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SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens syfte var att utreda de frågeställningar och problem som kan aktualiseras vid 

sekundosuccession när en make ärver med fri förfoganderätt framför bröstarvingar och arvingar i 

andra arvsklassen samt vilka konsekvenser rättsutvecklingen kan tänkas medföra. Rättspraxis på 

området har gått mot en urvattning av den fria förfoganderätten där denna allt mer kommit att likna 

den fulla äganderätten vilket kommit att stärka den efterlevande makens ställning på bekostnad av 

efterarvingarna men också arvlåtaren och dennes vilja med sitt arv.  

 

Lagreglerna avseende den fria förfoganderätten finns i ärvdabalkens tredje kapitel och infördes i 

samband med 1928 års reform när make gavs arvsrätt framför arvingar i andra arvsklassen. Trots att 

make fick arvsrätt framför gemensamma bröstarvingar 1987 har bestämmelserna kvar sin 

ursprungliga utformning. Lagtext och förarbetena ger knapphändig ledning och inte sällan uppstår 

komplicerade frågeställningar när arvet efter den sist avlidne ska fördelas.  

 

I rättspraxis har argumentet att den efterlevande maken endast ska behöva förfoga över en 

egendomsmassa ansetts väga tyngre än efterarvingarnas rätt till arv från sin arvlåtare. Den fria 

förfoganderättens enda egentliga skillnad mot arv med full äganderätt är en begränsning att 

testamentera över den kvotdel som tillfallit efterlevande make med fri förfoganderätt samt i vissa fall 

avhända sig egendom genom gåva om det medför en minskning av boet med en fjärdedel eller mer. 

 

Baserat på uppsatsens utredning drogs slutsatsen att lagreglerna avseende arv med fri förfoganderätt 

behöver ses över, kanske i första hand för att anpassas till makes arvsrätt framför bröstarvingar. 

Bröstarvingar ges ett knapphändigt skydd mot att efterlevande avhänder sig egendom genom gåva 

eftersom vederlagsreglerna utformades för att skydda arvingar i andra arvsklassen. Vidare får den 

först avlidnes arvingar inte alltid ta del i en värdeökning av boet som även skulle ha tillfallit dem 

eftersom reglerna om förkovran är svåra att tillämpa. En konsekvens av makes stärkta ställning kan 

tänkas vara en ökad testamentespraxis där handlingsutrymmet för den efterlevande inskränks samt att 

antalet arvsavståenden från särkullbarn minskar.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Makes legala arvsrätt framför gemensamma bröstarvingars infördes först 1987. Redan i samband med 

1928 års arvslag kom dock efterlevande make att ärva boet med fri förfoganderätt om den avlidne 

inte hade några bröstarvingar.1 Det var emellertid först i samband med reformen av ärvdabalken [cit. 

ÄB] som make gavs arvsrätt framför gemensamma barn vilket motiverades med ett behov för 

efterlevande make att kunna trygga och hålla samman boet.2 Genom de sociala reformer som införts 

under 1900-talet fanns det inte längre skäl att säkra bröstarvinges ställning på bekostnad av 

efterlevande make.3 

 

Då makar ärver varandra framför bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen uppstår en 

efterarvsrätt. Den del som härrör från den först avlidne ärvs med så kallad fri förfoganderätt och vid 

den sist avlidnes död ska denna del tillfalla den först avlidnes arvingar. De begränsningar som är 

förenade med denna typ av rätt regleras i ärvdabalkens tredje kapitel. Lagtexten beträffande arv med 

fri förfoganderätt är gammal och har inte förändrats sedan make gavs arvsrätt framför arvingar i andra 

arvsklassen. Då den ger knapphändig ledning har praxis haft stor betydelse men trots ett antal 

avgöranden från Högsta domstolen har kapitlet varit föremål för diskussion både från lagstiftaren4 

och i den juridiska litteraturen. Detta då det inte sällan uppstår komplicerade frågeställningar när arvet 

efter den sist avlidne ska fördelas, i första hand då makarna har olika arvsberättigade men även i fall 

då gemensamma bröstarvingar finns. Rättsutvecklingen har gått mot en urvattning av den fria 

förfoganderätten där denna kommit att allt mer likna den fulla äganderätten. Konsekvensen av denna 

rättsutveckling är att efterlevande makes ställning stärkts i första hand på efterarvingarnas bekostnad 

men i många fall även avseende den först avlidne och dennes faktiska vilja kring sitt arv. Fråga uppstår 

då om det i och med rättsutvecklingen avseende den fria förfoganderätten kommer att finnas ett behov 

av att i allt större mån begränsa efterlevande makes handlingsfrihet genom testamente. 

 

Denna uppsats ämnar studera de bestämmelser som finns avseende den fria förfoganderätten för att 

peka på problem och oklarheter som kan aktualiseras vid arvskiften där det finns en efterarvsrätt. Mot 

bakgrund av det kommer tänkbara konsekvenser av den fria förfoganderättens utveckling att 

analyseras. 

  

                                                 
1SOU 1925:43, Lagberedningens förslag till revision av Ärvdabalken 
2Brattström Margareta, Singer, Anna, Rätt arv, 3u, Iustus Förlag, Uppsala, 2011, s. 24 
3
Prop. 1986/87:1 s. 82, Om äktenskapsbalk m.m. 

4SOU 1998:110, Ärvdabalksutredningen 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att studera bestämmelserna kring den fria förfoganderätten för att belysa 

problem och oklarheter som kan uppstå när egendom ärvts med denna rätt. Mot bakgrund av detta 

kommer följande frågeställningar att utredas: 

 

1. Vilka problem kan aktualiseras när egendom ärvts med fri förfoganderätt? 

2. Är nuvarande lagstiftning anpassad efter makes arvsrätt framför bröstarvingar? 

3. Finns det ett behov för makar att i större mån upprätta testamenten för att reglera efterarvet? 

4. Vilka är de tänkbara konsekvenserna av den fria förfoganderättens urvattning? 

5. Finns det behov att förändra ärvdabalkens tredje kapitel? 

 

 

1.3 Material och metod 

1.3.1 Metod 

I följande kommer en rättsdogmatisk metod att användas för att fastställa gällande rätt. Utgångspunkt 

för materialet är således de olika rättskällorna i enlighet med den hierarkiska ordning som det 

juridiska källmaterialet är uppdelad i.5 Stort fokus kommer att läggas på primära rättskällor och då i 

synnerhet uttalanden i förarbeten. Betydande vikt kommer också att läggas vid rättspraxis. Sekundära 

rättskällor så som doktrin och artiklar kommer att ges relevans för att ytterligare belysa rättsområdet. 

Det senare kommer att användas för att illustrera olika tongångar i den juridiska debatten, i synnerhet 

i de fall där rättsläget får sägas vara klarlagt. Ett de lege ferenda- perspektiv kommer då att intas. 

Fokus för uppsatsen kommer att ligga på det kapitel som reglerar efterarv, ärvdabalkens tredje kapitel. 

Jag kommer att söka kartlägga rättsläget och i samband med det peka på oklarheter med reglernas 

nuvarande utformning.  

 

I den del där en jämförelse med nordisk rätt gjorts har en komparativ metod använts för att sätta den 

svenska arvsrättens regler om fri förfoganderätt i relation till den danska och den norska. Detta för att 

få ett bredare perspektiv. Den svenska arvsrätten har i viss mån tagit ledning av lagstiftningen i våra 

nordiska grannländer varför en jämförelse är motiverad. I den avslutande analysdelen kommer 

motiven bakom den fria förfoganderätten att ställas i relation till nuvarande rättsläge.  

 

 

                                                 
5 Bernitz Ulf, Heuman Lars mfl, Finna rätt, 10 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 29 
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1.3.2 Material 

Den primära rättskällan är tredje kapitlet ÄB. Stor vikt har lagts vid den av lagberedningen framtagna 

SOU som föregick reformen av 1928 års arvslag. Detta då bestämmelserna avseende den fria 

förfoganderätten inte förändrats sedan dess utan endas förts över till nuvarande ärvdabalken i 

oförändrad form. Vidare kommer fokus att ligga på domstolspraxis, då i synnerhet två fall från Högsta 

domstolen. Uttalanden i den juridiska debatten, i första hand i Svensk juristtidning och Juridisk 

tidskrift, har använts för att peka på brister i gällande rätt. I den jämförande delen har lagtexten på 

originalspråk studerats. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Arvsrätten är ett komplext rättsområde varför det finns ett behov av att göra vissa avgränsningar för 

att underlätta presentationen samt utredningen av rättsläget. Uppsatsen kommer i första hand att 

fokusera på den fria förfoganderätt som uppstår genom makes legala arvsrätt. En i Sverige allt 

vanligare form av samlevnad är samboförhållande. Vid tiden för uppsatsens skrivande saknar sambo 

emellertid legal arvsrätt. Fri förfoganderätt kan i samboförhållanden uppstå om parterna väljer att 

reglera arvskiftet genom ett inbördes testamente. Trots att utgångspunkten för uppsatsen är makes 

arvsrätt är emellertid mycket av vad som presenteras i framställningen nedan applicerbart även för de 

fall där den fria förfoganderätten i ett samboförhållande uppstår genom testamente. 

 

 

1.5 Källkritik 

Uppsatsen kommer i första hand att baseras på analys och jämförelse av primärkällor. Emellertid 

kommer även sekundärkällor i form av uttalanden i den juridiska litteraturen att ges relevans. Det är 

då viktigt att inta ett kritiskt perspektiv eftersom dessa ofta baseras på författarens subjektiva åsikter.  

 

Då lagtexten i den komparativa delen studerats på sitt originalspråk måste beaktas att språkliga 

förbistringar kan uppstå. Noteras bör även att de juridiska begreppen kan ha olika innebörd i de olika 

länderna. Jag har dock i största mån försökt undvika att använda mig av begrepp där innebörden kan 

tänkas vara en annan än enligt svensk arvsrätt.  
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2. EN HISTORISK ÖVERSIKT 

 

Makes arvsrätt framför gemensamma bröstarvingars infördes först 1987. I äldre rätt hade efterlevande 

make ingen arvsrätt, istället skyddades den efterlevande dels genom giftorätten och dels genom en 

rätt att utfå ett visst minimibelopp ur det gemensamma boet, en variant av den nuvarande 

basbeloppsregeln vilken kodifierats i 3:1 st. 2 ÄB. I samband med giftermålsbalkens införande 1921 

utökades skyddet för efterlevande make. Som giftorättsandel hade make nu rätt till hälften av boet, 

vidare hade maken även rätt till hälften av den avlidnes kvarlåtenskap om denne inte hade några 

bröstarvingar.6 Resterande del tillföll den dödes arvingar. Den efterlevandes ställning kom att stärkas 

ytterligare i samband med införandet av 1928 års arvslag. Efterlevande make ärvde nu, med en 

efterarvsrätt för arvingar i andra arvsklassen, den avlidne makens hela kvarlåtenskap med fri 

förfoganderätt om denne inte hade några bröstarvingar. Makes arvsrätt motiverades bland annat med 

den höga frekvens av testamenten som upprättades till skydd för efterlevande make.7 Lagstiftaren 

ville också försöka undvika den slumpmässiga fördelning av kvarlåtenskapen som var en effekt av 

att make då bröstarvingar saknades fick ärva hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Vilken släktsida 

som större delen av boet tillföll var beroende av vilken make som avled först. Genom att tillerkänna 

arvingarna i andra arvsklassen en efterarvsrätt kunde det undvikas.8 

 

Emellertid ansågs det inte motiverat att efterlevande make ärvde framför bröstarvingar. Det var 

ovanligt med upprättanden av testamenten där efterlevandes ställning tryggades på bekostnad av 

bröstarvingarnas varför en arvsrätt framför gemensamma barn ansågs stå i strid med den allmänna 

rättsuppfattningen. Det ansågs också vara ett för långtgående ingrepp i bröstarvinges arvsrätt. 9 

Konsekvenserna av gemensamma bröstarvingars arvsrätt framför efterlevande make var dock ofta att 

den efterlevande maken tvingades sälja det gemensamma boet för att tillgodose barnens rätt till arv.10  

För att möjliggöra att efterlevande make kunde bo kvar i det gemensamma hemmet föreslogs av 

familjerättskommittén att makes arvsrätt framför gemensamma bröstarvingar skulle utsträckas till att 

avse en nyttjanderätt till hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Vid behov kunde ytterligare egendom 

avsättas till dennes nyttjande. Denna rätt skulle upphöra vid omgifte.11 Utredningen kom dock inte 

att leda till någon lagändring. Trots att skyddet för efterlevande make ansågs otillfredsställande var 

                                                 
6 SOU 1925:43 s. 154 
7 SOU 1925:43 s. 150 ff. 
8 SOU 1925: 43 s. 150 ff. 
9 SOU 1925:43 s. 150 ff. 
10

 Prop. 1986/87:1 s. 82 
11SOU 1964:34 s. 52, Äktenskapsrätt – Förslag av familjerättskommittén 



9 

 

det först 1987, i samband med reformen av ärvdabalken, som make gavs arvsrätt framför 

gemensamma barn. Arvsrätten hade fram till nu styrts av blodsband och reformen innebar att man för 

första gången tog hänsyn till sociala aspekter. Lagstiftaren ansåg att det fanns ett behov av att trygga 

boet för den efterlevande samtidigt som det inte längre fanns samma behov av att säkra barnens 

ekonomiska ställning. Genom de sociala reformer som införts under 1900-talet fanns det inte längre 

skäl att trygga bröstarvinges ställning på bekostnad av efterlevande make. Det var också vanligt att 

gemensamma bröstarvingar avstod arv till förmån för efterlevande förälder vilket indikerade att den 

allmänna rättsuppfattningen förändrats. Här tog man även ledning av lagstiftningen i Danmark, Norge 

och Island där efterlevande make hade en betydligt starkare ställning än i Sverige.12 

  

                                                 
12 Prop. 1986/87:1 s. 81 ff. 
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3. DEN LEGALA ARVSRÄTTEN 

 

Denna uppsats ämnar inte att övergripande beskriva den svenska arvsrätten, emellertid är det 

motiverat att kortfattat redogöra för de mest grundläggande principerna. Ärvdabalkens utformning 

bygger på parentelprincipen där olika arvsklasser tar arv i tur och ordning och där arv bara går över 

till nästa arvsklass om en parentel är uttömd.13 Den svenska arvsrätten är uppbyggd i ett hierarkiskt 

system om tre arvsklasser där den första avser arvlåtarens bröstarvingar, den andra föräldrar, syskon 

och syskons avkomlingar, och den tredje och sista mor- och farföräldrar och deras barn. Enligt den 

så kallade istadarätten träder en avkomling i den avlidnes ställe och har rätt att ta del av det arv som 

skulle ha tillfallit den avlidne. Denna rätt har dock avseende arvingar i tredje arvsklassen en 

begränsning, den har inte utsträckts till att även omfatta kusiner. Dessa kan alltså inte ärva varandra 

utan arvet tillfallet då istället allmänna arvsfonden.14 Den som tar arv enligt den legala arvsordningen, 

där inget testamente begränsar arvet erhåller egendomen med full äganderätt. Utöver de tre 

arvsklasserna tillerkänns efterlevande make rätt till arv i ärvdabalkens tredje kapitel.   Makes arvsrätt 

skiljer sig från andra arvingars rätt på så vis att egendomen istället för med full äganderätt ärvs med 

så kallad fri förfoganderätt. Att egendomen inte ärvs med full äganderätt nämns inte uttryckligen i 

lagtext men framgår av det faktum att det i ÄB 3:2 ställs upp en bestämmelse om ett efterarv för 

bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen. Denna efterarvsrätt har inte utsträckts till arvingar i 

tredje arvsklassen. Finns vid den först avlidnes död inga arvingar i den första eller andra parentelen 

ärver efterlevande make istället med full äganderätt. Makes arvsrätt omfattar inte så kallade 

särkullbarns arvslott, det vill säga arvingar till endast en av makarna. Finns det efter den först avlidnes 

död bröstarvinge som endast är barn till denne, har särkullbarnet alltid rätt att få ut hela sitt arv vilket 

följer av ÄB 3:1. Emellertid finns en möjlighet för ett särkullbarn att avstå arv till förmån för 

efterlevande make enligt ÄB 3:9, denne blir då likt en bröstarvinge att se som efterarvinge enligt 3:2 

och arvslotten ärvs med fri förfoganderätt av den efterlevande. 

  

                                                 
13Singer, Brattström, Rätt arv, s. 32 
14ÄB 2:1-4 och ÄB 5:1 
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4. EN INTRODUKTION TILL DEN FRIA FÖRFOGANDERÄTTEN 

 

4.1 Inledning 

I följande kapitel kommer en första introduktion till den fria förfoganderätten att göras för att 

underlätta den kommande presentationen. 

 

 

4.2 Rättighetstyper 

För den fortsatta framställningen är det viktigt att särskilja de inom arvsrätten vanligast 

förekommande rättighetstyperna.  

  

Den fulla äganderätten är en ovillkorad form av ägande där handlingsutrymmet över egendomen är 

obegränsad. Innehavaren får avhända sig samt testamentera över egendomen utan några 

begränsningar. 

 

Nyttjanderätten ger endast nyttjanderättsinnehavaren en rätt att förvalta och nyttja egendom samt 

uppbära dess avkastning. Äganderätten tillkommer någon annan. Till skillnad från egendom som 

innehas med full äganderätt eller fri förfoganderätt får den som åtnjuter denna rättighetstyp inte sälja 

eller skänka bort egendomen. Handlingsutrymmet är därmed begränsat.15 

 

Det successiva legatet utgör ett mellanting mellan den fria förfoganderätten och nyttjanderätten. Ett 

successivt legat innebär att två eller flera personer efter varandra erhåller viss egendom med 

äganderätt.16 Begränsningen i äganderätten får utläsas av testamentet men ofta önskar testator troligen 

att egendomen inte ska avyttras. En innehavare av ett successivt legat har i sådana fall en mer 

begränsad äganderätt än den som innehar egendom med fri förfoganderätt och därmed kan avhända 

sig den. Vid händelse av vanvård eller annat otillbörligt förfarande kan rätten förordna att egendomen 

ska ställas under förvaltning av en god man17, detta är att jämföra med den fria förfoganderätten där 

ingen vårdplikt av egendomen föreligger 

 

Avkomsträtten innebär endast en rätt att uppbära avkastning från viss egendom som ägs av någon 

annan. Visst skydd ges rättighetsinnehavaren såtillvida att egendomen kan omhändertas av en god 

                                                 
15

ÄB 12:2-9 
16Se begränsning av kedjan av successiva legatarier i ÄB 9:2 
17ÄB 12:10 som hänvisar till 12:9 
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man vid missbruk.18 Egendomen kan heller inte utmätas om ägaren hamnar på obestånd.19 

 

 

4.3 Den fria förfoganderättens begränsning mot den fulla äganderätten 

Vad som skiljer den fria förfoganderätten från den fulla äganderätten, där dispositionsutrymmet är 

obegränsat, anges inte uttryckligen i lagen. Begreppet fri förfoganderätt nämns inte specifikt i lagtext 

utan framgår istället av förarbetena till 1928 år arvslag.20 Emellertid följer av ärvdabalkens tredje 

kapitel att denna form av rätt till skillnad från den fulla äganderätten kommer med vissa begränsningar 

avseende testationsfrihet samt vissa fall av gåvor. I ÄB 3:2 1 st. p.2 inskränks efterlevande makes rätt 

att testamentera över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar och i 3:3 begränsas rätten 

att genom gåvor väsentligen minska egendomsmassa som innehas med fri förfoganderätt. Någon 

vidare ledning utöver detta ger inte lagtexten. Ovanstående regleringar kommer i senare del av 

presentationen att utredas ingående. För att förstå den fria förfoganderätten bör emellertid först 

utredas hur denna rätt kan uppstå. 

 

 

4.4 Den fria förfoganderättens uppkomst 

Den fria förfoganderätten kan uppstå både genom den legala arvsordningen samt genom 

testamentariska förordnanden. Uppsatsen kommer i stort att fokusera på den fria förfoganderätt som 

uppstår då make ärver enligt den legala arvsordningen. Emellertid är det av intresse för presentationen 

att redogöra för de situationer där make kan komma att ärva med denna rätt. Nedan kommer att listas 

de fem situationer då den fria förfoganderätten kan aktualiseras för efterlevande make. 

 

Det första fallet uppstår när make enligt den legala arvsordningen ärver framför bröstarvingar eller 

arvingar i den andra arvsklassen. Deras arv skjuts då upp i väntan på den efterlevandes död. Noteras 

bör specialfallet då gemensam bröstarvinge jämkat ett testamente där efterlevande av den först 

avlidne maken tillerkänts full äganderätt. Laglotten kommer då att ärvas av efterlevande med fri 

förfoganderätt medan resterande del tillfaller den sist avlidne maken med full äganderätt. 

 

Det andra fallet uppstår då särkullbarn till den först avlidne enligt ÄB 3:9 väljer att göra ett 

arvsavstående till förmån för efterlevande vilket medför att särkullbarnet då omfattas av kretsen 

efterarvsberättigade i ÄB 3:2 

                                                 
18ÄB 12:11 
19Singer, Brattström, Rätt arv, s. 102, jmfr UB 5:5 
20SOU 1925:43 s. 329 ff. 
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Det tredje fallet uppstår när efterlevande använder sig av det minimiskydd som den så kallade 

basbeloppsregeln utgör.21 Som säkerhet för att efterlevande make inte ska stå helt lottlös har denne 

vid bodelning alltid rätt att få ut ett belopp som minst motsvarar fyra gånger basbeloppet. Denna rätt 

har företräde framför särkullbarnens rätt och den del som ärvs på detta vis innehas alltså med fri 

förfoganderätt med en rätt för särkullbarnen att utfå resterande del vid efterlevande makes död.22  

 

Det fjärde fallet är då arvlåtare i testamente förordnar om efterarv. Det vill säga att egendomen efter 

arvtagarens död ska tillfalla någon annan. 

 

Det femte och sista fallet är när den först avlidne makens testamente jämkas enligt ovan nämnda 

basbeloppsregel. Ett testamente som inkräktar på rätten att utfå fyra basbelopp är utan verkan såvitt 

avser denna del. Hur den del som då ärvs med fri förfoganderätt ska fördelas vid efterlevandes död 

är föremål för diskussion i doktrinen vilket kommer att framgå av den fortsatta framställningen.23 

 

 

4.5 En förmögenhetsmassa 

När efterlevande övertar boet med fri förfoganderätt innehas all egendom som en förmögenhetsmassa. 

Det följer av ÄB 3:2 som talar om andelar i boet. Principen kom att utvecklas i ett HD- fall från 1995 

vilket kommer att följa av den fortsatta framställningen. Någon redovisningsskyldighet föreligger inte 

och egendomen är inte genom lottläggning utlagd på lotter.24 Emellertid har ju efterarvingarna rätt till 

en viss andel i boet när den efterlevande maken dör. Makarnas gemensamma bröstarvingar får, även 

om de vid den sist avlidnes död får dela på hela kvarlåtenskapen förutsatt att det inte finns något 

testamente eller särkullbarn, två arvslotter. En från den först avlidne och en från den sist avlidne.  

 

 

4.6 Begränsning i makes arvsrätt 

Till skillnad från bröstarvinges rätt till laglott är makes arvsrätt inte ovillkorad utan kan sättas ur spel 

genom testamente till förmån för annan. En bröstarvinge vars laglott kränks genom testamente kan 

begära jämkning enligt ÄB 7:3 men den möjligheten finns inte för efterlevande make.  Den del av 

arvet som bröstarvinge erhåller genom jämkning omfattas inte av den del efterlevande ärver med fri 

                                                 
21 ÄB 3:1 2st  
22 Prop. 1986/87:1 s. 233 
23Boström, Viola, Efterlevande makes rätt att testamentariskt förfoga över egendom som innehas med fri 

förfoganderätt,  JT 1995/96 s. 814  
24Grauers, Folke, Ekonomisk Familjerätt, 8 u., Karnov Group Sweden AB, Stockholm, 2012, s. 143 
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förfoganderätt utan utfås istället direkt. Testamentet är då att se som testators vilja att förhindra 

efterlevande make att ta arv efter arvlåtaren och makes arvsrätt är som nämnt inte laglottsskyddad.25 

Ett inbördes testamente makar emellan kan också sätta efterarvsrätten för arvingar i andra arvsklassen 

ur spel. Redan i NJA 1950 s. 483 prövade HD frågan om ett inbördes testamente där makarna angivit 

att de önskade ärva varandra med full äganderätt medförde att det inte fanns någon efterarvsrätt vid 

efterlevande makes död. HD konstaterade att ett sådant stadgande innebar att det enligt dåvarande 

arvslagen inte fanns någon efterarvsrätt. Frågan kom sedan att prövas på nytt i NJA i 1993 s. 145. 

Efterarvingarna hänvisade här till ÄB 3:8 som stadgar att om det vid efterlevande makes död endast 

finns arvsberättigade efter endast en av makarna ärver dessa allt. HD konstaterade med hänvisning 

till NJA 1950 s. 483 att regeln i 3:8 kan sättas ur spel genom testamente och att en föreskrift om full 

äganderätt medför att det inte finns någon efterarvsrätt. ÄB 3:8 är emellertid en omtvistad reglering 

vilket kommer att framgå av den fortsatta presentationen. Situationen blir emellertid en annan om 

makar med gemensamma bröstarvingar eller särkullbarn upprättar ett testamente där de ärver 

varandra med full äganderätt. Ett särkullbarn har då att begära jämkning av testamentet för utfående 

av laglotten medan gemensamma bröstarvingar får jämka testamentet så att efterlevande make istället 

ärver den del som motsvarar laglotten med fri förfoganderätt. Om så inte sker förloras rätten till arv.26 

 

 

  

                                                 
25Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 1§ 
26Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 1§ 
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5. ÄRVDABALKENS TREDJE KAPITEL 

 

I följande kapitel kommer de bestämmelser i ärvdabalkens tredje kapitel som berör efterarvsrätten 

och den fria förfoganderätten att presenteras. För att utreda rättsläget kommer hänvisas till rättspraxis 

såväl som uttalanden i doktrin. För att belysa oklarheter kommer till varje avsnitt att fogas en egen 

kommentar. 

 

 

5.1 Makes arvsrätt och efterarv – Andelsberäkning och begränsning i testationsfriheten 

I ÄB 3:1 regleras makes arvsrätt vilken har företräde framför bröstarvingar och arvingar i andra 

arvsklassens arvsrätt. Makes arvsrätt är som ovan angetts inte laglottsskyddad utan kan sättas ur spel 

genom testamente. Basbeloppsskyddet är dock en indispositiv bestämmelse. På grund av 

särkullbarnens rätt att utfå arv direkt efter deras arvlåtares död har efterlevande maken alltid rätt att 

ur kvarlåtenskapen efter den först avlidne, tillsammans med enskild egendom och det som erhölls vid 

bodelningen, utfå ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. 27  Fram till 1987 års 

Ärvdabalksreform var denna rätt en bodelningsregel men infördes då i Ärvdabalken som en 

arvsrättslig skyddsregel.28 Ett testamente från den först avlidne är utan verkan i den mån det inkräktar 

på basbeloppsregeln. Den är således till skillnad från makes arvsrätt tvingande. 

 

ÄB 3:2 reglerar sekundosuccessionen och stadgar rätten till efterarv för den först avlidnes 

bröstarvinge, föräldrar, syskon eller syskons avkomling efter den sist avlidne makens död. 

Huvudregeln är att hälften av den sist avlidnes bo då ska tillfalla dem som har bäst arvsrätt efter den 

först avlidne. Emellertid stadgas i tredje stycket att om arvet efter den först avlidne utgjorde en annan 

del än hälften ska arvingarna efter den först avlidne ta samma del i boet.  

 

5.1.1  Andelsbestämning 

Som anges i 3:2 utgörs efterarvingarnas del i boet av den kvotdel som utgjorde deras arvlåtares andel. 

När make övertar boet med fri förfoganderätt får denne som nämnt förfoga över en 

förmögenhetsmassa. Redan på det här stadiet aktualiseras den första frågeställningen vid arv med fri 

förfoganderätt, nämligen hur andelarna ska fastställas. 

 

När ett äktenskap upplöses genom makes dödsfall ska normalt en bodelning först ske innan arvskifte 

                                                 
27178.000 sek baserat på  prisbabasbeloppet 44.500 sek  för år 2015 Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och för-

höjt prisbasbelopp för år 2015 
28SOU 1925:43 s. 15 
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kan komma till stånd. 29  I den dödes ställe träder då den avlidnes arvingar och universella 

testamentstagare och dessa blir då den efterlevande makens motpart vid bodelningen.30Den egendom 

som ska ingå i bodelningen är den egendom som fanns på dödsdagen i den mån den inte är enskild.31 

Emellertid blir situationen en annan när make övertar boet som ende dödsbodelägare. En bodelning 

med make som ensam dödsbodelägare skulle i praktiken medföra att denne representerade både sig 

själv och dödsboet. Att sluta ett avtal med sig själv anses inte avtalsrättsligt möjligt. Det faktum att 

en bodelning inte kan komma till stånd då efterlevande är ensam dödsbodelägare kan skapa problem 

både för efterarvingar och för efterlevande make. Denne ärver en viss del med fri förfoganderätt och 

storleken på den lott som ärvs med sådan rätt är beroende av egendomsförhållandena vid dödsfallet. 

Att i efterhand försöka återskapa förhållandena vid dödsdagen kan vara tämligen komplicerat.32 

Problematiken med svårigheten att fastställa kvotdelen för efterarv har uppmärksammats av 

lagstiftaren såväl som i doktrinen. 

 

I NJA 1977 s. 375 som i grunden var ett mål om bestämmande av arvsskatt hade en efterlevande maka 

som var ensam dödsbodelägare i boet efter sin man tillsammans med bouppteckningen lämnat in en 

bodelningshandling. Makarna hade inga bröstarvingar och i ett inbördes testamente förordnandes att 

de skulle ärva varandra med fri dispositionsrätt. Efter bådas död skulle den största behållningen i boet 

tillfalla en ännu inte bildad stiftelse. Stiftelsen var således sekundosuccessor i form av universell 

testamentstagare. Bodelningshandlingen var underskriven av både efterlevande maka samt den 

advokat som utsetts till stiftelsens gode man. I målet lämnades av dödsboet även in en promemoria 

av Gösta Walin. Han ansåg att det vore ”uppenbart stötande om arvsbeskattning inte skulle kunna ske 

på materiellt riktigt underlag därför att bodelning av formella skäl ej anses kunna äga rum”.33 

 

HD liksom underrätterna ansåg att bodelningshandlingen skulle ligga till grund för skatteberäkningen. 

Rätten ansåg att make, särskilt med tanke på testamentariska dispositioner, kunde ha ett intresse av 

att få klarhet i hur stor del som innehades med äganderätt respektive fri förfoganderätt. HD 

konstaterade att andelsförhållandena mellan de båda förmögenhetsmassorna borde gentemot 

sekundosuccessorer kunna fastställas genom bodelning med bindande verkan. 

 

Frågan kom senare att prövas i RH 1993:7. Saken gällde möjlighet för sekundosuccessorer att 

förordna om bodelningsförrättare efter makes död. Hovrätten konstaterade att starka skäl, med 

                                                 
29ÄktB 9:1 och ÄB 23:1 
30ÄktB 9:5 
31ÄktB 9:2 
32Brattström, Singer, Rätt arv, s.70 ff. 
33SOU 1998:110 s. 104 där Promemorian återges i sin helhet 
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beaktande av ändringarna i ärvdabalken, talade för att efterarvingar skulle ges möjlighet att förordna 

om bodelningsförrättare. Rätten ansåg dock att frågan måste lösas lagstiftningsmässigt och lämnade 

talan utan bifall. 

 

Walin har i en senare kommentar utvecklat sin inställning angående möjligheten till bodelning där 

efterlevande är ensam dödsbodelägare. Han anser inte att en formell bodelning där egendomen 

fördelas ut på lotter är möjlig att genomföra. Detta då det skulle innebära att efterlevande förvaltade 

två förmögenhetsmassor istället för en och därmed strida mot själva syftet med 3 kap ÄB och den fria 

förfoganderätten. Däremot borde kvotdelarna kunna fastställas. Walin understryker vikten för 

efterarvingar att kunna få till stånd ett fastställande av kvoten för efterarvet, i synnerhet bröstarvingar 

som kan behöva bevaka sin laglottsrätt mot testamente och gåvor. Han gör här skillnad mellan 

bröstarvingar och arvingar i andra parentelen och anser att i vart fall bröstarvingar bör ha rätt att 

påkalla bodelning.34 

 

Reellt bodelande avtal 

 

På lagrådets förslag infördes i nu upphävda Lag om arvsskatt och gåvoskatt [cit. AGL] 15§ 1 en 

bestämmelse som låg i linje med HDs avgörande i NJA 1977 s. 375. För beräkning av arvsskatten 

gavs efterlevande make nu rätt att lämna in ett skriftligt avtal som skulle likställas med bodelning. I 

avtalet kunde efterlevande make och de som vid avtalstillfället näst denne hade rätt till arv eller 

testamente enligt lag bestämma vad som skulle tillfalla den efterlevande med äganderätt respektive 

fri förfoganderätt. Lagrådet valde att kalla denna handling för ett reellt bodelande avtal. För att ett 

sådant avtal skulle godkännas i ett skatteärende menade lagrådet att en konkret uppdelning av boet 

faktiskt måste ske. Det fick inte anses tillräckligt med ett avtal som enbart fastställde andelarna i 

boet.35 

 

Arvsskatten avskaffades 2005 och således blev då bestämmelsen om reellt bodelande avtal i AGL 

upphävd. Emellertid får det med ledning av NJA 1977 s. 375 anses klarlagt att möjlighet finns att för 

efterlevande make med efterarvingar träffa en frivillig överenskommelse som är bindande för ”de 

sekundosuccessorer som godkänner förrättningen”. Det synes inte möjligt, med beaktande av 

hovrättsfallet, att från arvingarnas sida ensidigt tvinga fram en fullständig bodelning med lottläggning. 

En fullständig lottläggning skulle strida mot principen att make övertar en enda förmögenhetsmassa.36 

                                                 
34SOU 1998:100 s. 100 ff. som återger lagkommentar från nu upphävda 15§ AGL 
35Tottie, Lars, Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken (15 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till kap. 9 kap. 5§ 
36Tottie, Lars, Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken (15 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till kap. 9 kap. 5§ 
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I doktrinen råder oenighet om huruvida ett framtvingade av en bodelning i form av en 

andelsbestämning utan lottläggning faktiskt kan ske om efterlevande make eller efterarvingar 

motsätter sig det. Rättsläget får sägas vara oklart.37 

 

Folke Grauers anser att problemet med andelsbestämningen, när arvsskatten nu är slopad, kan lösas 

genom bouppteckningen efter den först avlidne. Om tillgångar och skulder, såväl giftorättsgods som 

enskild egendom upptas till sitt marknadsvärde kan andelarna enkelt fastställas. Efterarvingarna är 

förvisso inte dödsbodelägare men ska ändå kallas till bouppteckningen enligt ÄB 20:2 och får på så 

vis insyn i förrättningen. Möjlighet finns då för både efterlevande make samt efterarvingar att 

fastställa andelen för efterarv.38 

 

Kommentar 

Att behovet att fastställa andelarna i boet kan finnas för både efterlevande make samt efterarvingar 

tycks vara klar. Efterlevande make kan vilja klarlägga hur stor del av boet denne testamentariskt kan 

förordna över medan efterlevande kan ha ett intresse av att bevaka storleken på sitt arv. Att en frivillig 

överenskommelse om andelsbestämning kan göras får anses utrett, däremot verkar det svårt att tvinga 

fram en sådan uppgörelse. Som Grauers anser borde det vara möjligt att få fram en andelsberäkning 

genom bouppteckningsplikten.39  Det ställer däremot större krav på noggrannhet vid värdering av 

tillgångar och skulder. Hur värderingen i bouppteckningen ska gå till regleras inte i ärvdabalken.40 

Regeringen har i en proposition från 2004 angett att ”man normalt borde ha att anteckna 

marknadsvärdet eller det verkliga värdet”. 41  Skatteverket har i sin skrivelse om värdering i 

bouppteckningar efter arvsskattens avskaffande angett att marknadsvärdet eller det verkliga värdet 

bör användas, men att om dödsboet föredrar det en fastighet kan tas upp till sitt taxeringsvärde.42 För 

att fastställa andelarna blir det då viktigare för den som önskar få det klarlagt att tillgångarna värderas 

korrekt, samt att avdrag görs för eventuella latenta kapitalvinstskatter. Emellertid måste beaktas att 

efterarvingarna endast ska kallas till bouppteckningen. Eventuella synpunkter från dessa kan 

antecknas i bouppteckningen, men däremot har de ingen egentlig bestämmanderätt och de ska heller 

inte godkänna bouppteckningen enligt ÄB 20:6. Det finns därmed inte någon möjlighet för 

efterarvingarna att kräva att egendom tas upp till sitt marknadsvärde om bouppgivare och gode 

männen motsätter sig det. Kanske krävs det tvingande lagstiftning för hur värderingen ska gå till för 

                                                 
37Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 216 
38Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 216 
39ÄB 20:1 
40Se ÄB 20:4 för vad som ska tas upp i bouppteckningen 
41 Prop. 2004/05:25 s. 24, Slopad arvsskatt och gåvoskatt 
42Skatteverkets ställningstagande, värdering av tillgångar mm i en bouppteckning avseende dödsfall efter 31 december 

2005. 
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att undvika konflikter. Klart är dock att det är motiverat att fastställa andelarna i boet redan vid det 

första dödsfallet. 

 

 

5.1.2 Efterlevande makes rätt att begränsa bodelningen 

I anslutning till frågan om andelsbestämning efter den först avlidnes död ska nämnas möjligheten för 

efterlevande make att begränsa bodelningen enligt äktenskapsbalken [cit. ÄktB] 12:2. Make har vid 

den först avlidnes död möjlighet att ensidigt bestämma att allt eller en del av giftorättsgodset ska 

hållas utanför delning. Främst tillämpas regeln då efterlevande har mer giftorättsgods än den först 

avlidne. Rätten att åberopa bestämmelsen är personlig och kan inte göras av den efterlevandes 

arvingar. Även när en bodelning inte ska göras då den efterlevande är ensam dödsbodelägare kan 

regeln åberopas. Jämkningen kommer då främst att gynna den efterlevandes arvingar eftersom 

kvoterna för efterarvets storlek då förändras. Tottie, Teleman anser det motsägelsefullt att en personlig 

jämkningsmöjlighet som utsläcks vid efterlevandes död kan åberopas även i en situation där den till 

största del reglerar förhållandena efter den sist avlidnes död.43I lagutskottets betänkande anges att 

viljeförklaringen att tillämpa 12:2 i en sådan situation då bör antecknas i en skriftlig handling. Som 

förslag nämns att detta kan göras i bouppteckningen efter den förste maken.44 

 

5.1.3 Begränsning i testationsfriheten 

Vi återvänder nu till ÄB 3:2 och den i första stycket för den fria förfoganderätten viktiga 

begränsningen. I 1 st p.2 anges att make genom testamente inte får förordna över egendom som ska 

tillfalla den först avlidnes arvingar. Innan detta utreds vidare bör nämnas förhållandet till ÄB 3:5. Där 

stadgas att vid delning av boet efter den sist avlidne maken vardera makens arvingar på sin lott bör 

erhålla egendom som under äktenskapet tillhört den maken och den sist avlidnes arvingar egendom 

som sedermera förvärvas av denne. Bestämmelsen infördes i dåvarande Arvslagen 2:10 i samband 

med att make fick arvsrätt framför bröstarvingar i andra arvsklassen.45  I lagberedningens förslag 

diskuterades vikten av att särskilt egendom som under äktenskapet varit makes enskilda skulle tillfalla 

dennes arvingar. Man motiverade bestämmelsen med intresset för att viss egendom skulle stanna 

inom en släkt.46 Stadgandet kom senare att bli föremål för ett mål i Högsta domstolen. 

 

 

                                                 
43 Tottie, Lars, Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken (15 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 12 kap. 2§ 
44 LU 1986/87:18 s. 35 ff, Om äktenskapsbalk mm.  
45SOU 1925:43 s. 15 
46SOU 1925:43 s. 164 
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NJA 1995 s.303 

Vidden av den fria förfoganderätten med avseende på testationsbegränsningen kom att prövas i NJA 

1995 s. 303. Frågan om testationsbegränsningen och konsekvensen av att make testamenterat över 

den del som innehades med fri förfoganderätt hade dock redan varit föremål för prövning i HD i NJA 

1980 s. 589. I målet hade efterlevande make i ett äktenskap där inga bröstarvingar fanns testamenterat 

över hela kvarlåtenskapen. Testamentet hade sedermera godkänts av den först avlidnes arvinge. HD 

ansåg att ett godkännande av ett testamente där efterlevande make testamenterat över del som 

innehades med fri förfoganderätt inte skulle ges någon verkan. Arvinge var därmed inte fråntagen rätt 

till arv. Däremot är inte testamentet automatiskt att se som en nullitet utan ska verkställas i den del 

det inte drabbar den först avlidnes arvingar. 47 

 

I NJA 1995 s. 303 kom frågan om testationsbegränsningen att prövas på nytt. Bakgrunden var som 

följer: 

 

Makarna NL och ML hade 1953 upprättat ett inbördes testamente som stadgade att de ärvde varandra 

med full äganderätt, vid efterlevande makes död skulle återstående egendom fördelas lika mellan 

makarnas bröstarvingar. Vid faderns död 1972 utfick bröstarvingarna sina laglotter vilka utgjorde en 

fjärdedel av behållningen efter NL och resterande tre fjärdedelar av boet tilldelades modern. ML 

upprättade sedan ett testamente där hon bland annat förordnande om att de två fastigheter som 

makarna ägt gemensamt skulle tillfalla tre av bröstarvingarna. Den fjärde bröstarvingen väckte då 

talan mot resterande och gjorde gällande att modern varit förhindrad att i testamente förfoga över 

fastighetsandelar som tillhört fadern. Tingsrätten biföll käromålet på den grunden att det inte gick att 

visa om ML erhållit makens fastighetsandelar på grund av giftorätt eller testamente. 

 

 Domen överklagades till hovrätten där svaranden som stöd för sin talan åberopade en opublicerad 

artikel av professor Anders Agell. Agell hävdade att ÄB 3:5 inte torde inverka på bestämmelsen om 

testationsbehörighet i 3:2 och att begränsningen i testationsfriheten endast borde avse en kvotdel och 

inte bestämd egendom. Hovrätten gjorde en tolkning av innehållet i det testamente som upprättats 

1953 där makarna angett att arvingarna, i det fall efterlevande make gifte om sig, som sina laglotter 

själva skulle få bestämma vilken av den avlidnes lösöre de önskade få på sin lott. Hovrätten ansåg 

därmed att makarna uppmärksammat frågan om lottläggning och önskat begränsa den enbart till 

situationen där efterlevande skaffat en ny make. Vidare konstaterades att det inte gick att visa om ML 

utfått fastigheterna genom bodelning eller arvskifte och att hon således själv skulle få bestämma 

                                                 
47Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 2 § 
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grunden till förvärvet. Käromålet ogillades.  

 

Fallet kom sedan att prövas i Högsta domstolen där två alternativa lösningar kom att diskuteras. Den 

ena skulle innebära att efterlevande make endast skulle ha rätt att testamentera över egendom som 

tillhört denne under äktenskapet samt egendom som senare förvärvats. Det andra alternativet, vilket 

förespråkades av Agell, skulle innebära att begränsningen i testationsfriheten endast kom att avse en 

kvotdel i boet och inte bestämd egendom.  HD konstaterade att det inte av lagtext eller förarbeten 

gick att utläsa vilket synsätt som var det avsedda och att det då låg närmast till hands att göra en 

tolkning utifrån syftet med regleringen. Rätten ansåg att det första alternativet, där den först avlidne 

makens arvingar ges rätt att på sin lott utfå egendom som tillhört denne även om det finns ett 

legatariskt förordnande från den sist avlidne, visserligen får anses överensstämma med regleringen 

men att ett sådant synsätt skulle innebära att ett testamente lämnades ”svävande” i väntan på den 

överenskommelse som fattas mellan arvingar och efterarvingar om boets delning vid den 

efterlevandes död. Detta skulle särskilt vara problematiskt i situationer där arvingar och efterarvingar 

är samma personer. Dessa skulle då ha möjlighet att besluta om ett legat till en utomstående skulle 

verkställas eller ej. HD konstaterade vidare att det första alternativet skulle medföra att efterlevande 

make tvingades behandla egendom som innehas med fri förfoganderätt som en separat 

egendomsmassa. Detta skulle kunna medföra komplikationer, inte minst då det efter ett långt 

äktenskap kan vara svårt att avgöra vilken egendom som tillhört vilken make. Svårigheter skulle 

också uppstå avseende egendom som samägts samt om den efterlevande förordnat om den först 

avlidnes pengar eller egendom som kan omsättas i pengar. Nackdelarna vid tillämpning skulle enligt 

HD vara färre om man istället implementerade alternativ två och tolkar ÄB 3:2 1 st. andra meningen 

så att begränsningen i testationsfrihet inte avser viss egendom utan endast en kvotdel i boet. HD 

konstaterade dock att detta synsätt innebär att efterlevande make ges rätt att testamentera bort 

egendom som kan vara av stort affektionsvärde för den först avlidnes arvingar. Emellertid ska detta 

ställas i relation till att efterlevande med stöd av den fria förfoganderätten har rätt att avhända sig 

egendomen genom försäljning eller gåva. Vidare kan make skydda sin egendom i det fall denne 

avlider först genom testamente (jfr NJA 1983 s. 628). Vid en sammantagen bedömning fann HD att 

begränsningen i testationsfriheten endast skulle avse den ideella andel som ärvts med fri 

förfoganderätt. Då de fastigheter som var föremål för testamente höll sig inom den del som innehafts 

med full äganderätt, skulle de anses vara giltiga. HD fastställde därmed hovrättens domslut. 

 

Doktrin 

Avgörandet från 1995 har varit föremål för livlig diskussion i den juridiska doktrinen. Anders Agell 

och Olle Höglund kom att ställa sig på motsatta sidor i debatten samt i HD. 
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Olle Höglund som yttrade sig i målet till stöd för käranden är mycket kritisk till HDs dom. I en artikel 

i Juridisk tidskrift konstaterar han att då det i det aktuella målet endast fanns bröstarvingar, frågan 

inte ställdes på sin spets som i det fall då bröstarvingar saknas. Detta då makarnas arvingar i det första 

fallet är desamma medan de då gemensamma barn saknas efterlämnar olika arvtagare.  HD tvingades 

därmed inte ta ställning i det komplexare fallet. Han anser vidare att den linje HD nu valt att gå på i 

praktiken innebär att boet ärvs med full äganderätt vilket inte nödvändigtvis var HDs önskan med 

domen. Sekundosuccessorer får i ljuset av målet nu en annan ställning. Efterlevande makes förstärkta 

ställning kan komma att innebära att de istället för efterarvingar till den först avlidne maken blir att 

se som arvingar till den sist avlidne. Detta då det står efterlevande make fritt att testamentera bort den 

först avlidnes egendom vilket skulle innebära att vid dennes död den först avlidnes arvingar endast 

fick ärva egendom som tillhört den sist avlidne. Det torde stå i konflikt med motiven för den fria 

förfoganderätten där lagrådet uttryckligen angav att den först avlidnes arvingar är arvsberättigade 

efter denne och inte den sist avlidne. 48 Höglund betonar vikten av att skillnad måste göras mellan 

livsrättshandlingar, så som gåvor, och dödsrättshandlingar. Han menar att begränsningen i 

dödsrättshandlingar är just det som kännetecknar den fria förfoganderätten.49 

 

Anders Agell vars opublicerade uppsats åberopats till styrkande av svarandens talan intar en annan 

ställning. I ett tillägg till uppsatsen där han bemöter de argument som framförts mot domen av Olle 

Höglund konstaterar Agell att den enda tillämpliga lagregeln avseende makes testationsbehörighet 

finns i bestämmelsen om att make genom testamente inte får bestämma över egendom som ska 

tillfalla den först avlidnes arvingar. Agell menar att då meningen innan talar om en kvotdelsrätt i boet 

för den först avlidnes arvingar, det inte går att göra någon annan tolkning av lagtexten än att 

begränsningen i testationsfriheten endast avser en viss andel i boet och inte specifik egendom. Han 

konstaterar att då det står make fritt att skänka bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt, med 

den begräsning som följer av ÄB 3:3, detsamma torde gälla testationsrätten. Det skulle därmed falla 

sig något slumpartat att göra skillnad mellan olika benefika förordnanden. Agell menar, vilket också 

var den linje HD valde att gå på, att om man tillämpar ÄB 3:5 för att inskränka makes testationsfrihet, 

resultatet blir att efterlevande makes testationsrätt helt kommer att avgöras av efterarvingarnas val.50 

 

 Viola Boström diskuterar fallet ingående i Juridisk tidskrift där hon kallar Högsta domstolens två 

                                                 
48Höglund, Olle, Ny arvsrätt för efterlevande make, JT 1995/96 s. 989 
49Höglund, JT 1995/96 s. 992 
50Agell, Anders, Promemoria i december 1992 angående efterlevande makes testationsbehörighet- tillägg till utkast till 

uppsats 1992-10-06, s. 2 ff. 
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alternativa lösningar för egendomslinjen och andelslinjen. Egendomslinjen det alternativ där 

efterlevande make inte får testamentera över den egendom som tillhört den först avlidne och 

andelslinjen det alternativ där testationsfriheten endast begränsas till att avse en andel i boet och inte 

specifik egendom. Av de tre skäl som enligt HD skulle tala emot egendomslinjen, arvingarnas 

möjlighet att påverka legatets giltighet, efterlevandes svårighet att bedöma sin testationsrätt samt 

tillämpningssvårigheter vid arvskiften, är enligt Boström det starkaste argumentet mot 

egendomslinjen efterlevande makes möjlighet att bedöma sin testationsrätt 51  Boström menar att 

avgörande betydelse inte kan ges efterarvingarnas möjlighet att manipulera legatets giltighet vilket 

lyftes fram i HDs domskäl. Visserligen finns enligt egendomslinjen en möjlighet för efterarvingarna 

att vid arvskifte efter efterlevande make tillföra egendom vilken sist avlidne make testamenterat över 

till den först avlidnes sida och på så vis göra legatet ogiltigt men Boström menar att den 

presumtionsregel om att ett förordnande blir utan verkan om egendomen inte längre finns kvar, vilken 

ställs upp i ÄB11:4 inte skulle vara tillämplig då det inte kan ses som ett återkallande av legatet. 

Istället skulle legatarien tillföras annan egendom till samma värde vilket skulle minska benägenheten 

att manipulera giltigheten. En annan tolkning får dock göras om legatet avser egendom med 

affektionsvärde då helt andra incitament att föra över egendom till den först avlidnes sida skulle finnas. 

Boström menar att då tvisten i HD inte rörde det ekonomiska värdet av fastigheterna utan 

affektionsvärdet, HD inte behövde ställas inför frågan om legat som förordnats av ekonomiska skäl 

och där legatet inte har något känslomässigt värde för legatarien. Konsekvenserna av att HD valt att 

välja andelslinjen, vilken innebär att efterarvingarna kan gå miste om arv från sin arvlåtare, bör inte 

underskattas. 52 Detta då man även kan anta att ett sådant synsätt riskerar att kollidera med arvlåtarens 

faktiska vilja. En konsekvens av HDs dom är enligt Boström att benägenheten att skydda sin egendom 

genom testamente torde öka.53 

 

 

Basbeloppsregeln i ljuset av HDs dom 

En fråga som aktualiseras i Boströms artikel är hur basbeloppsregeln i ÄB 3:1 i ljuset av HDs dom 

ska tolkas. Innan frågeställningen belyses ska redogöras för den initiala diskussionen kring 

bestämmelsen. Frågan om hur egendom som efterlevande ärvt med fri förfoganderätt då ett 

testamente jämkats med stöd av basbeloppsregeln ska fördelas hade nämligen redan innan domen 

uppmärksammats i doktrinen av Agell och Anders Eriksson. De kom att inta två olika ståndpunkter 

där Agell argumenterade för att testamentstagare i de fall där testamentet jämkats med stöd av 

                                                 
51 Boström, JT 1995/96 s. 810 
52 Boström JT 1995/96 s. 811 
53Boström JT 1995/96 s. 812 
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basbeloppsregeln skulle ha en efterarvsrätt och egendomen innehas av efterlevande make med fri 

förfoganderätt. Eriksson å sin sida menade att rätten för testamentstagaren utsläcktes och efterlevande 

make därmed skulle komma att inneha egendomen med fri förfoganderätt för det fall arvlåtaren hade 

arvingar i första eller andra arvsklassen och med full äganderätt för de fall dessa saknades.54  

 

Av paragrafens förarbeten ges ingen utförligare förklaring avseende jämkning med stöd av ÄB 3:1 2 

st 2 p men i propositionen till regleringen anges att ett särkullbarn ska ingå i efterarvingarnas krets 

när egendom som ärvts med stöd av basbeloppsregeln ska fördelas.55  Vad som ska gälla för en 

testamentstagare framgår inte. Noteras bör dock att det i ärvdabalksutredningen föreslogs en 

presumtionsregel vilken skulle innebära att en testamentstagare skulle vara att se som en 

efterarvinge.56  Eriksson skriver i Svensk juristtidning att stadgandet ”är utan verkan i den mån 

förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke” inte kan tolkas 

på annat sätt än att rätten till efterarv för testamentstagare utsläcks.57 Agell å sin sida menar att man 

får göra en tolkning av den avlidnes testamente där hänsyn tas till testators faktiska vilja. För det fall 

där den faktiska viljan inte går att utröna menar Agell att man får ställa upp presumtionsregler, där 

den genomsnittliga viljan hos testator får anses vara att en testamentstagare, som fått stå tillbaka på 

grund av basbeloppsregeln, ska ges rätt till efterarv.58  

 

I ljuset av NJA 1995 s. 303 uppstår då frågan om andelslinjen eller egendomslinjen ska gälla vid 

egendom som innehas av efterlevande make då testamente jämkats med stöd av basbeloppsregeln. 

Boström menar att den av HD uppställda andelslinjen skulle kunna frångås med stöd av Agells 

tolkning av testators faktiska vilja i ovan nämnda situation. Andelslinjen skulle därmed endast vara 

en presumtionsregel då testamente jämkats med stöd av basbeloppsregeln och kunna komma att få ge 

vika för testators vilja.59 

 

Ärvdabalksutredningen 

Ärvdabalksutredningen kommenterade målet i sitt slutbetänkande. Där konstaterades att 

egendomslinjen bevakar intresset hos den först avlidnes arvingar medan andelslinjen gynnar 

efterlevande maken. Enligt utredningen måste svaret på vilken synsätt som ska gälla ses i ljuset av 

arvsrättens utveckling. Då make nu ges arvsrätt framför bröstarvingar har frekvensen av bon där 

                                                 
54Agell, Anders, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, SvJT 1990 s 24 ff. och Eriksson, Anders, Några 

problem med anknytning till 1987 ars familjerättsreform, SvJT 1989 s. 327 
55 Prop.1986/87:1 s. 233 
56 SOU 1998:110 s. 140 ff. 
57 Eriksson, SvJT 1989 s. 327 
58Agell, SvJT 1990 s. 29 
59Boström JT 1995/1996 s.814 ff. 
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egendom ärvts med fri förfoganderätt ökat vilket ställer krav på en tydlig och enkel reglering. 

Utredningen betonade vikten av att den efterlevande bara ska behöva förvalta en egendomsmassa och 

ansåg att det inte låg i linje med de syften som låg bakom 1987 års reform att den efterlevande skulle 

tvingas hålla isär egendomen i boet i testamentariska avseenden. Sammantaget ansågs behovet för 

efterlevande att kunna behandla boet som en egendomsmassa väga tyngre än efterarvingarnas rätt 

överta egendom från sin arvlåtare. Särskilt med beaktande av att det står make fritt att trygga sitt 

efterarv genom testamente. Ärvdabalksutredningen ansåg dock att ett förtydligande i lagtexten vilket 

stadgade att begränsningen i testationsfriheten endast avsåg en andel i boet var motiverad.60 

 

 

Kommentar 

Till att börja med kan konstateras att det i förarbetena inte framgår hur begränsningen i testationsrätten 

ska tolkas.61HD har därför att välja en linje och går då på andelslinjen dels på grund av de praktiska 

svårigheter som anses vara förknippade med egendomslinjen och dels på grund av att efterlevande 

makes testationsrätt annars lämnas svävande. Att en efterlevande make som ärvt med fri 

förfoganderätt inte ska tvingas råda över två förmögenhetsmassor är en viktig poäng och det kan 

synas orimligt att den del som ärvts med fri förfoganderätt ska hållas avskild. Emellertid torde några 

större praktiska svårigheter inte uppstå på grund av egendomslinjen. Höglund menar att i princip 

samma lottläggningsregler gäller vid delning av egendom enligt ÄB 3:5 som vid bodelning med 

anledning av makes död. Dessutom har man vid efterlevandes död bouppteckningen att orientera sig 

efter.62 HD refererar i fallet till NJA 1983 s. 628 som argument för att make, trots andelslinjen, kan 

skydda sin egendom genom att upprätta ett testamente. I fallet konstaterade rätten att en makes 

förordnande om sekundosuccession i ett testamente, medförde att efterlevande make fråntogs sin rätt 

att testamentera över egendomen. I 1995 års fall menade HD därmed att även den först avlidnes 

intressen var tillgodosedda i den mån att det för denne är möjligt att förordna om egendomen i 

testamente. Emellertid står det efterlevande make fritt att avhända sig egendomen genom försäljning 

eller gåva, givet med de begränsningar som ställs upp i ÄB 3:3. Den först avlidne makens möjligheter 

att se till att viss egendom tillfaller sina arvtagare är därmed tämligen begränsade eftersom denne inte 

kan vara säker på att egendomen finns kvar vid efterlevandes död, testamentet till trots.  Särskilt 

problematiskt torde det bli i de fall där makarna har särkullbarn eller inga arvingar i första arvsklassen 

och där intresset av att få egendom som tillhört ”sin” arvtagare är större än i fallet med enbart 

gemensamma bröstarvingar. Ytterligare en fråga som väcks är om egendomslinjen eller andelslinjen 

                                                 
60 SOU 1998:110 s. 152 
61 SOU 1925:43 s. 164 ff. 
62 Höglund JT 1995/96 s. 995 
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ska gälla då testamente jämkats med stöd av basbeloppsregeln, rättsläget får där sägas vara oklart. 

Det kan dock tyckas rimligt att gå på Agells linje och se till testators faktiska vilja i vart fall när det 

kommer till en rätt till efterarvet för den som skulle tagit del av testamentet, det ligger också i linje 

med ärvdabalksutredningens förslag. 

 

 

5.2 Vederlag och förkovran 

5.2.1 Vederlagsreglerna  

 Huvudregeln enligt ÄB 3:2 är att efterarvingar får en kvotdelsrätt i en förmögenhetsmassa och att 

vid fördelning av boet efter den sist avlidne ingen hänsyn tas till eventuella värdeförändringar i boet, 

varken i höjande eller minskande mån. Emellertid finns det från denna huvudregel två undantag, 

varav det första återfinns i ÄB 3:3. Utöver begränsningen i testationsfriheten uppställer ärvdabalkens 

tredje kapitel nämligen ytterligare en inskränkning avseende egendom som ärvts med fri 

förfoganderätt. Enligt ÄB 3:3 ska en av efterlevande make väsentlig minskning av boet, genom gåva 

eller annan jämförlig handling, medföra att vederlag utgår till den första avlidnes arvingar. Vederlaget 

ska tas från den sist avlidnes arvingars arvslott. Lagstiftaren har här ställt upp ett skydd för den först 

avlidnes arvingar avseende uppenbart missbruk från den sist avlidne. 

 

Lagrummet ställer upp tre rekvisit för stadgandets tillämplighet, det ska röra sig om en 

1.  Gåva eller annan därmed jämförlig handling 

2. Gåvan eller därmed jämförlig handling ska ha skett utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes 

arvingar 

3. Gåvan eller därmed jämförlig handling ska ha medfört en väsentlig minskning av boet 

 

Lagrummet infördes redan i samband med Arvslagens införande 1928 och viss ledning avseende 

rekvisiten finns att hämta i förarbeten. Det ska i första hand röra sig om avhändelser som syftar till 

att åsidosätta den successionsrätt som tillkommer den först avlidnes arvingar, exempelvis i syfte att 

gynna den sist avlidnes arvingar. Men även situationer, där syftet inte var att kränka efterarvingarnas 

rätt, kan aktualisera vederlagsreglerna om avhändelsen inneburit en uppsåtlig minskning i väsentlig 

mån där tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar saknas. Även donationer till välgörande 

ändamål kan således medföra lagrummets tillämpning. Det måste emellertid röra sig om en uppsåtlig 

minskning, en vårdslös förmögenhetsförvaltning ska inte kunna läggas efterlevande till last utan 

drabbar både sidor arvsberättigade lika. Endast uppenbara missbruk kan rendera ersättning då den 
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efterlevande maken inte ska uppleva den del som ärvts med fri förfoganderätt som en belastning.63 

Noteras bör även att reglerna om vederlag inte bara är tillämpliga när boet har minskat i värde vid 

efterlevandes död, efterlevande make kan ha gjort en väsentlig minskning av boet trots att det 

värdemässigt är större än vid den först avlidnes död.64Det uppmärksammas i förarbetena att det kan 

uppstå svårigheter att avgöra vad som utgör ett åsidosättande av tillbörlig hänsyn men att 

utgångspunkt är en objektiv bedömning.65Med ”jämförliga handlingar” får, vilket dock inte nämns i 

förarbetena, anses ingå tecknande av försäkringar vilka finansierats med medel ur boet där annan än 

den först avlidnes efterarvingar insätts som förmånstagare. Detta torde vara vanligt förekommande 

och kom nyligen att prövas i HD.66 Vad som ska anses vara en ”väsentlig minskning” framgår inte av 

förarbetena.67 Man ställer dock upp ett räkneexempel där den minskning som skett är 30 % av hela 

boet. Det sägs dock inte att detta ska vara ledande vid tolkningen av begreppet ”väsentligt”.68 I 

förarbetena anges dock att reglerna om vederlag i giftermålsbalken ska vara vägledande för den 

arvsrättsliga regleringen.69 I ett förarbetsexempel till den äktenskapsrättsliga bestämmelsen, vilket 

renderade vederlag, hade en make minskat sitt giftorättsgods med 10 %. Nuvarande bestämmelse om 

vederlag vid minskning av giftorättsgods finns i ÄktB 11:4. Reglerna blir tillämpliga om en make tre 

år innan talan om äktenskapsskillnad väckts, utan den andre makens samtycke, minskat sitt 

giftorättsgods genom gåva eller använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av den enskilda 

egendomen. Rekvisitet har nu ändrats från ”väsentlig minskning” till ”inte obetydlig omfattning”. I 

propositionen till bestämmelsen anges att en minskning om minst 10 % ska medföra vederlag.70 

 

Enligt förarbetsuttalanden till ÄktB 11:4 krävs inte att det rör sig om en stor transaktion för att 

lagrummet ska kunna tillämpas. Det sammantagna värdet av flera mindre transaktioner till olika 

mottagare kan medföra att vederlag aktualiseras om dessa tillsammans utgör ett betydande värde, 

särskilt om detta sker i syfte att göra sig av med giftorättsgods inför bodelning.71 Enligt Walin, Lind 

bör detsamma gälla vid tillämpningen av ÄB 3:3. En makes mindre gåvor till flera olika mottagare 

kan alltså sammantaget ha ett så högt värde att vederlag blir aktuellt. Vidare ska gåvan tas upp till sitt 

värde vid skiftet och inte värdet vid gåvotillfället, detta då arvingarna ska ställas i samma sits som 

om egendomen fortfarande funnits kvar i boet.72 

                                                 
63Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 144 
64Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 
65SOU 1925:43 s. 175 ff.  
66Se NJA 2013 s. 736 
67Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 
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I ÄB 3:3 andra stycket stadgas att om vederlag inte kan utgå, gåvan ska återföras. Detta förutsätter 

att mottagaren varit i ond tro och insett eller borde ha insett att gåvan ”lände arvingarna efter den först 

avlidne maken till förfång”. Talan om återgång får dock inte väckas om det gått mer än fem år sedan 

gåvotillfället. I NJA 2004 s. 487 uttalade HD att ”talan om återgång av gåva eller vederlag inte får 

väckas om, det gått mer än fem år sedan gåvotillfället”. HD verkar dock ha missförstått bestämmelsen 

då den femåriga preskriptionstiden endast rör återgång av gåva, vilket endast tillämpas om vederlag 

inte är möjligt. Ärvdbalksutredningen uppmärksammade bestämmelsen om återgång och 

konstaterade att det är svårt för efterarvingarna att väcka talan om detta eftersom den femåriga 

preskriptionstiden ofta löpt ut vid efterlevandes död. Detta drabbar i första hand särkullbarn som gjort 

ett arvsavstående enligt 3:9. Man diskuterar här möjligheten att förlänga preskriptionstiden till tio år 

men kommer till slutsatsen att det skulle vara en alltför lång utsträckning. Istället lade utredningen 

fram förslaget att preskriptionstiden istället för att vara knuten till gåvotillfället skulle vara knuten till 

efterlevandes död. Detta då det är svårt för efterarvingarna att få inblick i boet innan dödsfallet. 

Utredningen föreslog att preskriptionstiden för återgång av gåva skulle löpa på ett år från det att 

bouppteckningen förrättats.73 Noteras bör att någon lagändring inte kommit till stånd. 

 

Ett sista skydd ställs upp i det tredje stycket. Där stadgas att vid dödsfallet ofullbordade gåvor kan 

göras ej gällande om det skulle leda arvingarna till förfång. 

 

NJA 2013 s. 736 

Frågan om vad som anses utgöra en väsentlig minskning kom att prövas i NJA 2013 s. 736. 

Omständigheterna i målet var som följer. BW avled i april 2005 och efterlämnade som 

dödsbodelägare en maka, EW, och två bröstarvingar. BW hade tidigare varit gift med bröstarvingarnas 

mor, AW, vilken avled i juli 1993 och han övertog då som ende dödsbodelägare boet efter barnens 

moder. Någon bodelning efter AW skedde inte förrän efter BWs död. Innan sin död tecknade BW en 

kapitalförsäkring med den nya hustrun EW som förmånstagare vilken efter BWs död utföll till ett 

belopp om lite drygt en miljon kronor. För att finansiera försäkringen såldes en fastighet på Gran 

Canaria. I målet var det ostridigt att tecknandet av försäkringen medförde en minskning av BWs 

egendom med 18 %. Det var också ostridigt att bröstarvingarnas andel i boet uppgick till 62.5%. BWs 

bröstarvingar väckte talan och yrkade att det till dem skulle utgå vederlag med 62.5% av det 

utbetalade försäkringsbeloppet, ett belopp om ca trehundratusen vardera. Fråga i målet blev således 

vad som skulle anses utgöra en väsentlig minskning. Parterna var ense om att 

                                                 
73 SOU 1998:110 s. 158 
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förmånstagarförordnande var att jämställa med gåva. Tingsrätten konstaterade att ingen ledning 

avseende väsentlighetsbegreppet fanns att hitta i lagtext eller förarbeten. Emellertid ansåg tingsrätten 

att viss ledning kunde dras från de då gällande reglerna om boskillnad och vederlag på grund av 

makes ”väsentliga minskning” av sitt giftorättsgods, giftermålsbalken 9:1 och 13:6.  Vidare 

konstaterades att rekvisitet i den nuvarande regleringen i ÄktB 11:4 ändrats till ”inte obetydlig 

minskning” och att det enligt förarbetena ska anses vara en minskning om 10 %. Tingsrätten ansåg 

att de semantiska skillnaderna borde medföra att en ”väsentlig minskning” är något mer omfattande 

än en minskning i ”inte obetydlig omfattning”. Emellertid måste en minskning om 18 % anses utgöra 

en väsentlig minskning. Vidare konstaterade rätten att förmånstagarförordnande, som uppställts till 

skydd för BWs nya maka, var att jämföra med ett testamente. Om detta skett i testamentesform hade 

testamentet varit ogiltigt enligt ÄB 3:2 första stycket andra meningen. Rätten ansåg därmed att 

förmånstagarförordnandets upprättande inte hade skett med tillbörlig hänsyn till efterarvingarna. 

Arvingarnas talan skulle därmed bifallas. Fallet kom att överklagas till hovrätten som fastställde 

tingsrättens domslut. Fallet kom då att prövas av HD. 

 

HD konstaterar liksom tingsrätten att det enligt förarbetena inte direkt sägs vad som ska anses utgöra 

en väsentlig minskning. Liksom underrätten vänder de sig då till reglerna i 11:4 och konstaterar att 

en minskning i ”inte obetydlig omfattning” ska anses utgöra minst 10 %. Vidare anser HD att 

en ”väsentlig minskning” rent språkligt ger uttryck för en större minskning vilket också torde stå i 

relation till motiven för makes självständiga förfoganderätt. Man konstaterar också att 

väsentlighetsbedömningen bör se till relativa tal snarare än absoluta och att man får sätta värdet i 

relation till den övriga egendomen. Baserat på ovanstående resonemang bedömer HD att en väsentlig 

minskning enligt ÄB 3:3 ska anses vara en minskning med i vart fall en fjärdedel. HD ändrade därmed 

hovrättens dom. 

 

Käranden åberopade som stöd för sin talan ett rättsutlåtande av docent Margareta Brattström. 

Brattström konstaterar att det av förarbeten till både giftermålsbalken samt äktenskapsbalken följer 

att en minskning om 10 % anses utgöra skäl för vederlag.  Vidare kommenterar förarbetena till 

äktenskapsbalkens reglering inte heller ändringen från ”väsentlig minskning” till ”inte i obetydlig 

omfattning”. Den språkliga förändringen har inte renderat någon skillnad i vilken storlek minskningen 

ska ha för att vederlagsreglerna ska vara tillämpliga. De arvsrättsliga vederlagsreglerna är 

oförändrade sedan dess tillkomst och har endast överförts i oförändrad form till nuvarande 3:3 i 

Ärvdabalken. Det faktum att den äktenskapsrättsliga regleringen avseende vederlag förändrats kan 

enligt Brattström inte innebära att den arvsrättsliga regeln automatiskt ändras, då detta enligt 

legalitetsprinicpen skulle kräva en lagstiftningsåtgärd. En minskning om över 10 % får därmed anses 
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vara ”väsentlig” enligt 3:3.74 

 

Kommentar 

HDs slutsats om att en väsentlig minskning bör utgöra i vart fall 25 % synes vara något slumpartad. 

Liksom underrätterna konstaterar HD att skillnaderna i rekvisiten i ÄktB11:4 och ÄB 3:3 bör medföra 

en större minskning vid tillämpningen av den arvsrättsliga regleringen. Emellertid framgår det inte 

av domskälen hur man slutit sig till en minskning om minst 25 %. I föredragandens betänkande 

hänvisas till lagkommentaren där Walin och Lind anger att en minskning om 20-30% får anses utgöra 

en väsentlig minskning. HD har därefter valt att lägga sig på 25 %, alltså mitt emellan dessa tal. Walin, 

Lind motiverar det med att 20-30% får anses utgöra en rimlig avvägning mellan den fria 

förfoganderätten och arvingarnas rätt till efterarv.75  I lagberedningens förslag till bestämmelsen i 

dåvarande arvslagen motiverades vederlagsreglerna med att den efterlevande maken inte 

skulle ”genom förfoganden i levande livet omintetgöra den succession, som fastställts av lagen”.76 

Här nämns specifikt att regleringen tar syfte på de situationer där efterlevande gynnar en ny make 

framför den först avlidnes arvingar.77  Det bör noteras att bestämmelsen tillkom i samband med 

arvslagens införande år 1928, där make nu för första gången gavs arvsrätt före arvingar i den andra 

arvsklassen. Emellertid ärvde bröstarvingar fortfarande framför efterlevande make. Skyddsobjekten 

var alltså föräldrar, syskon eller syskons avkomling.78 Bestämmelsen var alltså inte tänkt att, som i 

förevarande fall, träffa arvingar i första arvsklassen. I samband med ärvdabalkens tillkomst 1958 

infördes vederlagsreglerna i 3:3 i oförändrad form79 och ändrades inte när make gavs arvsrätt framför 

gemensamma bröstarvingar. Reglerna i ÄB 3:3 är egentligen inte tänkta att tillämpas i fallet då 

makarna enbart har gemensamma bröstarvingar eftersom vederlaget i första hand ska tas från den sist 

avlidnes arvingars lott. Då makarna bara har gemensamma bröstarvingar är ju deras arvingar 

desamma och vederlaget skulle då tas ur bröstarvingarnas egen arvslott från den sist avlidne. Bara i 

fallet då vederlag inte kan räknas av från arvingarna till den sist avlidnes sida kan bestämmelsen om 

återgång av gåvan eller dess värde aktualiseras. I 2013 års fall var den nya makan dödsbodelägare 

tillika testamentarisk arvinge till den avlidne maken. Vederlaget, som dock inte utgick, kunde därmed 

tas ur hennes andel i boet. Hade gåvan däremot getts till någon som inte hade rätt till en andel i boet 

hade HD tvingats diskutera rekvisiten för återgång av gåva enligt paragrafens andra stycke. 

 

                                                 
74Brattström, Margareta, Rättsutlåtande angående Bengt Wallbergs Dödsbo, 2009 s. 1 ff. 
75Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 
76SOU 1925:43 s. 175 
77SOU 1925:43 s. 175 
78SOU 1925:43 s. 165 ff. 
79SOU 1925:43 s. 12 jmfr ÄB 3:3 
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 Möjligen skulle bestämmelsen kunna tolkas så att återgång av gåva och stadgandet ”kan vederlag ej 

utgå” är tillämpligt i fallet med endast bröstarvingar, emellertid får man då göra en något extensiv 

tolkning av lagtexten. Enligt förarbetena var tanken bakom rätten för den först avlidnes efterarvingar 

att vända sig mot gåvomottagaren en extra skyddsregel som ställdes upp för de fall då vederlaget inte 

fullt ut kunde tas ur arvet efter den sist avlidne.80 Det kan alltså inte anses helt klarlagt vad som ska 

gälla i fallet med vederlag där makarnas arvingar är desamma. Även Grauers uppmärksammar att 

bestämmelsen så som den är utformad är meningslös att tillämpa när endast bröstarvingar finns men 

att den skulle kunna aktualiseras om efterlevande fått ett nytt barn, noteras bör dock att uttalandet 

gjordes innan 2013 års fall.81 Att vederlagsreglerna sin nuvarande utformning egentligen inte kan 

användas i fallet med enbart gemensamma bröstarvingar är problematiskt. Då bröstarvingars rätt till 

arv från sina föräldrar anses så viktig att de ges en indispositiv rätt till laglott i ÄB 7:1 kan 

argumenteras för att lagstiftaren anser att skyddet för efterlevandes missbruk, där den fria 

förfoganderätten härstammar från den andra föräldern, är mer beaktansvärd än fallet där efterarvingen 

är exempelvis ett syskon.  

 

Reglerna om förskott på arv82  har viss verkan i fallet med bröstarvingar och arvingarna kan då 

åberopa förskottsbestämmelserna som skydd då efterlevande exempelvis endast gynnat ett syskon. 

Det är emellertid när avhändelsen skett till någon som inte är arvinge till den först avlidne som det 

blir problematiskt när makarna endast har gemensamma barn. Här ska kort nämnas det skydd som 

ställs upp i ÄB 7:4 avseende bröstarvingars laglott. Det så kallade förstärkta laglottsskyddet är en 

skyddsregel som tar sikte på de situationer där en arvlåtare försöker kringgå bestämmelsen om laglott 

genom dispositioner som är att jämställa med testamente. Om laglotten genom gåvoavhändelsen då 

kränkts kan det i vissa situationer medföra att den ska återbäras. Noteras bör att denna rätt endast 

avser ett skydd för laglotten. Reglerna är heller inte sällan svårtillämpade.83HD verkar inte fullt ut ha 

begrundat att vederlagsreglerna inte var tänkta att tillämpas i fallet med gemensamma bröstarvingar 

utan utformades efter makes arvsrätt före arvingar i andra arvsklassen. I en senare del av uppsatsen 

kommer denna problematik att utredas vidare.  

 

 

5.2.2 Förskott på arv  

En fråga som kan aktualiseras i samband med reglerna i ÄB 3:3 är hur de förhåller sig till 

                                                 
80 Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 
81 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 146 
82 Se avsnitt 5.2.1 
83 Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 7 kap 4 § 
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bestämmelsen om förskott på arv. I ÄB 6:1 regleras att avräkning som förskott i vissa fall ska ske på 

gåvor som getts under en arvlåtares livstid. I första hand tar den syfte på gåvor som getts till arvlåtares 

egna bröstarvingar men i paragrafens andra stycke stadgas att även gåvor som efterlevande gett till 

den först avlidnes barn som omfattas av bröstarvingarnas arvsrätt enligt 3:2, kan komma att räknas 

av som förskott. En gåva som den sist avlidne ger till någon av sina bröstarvingar ska i första hand 

räknas av som förskott på arv. Gåvor till arvingar som inte är bröstarvingar ska bara räknas av som 

förskott om det förskrivits eller får antas ha varit avsett vid gåvotillfället.84 Om förskottet i sin helhet 

inte kan räknas av kan vederlagsreglerna i ÄB 3:3 komma att aktualiseras, förutsatt att övriga rekvisit 

i bestämmelsen är uppfyllda.85 Detta torde särskilt kunna bli aktuellt då efterlevande make särskilt 

föreskrivit att gåvan inte skulle utgöra förskott i ett försök att gynna sina egna arvingar.  

 

I NJA 1949 s. 625 prövades frågan om vederlagsreglerna i dåvarande Arvslagen 2:3 kunde 

aktualiseras om en efterlevande makes gåvor till bröstarvingar, där denne vid gåvotillfället haft fog 

att anta att gåvorna i sin helhet skulle kunna räknas av, inte kunde räknas av vid dennes dödsfall. HD 

ansåg att det inte kunde anses vara ett otillbörligt hänsynstagande då maken haft anledning att anta 

att gåvorna skulle kunna räknas av från bröstarvingarnas arvslotter. 

 

 Ett fall som bör uppmärksammas är de situationer då den sist avlidne maken skänker gåvor till den 

först avlidnes arvingar i andra arvsklassen som har en efterarvsrätt enligt ÄB 3:2. Enligt ÄB 6:7 ska 

då avräkning ske på mottagarens arv efter den först avlidne maken. Om avräkning emellertid inte 

skulle kunna ske kan vederlagsreglerna komma att tillämpas. Det är då den sist avlidnes arvingar som 

får svara för bristen och vederlag tas då ut från deras arvslotter.86 

 

5.2.3 Förkovran  

För den händelse att boet istället för att ha minskat i värde istället ökat ställs regler om så kallad 

förkovran upp i ÄB 3:4 Som nämnts är huvudregeln att värdeminskning och värdeökning ska komma 

båda makars arvingar till nytta och boet fördelas i enlighet med ÄB 3:2. Lagstiftaren har dock funnit 

det motiverat att viss typ av ökning som skett efter den först avlidnes död endast ska tillfalla 

efterlevandes arvingar. Förkovransreglerna blir bara tillämpliga när makarna inte bara har 

gemensamma bröstarvingar. I det fallet är ju bägge sidor arvsberättigade desamma varför det inte 

spelar någon roll från vilken arvslott förkovran härrör. 

 

                                                 
84Se ÄB 6:1 2 meningen 
85Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 
86Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 3 § 



33 

 

 Endast en särskild typ av värdeökning kan aktualisera reglerna om förkovran. Värdestegring på den 

ursprungliga egendomen inklusive substitut samt besparad avkastning ska delas lika mellan båda 

sidor arvingar. Inte heller en god förmögenhetsförvaltning av efterlevande make medför reglernas 

tillämpning.87 Reglerna tar i första hand sikte på egendom som fåtts i arv, gåva eller testamente efter 

den första makens död men även förvärvsinkomster kan komma att bara tillfalla den sist avlidnes 

arvingar. Bestämmelsen infördes samtidigt som vederlagsreglerna i samband med Arvslagens 

tillkomst och motiverades med att det skulle vara en utsträckning av giftorättsgemenskapen till 

efterlevandes död om den först avlidnes arvingar tillerkändes del i ökning som härrörde från arv, gåva 

eller testamente. En utsträckning som enbart skulle gynna den först avlidnes arvingar. Vidare skulle 

det enligt lagberedningen te sig främmande för testator eller givare att änka eller änklings avlidne 

makes arvingar fick ta del av gåvan eller arvet. Ju längre tid som förflutit sedan äktenskapets 

upplösning skulle denna ordning te sig alltmer främmande. Reglerna ska endast tillämpas om boet 

faktiskt ökat i värde. Är boet vid den efterlevandes död mindre än vid den först avlidnes ska 

bestämmelsen alltså inte tillämpas, oavsett om sist avlidne fått egendom i arv eller gåva. Endast vad 

som överstiger boets värde vid det första dödsfallet får tas ut. Har boet ökat med 200 000 och den sist 

avlidne fått ett arv på 300 000 kan således endast 200 000 räknas av som förkovran.  Förarbetet 

poängterar vikten av att den efterlevandes bo inte blir föremål för ingående undersökning av dennes 

förvaltning, detta då det skulle kunna leda till omfattande tvister mellan båda sidor arvsberättigade. 

Har boet ökat i värde på grund av arv, gåva eller testamente behöver något orsakssammanhang mellan 

förvärvet och boets ökning därmed inte visas. Utöver ovan nämnda förvärv ska även förkovran som 

härrör från förvärvsarbete endast tillfalla den sist avlidnes arvingar. I förarbetet motiverades det med 

att det tog sikte på exempelvis situationer där den först avlidne avled i ung ålder och där den sist 

avlidne sedan förvärvsarbetade ett helt liv och vid sin död efterlämnade en stor förmögenhet. Om den 

sist avlidne dessutom var omgift med egna bröstarvingar skulle det te sig som särskilt oskäligt att den 

först avlidnes släktingar fick ta del av den förkovran som skett på grund av förvärvsarbete.88Noteras 

bör dock att bestämmelsen tillkom på 20-talet då kvinnor sällan förvärvsarbetade och då äktenskap i 

tidig ålder torde ha varit betydligt vanligare än idag.  

 

Reglerna om förkovran genom förvärvsarbete torde dock inte sällan vara svårtillämpade. Till skillnad 

från fallet där förkovran härrör från arv, gåva eller testamente där inget orsakssamband behöver visas 

krävs i förvärvsarbetsfallet att det ”må antagas” att värdeökningen beror på arbete.89 

I förarbetet anges att den efterlevandes konsumtion bör går ut över dennes inkomster, arbetsinkomst 

                                                 
87Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 4 § 
88SOU 1925:43 s. 180 ff. 
89Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 4 § 
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som avkomst av förmögenhet, i lika mån. Som exempel ställs upp en situation där i boet efter den 

först avlidne fanns bohag om 10 000, värdepapper om 20 000 belöpande med 5 % ränta samt att 

efterlevande haft en arbetsinkomst om 9000 och den årliga besparingen utgjort 1000 kr. Av denna 

summa får då 100 kr anses utgöra besparing av ränteinkomst och 900 besparing av arbetsinkomst. 

Ponera sedan att det vid den efterlevandes död det i boet finns det ursprungliga bohaget om 10 000, 

värdepapper om 20 000 samt förkovrad förvärvsinkomst om 30 000 kr.  27 000 ska då anses utgöra 

förkovran av förvärvsarbete och bara tilldelas den sist avlidnes arvingar medan 10 % ska anses utgöra 

besparing av ränteinkomst och tillfalla båda sidor arvsberättigade lika. Ytterligare en svårighet 

uppstår då efterlevande driver någon form av näring och där endast en del avser faktisk inkomst från 

förvärvsarbete och resterande del avser kapitalavkastning. Som exempel nämns när maken investerat 

egna tillgångar i näringsverksamheten. Hela den vinst som tas ut kan då inte anses vara inkomst av 

förvärvsarbete utan en del anses då utgöra avkastning av kapitalinkomst och ska delas lika mellan 

båda makars arvingar. Endast den faktiska besparade förvärvsinkomsten ska utgöra förkovran och 

tillfalla den sist avlidnes arvingar.90 Klart är att bestämmelsen medför en del bevissvårigheter, även 

om förarbetet uttryckligen stadgar att tanken inte är att efterlevandes livsföring ska sättas under lupp. 

Lagrummet har inte varit föremål för särskilt många överrättsdomar. 

 

I NJA 1978 s. 712 konstaterade HD att en ökning av boet som härrörde från den efterlevandes 

tjänstepension inte kunde anses utgöra förkovran. Detta då det förvärvsarbete som låg till grund för 

pensionen utförts innan den först avlidnes död. 

 

I ett relativt nytt fall kom Svea hovrätt att pröva frågan om förkovran. 91 Målet rörde en make som 

överlevt den först avlidne med nästan femtio år och där dennes arvinge yrkade ersättning för den 

ökning av boet som skett i den sist avlidnes hand. Rätten konstaterar först och främst att bevisbördan 

för att förkovran skett vilar på den sist avlidnes arvingar. Vidare konstateras att något orsakssamband 

inte behöver styrkas avseende förkovran som skett genom gåva, arv eller testamente. Det är 

tillräckligt att visa att efterlevande fått exempelvis ett arv. För förkovran som skett genom 

förvärvsarbete gäller beviskravet ”må antagas” vilket inte ska anses vara särskilt strängt. Hovrätten 

anser också att de värdehöjande ombyggnationer som skett på en fastighet, bekostade med medel som 

influtit genom förvärvsarbete efter den först avlidnes död, ska räknas som förkovran och tillfalla den 

sist avlidnes arvinge. Även aktier som efterlevande genom kapitalförvaltning ökat boets värde med 

ska räknas som förkovran. Det räcker med att göra antagligt att tillgången inte fanns vid den först 

avlidnes död, i förevarande fall fanns den inte upptagen i bouppteckningen vid det första dödsfallet. 

                                                 
90SOU 1925:43 s.183 ff. 
91Svea hovrätt Avd. 13 dom 2007-04-25 i mål nr T5290-06 
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Kommentar 

Med beaktande av hovrättsdomen från 2007 står klart att beviskraven för att förkovran skett inte är 

särskilt högt ställda. Inte ens i fallet med förvärvsarbete, där beviskravet är att det ska göras antagligt, 

ställs något större krav på visat orsakssamband mellan förvärvsinkomst och boets värdeökning. 

Hovrätten anser också att substitut, i form av förbättrande reparationer på en fastighet, ska kunna 

räknas som förkovran, om det gjorts antagligt att detta skett med insparade medel från 

förvärvsinkomst. Det får anses vara en fri tolkning av förarbetena då dessa överhuvudtaget inte 

nämner substitut utan endast talar om ”besparad förvärvsinkomst”. Förvisso torde det stämma överens 

med motiven för bestämmelsen att även det som träder istället för den faktiska inkomsten endast ska 

tillfalla den sist avlidnes arvingar. Däremot ter det sig mer tveksamt avseende de kapitalvinster som 

ökat boets värde genom goda kapitalvinster. Förarbetena nämner uttryckligen att en god 

kapitalplacering ska komma bådas arvingar tillgodo.92 Detta gäller förvisso en ökning av egendom 

som redan fanns i boet vid den först avlidnes död. Fråga som uppstår då är vad som ska gälla i fall av 

sammanblandning. Är det nödvändigt att pengarna som inflyter från förvärvsinkomst hålls åtskilda? 

Att döma av hovrättsfallet behöver ingen vidare bevisning läggas fram avseende att det är just de 

specifika förvärvsinkomsterna som lett till en kapitalvinst i fonder och aktier. Det räcker alltså med 

att bara bevisa att egendomen inte fanns vid den först avlidnes död samt att den sist avlidne haft 

förvärvsinkomster. Förarbetena nämner att det eventuellt skulle kunna vara aktuellt att analogt 

tillämpa reglerna om sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods.93 Närmast till hands 

skulle då ligga att göra en analogisk tolkning av nuvarande bestämmelse om enskild egendom i ÄktB 

7:2. Där stadgas att substitut utgör enskild egendom men att avkastning ska utgöra giftorättsgods, 

såvida inget annat föreskrivs. Frågan om sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods 

kom att prövas i NJA 1992 s. 773. Där hade enskild egendom satts in på ett av makarna gemensamt 

lönekonto. HD konstaterade att sammanblandningen medförde att egendomen förlorade karaktären 

av enskild. Emellertid skulle en sammanblandning inte automatiskt medföra att egendomen blev 

giftorättsgods, om makarna genom bokföring eller dylikt hållit medlen isär skulle egendomen 

fortfarande kunna vara att se som enskild. Så hade dock inte skett. Klart är att förkovransreglerna är 

något komplicerade i sin tillämpning och även om beviskraven är lågt ställda torde de skapa praktiska 

problem vid arvskiften. 

 

Något som ytterligare försvårar användandet av ÄB 3:4 är då det sammanfaller med tillämpningen 

av vederlagsreglerna i ÄB 3:3. För att ÄB 3:3 ska vara tillämplig krävs det som tidigare nämnts inte 

                                                 
92SOU 1925:43 s. 189 
93SOU 1925:43 s. 180 



36 

 

att boet faktiskt minskat i värde från den första avlidnes död till den sist avlidnes bortgång. Emellertid 

skulle det kunna leda till orimliga resultat om enbart boets ställning vid efterlevandes död låg till 

grund för om förkovran skett, när vederlagsreglerna också är tillämpliga. Som exempel kan nämnas 

den situation där boet vid den först avlidnes död uppgår till 300 000 varav hälften utgör giftorättsgods 

och hälften ärvs med fri förfoganderätt, kvotdelarna i boet uppgår såldes till ½. Den efterlevande 

avhänder sig sedan 200 000 så att vederlagsreglerna aktualiseras och får sedan innan sin död ett arv 

om 100 000.  Boets ställning är då 200 000. Om enbart vederlagsrelgerna skulle tillämpas hade då 

den först avlidnes arvingar ärvt hela kvarlåtenskapen om 200 000. 

Detta då kvarlåtenskapen om 200 000 först fördelats i enlighet med 3:2, vilket motsvarar 100 000 på 

vardera sidan. Den sist avlidnes arvingar skulle sedan få svara för hälften av beloppet som deras 

arvinge avhänt sig, det vill säga 100 000. Den först avlidnes arvingar skulle då få ut mer i arv än vad 

som annars vore fallet om avhändelsen inte ägt rum. För att undvika obilliga resultat ställdes således 

en bestämmelse i ÄB 3:4 2 st upp. Kvarlåtenskapen ska först ökas med det belopp som motsvarar den 

minskning som efterlevande gjort sig skyldig till, därefter ska beräknas om förkovran föreligger. I 

ovan nämnda exempel skulle kvarlåtenskapen därmed bestämmas till 400 000 av vilka 100 000 skulle 

få tas ut som förkovran av den först avlidnes arvingar. Resterande del, 300 000, skulle sedan delas på 

hälften och tillfalla båda sidor arvingar med lika belopp. För att den först avlidnes arvingar inte skulle 

få mer än om avhändelsen inte ägt rum ska de inte tilldelas mer än 150 000. Den faktiska summan 

om 100 000 som kvarstår i boet ska delas lika med 50 000 på vardera sidan. Emellertid ska den sist 

avlidnes arvingar fortfarande svara för hälften av den otillbörliga avhändelsen. Från deras arvslott ska 

tas 100 000. Den först avlidnes arvingar får då dela på 150 000 och den sist avlidnes på 50 000.94 

 

Bestämmelsen om förkovran kommenterades i ärvdbalksutredningen från 1998. Där konstaterade 

man att regeln ibland uppfattas som otydlig och orättvis, detta då värdeökning som skett på befintlig 

egendom inte alltid tillfaller båda sidor utan allt som oftast endast den sist avlidnes arvingar. 

Utredningen ansåg dock att skäl för att ändra bestämmelsen inte fanns med hänvisning till att det är 

omöjligt att på arvsrättens område skapa lagstiftning som inte leder till tolkningsfrågor. Slutsatsen 

var således att ÄB 3:4 skulle förbli oförändrad.95 

 

 

 

 

 

                                                 
94SOU 1925:43 s.184 
95SOU 1998:110 s. 158 
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5.3 Särkullbarn och konkret efterarv  

5.3.1 Särkullbarn 

Avslutningsvis ska nämnas något om särkullbarn. Barn till endast en av makarna intar en särskild 

ställning arvsmässigt eftersom makes arvsrätt bara får stå tillbaka för deras rätt. I samband med makes 

arvsrätt framför gemensamma barn diskuterades om arvsrätten även skulle utsträckas till att omfatta 

särkullbarn. Det ansågs dock att särkullbarnen inte i normalfallet hade ett så känslomässigt starkt 

band till styvföräldern att ett uppskjutet arv var motiverat.96 Emellertid kan särkullbarnet välja att 

avstå arv till förmån för den efterlevande. Dennes arv förskjuts då till den siste makens död och blir 

då arvsberättigad enligt ÄB 3:2. Som exempel kan nämnas den situation där särkullbarnet har en nära 

relation till styvföräldern och har vuxit upp med ett syskon som är gemensam bröstarvinge till 

makarna. Att invänta sitt arv till efterlevandes död ter sig då kanske naturligt.97 Det kan vilket ska 

presenteras nedan av arvsstrategiska skäl vara motiverat att avstå arv till förmån för efterlevande.  

 

5.3.2 Konkret efterarv 

En bestämmelse som inte rör vidden av den fria förfoganderätten men som kan ha betydelse för 

storleken på särkullbarnens arvslott finns i kapitlets åttonde paragraf. Om det vid den efterlevandes 

död finns arvsberättigade efter endast en av makarna, ska dessa arvingar ärva allt. Paragrafen tillkom 

i samband med reformen av ärvdabalken och infördes i syfte att inskränka allmänna arvsfondens 

arvsrätt och förstärka arvsrätten för makarnas arvsberättigade släktingar. 98  För det fall den först 

avlidne saknar arvsberättigade släktingar blir bestämmelsen inte aktuell. Den efterlevande maken 

ärver då hela boet enligt ÄB 3:1 och vid dennes död tillfaller allt dennes arvsberättigade i enlighet 

med ÄB 2 kap. Finns det dock vid den efterlevandes död inga arvsberättigade släktingar på dennes 

sida, medför bestämmelsen att den först avlidnes arvingar då får ärva allt. Genom ett antal HD-

avgöranden har rättsläget klarnat, det råder dock fortfarande stora meningsskiljaktigheter i den 

juridiska litteraturen kring hur bestämmelsen ska tolkas, då särskilt avseende innebörden av 

begreppet ”arvsberättigade”. 

 

Anders Eriksson menar att begreppet ska tolkas så att det endast är arvingar som har en konkret 

efterarvsrätt efter någon av makarna som kan träffas av bestämmelsen.99 Till stöd för detta synsätt 

hänvisas till ett uttalande i förarbetet av departementschefen som skriver att arvet endast kan anses 

härröra från den först avlidne maken eftersom släktingar endast kan anses vara arvsberättigade efter 

                                                 
96 Prop 1986/87:1 s. 87 
97 Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 9 § 
98 Prop. 1986/87:1 s. 353 
99Eriksson, SvJT 1989 s. 327 
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sin egen släkting. Således är det bara de som har efterarvsrätt efter den först avlidna maken som är 

arvsberättigade när den efterlevande maken dör.100 Det innebär att ett särkullbarn till den först avlidne 

maken, som redan fått ut sitt arv vid förälderns död, inte kan ärva enligt 3:8 eftersom någon konkret 

efterarvsrätt efter föräldern inte längre föreligger. Om de däremot valt att göra ett arvsavstående enligt 

3:9 eller på grund av testamente eller basbeloppsregeln har en efterarvsrätt kan de ta del i boet efter 

den sist avlidne. Arvingar i andra parentelen till den först avlidne, som inte har någon rätt att utfå arv 

före efterlevande make, skulle däremot ha en konkret efterarvsrätt efter den först avlidna och därmed 

få överta den sist avlidnes bo. 

 

HD kom att anta samma synsätt i NJA 2005 s. 400. Där hade efterlevande make avlidit utan att 

efterlämna några arvsberättigade släktingar. Den först avlidne hade dock två särkullbarn vilka tagit 

ut sitt arv efter fadern vid dennes död. HD menade, med stöd av förarbetsuttalanden samt hänvisning 

till Eriksson, att någon konkret efterarvsrätt inte förelåg efter den först avlidne. Särkullbarnen var 

därmed inte berättigade att ärva boet efter den sist avlidne. 

 

Bestämmelsen kom också att prövas i NJA 1993 s. 145. I målet hade två barnlösa makar upprättat ett 

testamente där de ärvde varandra med full äganderätt. Vid den sist avlidnes död saknades 

arvsberättigade efter den först avlidne. HD fann dock att testamentet uteslöt den först avlidnes 

arvingar från arv enligt ÄB 3:2 varför de inte var berättigade till del i boet enligt 3:8. 

 

Anders Agell antar ett andra synsätt. Han ställer upp ett exempel där A avlider och efterlämnar 

särkullbarnen B och C. När A:s make D avlider efterlämnar hon inga arvingar. B har vid faderns död 

tagit ut sitt arv medan C gjort ett arvsavstående enligt ÄB 3:9. Med stöd av Erikssons synsätt samt 

den linje HD valt att gå på, skulle då endast C har rätt till arv efter A. Detta skulle leda till tämligen 

orättvisa resultat. Agell föreslår istället ett synsätt där i ovanstående situation, B och C istället skulle 

få dela på arvet efter D. Detta då ”någon” har en konkret efterarvsrätt efter A. Det räcker alltså med 

att någon arvinge efter den först avlidne är arvsberättigad, för att resterande också ska få dela på boet. 

101 

 

Ett tredje tolkningsalternativ presenteras av Gösta Walin som menar att begreppet arvsberättigade bör 

innefatta alla arvingar till den först avlidne maken vilket även skulle innefatta arvingar i den tredje 

parentelen. Han menar att arvsrätten i ÄB 3:8 ska anses vara helt självständig i förhållande till makes 

                                                 
100

Prop. 1986/87:1 s. 238 
101Agell, SvJT 1990 s. 35 ff 
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arvsrätt och att någon konkret efterarvsrätt inte behöver finnas för att bestämmelsen ska vara 

tillämplig. Walin anser att departementschefens uttalande om att arvet ska härröra från den först 

avlidne är förhastat, arvet ska istället ledas från den sist avlidne. 102 

 

Ett fjärde synsätt presenteras av Göran Lind. Han menar att arvsberättigade bör anses omfatta den 

först avlidnes släktingar i första och andra parentelen, oavsett om det föreligger någon konkret rätt 

till efterarv. ÄB 3:8 ska ses som en arvföljdsregel och inte endast en andelsberäkningsregel. Han 

menar att en sådan tolkning skulle överensstämma med den arvshierarki som de tre parentelerna utgör. 

Ett synsätt där den första parentelen missgynnas i förhållande till arvingar i andra arvsklassen torde 

inte överensstämma med den legala arvsordningen. Han menar vidare att man om man anlägger detta 

synsätt undviker de slumpmässiga effekter som uppstår då ett särkullbarn blir arvsberättigad efter den 

sist avlidne på grund av arvsavstående medan den först avlidne inte blir det då denne redan fått ut sitt 

arv. 

 

Kommentar  

Rättsläget avseende 3:8 torde i och med HDs avgörande i 2005-års fall vara tämligen klarlagt. HD 

har valt att gå på departementschefens förarbetsuttalande och tolkat bestämmelsen som att en konkret 

efterarvsrätt behöver föreligga för utfående av arv efter den sist avlidne. Emellertid finns det ur ett de 

lege ferenda-perspektiv all anledning att diskutera lagrummet. Konsensus i doktrinen tycks vara, med 

undantag för Walin, att endast arvingar i första och andra parentelen ska träffas av bestämmelsen. 

Detta synsätt tycks vara mest rimligt då placeringen i tredje kapitlet tyder på att det är de arvingar 

som har en efterarvsrätt enligt 3:2 som lagstiftaren önskat träffa. Även om departementschefens 

förarbetsuttalande specifikt talar om en arvsrätt som härrör från den först avlidne är det knappast 

troligt att denne förutsåg vilka effekter det skulle kunna få. Det synes orimligt att arvet efter den sist 

avlidne ska göras beroende av om ett arvsavstående skett eller inte. Det torde också vara främmande 

för syftet med lagens tillkomst att så slumpmässiga effekter skulle uppstå. I förarbetet anges att det 

inte kan anses naturligt att allmänna arvsfonden ärver så länge det finns arvsberättigade på någon sida. 

Här nämns specifikt att man vill undvika den situation då makarna avlider med kort mellanrum och 

utfallet för släktingarna och fondens del då blir beroende av vilken make som avlider först.103 Utfallet 

blir nu istället slumpmässigt beroende på om särkullbarnen valt att ta ut sitt föräldraarv eller inte. 

Samtidigt tycks det heller inte förenligt med den svenska arvsrätten att arvingar i andra arvsklassen 

ska få en starkare ställning än arvingar i första arvsklassen. Enligt min mening synes det därför mest 

                                                 
102Lind, Göran, Walin, Göran, Ärvdabalken (1 februari 2015, Zeteo) Kommentaren till 3 kap 8 § 
103

Prop. 1986/87:1 s. 96 

 



40 

 

rimligt att ansluta sig till Linds linje där ÄB 3:8 ses som en arvföljdsregel och inte en 

andelsberäkningsregel. Någon konkret efterarvsrätt efter den först avlidne behöver därmed inte finnas, 

eftersom arvet efter den sist avlidne ska anses härröra från sist avlidne och inte föräldern. På så vis 

torde syftet med lagen uppnås samtidigt som slumpmässiga effekter undviks.  
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6. MAKES MÖJLIGHET ATT BEGRÄNSA EFTERLEVANDE MAKES 

HANDLINGSUTRYMME I TESTAMENTE 

 

6.1 Inledning  

Som framgår av presentationen ovan ges efterlevande make mycket stort utrymme att förfoga över 

den egendom som innehas med fri förfoganderätt. Denne får ju testamentera över egendom som 

tillhört den först avlidne så länge maken håller sig inom den andel som ägs med full äganderätt. Vidare 

får make avhända sig egendom genom gåva så länge värdet håller sig under en fjärdedel av boets 

värde. Med beaktande av det torde incitamenten för make att själv styra över sitt arv genom 

testamente öka. En viktig princip inom den svenska arvsrätten är att testators vilja ska respekteras i 

största möjliga mån vilket följer av ÄB 11:1 och den privata äganderätten104 . Testator ges därför 

långtgående möjligheter att förordna om sin egendom. I följande avsnitt ska utredas möjligheten att 

begränsa vidden av den fria förfoganderätten. 

 

Makes arvsrätt är som nämnt inte laglottsskyddad. Det står denne därmed fritt att testamentera 

egendom till annan än make med begränsning av basbeloppsskyddet. En make önskar dock troligtvis 

inte att efterlevande ska tvingas sälja det gemensamma hemmet för att lösa ut arvingar. Arvsrätten för 

makar före övriga arvingar infördes första gången 1928 just på grund av den höga frekvensen av 

testamenten upprättade till förmån för efterlevande make vilket indikerar att den genomsnittlige 

arvlåtaren önskar trygga för efterlevande.105 Istället torde det då snarare bli aktuellt att begränsa 

efterlevandes handlingsutrymme. 

 

6.2 Förordnande om sekundosuccession 

För att säkerställa att arvlåtarens egna arvingar får dennes egendom på sin lott, kan det i ljuset av 

1995 års fall vara viktigt att upprätta ett testamente som förordnar om hur arvet ska fördelas. Förutsatt 

att make håller sig inom de begränsningar som stipuleras i ÄB 9:2106 står det denne fritt att förordna 

om vad som ska hända med arvet efter den sist avlidnes död. 

 

Frågan om efterlevande makes rätt att förordna i testamente över egendom som den först avlidne 

redan testamenterat över prövades i NJA 1983 s. 628. I ett inbördes testamente hade angetts att den 

sist avlidne skulle erhålla den först avlidnes egendom med äganderätt. Vid den sist avlidnes död skulle 

vissa saklegat utgå, bland annat en fastighet som skulle tillfalla en viss skyddsförening. Efter den 

                                                 
104 Brattström, Singer, Rätt Arv, s, 89 
105 SOU 1925:43 
106Testamentstagaren måste vara född eller avlad vid upprättandet av testamentet. Se dock undantag i st 2. 
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fösta makens död ändrade den efterlevande maken testamentet så att till föreningen istället ett 

penningbelopp skulle utgå. Fastigheten hade tillhört den först avlidne. HD konstaterade först att 

testamentet med beaktande av att det fanns ett sekundosuccessionsförordnande måste tolkas som att 

makarna ärvde varandra med fri förfoganderätt. Vidare konstaterades att värdet på fastigheten inte 

var högre än att det höll sig inom den först avlidnes andel i boet och att denne därmed kunnat 

testamentera över fastigheten. Efterlevande hade därmed inte rätt att förordna i strid med det inbördes 

testamentet. 

 

HD refererade till fallet i sina domskäl i 1995 års fall och underströk då möjligheten för make att 

förordna om egendom efter den sist avlidnes död i testamente. Trots att rättsläget i och med 1995 års 

fall ändrades får det anses vara klarlagt att efterlevande inte får testamentera över egendom som den 

först avlidne redan förordnat om i testamente, det dock förutsatt att denne håller sig inom den kvotdel 

som efterlevande sedan ärver med fri förfoganderätt. 

 

Även om den först avlidne upprättat ett testamente förhindrar det dock inte att efterlevande avhänder 

sig egendomen. Denne är ju endast förhindrad att själv testamentera över egendomen men ingenting 

hindrar att den säljs eller ges bort i gåva, i gåvofallet med de begränsningar som följer av ÄB 3:3. Det 

kan dock diskuteras om ett legatariskt förordnande med fri förfoganderätt ändå är att se som ett 

förordnande om nyttjanderätt.107 Begränsningen får utläsas av testamentet. Vill den först avlidne dock 

försäkra sig om att egendomen inte avyttras finns anledning till att ytterligare begränsa 

handlingsutrymmet för den efterlevande. 

 

6.3 Förordnande om nyttjanderätt 

Närmast till hands står då att i testamente endast tillerkänna efterlevande make nyttjanderätt. 

Efterlevande makes ges då bara tillgång till egendomen samt dess avkastning under sin livstid men 

har inte rätt att avhända sig den eftersom äganderätten tillkommer någon annan. Brattström, Singer 

ifrågasätter starkt om det är önskvärt med en ökat förordnande om nyttjanderätt i testamenten. Den 

efterlevandes möjligheter att inrätta sig efter skeenden i livet är då kraftigt begränsad.108 Klart är att 

det skulle bli tämligen komplicerat för en efterlevande att överta boet endast med nyttjanderätt detta 

då den enligt ÄB 12:3 inte ska sammanblandas med annan. 

 

Frågan om ett nyttjanderättsförordnande i själva verket ska ses som ett förordnande om fri 

förfoganderätt har prövats i ett antal arvsskattemål. Senast i NJA 1980 s. 25 där HD ansåg att 

                                                 
107 Boström, JT 1995/96 s. 812 
108Brattström, Singer, Rätt arv, s. 47 
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förordnandet skulle ses som nyttjanderätt trots att det i testamentet angetts att inget arvskifte och 

ingen bodelning skulle komma till stånd innan den sist avlidnes död och att egendomen som ärvts 

med nyttjanderätt därmed inte avskilts. 

 

Även om make vill begränsa efterlevandes dispositionsutrymme borde ett nyttjanderättsförordnande 

ha alltför långtgående konsekvenser. Efterlevande make skulle visserligen få stanna kvar i hemmet 

men skulle, beroende på hur egendomsförhållandena i boet såg ut, kanske tvingas bo kvar där resten 

av livet eftersom denne inte tillerkänts en rätt att sälja. I normalfallet önskar make förmodligen inte 

begränsa efterlevandes handlingsutrymme så kraftigt. Fråga blir då om det är möjligt att trygga 

efterarvet utan att det för alltför långtgående konsekvenser för den efterlevande. 

 

6.4 Möjlighet att inskränka makes rätt att avhända sig egendom genom gåva  

För den genomsnittlige arvlåtaren borde det primära vara att dennes arv tillfaller dennes arvingar. I 

fallet med efterlevande make uppstår det då en intressekonflikt mellan behovet av att trygga för den 

sist avlidne och behovet av att styra sitt efterarv. Det mest främmande för arvlåtaren är troligtvis att 

arvet tillfaller någon för denne okänd person. I 2013109 års fall hade efterlevande gynnat en ny make 

och därmed minskat sin egendom med 18 %. Att egendom som skulle ha tillfallit den först avlidnes 

barn istället går till en ny make kan inte anses ligga i linje med den genomsnittlige arvlåtarens vilja. 

Fråga blir då om det finns möjlighet att i testamente begränsa handlingsutrymmet enligt ÄB 3:3. 

Att regleringen i sin nuvarande utformning inte egentligen är tillämplig i fallet där makarna enbart 

har gemensamma bröstarvingar försvårar situationen ytterligare. Vi kan dock börja med att se på fallet 

där makarna bara har arvingar i andra arvsklassen. 

 

I linje med kärandens yrkanden i målet skulle en rimlig avvägning mellan efterlevande makes rätt 

kontra efterarvingarnas vara att i testamente begränsa möjligheten att avhända sig egendom genom 

gåva till mer än 10 % av boet. Enligt min mening synes det inte vara en alltför stor inskränkning av 

makes handlingsutrymme samtidigt som arvlåtaren kan skydda sina arvtagare från efterlevandes 

missbruk. Att ensidigt i testamente förordna om detta torde inte vara giltigt. Det skulle ju i praktiken 

innebära att testator testamenterade även över egendom som tillhörde den sist avlidne vilket inte är 

tillåtet enligt ÄB 13:1. Att då istället försöka begränsa makes rätt att genom gåva avhända sig bara 

den del som ärvs med fri förfoganderätt torde också vara komplicerat. Vederlagsreglerna tar ju sikte 

på en minskning av hela boet och det skulle i praktiken innebära att den del som ärvs med fri 

förfoganderätt behövde hållas avskild. Efterlevande skulle då i viss mån komma att erhålla 

                                                 
109NJA 2013 s. 736 
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egendomen med nyttjanderätt istället för fri förfoganderätt. Problemet borde istället kunna lösas 

genom ett upprättande av ett inbördes testamente110 makarna emellan där det stadgas att de ärver 

varandra med fri förfoganderätt med den begränsningen att en väsentlig minskning enligt ÄB 3:3 

istället ska anses utgöra en viss procent, då förslagsvis tio. Både makarna torde ju rimligen ha ett 

intresse av att säkerställa att efteravet faktiskt tillfaller deras arvtagare.  

 

För att återgå till fallet med gemensamma bröstarvingar skulle ett testamente som begränsade 

handlingsfriheten enligt ÄB 3:3 inte ha någon effekt. Vederlaget skulle ju ändå tas ut från 

bröstarvingarnas lotter. Fråga blir då om makarna skulle kunna avtala om återgång av gåva om 

makarna överskred sitt handlingsutrymme. Det skulle dock troligtvis inte gå att binda gåvomottagaren, 

tredje man, genom ett sådant förordnande. Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal endast binder 

avtalsparterna. 111 Klart är att det är svårt att inskränka handlingsutrymmet genom annat än 

nyttjanderättsförordnande i fallet med gemensamma bröstarvingar.  

 

I Sverige upprättas testamenten inte i lika stor uträckning som i andra länder. Trots att det inte 

föreligger någon egentlig statistik antas förekomsten gentemot andra länder vara låg.112  Tidigare 

lagändringar på arvsrättens område, bland annat makes arvsrätt när den för första gången infördes 

med en efterarvsrätt 1928, har motiverats av en hög testamentesfrekvens.113 Lagstiftaren har således 

önskat ändra lagstiftningen så att den överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen. Att 

upprätta ett testamente likt förslaget ovan skulle ställa krav på omfattande juridisk kunskap. Jag anser 

det tveksamt att den genomsnittlige arvlåtaren har så god kännedom om den fria förfoganderättens 

innebörd att denne inser behovet av att skydda sitt efterarv genom testamente. Höglund skriver i 

Juridisk tidskrift att den allmänna uppfattningen innan 1995 års fall bland praktiker såväl som 

arvlåtare synes ha varit en tillämpning av egendomslinjen.114 Fallet är nu tjugo år gammalt men då 

ingen lagändring avseende lydelsen i ÄB 3:1 1st p2 kommit till stånd är det svårt för gemene man att 

sätta sig in i rättsläget. Detsamma gäller 2013 års fall och rätten att skänka bort egendom så länge 

värdet understiger en fjärdedel. I den mån makar får kännedom om rättsläget torde 

testamentesfrekvensen öka. Det vore dock beklagligt om utvecklingen gick mot ett ökat förordnande 

om nyttjanderätt i testamenten. Själva syftet med makes arvsrätt om att trygga och hålla samman boet 

                                                 
110 ÄB 10:7 
111 Se exempelvis NJA 1997 s. 44 där HD konstaterade att "den allmänna regeln i svensk rätt är att ett 

kontraktsförhållande binder part endast gentemot sin direkte medkontrahent, inte gentemot sin medkontrahents 

medkontrahent. I enlighet härmed kan i princip ansvar göras gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i ett 

kontraktsrättsligt förhållande". 
112 Agell, Anders, Testamentsrätt, 3 u., Iustus förlag, Uppsala, 2005, s. 14 
113 Brattström, Singer, Rätt Arv, s. 89 
114 Höglund, JT 1995/96 s. 995 
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skulle då gå förlorad. Boström menar dock att det inte är troligt att utvecklingen går mot ett generellt 

förordnande om nyttjanderätt, detta då den fria förfoganderätten får anses vara så väletablerad i 

gemene mans rättsmedvetande. Istället är det troligare att antalet legatariska förordnanden ökar.115 

  

                                                 
115 Boström, JT 1995/96 s. 812 
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7. JÄMFÖRELSE MED NORDISK RÄTT 

7.1 Inledning 

Den svenska arvsrätten har, även om ingen direkt harmonisering skett, historiskt sett påverkats av 

nordisk rätt. När makes ställning förstärktes tog man ledning av lagstiftningen i norden och 

motiverade det bland annat med att det skulle leda till en enhetligare nordisk lagstiftning.116 I de 

nordiska länderna finns dock ingen direkt motsvarighet till ärvdabalkens bestämmelser om fri 

förfoganderätt. Noteras bör den nya EU-rättsliga arvsförordning som träder i kraft 17 augusti 2015. I 

korthet kommer den att medföra en övergång från nationalitets- till domicilprincipen. 

Hemvistprincipen kommer således att vara ledande i fråga om vilket lands lag som ska tillämpas på 

arvskiften. Det innebär att hemvistlandets lag och inte så som tidigare, medborgarskapslandets lag, 

kommer att tillämpas vid skiftet.117 Någon vidare utredning av denna förordning kommer dock inte 

att föras i den fortsatta presentationen. Nedan ska kortfattat redogöras för makes arvsrätt i Danmark 

och Norge med fokus på efterlevandes handlingsutrymme där det finns ett efterarv. 

 

 

7.2  Danmark 

Danmarks nya arvslag, arveloven, trädde i kraft 1 januari 2008. Reglerna är tämligen komplicerade 

men huvuddragen ska presenteras. Den nya arvslagstiftningen kom att innebära att efterlevande 

makes ställning stärktes. Den danska laglotten, det så kallade tvångsarvet, ändrades nu från att som i 

Sverige ha varit halva arvslotten till en fjärdedel av densamma. Det infördes också en möjlighet att i 

testamente inskränka tvångsarvet till en summa av en miljon danska kronor per arvinge. 118 

Efterlevande makes arvsrätt framför bröstarvingar ändrades också till att omfatta halva 

kvarlåtenskapen, istället för som tidigare en tredjedel. Den kvotdelen kan i viss mån ändras genom 

testamente men en fjärdedel är indispositiv och måste tillfalla efterlevande make. Finns inga 

bröstarvingar ärver efterlevande make allt.119 Make kan välja att sitta kvar i oskiftat bo men finns det 

särkullbarn måste deras samtycke inhämtas.120 Arvingarna får då en efterarvsrätt i boet. Vid fall av 

missbruk kan arvingar efter den först avlidne få ett skifte till stånd innan efterlevandes död. Det gäller 

exempelvis om make gjort oförsvarliga ekonomiska spekulationer, närt ett slösaktigt leverne eller 

avhänt sig egendom genom gåva. Vederlag kan också komma att utgå om efterlevande använt medel 

                                                 
116Prop. 1986/87:1 s. 81 ff. 
117Bogdan, Michael, Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012 s. 1 ff. 
118Arvelov 1:5 
119 Arvelov 2:9 
120Arvelov 4:17-18 
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i boet till att utöka sin enskilda egendom.121 När den först avlidne inte efterlämnar några bröstarvingar 

och den efterlevande ärver hela boet, finns en efterarvsrätt för den först avlidnes arvingar. Häften av 

boet ska då tillfalla den först avlidnes arvingar medan hälften tillfaller den sist avlidnes släktingar. 

Efterarvsrätten för den första avlidnes arvingar gäller emellertid bara förutsatt att den sist avlidne inte 

har gift om sig, testamenterat över egendomen eller fått bröstarvingar.122 

 

 Finns det vid den sist avlidnes död endast arvingar efter en av dem, ärver dessa allt.123 Den fria 

förfoganderätten verkar i dansk rätt bara uppstå i de fall där efterlevande ärver hela boet i avsaknad 

av bröstarvingar eller särkullbarn eller i de fall då denne väljer att bo i oskiftat bo. Endast i fallet vid 

oskiftat bo begränsas handlingsfriheten. Efterlevande får då inte testamentera över mer än den del av 

det oskiftade boet som vid efterlevandes död ska falla i arv efter denne. Inom denna gräns står det 

efterlevande fritt att testamentera över egendomen i boet med den begränsningen att det inte får strida 

mot den först avlidnes testamente.124 Denne får heller inte avhända sig egendom hur som helst. Vid 

skiftet ska allt som finns i boet delas, oaktat den förkovran som kan ha skett i den siste makens 

hand.125Makes ställning enligt dansk rätt borde slå hårdast mot särkullbarn. Bröstarvingar får ju dela 

på boet efter den sist avlidnes död, varför den kvotdel som ärvts efter den först avlidne ändå kommer 

dem till godo. För särkullbarnens del blir storleken på arvet beroende av vilken make som dör först, 

vilket kan tyckas något slumpartat. Dör deras arvlåtare först kan de endast som mest få ut hälften av 

kvarlåtenskapen, medan de i det motsatta fallet får ut hela förälderns kvarlåtenskap plus den del som 

ärvts av den avlidna maken. Arvingar i andra arvsklassen kan få stå helt utan arv om den sist avlidne 

gifter om sig eller får bröstarvingar. Den först avlidnes arv kan alltså komma att tillfalla en ny make. 

 

 

7.3 Norge 

I norska Lov om Arv ges efterlevande make rätt till en fjärdedel av arvet när det finns bröstarvingar. 

Som skydd i fallet med bröstarvingar ges en rätt att alltid utfå minst fyra gånger motsvarande ett visst 

basbelopp.126 Är efterlevande arvingar arvlåtarens föräldrar eller syskon har efterlevande make rätt 

till hälften av arvet, samt sex gånger basbeloppet.127Rätten att utfå en fjärdedel eller hälften av arvet 

kan begränsas i testamente, en förutsättning för att detta ska vara giltigt är dock att efterlevande innan 

                                                 
121Arvelov 4:26 - 30 
122 Arvelov 3:15 
123Arvelov 3:15 - 16 
124Arvelov 4:24 2 st 
125 Arvelov 4:33 
126År 2014 var detta belopp på 88.370 NOK http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Grunnbelopet-i-

folketrygden/ 
127Lov om Arv 2:6 
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arvlåtarens död fått kännedom om detta. Rätten att utfå fyra respektive sex basbelopp är dock 

indispositiv.128 Lever inte föräldrar eller syskon ärver efterlevande make allt. Viss rätt att stanna kvar 

i oskiftat bo finns efter samtycke från arvingarna. 129  Bröstarvinges laglott är två tredjedelar av 

arvslotten, men laglotten är dock begränsad till ett belopp om högst 1000.000 norska kronor.130 I 

Norge liksom Danmark ges bröstarvinge rätt att få ut sitt arv vid den först avlidnes död. I Norge ges 

dock även föräldrar och syskon en rätt att utfå arv direkt. Någon efterarvsrätt för arvingar i 

motsvarande ärvdabalkens tredje parentel finns inte. Motsvarande den fria förfoganderätten i norsk 

lagstiftning uppstår då make bor kvar i oskiftat bo. Eventuell förkovran går in i skiftesboet, med 

undantag för arv eller gåva som givits tre månader innan det att skifte krävts. 131 En väsentlig 

minskning av boet kan medföra att arvingarna kan kräva vederlag. 132  Liksom i dansk rätt får 

efterlevande i oskiftat bo inte testamentera över mer än den del som ska tillfalla dennes egna arvingar, 

begränsningen gäller inte bara en andel utan även egendom som den först avlidne särskilt fört in i 

boet.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128Lov om Arv 2:7 
129Lov om Arv 3:9 
130Lov om Arv 4:29 
131Lov om Arv 3:17 
132Lov om Arv 3:27 
133Lov om Arv 2:18 
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8. ANALYS 

 

8.1 Inledning 

När institutet med fri förfoganderätt infördes 1928 i samband med att efterlevande make gavs arvsrätt 

framför arvingar i andra arvsklassen diskuterade lagberedningen huruvida arvsrätten även skulle gå 

före bröstarvinges rätt. När beredningen ställde sig nekande till det angavs följande som motivering.  

 

”Lagen bör ej tillerkänna efterlevande make en starkare ställning i arvsrättsligt hänseende än som 

överensstämmer med flertalet gifta personers uppfattning.”134 

 

Om lagstiftningen ska spegla eller påverka den allmänna rättsuppfattningen får anses vara en fråga 

för rättsfilosofisk diskussion.135  På arvsrättens område får det dock anses klarlagt att det tidigare 

synsättet gäller. En hög frekvens av testamenten har tidigare föranlett förändringar i den arvsrättsliga 

lagstiftningen för att anpassa den efter det allmänna rättsmedvetandet.136  Baserat på uppsatsens 

utredning kring makes handlingsutrymme avseende egendom som ärvts med fri förfoganderätt 

uppstår då frågan om efterlevande makes ställning kan anses överensstämma med gemene mans 

rättsuppfattning. I följande kommer en analys av det som presenterats i uppsatsen att göras. 

 

 

8.2  Bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen  

I samband med 1928 års arvsreform infördes i dåvarande Arvslagen de bestämmelser som begränsar 

den fria förfoganderätten: testationsbegränsningen och vederlagsreglerna. När makes arvsrätt framför 

gemensamma bröstarvingar sedan infördes 1987 fördes bestämmelserna över till ÄB 3 kap. i 

oförändrad form. Vad som från början reglerat efterarv för arvlåtares föräldrar, syskon och syskonbarn 

kom nu att gälla även för arvlåtares bröstarvingar. I ärvdabalksutredningen uttalades behovet av klara 

och tydliga lagregler avseende efterarv i och med att det som en konsekvens av makes arvsrätt framför 

gemensamma barn nu blev mycket vanligt att egendom ärvts med fri förfoganderätt.137Trots detta har 

inga förändringar gjorts. Det finns som nämnts anledning att uppmärksamma bröstarvinges 

särställning i svensk rätt. Bara bröstarvinge ges en tvingande rätt till laglott i ÄB 7:1 138  vilket 

                                                 
134 SOU 1925:43 s. 155 
135 Se exempelvis Strömholm, Stig mfl. SvJT 2001 s. 101, Ska lagreglerna påverka eller spegla den allmänna 

rättsuppfattningen,  
136 Brattström, Singer, Rätt Arv, s. 89 se även prop. 1986/87 s.82 
137 SOU 1998:110 s. 152 
138 Låt vara att laglottsinstitutet varit föremål för omfattande diskussion 
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indikerar att lagstiftaren ser dennes rätt som extra skyddsvärd. Att bröstarvingar har en starkare rätt 

än arvingar i andra parentelen överensstämmer med den arvshierarki som finns i svensk arvsrätt. 

Bröstarvingars rätt vid efterarv när en förälder ärvt med fri förfoganderätt bli också något speciell då 

bröstarvingen efter den efterlevande förälderns död har rätt till två arvslotter, en från vardera föräldern. 

Att efterlevande genom gåva till annan inte kraftigt ska kunna inskränka ett arv som till viss del härrör 

från den avlidne föräldern får anses som viktig och kan tänkas ligga i linje både med arvlåtarens och 

bröstarvinges uppfattning.  

 

Vederlagsreglerna i ÄB 3:3 är dock inte tänkta att användas i fallet där makarna endast har 

gemensamma bröstarvingar då vederlaget ska utgå från den sist avlidnes arvingars lott. I fallet med 

gemensamma bröstarvingar är ju bägge sidors arvingar desamma. Med ledning av 2013 års fall kan 

den dock bli tillämplig då efterlevande gynnat en ny make som därmed har en del i boet, vederlaget 

ska då utgå genom att dennes andel i boet minskas. Det följer dock inte uttryckligen av lagtexten och 

något stöd för en sådan tolkning finns heller inte i förarbetena eftersom make när bestämmelsen 

tillkom inte hade någon arvsrätt före gemensamma bröstarvingar. Fråga blir då vad som varit fallet 

om efterlevande gett en gåva till någon annan, som inte varit dödsbodelägare. I fallet då makarna bara 

har arvingar i andra arvsklassen hade ju vederlaget tagits från den sist avlidnes arvingars lott vilket 

inte är möjligt då bara gemensamma bröstarvingar finns. Om man ska tillämpa ÄB 3:3 så som den är 

utformad står det make fritt i fallet med gemensamma bröstarvingar att genom gåva avhända sig 

egendom utan någon annan begränsning än det förstärkta laglottsskyddet. Något vederlag kan ju inte 

för bröstarvingarna utgå. Den enda möjligheten skulle då vara att hävda att andra stycket i 

bestämmelsen om återgång av gåva då aktualiseras eftersom det stadgas att det kan bli aktuellt om 

vederlag inte kan utgå. Tanken bakom den bestämmelsen var dock att träffa situationer där arvet för 

den sist avlidnes arvingar inte är stort nog för att täcka värdet av gåvan. Återgång är dock bara möjligt 

om mottagaren varit i ond tro och talan måste väckas inom fem år från gåvotillfället. Arvingar i andra 

arvsklassen hamnar alltså i en bättre ställning än bröstarvingarna eftersom de kan kräva vederlag i 

situationer där det inte är möjligt för bröstarvingar att göra det. Regleringen kan också leda till obilliga 

resultat. För det fall den sist avlidne har ett särkullbarn och ett gemensamt barn med den avlidne 

maken kommer ett eventuellt vederlag, oavsett om det getts till någon för arvingarna utomstående 

person, att tas från den sist avlidnes arvingars sida, det vill säga särkullbarnet och makarnas 

gemensamma, för att sedan föras över till den först avlidnes arvingar, alltså det gemensamma barnets. 

Att en bröstarvinge ska kunna ta ut vederlag från en annan bröstarvinges arvslott trots att gåvan gynnat 

någon helt annan känns främmande och skulle kunna skapa stora konflikter syskonen emellan. Även 

om det gemensamma barnet har rätt till två arvslotter vid skiftet, en från vardera föräldern, blir en 

ordning där ett syskon ska svara för bristen trots att denne inte är gåvomottagaren något märklig. Det 
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skulle kunna undvikas om ÄB 3:3 anpassades efter makes arvsrätt framför bröstarvingar. En särskild 

ordning, där vederlag istället kunde tas ut från gåvomottagaren, skulle då kunna gälla för fallet med 

bröstarvingar. 

 

Emellertid bör uppmärksammas att arvingar i andra arvsklassen till skillnad från till makarna 

gemensamma bröstarvingar kan ha ett annat skyddsbehov. Särskilt gäller det då vikten av att få 

egendom som tillhört just deras arvlåtare. Gemensamma barn kommer ju att ärva hela boet efter den 

sist avlidne och får då ändå dela på båda föräldrarnas egendom. Visserligen kan efterlevande 

fortfarande testamentera egendom som tillhört den först avlidne till en utomstående så länge denne 

håller sig inom den andel som ärvts med fri förfoganderätt, men bröstarvingar kan ändå bevaka sin 

rätt genom laglottsjämkning enligt ÄB 7:3. I 1995 års fall behövde HD inte ta ställning till det mer 

komplexa fallet där den förste och den sist avlidne maken inte hade samma arvingar. I fallet var det 

ju en bröstarvinge som väckt talan mot övriga bröstarvingar.  

 

Den fria förfoganderätten måste, vid en analys, ses i ljuset av motiven bakom dess tillkomst. Både 

1928 och 1987 motiverades makes arvsrätt med ett behov för make att kunna trygga och hålla samman 

boet. Det ansågs 1928 motiverat med tanke på den testamentespraxis till förmån för efterlevande 

make som förelåg och 1987 på grund av den mängd arvsavståenden som gjordes till förmån för den 

efterlevande föräldern.139Således låg det i linje med hur gemene man ansåg att arvet skulle fördelas. 

I förarbetet till båda lagreformerna underströks att make inte skulle uppleva den fria förfoganderätten 

som något betungande, vilket skulle vara fallet om efterlevande övertog två förmögenhetsmassor. 

Således skulle efterlevande make råda över endast en massa. Detta synsätt har genomsyrat rättspraxis. 

När HD bestämde testationsbegränsningen till att bara avse en andel i boet var denna inställning 

ledande. Även i 2013 års fall när väsentlighetsbegreppet i ÄB 3:3 bestämdes till en fjärdedel av boet 

ansågs makes rätt att fritt förfoga över egendomsmassan mer skyddsvärd än efterarvingarnas rätt till 

vederlag. Att efterlevande make inte ska uppleva den fria förfoganderätten som begränsande är 

naturligtvis en viktig poäng. Denne ska ju ha möjlighet att inrätta sig efter de situationer som uppstår 

i livet utan att begränsas av att det finns ett efterarv. I både fallet med testamente samt 

vederlagsreglerna aktualiseras ju dock begränsningarna först efter den sist avlidnes död och kommer 

egentligen bara att drabba dennes arvingar och inte efterlevande make i sig. Dennes 

dispositionsutrymme i livet är ju i sig inte begränsat eftersom någon möjlighet för efterarvingar att 

kräva återgång av en gåva medan efterlevande fortfarande lever inte är möjlig. Det kan diskuteras om 

en sådan möjlighet borde ges den först avlidnes arvingar. Emellertid torde en sådan ordning vara ett 

                                                 
139Jmfr. SOU 1925:43 och Prop 1986/87:1  
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för stort ingrepp i efterlevandes rätt. Efterarvingarna skulle ju då i viss mån behöva bevaka dennes 

livsföring vilket enligt motiven inte är önskvärt, den fria förfoganderätten ska ju inte upplevas som 

betungande. Dessutom aktualiseras bara återgång av gåva enligt ÄB 3:3 i de fall då vederlag inte kan 

avräknas från den sist avlidne makens arvingars arv, något som inte går att avgöra förrän vid arvskifte 

efter den sist avlidne.  

 

8.3 Förkovran 

Reglerna om förkovran är som visats krångliga att tillämpa. Ärvdbalkasutredningen konstaterade att 

de ofta av den först avlidne makens arvingar upplevdes som orättvisa. Med ledning av hovrättsdomen 

är beviskraven för att en värdeökning ska räknas av som förkovran lågt ställda. Det torde därför inte 

vara några större problem för en arvinge att åberopa förkovransreglerna till sin fördel. Utredningen 

konstaterade också att värdeökning från befintlig egendom som enligt bestämmelsen ska tillfalla både 

sidor ofta bara tillfaller den sist avlidnes arvingar. Att den först avlidnes arvingar kan uppleva både 

bestämmelsen om förkovran och vederlag som orättvisa är lätt att förstå. ÄB 3:3 kan bara tillämpas 

vid exceptionellt värdemässigt stora gåvor, medan förkovransreglerna med ledning av hovrättens dom 

inte är svåra att åberopa. Situationen för en efterarvinge till den först avlidne respektive den sist 

avlidne blir då något ojämn. Den första får i normalfallet inte utta vederlag i fall av värdeminskning 

men får heller inte vara med och dela på en eventuell värdeökning. Värt att notera igen är att 

förkovransreglerna bara tillämpas när makarna inte bara har gemensamma bröstarvingar. För fallet 

med bröstarvingar får ju dessa dela på boet och således ta del av värdeökningen oavsett vilken 

arvlåtare den härstammar från. Lagtexten eller förarbeten ger ingen ledning avseende vad som ska 

gälla i fallet med substitut eller avkastning som härrör från medel som enligt ÄB 3:4 bara ska tillfalla 

den ena sidan. Inte heller får anses utrett vad som ska ske i fallet med sammanblandning. Med ledning 

av hovrättsdomen behöver alltså ingen bevisning föras angående att det är pengar som faktiskt härrör 

från förvärvsinkomst som lett till värdeökningen. Även om beviskravet ”må antagas” enligt lagtexten 

är lågt ställt anser jag att det är motiverat med ett klargörande för vad som ska gälla i fallet med 

sammanblandning. 

 

 

8.4 Nordisk komparation 

Då den svenska arvsrätten som utretts tagit ledning av de nordiska ländernas lagstiftning på området 

finns anledning att diskutera rättsutvecklingen i Norge och Danmark. I både Norge och Danmark ges 

bröstarvingar rätt att utfå sitt arv direkt vid arvlåtarens död, i Norge utsträcks denna rätt till att även 

omfatta arvlåtares föräldrar och syskon. I Danmark har utvecklingen gått mot en förstärkning av 

efterlevande makes skydd där denne enligt den legala arvsordningen nu har rätt till halva den först 
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avlidnes kvarlåtenskap där en fjärdedel är indispositiv. Denna del ärvs med full äganderätt och någon 

efterarvsrätt för den först avlidnes arvingar finns inte. Efterarv för arvingar i andra arvsklassen 

aktualiseras bara i dansk lagstiftning i de fall den först avlidne saknar bröstarvingar och då övertar 

hela boet. Den först avlidnes arvingar är dock som visat inte garanterade arv och den sist avlidnes 

dispositionsutrymme är obegränsat. I både Danmark och Norge finns dock en möjlighet att sitta kvar 

i oskiftat bo. Här aktualiseras bestämmelser som är jämförbara med testationsbegränsningen och 

vederlagsreglerna i svensk rätt. Make ges inte rätt att testamentera över den egendom som ska tillfalla 

den först avlidnes arvingar, i Danmark avser det en andel medan en efterlevande make i Norge inte 

får testamentera över egendom som den först avlidne särskilt fört in i boet. I bägge länderna kan 

vederlag aktualiseras om efterlevande missbrukat sin ställning. Någon motsvarighet till förkovran 

finns inte utan i både Norge och Danmark ska vid skiftet allt som finns i boet delas. Dock finns i 

norsk rätt en möjlighet att undanta arv och gåva som mottagits tre månader innan skiftet. Om det vid 

arvskiftet efter den sist avlidne inte finns några arvingar ärver i bägge länderna den först avlidnes 

arvingar allt. 

 

Trots att det bara är i Sverige som efterlevande make har arvsrätt framför gemensamma bröstarvingar 

har efterlevande make på många sätt en starkare ställning i Norge och Danmark. Minimiskyddet är 

större i bägge länderna samtidigt som den del som ärvs av efterlevande ärvs med full äganderätt. Att 

make i Norge och Danmark inte ärver med fri förfoganderätt medför att storleken på arvet för deras 

arvingar blir helt beroende av vilken make som dör först. När den fria förfoganderätten först 

introducerades i svensk rätt motiverades den bland annat med att man önskade undvika denna 

slumpmässiga effekt. Särskilt problematiskt torde det bli för särkullbarn, i synnerhet i dansk rätt där 

efterlevande ges rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Deras storlek på arvet blir ju då helt beroende på 

om föräldern dör först eller sist.  

 

Möjligheten att stanna kvar i oskiftat bo aktualiserar som framgått ovan bestämmelser som liknar 

makes begräsningar avseende den fria förfoganderätten. Efterlevande makes handlingsutrymme är 

dock mer begränsat avseende missbruk av boets medel och arvingarna kan i vissa fall tvinga fram ett 

skifte, något som inte är möjligt enligt svensk rätt. Institutet oskiftat bo var i Sverige inte ovanligt 

innan makes arvsrätt framför gemensamma bröstarvingar och existerar i viss mån även idag. 

Avtalsmässigt finns inget som hindrar dödsbodelägarna från att komma överens om att skifta 

dödsboet först vid efterlevandes död. I och med makes arvsrätt framför gemensamma barn torde dock 

behovet av ett sådant avtal ha minskat.140Att i svensk rätt övergå till ett system likt det norska eller 

                                                 
140 Brattström, Singer, Rätt Arv, s. 184 
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danska synes inte önskvärt. Visserligen har i oskiftade dödsbon i Danmark och Norge efterarvingarna 

större befogenheter att skydda sig mot efterlevandes missbruk men det går i sin tur ut över 

efterlevande make och dennes handlingsutrymme på ett inte eftersträvansvärt vis. Som framgått av 

motiven till 1928 års reform är tanken med den fria förfoganderätten inte att efterlevandes livsföring 

ska sättas under lupp. Så blir ju dock fallet då efterarvingarna ges rätt att tvinga fram ett skifte vid 

vissa former av missbruk. Det skulle också medföra att make inte längre, trots rätten att stanna i 

oskiftat bo, ärvde framför bröstarvinge vilket som visat inte får anses överensstämma med den 

allmänna rättsuppfattningen. Vid de utredningar som gjorts avseende nordisk rätt har istället 

föreslagits att vid en harmonisering utgångspunkt bör tas i svensk rätt.141 

 

 

8.5 Förslag på förändring 

Att det råder osäkerhet kring möjligheten att ensidigt tvinga fram ett avtal om andelsbestämning är 

problematiskt eftersom det kan medföra problem när kvotdelarna ska fastställas vid den sist avlidnes 

död. Om detta ska kunna ske redan genom bouppteckningen krävs dock tvingande regler avseende 

hur tillgångarna ska värderas. En annan lösning är att lagstiftningsmässigt ge både efterarvingar och 

efterlevande make en rätt att kräva avtal om andelsbestämning. 

 

Då ärvdabalksutredningen anslöt sig till HDs linje i 1995 år fall synes det inte särskilt troligt att 

lagstiftaren skulle göra en annan bedömning. Principen att make bara ska behöva förfoga över en 

egendomsmassa har bedömts som överordnad efterarvingarnas rätt. För att make ska kunna skydda 

sin egendom genom testamente krävs det dock att denne blir varse om rättsläget. Då lagtexten i sig 

inte ger någon ledning finns anledning att förtydliga vad som gäller. Att ändra lydelsen i ÄB 3:2 1 st 

p 2 i enlighet med ärvdbalksutredningens förslag så att det klart framgår att testationsbegränsningen 

bara avser en andel i boet är därmed motiverad. 

 

Avseende ÄB 3:3 bör den få en annan utformning för att träffa även fallet med bröstarvingar. En 

ordning där vederlaget i fallet då makarna har gemensamma bröstarvingar i vissa fall kunde tas ut 

från gåvomottagaren är motiverad. Här ansluter jag mig till det förslag som lades fram av 

ärvdabalksutredningen om att preskriptionstiden för återgång ska vara kopplad till tiden för 

bouppteckningens upprättande. Detta då den nuvarande bestämmelsen om fem år från gåvotillfället 

medför att möjligheten till återgång är tämligen begränsade. I fallet med arvingar i andra arvsklassen 

är det dock rimligt att nuvarande reglering fortsätter att gälla. Det finns även anledning att se över 

                                                 
141 Agell,Anders, Lodrup, Peter, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna 

och nyttan av lagharmonisering Tema Nord 2002:538, s. 4 
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väsentlighetsbegreppet 

Personligen anser jag att en ”väsentlig minskning” borde avse en 10 % -ig minskning av boet eftersom 

det är en rimlig avvägning mellan den fria förfoganderätten och efterarvingarnas rätt till efterarv. 

Kanske skulle man kunna göra skillnad mellan arvingar i första och andra arvsklassen. Förslagsvis 

skulle i fallet då egendom ärvts framför bröstarvingar samma rekvisit som för minskning av 

giftorättsosgods i ÄktB 11:4 ”inte obetydlig omfattning” kunna tillämpas. Det skulle då medföra att 

en minskning om 10 % kunde aktualisera vederlagsreglerna. För arvingar i andra arvsklassen, där 

skyddsbehovet inte är lika stort, skulle rekvisitet ”väsentlig minskning” kvarstå. 

 

Vederlagsreglerna är i behov av förtydligande då knapphändig ledning ges av lagtext och förarbeten. 

Som konstaterat av ärvdabalksutredingen medför dess nuvarande utformning och beviskrav att 

värdeökning ofta bara kommer den sist avlidnes arvingar till godo. Ett klarläggande avseende vad 

som ska gälla för substitut, avkastning och sammanblandning är motiverad. 

 

  

8.6 Avslutande synpunkter 

Som synes av kapitlet innan finns det i ljuset av HDs avgöranden i 1995 och 2013 års fall anledning 

för makar att skydda efterarvet genom testamente. Eftersom testamenten inte registreras i svensk rätt 

är det dock svårt att få information om i vilken uträckning makar redan idag upprättar testamenten. 

Som nämnts anses dock testamentesfrekvensen i Sverige i jämförelse med andra länder vara låg. I 

den mån makar görs uppmärksamma på rättsläget är en tänkvärd effekt att det blir vanligare med 

testamenten som inskränker efterlevandes möjligheter att fritt förfoga över egendomen. Det vore dock 

inte en önskvärd konsekvens att se en ökad användning av förordnanden om nyttjanderätt i 

testamenten eftersom efterlevande makes handlingsutrymme då kraftigt inskränks. Själva syftet med 

arvsrätten framför bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen, att trygga och hålla samman boet, 

skulle då gå förlorad. 

 

En annan tänkbar effekt är att antalet arvsavståenden från särkullbarn till förmån för den efterlevande 

kommer att minska eftersom incitamenten att avstå arv, särskilt i ljuset av 2013 års fall, torde bli 

mindre. Det är inte heller en önskvärd effekt eftersom det kan leda till en splittring av boet när 

efterlevande måste avhända sig egendom för att lösa ut styvbarnen. För särkullbarnets del innebär det 

också att denne då inte har någon konkret efterarvsrätt efter den sist avlidne i händelse av att denne 

inte har några egna arvingar. 

 

Att ÄB 3:3 egentligen inte är tillämplig i fallet med gemensamma bröstarvingar innebär att något 
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skydd avseende gåvor från den sist avlidne i praktiken inte finns där makarna har gemensamma barn. 

Låt vara att laglotten i viss mån från gåvor kan skyddas genom det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 

7:4. Även om rättspraxis tillerkänt bröstarvingar en rätt att åberopa lagregeln i de fall där en ny make 

gynnats på bekostnad av bröstarvingarna finns inget skydd mot gåvor till någon som inte har en del i 

boet.  

 

Baserat på ovanstående står det klart att ärvdabalkens tredje kapitel och bestämmelserna om den fria 

förfoganderätten är i behov av förändring, kanske särskilt med anledning av att make nu har arvsrätt 

framför gemensamma bröstarvingar. Kanske kommer en ökad testamentespraxis, likt den som 

föregick 1928 års reform, göra lagstiftaren uppmärksam på problemen.  
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