eller inte. Någon bestämmelse som 

den i 13:1 ÄB inte har ansetts behövas då förordnandet redan vid brist enligt antingen 

9:1 ÄB eller 14:3 FAL är ogiltigt.173 

 

Uppfylls inte ovan angivna krav på ett giltigt förordnande ska försäkringsbeloppet 

fördelas på samma sätt som om inget förordnande gjorts. Ersättningen ingår alltså i 

den avlidnes kvarlåtenskap vid förordnande för dödsfall, eller i hans förmögenhet. I 

dessa fall blir kapitlet inte alls tillämpligt.174  

6.2.3 Återkallelse av förmånstagarförordnande 

 

Den andra paragrafen behandlar rätten att ändra och återkalla ett förmånstagarför-

ordnande. Bestämmelsen gäller för alla fall då förordnandet inte gjorts oåterkalle-

ligt.175 Återkallandet måste naturligtvis ske innan försäkringsbeloppet utgår, vilket 

motiveras med hänsyn till borgenärernas intresse av att veta vem det är som ska 

tilldelas beloppet så tidigt som möjligt.176 I detta sammanhang krävs att en närmre 

                                                        
170 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 410. 
171 lag (1927:77) om försäkringsavtal. 
172 I första paragrafens sista stycke berörs situationen då förmånstagaren inte är född eller avlad vid förordnandet. I dessa fall gäller 

lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda.  
173 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 407. 
174 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 468. 
175 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 408. 
176 Walin, Lind, i not 175 a.st. 
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specifikation kring när tidpunkten för utbetalning av ersättningen anses äga rum. I 

lagens mening utgörs denna tidpunkt av själva försäkringsfallet. Detta ska dessutom 

anges i försäkringsavtalet.177 Någon hänsyn till den tid försäkringsbolaget behöver 

för att kunna betala ut beloppet tas däremot inte.178 Möjligheten att återkalla ett 

förordnande tillerkänns inte dödsboet efter försäkringstagarens död.  

 

Det finns dock, som tidigare nämnts, en möjlighet för försäkringstagaren att göra 

förordnandet oåterkalleligt. Detta innebär helt enkelt att ett sådant förordnande inte 

går att återkalla och inte heller att ändra på. Det senare gäller åtminstone då resultatet 

blir till nackdel för förmånstagaren. Att förordnandet är oåterkalleligt måste anges 

vid upprättandet och då riktas till förmånstagaren särskilt, men det finns inga 

särskilda formkrav för dess giltighet. Intressant är även att försäkringstagaren inte 

behöver informera försäkringsbolaget om detta för att det ska anses bindande och att 

bevisbördan ligger på förmånstagaren. En särreglering finns när det gäller ett 

oåterkalleligt förordnande till make och hänger ihop med 8:1 2 st. äktenskapsbalken 

(1987:230) (fortsättningsvis ÄktB). I det fallet krävs att förordnandet registreras 

enligt reglerna för gåva mellan makar för att det ska åtnjuta skydd gentemot 

försäkringstagarens borgenärer.179 

6.2.4 Tolkning av förmånstagarförordnande 

 
När det gäller tolkning av förmånstagarförordnande finns två tolkningsregler i 14:4-

6 FAL. Dessa har en motsvarighet i 11:2-9 ÄB. Bestämmelserna utgör 

presumtionsregler vilka bygger på avsikten hos en normal försäkringstagare. Med 

tanke på att det rör sig om presumtionsregler väger dessa inte lika tungt som 

försäkringstagarens vilja och får således ge vika för denna vid en konflikt. 

Bevisbördan ligger på den part som vill frångå ordalagen. Dessa tolkningsregler 

gäller för både vanliga och oåterkalleliga förordnanden.180 

 

 

                                                        
177 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 105. 
178 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 408. 
179 Angående detta stycke se Walin, Lind, i not 178 a.st. 
180 Angående detta stycke se Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar 

m.m., s. 412. 
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6.3 Förmånstagarförordnandets förhållande till testamentsrätten 

 
Nästa fråga blir den om vad testamente har för förhållande till förmånstagarför-

ordnandet. Ett sådant förordnande kan inte göras giltigt genom ett användande av 

testamente, men testamente kan ha viss inverkan på fördelningen av försäkrings-

beloppet.181 I sammanhanget fyller förordnandet två viktiga funktioner, särskilt vid 

livförsäkring. Å ena sidan kan försäkringstagaren förordna om att 

försäkringsbeloppet går till någon annan än om det fördelats enligt reglerna om arv 

och bodelning, beloppet ingår då inte i dödsboförvaltningen. Å andra sidan kan för-

ordnandet innebära ett skydd mot försäkringstagarens borgenärer efter dödsfallet.182 

Institutet är speciellt och särskilt från gåva och testamente, trots dess benefika 

karaktär.183 

 

En försäkringstagare kan inte ändra eller återkalla ett förordnande genom 

testamente.184 Detta innebär emellertid inte att testamentet saknar betydelse för ett 

förmånstagarförordnande, utan detta kan få viss verkan när ett förordnande ska 

tolkas. HD har i detta sammanhang varit väldigt restriktiv, men möjligheten finns 

likväl att tillgå. I NJA 1966 s. 355 (arvsskattemål) hade ett förordnande till förmån 

för universella testamentstagare gjorts. Tidigare hade försäkringstagaren meddelat 

ett annat förordnande för dennas arvingar beträffande försäkring, men detta hade inte 

uppfyllt rekvisiten enligt den tidigare regleringen. Det nya förordnandet hade dock 

inte inneburit ett återkallande av det tidigare eftersom förordnandet inte skriftligen 

hade meddelats försäkringsgivaren eller antecknats på försäkringsbrevet. Utöver 

detta ansågs inte heller testamentet inverka på tolkningen av 

förmånstagarförordnandet.  

6.4 Särskilt om 14:7 FAL 

 
Det finns en princip som varit gällande sedan tillkomsten av 1927 års lagstiftning på 

försäkringsområdet och den har tidigare nämnts i denna uppsats. Försäkringsbelopp 

som utfaller efter försäkringstagarens död ingår inte i dennas kvarlåtenskap.  Detta 

är en mycket viktig princip och har tagits in på Lagrådets förslag.185 Förordnandet 

                                                        
181 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 410. 
182 SOU 1986:56, s. 361 samt Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 467. 
183 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 467. 
184 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 410. 
185 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 477. 
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ska respekteras och det finns sällan stöd för att frångå uppfattningen om att detta 

normalt sett också ger uttryck för försäkringstagarens önskemål.186 För-

säkringsersättningen är dessutom oåtkomlig för dödsbodelägare eftersom den går 

direkt till förmånstagare, när sådan finns, men den är inte helt oåtkomlig för 

eventuella borgenärer.187 Huruvida förordnandet är återkalleligt eller inte har ingen 

betydelse i detta avseende.188 Som tidigare sagts gäller dock de vanliga reglerna om 

egendoms fördelning även här när någon förmånstagare inte utsetts, även om 

situationen är ovanlig.189 

6.4.1 Jämkningsregeln 

 
Istället för den tidigare regleringen infördes, efter 1987 års reform, en möjlighet för 

efterlevande make eller bröstarvinge att föra talan direkt mot förmånstagaren för det 

fall förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat. Möjligheten till 

jämkning finns att tillgå oavsett vem som är förmånstagare, men den är enbart avsedd 

för make eller bröstarvinge. 190 Förordnanden till förmån för bröstarvinge innebär 

inget hinder i detta avseende, utan övriga bröstarvingar kan påkalla jämkning också 

i dessa fall. Dessutom kan förmånstagaren själv formellt sett begära jämkning, även 

om det är osannolikt att detta kan anses uppfylla villkoret för skälighet. I det senare 

fallet handlar det kanske om att en förmånstagare får mindre av 

försäkringsersättningen än en annan, och således vill jämka detta förhållande till 

nackdel för övriga förmånstagare.191  

 

Vid en jämkning enligt 14:7 2 st. FAL kan försäkringsbeloppet helt eller delvis till-

falla den yrkande parten.192 Omständigheter som kan innebära att förordnandet helt 

ska jämkas kan vara att försäkringsbeloppet är relativt litet och att det därtill finns 

andra tillgångar som är betydande, vilka enligt testamente ska tillfalla förmånstaga-

ren.193 Är fallet på det sätt att förmånstagaren fått flera försäkringsbelopp kan en 

jämkning av ett av förordnandena anses motiverat. Övriga förordnanden lämnas då 

                                                        
186 SOU 1986:56, s. 361. 
187 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 477. Angående borgenärer se mer i 15 kap. FAL. 
188 Prop. 2003/04:150, s. 1097. 
189 Prop. 1986/87:86, s. 58. 
190 Prop. 1986/86:86, s. 60.  
191 NJA II 1987, s. 142. 
192 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken; Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., s. 402. 
193 NJA II 1987, s. 142. 
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orörda.194 Vid diskussionen om införandet av denna regel förekom en del skiljaktig-

heter mellan de olika beredande utskotten. Familjelagssakkunniga var av den in-

ställningen att någon möjlighet till jämkning inte skulle erbjudas alls, förutom i de 

fall då försäkringstagaren avlider innan en bodelning på grund av äktenskapsskillnad 

hunnit komma till stånd.195 Remissinstanserna däremot ansåg att en viss möjlighet 

till jämkning borde behållas, om än i en smidigare utformad regel som tar hänsyn till 

både omständigheterna i det enskilda fallet samt gör jämkningen till en angelägenhet 

bara mellan förmånstagaren och den som begär jämkning.196 Särskilt om det finns 

särkullbarn som missgynnas av förordnandet fanns det, enligt instansen, anledning 

att kunna påkalla jämkning.197 

 

Efter 1987 års reform och vid införandet av nya FAL lade lagstiftaren till den ovan 

angivna regeln och den är som sagt av central betydelse. I propositionen till 

ändringen hänvisar lagstiftaren tillbaka till de ursprungliga motiven och där framgår 

hur denna jämkning ska hanteras av domstolen och hur bedömningen ska gå till. 

Jämkningsmöjligheten ska utredas med utgångspunkt i en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet.198 Vidare ska denna bedömning enbart 

göras så långt att det kan motiveras av oskäliga resultat i förhållande till make och 

bröstarvinge.199 Enligt andra meningen anges att särskilt vissa förhållanden ska 

behandlas.  

 

Huruvida resultatet av förmånstagarförordnandet kan anses oskäligt gentemot make 

eller bröstarvinge bedöms särskilt utifrån skälen för förordnandet samt 

förmånstagarens och makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden. När det 

gäller just skälen för förordnandet menar Bengtsson att man i allmänhet kan utgå från 

att förordnandet är genomtänkt. Förmånstagaren kan vara i behov av ersättningen 

samtidigt som make och barn har en tryggad ekonomi.200 Även i motiven till 

bestämmelsen tycks detta vara den rådande uppfattningen.201 I detta sammanhang 

kan NJA 1995 s. 423 belysa hur bedömningen går till i praktiken. I förevarande fall 

                                                        
194 NJA II 1987, s. 142. 
195 Prop. 1986/87:86, s. 57. 
196 Prop. 1986/87:86, s. 61. 
197 Prop. 1986/87:86, s. 60. 
198 NJA II 1987, s. 142. 
199 NJA II 1987, s. 142, jfr prop. 2003/04:150, s. 1097 f.  
200 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 477. 
201 NJA II 1987, s. 143. 
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hade ett gift par utsett sina två gemensamma döttrar till förmånstagare i 

livförsäkringar. Dessutom fanns två särkullbarn på pappans sida, vilka yrkade på 

jämkning av detta förmånstagarförordnande med hänsyn till att resultatet skulle vara 

oskäligt, i enlighet med 14:7 2 st. FAL. Till saken hör att dessa särkullbarn 

konstaterades ha en god möjlighet att försörja sig själva, medan de två gemensamma 

barnen inte hade samma förutsättningar. HD tar i fallet fasta på just dessa 

omständigheter och konstaterar att bedömningen om oskälighet enligt nämnda 

paragraf ska ha som utgångspunkt att förordnandet ska respekteras, även om det 

innebär att några av familjemedlemmarna behandlas olika.202  

 

Domstolen framhäver förarbetenas uttalanden om att jämkning enligt denna 

bestämmelse enbart ska bli aktuell i ganska särpräglade fall, till exempel om den som 

yrkar detta är i behov av ekonomiskt stöd. I nyss nämnda fall kunde det snabbt 

fastställas att något ekonomiskt stöd inte kunde motivera jämkning. Normala 

inkomster och en möjlighet att kunna försörja sig själv och sin familj innebär därmed, 

med hänsyn till det nyss sagda, att någon jämkning inte kan komma till stånd. Är 

förordnandet däremot ett tydligt handlande i syfte att göra någon bröstarvinge arvlös 

kan andra skäl tala för att en jämkning borde ske. Något som särskilt mycket talar för 

en jämkning med denna motivering är om det, vid sidan av försäkringen, inte finns 

någon nämnvärd kvarlåtenskap.203 Det finns således en möjlighet att argumentera 

utifrån en slags allmän rättvisesynpunkt, vilken kan föranleda skäl till jämkning.204  

 

I motiven till jämkningsmöjligheten lyfts emellertid fram att det kan finnas fullt 

respektabla skäl bakom att försäkringstagaren vill göra skillnad mellan barn vilka har 

olika behov av försörjning, exempelvis om denna har yngre barn som fortfarande går 

i skolan.205 Istället ska särskilt stor vikt fästas vid förmånstagares respektive makens 

eller bröstarvinges ekonomiska förhållanden.206 Precis som HD säger i NJA 1995 s. 

423 är jämningsregeln avsedd enbart för särpräglade fall när den som begär det är i 

behov av ekonomiskt stöd.207 Försäkringen kan exempelvis utgöra en fortsättning på 

den försörjning som försäkringstagaren gett barnet under dennas livstid. Ett syskon 

                                                        
202 Även i SOU 1986:56, s. 361 framhålls detta som en stark princip. 
203 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 477. 
204 Se även prop. 1986/87:86, s. 104. 
205 NJA II 1987, s. 143 f. Samt prop. 2003/04:150, s. 1097 f.  
206 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 477. 
207 Bengtsson, i not 206 a.st. 
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eller en god vän till försäkringstagaren kan ha haft problem med ekonomin och 

således stå som förmånstagare. Dessa synpunkter måste naturligtvis vägas mot övriga 

omständigheter och då särskilt skälen för förordnandet.208  

 

I motiven framhålls att det dessutom hör till ovanligheterna att någon skulle ge sin 

enda tillgång till någon utomstående och därigenom frånta sin make och sina barn en 

möjlighet till en rimlig försörjning. I linje med detta resonemang konstateras att 

försäkringstagaren oftast har en närmast tryggad ekonomi genom egna tillgångar, sin 

andel i kvarlåtenskapen eller genom andra försäkringar.209 I ett annat rättsfall, RFS 

2004:38210, uttalas i detta sammanhang att ”för att jämkning skall ske måste dessutom 

krävas att situationen är speciell på så sätt det framstår befogat och rimligt att frångå 

försäkringstagarens vilja”. Hur försäkringstagaren har behandlat övriga 

bröstarvingar är också av stor vikt när det kommer till bedömningen och det handlar 

om huruvida denna har på ett otillbörligt eller systematiskt sätt missgynnat någon av 

sina dessa. Tingsrätten framhåller i förevarande fall också att förarbetsuttalandena 

bakom bestämmelsen ”nog bör ses mot bakgrund av arvsrättens och 

äktenskapsbalkens regler och värderingar” och dessutom ”att det förefaller 

rekommendabelt att jämkningsmöjligheten i 104 § FAL begagnas med beaktande av 

gällande äktenskaps- och arvslagstiftning”. Detta gällde den tidigare utformningen 

av FAL, men kan nog än idag anses gällande i viss utsträckning. 

 

En annan aspekt som skulle kunna tas med i bedömningen är om förmånstagaren i 

god tro har konsumerat en del av försäkringsbeloppet. Förmånstagaren har kanske på 

grund av detta vissa återbetalningssvårigheter. Sådana omständigheter skulle kunna 

vägas in i bedömningen.211 Förekommer däremot vederlag kan någon jämkning 

naturligtvis aldrig komma till stånd.212 Enligt motiven skulle inte ens fall då make 

eller sambo är förmånstagare, innebärande att gemensamma barn förbigås genom 

förordnandet, kunna föranleda jämkning. Omständigheter som att barnen är 

underåriga och saknar tillgångar är inte heller något som har någon betydelse. Rör 

det sig däremot om ett särkullbarn med ett behov av ekonomiskt stöd kan en 

                                                        
208 NJA II 1987, s. 143-144. 
209 NJA II 1987, s. 143. 
210 Rättsfall Försäkring och skadestånd, utgivet av Försäkringsförbundet sedan 1982. 
211 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 478. 
212 NJA II 1987, s. 144. 
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jämkning komma till stånd.213 Inte nog med detta så kan omständigheter som 

huruvida maken och bröstarvingarna eller förmånstagaren haft anledning att anta att 

försäkringsersättning skulle komma att utfalla. Sådant kan fallet vara om förord-

nandet exempelvis gjorts oåterkalleligt.214 Slutligen finns även försäkringens art att 

ta hänsyn till. Finns förordnandet i en grupplivförsäkring kan jämkning sällan ske, 

men rör det istället livförsäkring kan det faktum att sparmoment finns i försäkringen 

medföra en större chans till jämkning.215 

 

I 14:7 3 st. stadgas att en särskild regel gäller om försäkringstagaren avlider innan 

bodelning efter en äktenskapsskillnad har hunnit komma till stånd, eller sedan det 

har dömts om äktenskapsskillnad. Innebär förordnandet att denna make inte kan få 

ut sin del i boet vid en bodelning är förmånstagaren skyldig att avstå det som fattas. 

Denna regel har, som tidigare nämnts, bedömts vara så skyddsvärd av både 

familjelagssakkunniga och remissinstanserna att den fått stå kvar även efter 

reformen.  

 

Förmånstagarförordnandet har inte bara en sammankoppling till det förstärkta lag-

lottsskyddet avseende gåvor för dödsfalls skull, utan även för fall då förordnandet 

kan aktualisera reglerna om förskott på arv. I NJA 1996 s 428 uttalade HD i detta 

sammanhang att ett sådant förordnande till förmån för bröstarvinge inte påkallar av-

räknande som förskott på arv, om inte detta särskilt föreskrivits eller med hänsyn till 

omständigheterna kan anses ha varit försäkringstagarens avsikt. Det finns således en 

presumtion om att sådan avräkning enbart ska ske om det framgår att detta var 

arvlåtarens vilja.  

 

Slutligen ska tidsfristen för att kunna påkalla jämkning att beröras. Jämkning måste 

begäras inom ett år från det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades 

eller dödsboanmälan gjordes. Fristen är påkallad av Svensk Försäkring216 i ett särskilt 

yttrande. Motiven bakom denna är bland annat att jämkningskrav inte ska kunna 

framställas efter lång tid eftersom det kan leda till olyckliga resultat i enskilda fall. 

                                                        
213 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 478. 
214 Bengtsson, i not 213 a.st. 
215 Bengtsson, i not 213 a.st. 
216 Tidigare Svenska Försäkringsbolags Riksförbund. Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. 
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Dessutom är denna tidsfrist överensstämmande med den i 7:4 ÄB och en 

motsvarighet fanns också i Norges förslag till motsvarig lagstiftning.217 

 

 

                                                        
217 Prop. 1986/87:86, s. 61. 
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7. Analys 

 
En genomsyrande princip i stora delar av arvsrätten synes vara bröstarvinges, näst-

intill ovillkorliga, rätt till arv efter sin förälder. Det är enbart i särskilt uttryckta fall 

som denna viktiga ståndpunkt får frångås. Detta hänger ofta ihop med de släktband 

som motiverar gällande reglering av arvsrätten och verkar vara en mycket 

skyddsvärd grundregel. Regeln har ansetts så viktig att den är överställd arvlåtarens 

rätt att fördela sin egendom efter eget tycke. Skälet till gällande reglering är att en 

utgångspunkt om att arvlåtaren normalt sett inte har en avsikt att göra någon i sin 

närmsta familjekrets arvlös föreligger. Dennas vilja kan, med hänsyn till detta, inte 

heller kan anses vara sådan. Utformningen var säkerligen rimlig vid ÄB: s tillkomst, 

och ett bra tag därefter, men i dagens läge torde familjeförhållanden inte vara ett lika 

starkt band och därmed blir inte heller arvlåtarens vilja att upprätthålla dessa, genom 

rättvis fördelning av sin egendom, lika självklar. Likväl har lagstiftaren bedömt att 

behovet av laglotten fortfarande finns och att särskilt bröstarvinges ställning bör 

stärkas i förhållande till andra arvtagare.  

7.1 Förmånstagarförordnade i förhållande till det förstärkta laglottsskyddet 

 

För att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras gäller som bekant att det ska 

handla om gåvor för dödsfalls skull. Det finns två situationer där det talas om sådana 

gåvor. Den ena är gåvor i nära anslutning till dödsfallet, och den andra är gåvor då 

arvlåtaren behållit nyttjanderätten till egendomen. Båda situationerna utgör gåvor för 

dödsfalls skull, ad mortis causa. Som också behandlats innebär en gåva som kan 

anses vara förskott på arv inte att egendomen ska återbäras till dödsboet. Istället ska 

denna avräknas laglotten. Detta skiljer sig således från fallet med det förstärkta 

laglottsskyddet, där återbäring ska ske. Det är dock tydligt att reglerna i 7:4 ÄB är 

betydligt starkare än de som föreskrivs om förskott på arv. Detta förstås 

huvudsakligen genom att arvlåtarens vilja inte tillmäts lika stor vikt, att gåvans värde 

utreds vid dödsfallet, att det finns en återbäringsskyldighet samt att regeln generellt 

sett ger ett bättre ekonomiskt skydd om gåvans värde är större än kvarlåtenskapen.  

 

Tillämpningen av 7:4 ÄB är strikt och få utrymmen för undantag lämnas på grund av 

detta. Ett undantag är den så kallade ettårsfristen för bröstarvinge inom vilken denna 
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får göra gällande krav på utfående av laglott, och ett annat är möjligheten till 

undantag med hänsyn till särskilda skäl. Den senare kan sägas utgöra en slags 

säkerhetsventil. I många fall resulterar bedömningen av 7:4 ÄB i att bröstarvinges 

rätt till arv väger tyngre än andra motstående intressen. De skäl vilka kan påkalla ett 

undantag med hänsyn till särskilda skäl kan till exempel vara om gåvan ges som 

kompensation för arbete. I sådana fall blir det helt naturligt att gåvan ska behandlas 

annorlunda och falla utanför bestämmelsens tillämpningsområde. 

Undantagsmöjligheten är sannolikt inte avsedd att användas särskilt ofta och viss 

restriktivitet föreligger.  

 

I Walins artikel konstateras att en hel del av de rekvisit som finns inom regleringen 

för laglottsskyddet är subjektiva och därmed svåra att bevisa. Frågan huruvida gåvan 

faktiskt har bortgivits är ett sådant problem. Det kan mycket väl vara så att 

mottagaren inte anser sig ha fått någon gåva eller att denna förnekar att sådant är 

fallet. Har dessutom bortgivande skett en lång tid tillbaka och långt innan arvlåtarens 

bortgång ställs man inför ytterligare svårigheter. Utöver detta är syftet med gåvan är 

mycket svårt att bevisa. I förarbetena till det förstärkta laglottsskyddet finns 

dessutom kravet på att gåvogivarens avsikt ska beaktas. Samtidigt talas det om att 

gåvan ska vara att likställa med testamente och det krävs ingen avsikt hos testator att 

kringgå laglottsreglerna. Vid en bedömning av huruvida en gåva enligt 7:4 ÄB kan 

anses ge uttryck för arvlåtarens vilja att kringgå laglottsskyddet, blir fallet 

svåravgjort. Situationen blir särskilt svår när ett sådant krav inte ställs vid testamente. 

En grundläggande regel i detta sammanhang är som bekant att en gåva enligt 7:4 ÄB 

ska vara att jämställa med testamente. Att införliva ett krav på sådan avsikt medföljer 

en svårighet i förhållande till kravet på likställande med testamente, där motsvarande 

reglering saknas. I NJA 1973 s 687 fastställde emellertid HD att något krav på sådan 

avsikt hos gåvogivaren inte uppställs. Bestämmelsen i 7:4 ÄB kan således bli aktuell 

oaktat gåvogivares avsikt i detta hänseende. Walins kritik på området bör, i och med 

detta rättsfall, därmed anses överensstämma med uppfattningen hos domstolen.   

 

Det förefaller sig underligt att lagstiftaren, vid det förstärkta laglottsskyddet, upp-

rätthåller ett sådant starkt skydd för bröstarvinges ställning, för att sedan införa en 

bestämmelse i FAL om förmånstagarförordnande vilken innebär att nämnda skydd 

kan åsidosättas. Motiven bakom 7:4 ÄB har varit att stärka bröstarvinges ställning 
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och att tillförsäkra denna en absolut miniminivå av skydd. Dessutom har principen i 

många fall och utredningar (särskilt av familjelagssakkunniga) kritiserats och 

ifrågasatts i ett modernt samhälle. Bakom bestämmelsen om 

förmånstagarförordnandet finns också en stark uppfattning om att denna ska anses 

ha ett sådant syfte att det bör stå sig. Det har ansetts att försäkringstagarens vilja ska, 

så långt det är möjligt, respekteras och ifrågasättas enbart i särskilt missgynnande 

situationer. Allt som oftast upprätthålls försäkringstagarens vilja och makes 

respektive bröstarvinges intressen av att få ut sin laglott får stå tillbaka.  

 

Anmärkningsvärt är också det faktum att make tagits med i jämkningsregeln enligt 

14:7 2 st. FAL. Make äger som bekant inte något laglottsskydd och har inte en särskilt 

skyddad position i förhållande till övriga arvingar. Formellt sett kan alltså 

efterlevande make skyddas av denna jämkningsregel, men i praktiken verkar det 

främst vara bröstarvinges rätt som avses. Praxisen på området för jämkning av 

förmånstagarförordnande är inte omfattande, precis som i övriga delar på 

försäkringsrättens område, och de flesta avgöranden som i denna uppsats behandlats 

har tagit sikte på bröstarvinges förhållande till jämkningsregeln. Även om 

bröstarvinges möjligheter till jämkning synes vara tämligen begränsade, återstår 

frågan om hur efterlevande makes utsikter ser ut. Med hänsyn till att dennas jämk-

ning inte är prövad i lika stor utsträckning blir det också svårt att uttala sig om dennas 

chanser. Ett rimligt antagande skulle kunna vara att bröstarvinge, mot bakgrund av 

dennas övergripande starka skydd på området, har en bättre möjlighet till jämkning 

än efterlevande make. Å andra sidan ser motiven till regleringen likadana ut 

oberoende av om det är make eller bröstarvinge som påkallar jämkningen. Det kan 

tänkas att lagstiftares avsikt har varit att just åstadkomma en jämbördig relation 

mellan dessa två parter, men skäl talar också för att det inte är på det sättet. Som 

tidigare sagts finns det skäl att anta att reglerna i 14:7 FAL generellt ska ses i ljuset 

av den allmänna regleringen kring arvsrätten. Detta talar i sådant fall för att 

bröstarvinges rätt ska anses mer skyddsvärd och därmed också för att dennas utsikter 

är bättre än de för en efterlevande make.   

 

När det gäller själva bedömningen av huruvida ett förmånstagarförordnande kan 

jämkas, med hänsyn till att detta leder till ett oskäligt resultat för make eller 

bröstarvinge, handlar det framförallt om förordnandets bakomliggande skäl samt 
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förmånstagares respektive jämkande parts ekonomiska förhållanden. Det ligger även 

här nära till hands att anta att domstolen skulle kunna söka vägledning i övriga 

arvsrättsliga regler om fördelning av kvarlåtenskapen, även om bestämmelsen finns 

i den försäkringsrättsliga regleringen och inte i ÄB. I enlighet med, vad som tycks 

vara Walins uppfattning, kan resultatet av ett förmånstagarförordnande som får stå 

sig mot ett laglottsanspråk anses stötande, åtminstone i vissa fall. Detta blir särskilt 

påfallande eftersom laglotten förtjänar skydd mot både gåva och testamente av 

arvlåtaren. Det kan tänkas att denna regel är införd som ett resultat av detta 

resonemang. Samtidigt har man antagit att jämkningen, med sitt behov av en 

svårhanterlig skälighetsbedömning, endast skall aktualiseras mycket sällan. Av vad 

som framkommit i tidigare avsnitt verkar 14:7 2 st. FAL vara lite av en bestämmelse 

för syns skull med liten, eller rentav ingen, praktisk betydelse. En jämkning från 

bröstarvingars sida skulle kunna bli aktuell men har visat sig svår att få till stånd 

under förhållanden som inte är att betrakta som oerhört missgynnande.  

 

Det skulle kunna tänkas att jämkning till följd av att någon utomstående angetts som 

förmånstagare har bättre förutsättningar än de då en bröstarvinge har det. I linje med 

de allmänna arvsrättsliga reglerna är utgångspunkten dock att behålla arvet inom 

släkten. Det verkar däremot finnas lite stöd för denna tanke i praxis där det istället 

tycks vara lättare att få till stånd en jämkning i de fall då bröstarvingar behandlas 

olika. Kanske har det istället visats vara helt irrelevant till vem 

försäkringsersättningen ska tillfalla. Det krävs bara att bröstarvinge eller efterlevande 

make ska drabbas av ett oskäligt resultat med anledning av 

förmånstagarförordnandet. En slags jämbördig relation mellan bröstarvinge och 

efterlevande make verkar ha varit lagstiftarens utgångspunkt på området och det 

finns få argument för att utfallet skulle bli olika beroende på vilken part det är som 

påkallat jämkning.  

 

Liksom vid bedömningen av 7:4 ÄB finns även vid förmånstagarförordnande ett 

mycket subjektivt rekvisit. Skälen för förordnandet framhålls, i både motiv och 

praxis, som särskilt viktiga vid en bedömning av huruvida en jämkning kan komma 

till stånd. Det ligger dock en bevissvårighet i detta eftersom försäkringstagarens vilja 

är subjektiv. Redan däri kan en stor problematik att få till stånd en jämkning ligga. 
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Kraven är höga när det gäller frågan om försäkringstagarens vilja att frånta någon av 

sina bröstarvingar, eller sin efterlevande make, deras arv. 

 

Tanken är att regeln om jämkning enbart ska aktualiseras i särskilt ogynnsamma 

situationer då bröstarvinge eller efterlevande make är oförmögna att försörja sig 

själva och sin familj. Bestämmelsen kan också aktualiseras i andra fall som till ex-

empel om försäkringstagaren avsett göra någon av sina arvingar arvlösa. I motiven 

bakom regleringen, både avseende laglotten och förmånstagarförordnandet, 

konstateras också att en slags utgångspunkt ändå får vara att arvlåtaren inte vill skapa 

någon orättvisa mellan sina arvingar. Det är dessutom mycket svårt att bevisa om 

försäkringstagaren haft för avsikt att kringgå laglottsreglerna och göra sina 

bröstarvingar eller sin make arvlösa. Har försäkringstagaren under sin livstid 

företagit en serie av handlingar vilka talar för att sådan avsikt kan detta naturligtvis 

innebära att en jämkning kommer till stånd, men detta får anses tillhöra en mycket 

ovanlig situation. I de flesta fall tycks syftet med förmånstagarförordnanden 

sammanfalla med motiven till varför möjligheten ens finns att tillgå, nämligen att 

säkra den ekonomiska tryggheten för sina efterlevande. Detta gäller naturligtvis inte 

för de fall då ersättningen från försäkringen utgår till någon utomstående, men i de 

fallen är det rimligt att anta att bröstarvingar och efterlevande make har en relativt 

tryggad försörjning. Det spelar dock ingen roll om barnen till försäkringstagaren är 

underåriga, vilket motiveras av att den efterlevande maken (föräldern) normalt sett 

har god förmåga att försörja barnet även efter att en av makarna avlidit. Vid 

särkullbarn är utsikterna möjligen större, men inte avsevärt större.  

 

Mot bakgrund av vad som ovan diskuterats blir det rimligt att ställa frågan om 

försäkringar kan utgöra en slags framtidens testamenten och om ett så kallat 

”kryphål” i lagstiftningen avseende det förstärkta laglottsskyddet har hittats, även om 

detta kanske inte har varit lagstiftarens avsikt. Det finns alltså ett, i allra högsta grad, 

stort utrymme att kringgå bröstarvinges starka rätt till arv, åtminstone i praktiken. 

Det blir svårt att tro att lagstiftarens avsikt har varit att just kunna kringgå det 

förstärkta laglottsskyddet, men i praktiken blir utfallet just detta. Tanken med 

jämkningsregeln som en slags ventil utgör en, på formella grunder, god förhoppning 

om att förmånstagarförordnandet inte ska användas i detta syfte, men effekterna av 

denna är minimala.  
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Förmånstagarförordnanden, i samband med livförsäkringar, har en mycket stor likhet 

med testamenten. Inte bara om man ser till formkrav och liknande, utan även om man 

ser till dess syften. Den stora skillnaden är emellertid att förmånstagarförordnanden 

har en starkare ställning i förhållande till det förstärkta laglottsskyddet än 

testamentet. Det kan anses egendomligt att regleringen ser ut på detta sätt, eftersom 

testamente verkar mycket mer angripbart än ett förmånstagarförordnande. Det 

förefaller sig därmed mycket intressant att lagstiftaren valt att separera på dessa två 

och gett förmånstagarförordnandet en sådan särskild ställning i förhållande till 

laglotten. Det synes onekligen vara på det sättet att rättshandlingarnas likheter 

innebär en möjlighet att använda sig av förmånstagarförordnandet som ett slags 

testamente. Arvlåtaren kan inte förordna om vilken egendom som helst i ett sådant, 

men med tanke på att livförsäkringsersättningar ofta utgör en större del av dödsboet 

blir den praktiska effekten påtaglig. I vissa fall kan det dessutom vara så att denna 

ersättning utgör arvlåtarens enda kvarlåtenskap och det är särskilt i dessa fall som 

regeln får sin allra största verkan.  

 

Sammanfattningsvis finns å ena sidan det förstärkta laglottsskyddet, vilket avser 

skydda bröstarvinges rätt till laglott, och å andra sidan förmånstagarförordnandet, 

vilket närmast fungerar som testamente och en möjlighet för försäkringstagaren att 

förordna om sin egendom. Förordnandet verkar i praktiken innebära en väldigt god 

möjlighet att frångå det skydd, som är tänkt att vara i princip orubbligt, till förmån 

för bröstarvinge. Oavsett om detta varit lagstiftares avsikt eller inte, blir resultatet 

onekligen gynnsamt för förmånstagaren och ett kryphål i laglottsskyddet verkar 

finnas.  

7.2 Lämpligheten av gällande reglering 

 
Slutligen återstår frågan om regleringen på området är lämplig mot bakgrund av vad 

som framkommit i uppsatsens materiella del. Laglotten har som huvudsyfte att 

tillförsäkra bröstarvinges rätt till arv. Motiven bakom regleringen är tydliga och tar 

avstamp i det nära släktskapet och vikten av att behålla arvet inom familjen. En stark 

uppfattning på området för laglottsregleringen verkar utöver detta vara att trygga den 

ekonomiska försörjningen för efterlevande bröstarvingar. I ett modernt samhälle där 

de flesta kan försörja sig själva och sin familj förefaller det sig anmärkningsvärt att 
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bröstarvinges rätt till arv särskilt bör skyddas. Idag handlar det närmast om barns rätt 

till arv efter sin förälder. Det är möjligt att det föreligger en rädsla om att en 

rättsordning utan laglottsskyddet skulle leda till att bröstarvingar behandlas orättvist, 

men frågan är hur befogad denna rädsla kan anses vara. Det finns föga anledning att 

tro att arvlåtaren har en generell avsikt att beröva bröstarvinge dennas del i arvet. 

Dessutom anses det vara en utgångspunkt att arvlåtaren behandlar sina barn lika. I 

dagens reglering finns också en möjlighet att fördela arvet på ett tämligen ojämlikt 

sätt mellan bröstarvingarna, utan att kringgå laglottsskyddet. Att arvlåtaren då skulle 

ha större incitament för en sådan behandling utan regleringen vinner följaktligen föga 

tilltro.  

 

Med ett starkt skydd för bröstarvinges rätt till arv kan det diskuteras huruvida 

förmånstagarförordnandet är en lämplig reglering. Att försäkringstagarens förmåga 

att förordna om sin försäkringsersättning värdesätts högt talar möjligen för att 

laglottens betydelse minskar och att varje persons rätt att själv bestämma hur dennas 

kvarlåtenskap ska hanteras får en större betydelse. Arvlåtarens självbestämmande får 

ett större utrymme och bröstarvingars arvsrätt ett lite mindre. Å andra sidan har ett 

flertal diskussioner kring laglottens bevarande resulterat i att den fått kvarstanna i 

svensk rätt. Dess fortsatta betydelse för arvsrätten har genom detta fastställts och 

bröstarvinges rätt skyddas.  

 

Det är dessutom på det sättet att allmänheten generellt sett tror att make har minst 

lika starka skyddsregler som bröstarvinge. Här finns således en tydlig diskrepans 

mellan gällande rätt och samhällets uppfattning om denna.  I 

förmånstagarförordnandet ges make en möjlighet att jämka detta, trots avsaknaden 

av arvsrätt mellan makar.  Möjligtvis är detta ett uttryck för lagstiftarens önskan att 

närma sig den uppfattning som råder hos allmänheten och ett modernare sätt att tänka 

på.  

 

Enligt lagstiftningen är det enbart vid fall då bröstarvinge mördat sin förälder som 

arvet helt uteblir. I övrigt innebär laglottsskyddet att bröstarvinge har rätt till sin 

laglott oavsett om denna utsatt sin förälder för andra typer av våld, psykisk terror 

eller liknande. Inget av detta anses tillräckligt oskäligt för att sätta dessa skyddsregler 

åt sidan. En förälder som blivit illa behandlad av sitt barn kan således inte 
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testamentera bort kvarlåtenskapen i syfte frånta denna sin rätt, utan stoppas av lagens 

regler. I en sådan situation kan det anses orimligt att föräldern inte ska få bestämma 

över sin egendom själv. Enligt Svante Thorsell utgör äganderättsskyddet ett 

argument för att en person ska få förordna om sin kvarlåtenskap. Något som är än 

viktigare är dock arvlåtarens vilja. Det skydd för laglotten som finns innebär 

följaktligen inte bara att äganderätten kränks, utan också att respekten för arvlåtarens 

vilja i stort avsevärt begränsas. Å andra sidan finns risken för missriktade viljor på 

grund av till exempel psykiska störningar eller liknande. Kanske finns laglotten kvar 

just för att denna risk existerar, men är den befogad? Självklart kan en bröstarvinge 

manipulera sin förälder till att fördela arvet enligt dennas önskningar, men i dessa 

fall finns annan reglering som kan komma åt problemet med rättshandlingar som inte 

kan anses ge uttryck för en faktisk vilja.  

 

Den ovan angivna diskussionen blir av central betydelse för att kunna besvara denna 

uppsats andra frågeställning eftersom regleringen för förmånstagarförordnande i viss 

mån går ut över den för laglotten. Utgör denna möjlighet att kringgå laglotten en 

lämplig reglering mot bakgrund av de motiv som finns och de resonemang som 

uppkommer med anledning av dessa? Enligt vad som framkommit kring 

laglottsskyddet, och den kritik som kan riktas mot detta, blir det rimligt att påstå 

följande. Gällande reglering på försäkringsrättens område rörande 

förmånstagarförordnanden kan utgöra en positiv utveckling på rättsområdet i den 

riktning som Svante Thorell förespråkar. Ser man till förarbetena bakom de båda 

regleringarna finns det däremot en del saker som talar för att 

förmånstagarförordnandet inte varit tänkt att fungera på detta sätt. Jämkningsregeln 

i 14:7 2 st. FAL är till exempel något som talar starkt för detta. Idag finns dessutom 

laglottsskyddet fortfarande kvar och har motiverats med släktens intresse av att 

behålla egendomen inom släkten. Det måste därmed tillmätas den betydelse som 

reglerna faktiskt utgör i svensk rätt. Med ett sådant resonemang kan utformningen av 

förmånstagarförordnandet i viss mån anses inkräkta på laglottens område och därmed 

ifrågasättas.  

 

Det kan emellertid också anses att laglotten har spelat ut sin roll i den moderna 

arvsrätten. Förmånstagarförordnandet blir då ett klart framsteg mot en reglering som 

anpassar sig efter en större betydelse av arvlåtarens vilja och den samhällsutveckling 
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som skett på området sedan reformen 1987. Det är anmärkningsvärt att en praktiskt 

sett mycket lönsam möjlighet till ett kringgående av laglottsskyddet finns på 

försäkringsrättens område, när laglottens ställning i arvsrätten bedöms vara så 

skyddsvärd. Hur situationen bör lösas med laglottsskyddet faller utanför ramen för 

denna uppsats, men klart är att regleringen som den ser ut idag kräver ett klargörande 

från lagstiftarens sida. I detta fall verkar det som att lagstiftningen går mot ett 

urholkande av laglottens betydelse och det blir rimligt att ställa sig frågan vilken 

betydelse laglotten ska ha för arvsrätten i framtiden. En reglering som den för ett 

förmånstagarförordnande, vilken ger ett större utrymme för var och en att förordna 

över sin kvarlåtenskap, föranleder en mer rimlig reglering som känns helt rätt 2014.  
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