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Sammandrag 
Denna vetenskapliga uppsats genomförs som en litteraturstudie och syftar till att undersöka 

laglottsinstitutets plats i dagens samhälle. Detta genom att dels se på syftet vid ÄBs tillkomst 

på 1850-talet och syftet idag, dels på förarbetena till ÄktB 10 kap 2 a § och 11 kap 4 a § samt 

även genom att titta på andra länders användning av laglotten. Metoderna som används är den 

rättsdogmatiska metoden och den rättspolitiska metoden med vissa komparativa och 

empiriska inslag. Resultatet av denna litteraturstudie att laglottsinstitutets utseende idag är till 

viss del föråldrat. Ej storleken eller dess existens men däremot dess absoluta karaktär även vid 

tillfällen då den skapar en oskälighet eller till och med en motsägelsefull ersättning i form av 

återbetalning av skadestånd vid brottslighet. Dessa problem kan lösas genom att se till dels 

sättet som många andra nordiska länder löst dessa och dels genom motiven till ÄktB 10 kap 2 

a § och 11 kap 4 a §. Med vissa förändringar skulle ett laglottsinstitut kunna skapas som 

möter de krav vi ser idag på både bröstarvingen och arvlåtaren. Slutsatsen är därmed att 

laglotten har en plats i dagens samhälle då ett skydd för särkullbarn är av lika stor vikt som 

skyddet för oäkta barn var vid lagens tillkomst, dock krävs vissa ändringar för att laglotten i 

sin helhet ska passa in i modern tid. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
En sak i världen som är konstant oföränderlig och har så varit i alla tider är att oavsett 

samhällsklass, etnicitet eller hur välbeställd en person är så kommer den förr eller senare att 

avlida. Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige1 och därför är behovet av 

förutsebara och effektiva arvsrättsliga regler i samklang med dagens samhälle stort. 2 

Lagstiftning gällande arv utgör en viktig och väl förankrad del i den svenska rätten och har 

funnits så länge som människan innehaft egendom att fördela.  

 

Reglerna kring arvsrätt finns huvudsakligen i Ärvdabalken (1958:637) [cit. ÄB] med sin 

nuvarande utformning genom 1987 års familjerättsreform.3 I nutida svensk rätt finns två 

alternativ vad gäller fördelning av arv. Det ena alternativet utgörs av att arvlåtaren genom att 

inte göra något aktivt val godtar den legala arvsordningen som regleras i ÄB och det andra 

utgörs av ett aktivt val genom skrivande av testamente. Den legala arvsordningen bygger på 

släktskap där den som är närmast släkt ärver först. Arvlåtarens barn och barnbarn är första 

arvtagare (bröstarvingar) och i brist på sådana ärver någon ur nästa arvsklass. Gränsen dras 

slutligen innan kusiner vilka ej får ärva. Enligt nuvarande lagstiftning gäller att om arvlåtaren 

har en efterlevande maka/make ärver denna innan de gemensamma barnen vilket även är 

fallet vid laglott. Testamentsrätten å sin sida ger arvlåtaren ett val vad gäller sitt arv. Den är 

dock inte helt obegränsad och en av de viktigaste begränsningarna är laglotten. 

Laglottsbestämmelsen i ÄB 7 kap. 1§ ger att den som är bröstarvinge till en arvlåtare har rätt 

till hälften av värdet av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen i avsaknad av ett 

testamente. Laglotten utfaller dock inte automatiskt, utan den kräver att en jämkning av 

testamentet sker av bröstarvingen.4 

 

                                                
1 Statistiska centralbyrån, Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014 
2 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 15 
3 Olsson, Rother-Schirren, Schüldt, Familjejuridik, s. 90 
4 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 110  
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Laglotten är den innersta kärnan av den lagbestämda arvsrätten. 5  Det nu gällande 

laglottssystemet infördes år 1857 och är i stort sett oförändrat idag. 6 Syftet vid lagens 

tillkomst var dels att bevara egendom inom släkten, att skydda bröstarvingarna och att skapa 

rättvisa dem emellan.7 Samhället har sedan 1800-talet genomgått stora förändringar. Trots 

detta har laglotten alltjämt ett starkt fäste i den svenska lagstiftningen och rättsmedvetandet. 

Arvsrätten speglar i mångt och mycket den syn som fanns i samhället vid tillkomsten av 

reglerna vad gäller bland annat familjekonstellationer och äganderätt. År 1981 utkom SOU 

1981:85 i vilken ett förslag till laglottens avskaffande redogjordes för. Laglotts institutet finns 

dock kvar än idag trots årliga motioner kring detta8 och trots att det i Regeringsformens 

(1974:152) (cit. RF) 2 kapitel 15 § stadgas att varje medborgares egendom är skyddad på så 

vis att ingen ska tvingas avstå detta till förmån för annat än till angelägna allmänna intressen.9 

Historiskt sett har släktarv dominerat och gör så än idag, men i och med den i vår tid ofta 

komplicerade familjebildningen ökar behovet av testamente. 10  Därmed anser jag att 

diskussionen kring laglottens plats i dagens samhälle är lika aktuell nu som då 

laglottsinstitutet först lagstadgades i svensk rätt på 1850-talet. Genom att studera laglotten och 

dess syfte ur ett historiskt perspektiv samt genom att jämföra med andra rättsordningar och 

beakta samhällets utveckling vill jag göra det möjligt att i den här uppsatsen utreda och ta 

ställning till huruvida laglotten har en plats i dagens samhälle samt hur omfattande denna 

plats skall vara. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att utreda laglottsskyddets plats i dagens samhälle samt att ta ställning till vilka 

ändringar som skulle kunna göras för att få ett laglottsskydd mer anpassat efter dagens behov 

av arvsrättslig reglering. 

 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att belysas. 

- Vilka var laglottens syften vid dess tillkomst och vilka är dess syften idag? 

- Har laglotten en plats i dagens samhälle och på vilket vis? 

                                                
5 SOU 1925:43 s. 122 
6 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 18 
7 SOU 1925:43, s. 291 
8 Se exempelvis Motion 2015/16:795 
9 RF 2 kap 15§ 
10 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 87 
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- Vilka möjligheter till undantag/kringgående av laglotten finns och bör finnas? 

1.3 Metod, material och avgränsning 

I denna rättsvetenskapliga uppsats kommer jag att analysera laglottsinstitutet idag och dess 

utveckling samt utifrån detta dra slutsatser för att visa på rättsläget idag och eventuella 

möjligheter till ändring. Därmed kommer den kritiska rättsdogmatiska metoden11 och den 

rättspolitiska metoden vara de härskande metoderna med vissa komparativa och empiriska 

inslag. I den klassiska användningen av den rättsdogmatiska metoden begränsas källorna till 

att avse lag, praxis, förarbeten och doktrin i nämnda ordning.12 De olika rättskällorna kommer 

att studeras utifrån det faktum att lag och prejudikat har en given auktoritet och till dessa 

kommer sedan förarbeten och doktrin att läggas.13 Doktrinen är viktig i sammanhanget då den 

tar till vara på vissa egenskaper som de övriga källorna ofta saknar och behövs därmed för att 

ge en bra bild av rättsläget och för att ge en bättre möjlighet till kritik kring detta.14 Doktrinen 

ger en överblickbar framställning och en möjlighet att hitta brister.15 Jag kommer att använda 

mig av en fri argumentation som skiljer sig lite från den klassiska bundna argumentationen i 

den rättsdogmatiska metoden och som därmed tillåter sökandet efter skälighetsinriktade 

argument och ej endast ett strikt iakttagande av rättskälleläran. Detta då beaktandet av den fria 

argumentationen ökar uppsatsens subjektiva karaktär och kan bidra till analysen.16  

 

Uppsatsens första fem delar kommer att bestå i en de lege lata argumentation.17 I de två sista 

delarna kommer argumentationen att övergå till de lege ferenda.18 För att ge en tydligare 

grund för argumentationen kommer, i uppsatsens andra del, en empirisk metod att användas i 

form av sammanställning av vissa relevanta siffror från Statistiska centralbyråns databas. Jag 

vill här betona att jag är medveten om att andra förklaringsmodeller än de rättsdogmatiskt 

relevanta modellerna endast ska användas undantagsvis.19 I detta fall anser jag att dessa 

uppgifter är relevanta då kunskapen som detta ger är av största vikt för analysen och senare 
                                                
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 39 
12 A.a., s. 21 
13 A.a., s. 32 
14 A.a., s. 33 ff. 
15 A.a., s. 36 
16 A.a., s. 30 
17 A.a., s. 36 
18 A.a., s. 36 
19 A.a., s. 37 
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även slutsatsen. Risken med denna iakttagelse av omvärlden är självklart att den är felaktig 

och ska inte användas för att ge en bild av gällande rätt, endast för att framställa kritik av 

rättsläget och föreslå förändringar av detta.20  

 

En komparativ utblick kommer att göras med syfte att fastställa hur övriga rättsordningar 

reglerat laglottsinstitutet för att sedan jämföra detta med den svenska regleringen och ge 

förslag på hur laglotten plats i det svenska samhället skulle kunna se ut idag.21 Någon närmare 

analys i dessa rättskällor kommer därför inte att göras. De länder som kommer jämföras är 

dels de nordiska länderna samt även med en kort utblick i den engelska rättens reglering av 

nämnda institut. Denna komparativa utblick utgör endast ett inslag i uppsatsen och därför 

nämner jag inte den komparativa metoden som en egen metod. Nämnda länder ger en bra 

grund för analysen och därmed kommer antalet länder begränsas till att gälla endast dessa. 

Den komparativa utblicken kommer även behandla hur svensk rätt löst liknande problem på 

andra områden genom en inblick i Äktenskapsbalken (1987:230) [cit. ÄktB] regler. En kort 

jämförande studie är viktig då denna ökar förståelsen för det egna rättssystemet och kan 

därmed kasta ett ljus över tolkningen av detta eller eventuella lösningar på olika problem.22 

Den rättspolitiska metoden kommer att användas i analysdelen. 

 

Utmaningen med de valda metoderna är begräsningen av rättskällor i förhållande till dels 

tidsramen jag jobbar efter och dels vad som krävs för att ge en nog bred, korrekt och relevant 

grund för analysen som möjligt. För att tydliggöra och sammanfatta valet av källor kommer 

jag att utgå från rättskälleläran som tillsammans med dels komparativa inslag i form av en 

internationell utblick, och dels empiriska källor i form av resultat från sociologiska 

discipliner, ska ge både en stabil grund och en bra helhetsbild.23 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd i sju delar och inleds med en introduktion till ämnet. I uppsatsens 

andra del ges en överblick av bakgrund och den samhälleliga kontexten. Denna del kommer 

att dels ge en bild av laglottens utveckling i Sverige från medeltiden fram till idag, men också 

beröra familjens utveckling från laglottens införande fram tills idag i form av en kort 
                                                
20 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 24 
21 A.a., s. 40 
22 A.a., s. 41 f. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46 
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sammanställning av statistik från statistiska centralbyrån. I uppsatsens tredje del förklaras den 

gällande rätten idag vilket inkluderar grundläggande fakta om successionsrätten och en mer 

detaljerad redogörelse av laglottsinstitutet. I den fjärde delen av uppsatsen redogörs för 

laglottens plats i dagens samhälle. Uppsatsens femte del är den komparativa delen av 

uppsatsen. Här redogörs dels för ÄktB motiv till 10 kap 2 a § och 11 kap 4 a § samt även en 

internationell utblick i form av en kort redogörelse för den nordiska arvsrätten, men också den 

engelska arvsrätten. Slutligen kommer uppsatsens sjätte och sjunde del bestå i en analys där 

varje frågeställning kommer att besvaras i möjligaste mån utifrån materialet i del ett till fem 

och avslutas med en slutsats.  

1.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer jag att förklara vissa begrepp av betydelse för uppsatsens förståelse. 

 

Arvlåtare/Testator är olika ord för den avlidne personen. Testator används i första hand om 

den som testamenterar någonting genom testamente medan arvlåtare är ett mer allmänt ord. I 

denna uppsats kommer för enkelhetens skull arvlåtare vara ordet som används i första hand. 

 

Arvlösgörelse är ett gammalt svenskt ord för dagens ”förverkande av rätt till arv” och används 

bland annat i SOU 1929:22. 

 

Båndleggelse är ett norskt juridiskt institut och betyder översatt till svenska ungefär 

”öronmärkning” eller ”förbehåll”. Båndleggelse ger rätten att villkora laglotten på olika sätt.24 

Valet att ta just det norska ordet trots att detta institut även existerar i Island och Danmark får 

sägas bero på de större språkliga likheterna mellan Norskan och Svenskan än de övriga 

språken samt på risken att förlora någon betydelse i en direkt översättning till svenska. 

 

Disponibel kvot avser den delen av kvarlåtenskapen som testator/arvlåtare kan testamentera 

bort efter att laglotten är borttagen. 

 

Oäkta barn är ett uttryck för barn födda utom äktenskapet. Detta uttryck var vanligen använd 

vid laglottens tillkomst under 1850-talet och även framåt, men är ej lika vanligt idag.  

 

                                                
24 Se vidare nedan under 5.2.2.1 ”Båndleggelse 
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Särkullbarn är barn som ej är makars/sambors gemensamma (barn från tidigare äktenskap 

eller andra förhållanden). 
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2 Bakgrund och samhällelig kontext 

2.1 Från själsgåva till lagstadgad laglott 
Familjens och samhällets utveckling från 1850-talets Sverige till dagens Sverige ger en bra 

grund för att utreda laglottens plats i modern tid. 

 

Mot arvlåtarens frihet att förfoga över sin egen kvarlåtenskap har syftet sedan fornt varit dels 

att säkra en del av kvarlåtenskapen till bröstarvingarna för ett skapande av ekonomisk 

tillhörighet och skydd och dels för att skapa rättvisa mellan arvingarna.25 Arvsrätten i det 

gamla Sverige var anpassad efter ett samhälle där besittningen av jord var av avgörande 

betydelse för överlevnaden.26 Ett samhälle där den äldre generationen endast förvaltade värdet 

för den yngre.27 Därför fanns från början i landskapslagarna inte ens en möjlighet att 

testamentera bort egendom.28 Under medeltiden infördes det romerskrättsliga testamentet som 

rättsinstitut i Sverige för första gången och detta genom kyrkans inflytande.29 Den kanoniska 

rätten hade en oinskränkt testamentsfrihet sånär som på portio legitima (laglotten).30 Kyrkan 

hade ett intresse av en vid testamentsfrihet då detta gynnade dem ekonomiskt medan den 

germanska rättens uppfattning var att hela arvegodset skulle gå till de rätta arvingarna.  

 

För stadsrätten i Sverige utvecklades under 1200 talet laglottsystemet där den som har 

bröstarvingar får ge bort 1/10 av sin kvarlåtenskap, den med övriga arvingar 1/3 och den med 

utländska ½.31 Att stadsrätten såg ut som den gjorde berodde på att den fasta egendomen i 

staden hade mindre betydelse i förmögenhetsavseende än jordagods på landsbygden och på att 

en ökad skara av personer från främmande länder fanns i staden vilket i sin tur gav att 

                                                
25 SOU 1981:85, s. 208 
26 Hafström, Den svenska familjerättens historia, 1974, s. 109 
27 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 524  
28 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 109 
29 SOU 1925:43, s. 291 
30 Almquist, Den svenska familjerättens historia, s. 90 
31 SOU 1925:43 s. 56 
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främmande rätt därmed hade större påverkan.32 I städerna användes testamenten inte enbart 

till kyrkans förmån utan även mellan enskilda personer.33 

 

För landsrätten i Sverige utvecklas det så kallade arvejordssystemet som för ättens rätt 

undantager 9/10 från testamentet i enlighet med kyrkans grundsats att varje god kristen någon 

gång under sin livstid borde skänka 1/10 av sin förmögenhet till kyrkan i form av en så kallad 

själsgåva. Med samtycke kunde dock allt testamenteras till kyrkan och avlingejord och 

lösören var fria att testamenteras även utan samtycke.34 Detta reglerades i Svealagarna. 

Parallellt med arvejordssystemet användes huvudlottssystemet som i sin tur reglerades i 

Götalagarna.35 Enligt huvudlottsystemet hade den som hade en son rätt att ge hälften av arvet 

till Kristus, medan den med två söner kunde ge 1/3 av arvet till Kristus o.s.v. 36 

Huvudlottsystemet byggde på att arvlåtaren delade kvarlåtenskapen mellan sig själv och 

arvingarna och hade sedan rätt att testamentera bort den lott som tillfallit honom själv d.v.s. 

hans egen huvudlott.37 Enligt detta system kunde endast gåvor för fromma ändamål ges bort.38 

Även kallade själsgåvor. De senare tillkomna landslagarna försöker, i både Magnus Erikssons 

Landslag och Kristoffers Landslag, sammansmälta Göta- och Svearätt samtidigt som försök 

gjordes för att motarbeta det kyrkliga inflytandet.39 Landsbygden enades så småningom kring 

arvjordssystemet genom Upplandslagens kyrkobalk runt 1300-talet.40  

 

Med anledning av talrika testamentstvister kom år 1668 en testamentsstadga. Här bibehölls 

skillnaderna mellan land- och stadsrätt och detta gav att två olika system av testamentsrätt 

hade bildats. Det ena (landsrätten) som utgick från kvalitet medan det andra (stadsrätten) 

utgick från kvantitet.41 

 

                                                
32 SOU 1925:43, s. 295 
33 Almquist, Den svenska familjerättens historia, s. 92 
34 SOU 1925:43, s. 295 
35 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 17 
36 SOU 1925:43 s. 294 f 
37 Almquist, Den svenska familjerättens historia, s. 91 
38 SOU 1925:43 s. 294 f 
39 A.a., s. 295 
40 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 130 
41 SOU 1925:43 s. 296 
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Skillnaderna mellan land- och stadsrätt behölls och stärktes i 1734 års lag. Testamente vad 

gäller arvejord i arvejordssystemet förbjöds i sin helhet. I stadsrätten ändrades kvoterna 

genom att 1/6 av kvarlåtenskapen fick testamenteras bort vid bröstarvingar, ½ vid andra 

inhemska arvingar och allt vid utländska arvingar. På grund av förstärkandet av skillnaderna 

mellan land och statsrätt kom år 1762, bara 28 år senare en ny lag där ändringar företogs i 

stadsrätten för att få den mer lik landsrätten. Denna ändring innebar att även stadsrätten hade 

möjlighet att fritt testamentera bort avlingejord och lösören.42 

 

Kulmen i diskussionen om arvejordsgrundsatsen nåddes efter att en förändrad 

samhällsuppfattning infunnit sig med grund i den franska revolutionen. Laglottsförslaget togs 

för första gången upp år 1826 för den händelse att de tidigare inskränkningarna i rätten att 

testamentera egendom skulle avskaffas. Under denna tid fanns en ömsesidig 

underhållsskyldighet vilken gav att föräldrar var skyldiga att försörja sina barn, men så även 

barnen föräldrarna på ålderns höst vilket gjorde att laglotten hade en ännu större vikt. Efter 

årtionden av diskussioner lyckades anhängare av laglottsskyddet bryta arvejordsmotståndet 

och år 1857 införs laglotten med sin storlek av halva arvslotten genom den kungliga 

förordningen den 21 december 1857 angående vad i testamente givas må, så ock om gåva av 

fast egendom. Laglottsskyddets syfte var tvådelat. Den ena delen bestod i ett skydd för 

bröstarvingarna mot förordnande till utomstående. Den andra delen bestod i att upprätthålla 

en viss likhet mellan bröstarvingarna och förhindra att all egendom sammanförs hos en 

bröstarvinge.43  

 

 År 1928 togs kusiners arvsrätt bort 44 och detta år infördes även det förstärkta laglottsskyddet 

till bröstarvingarnas fördel.45 År 1929 inrättades allmänna arvsfonden.46 År 1969 infördes en 

rätt till arv efter fadern och hans släkt även för barn till ogifta föräldrar.47 En diskussion om 

efterlevande makes skydd i förhållande till bröstarvingarnas laglott ledde till ett förslag om 

upphävande av laglotten genom SOU 1981:85.48 Dock fick laglotten finnas kvar och en 

                                                
42 SOU 1925:43 s. 297 
43 A.a., s. 297 f 
44 2000/01:LU14 s. 2 
45 SOU 1925:43 s. 311 
46 Hafström, Den svenska familjerättens historia, s. 128 
47 2000/01:LU14 s. 4 
48 SOU 1981:85, s. 208ff 



  12 

 

ändring skedde genom 1987 års familjerättsreform där efterlevande make fick företräde 

framför gemensamma bröstarvingar vad gäller rätt till arv även i fall av laglottskrav. Genom 

detta stärktes den efterlevande makens ställning.49 

2.2 Familjebildningens utveckling 
År 1857 uppgick antalet skilsmässor till 119 stycken.50 Antalet oäkta barn uppgick till 9,36 

oäkta barn per 100 äkta barn.51 Sedan slutet av 1800-talet har antalet barn per kvinna sjunkit 

drastiskt i Sverige från runt 4,0 ned till 1,94 år 2009. Enligt prognoser från SCB kommer 

siffran långsamt att sjunka till runt 1,82 omkring år 2050.52 I augusti 2015 uppgick den totala 

befolkningen i Sverige till 9 816 666 stycken.53 Vidare uppgick antalet skilsmässor till 24 315 

stycken år 2014. 54  Det totala antalet barn i Sverige ligger kring ca två miljoner. 55 

Föräldraseparationerna i Sverige år 2014 uppgick till 3,3 stycken per 100 barn och detta 

drabbade totalt 51 484 barn år 2014. Ett av fyra barn i Sverige bor med endast en av sina 

föräldrar.56 År 2014 föddes de flesta barnen utom äktenskapet. Före år 1988 var det vanligare 

att barnen föddes inom ett äktenskap.57 25 % av barnen i Sverige har föräldrar som inte lever 

ihop.58 Folkökningen som skett mellan 31 december år 2013 till den 31 december 2014 är den 

största som någonsin uppmätts i Sverige mellan två enskilda år och uppgår till 102 491 

personer. Främsta skälet till denna ökning är en rekordhög invandring på 126 966 personer.59 

 

 

                                                
49 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 90 
50 Statistiska centralbyrån, Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014 
51 Statistiska Centralbyrån, Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1856 med 1860 
52 Migrationsinfo, Befolkningstillväxt 
53 Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik 
54 Statistiska centralbyrån, Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014 
55 Statistiska Centralbyrån, Raneke, Antalet barn förväntas öka i Sverige 
56 Statistiska centralbyrån, Tre av fyra barn bor med båda sina ursprungliga föräldrar 
57 Statistiska centralbyrån, Många barn föds under vår och sommar 
58 Statistiska centralbyrån, Förändrade villkor för barn med separerade föräldrar 
59 Statistiska centralbyrån, Största folkökningen någonsin 
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3 Gällande rätt 

3.1 Successionsrätt  
För att fördela kvarlåtenskap enligt ÄB kan man gå tillväga på två olika sätt. Dels genom arv 

och dels genom testamente. Att fördela något enligt arv innebär att kvarlåtenskapen fördelas 

enligt ÄBs bestämmelser.60 Den legala arvsordningen innebär att arvingarna delas in i tre 

arvsklasser och varje gren tar lika lott. Detta helt i enlighet med den så kallade 

parentelprincipen. Om en arvinge avlidit finns en rätt för dennes barn att träda i dess ställe 

enligt istadarätten. Den legala arvsordningen ger att barn och barnbarn ärver i första hand i 

egenskap av arvingar i första arvsklassen (bröstarvingar).61 Saknas bröstarvingar eller har 

dessa dött, är syskon och deras avkomlingar näst på tur tillsammans med föräldrar i egenskap 

av andra arvsklassen. Saknas även dessa går det vidare till den tredje arvsklassen som består 

av far- och morföräldrar och deras barn. Kusiner däremot har sedan 1928 ej någon arvsrätt.62 

Testamente å andra sidan innebär att arvet fördelas enligt arvlåtarens egen vilja. De två olika 

sätten att fördela kvarlåtenskap förhåller sig till varandra på så vis att om inget testamente 

finns så används den legala arvsordningen.63 Arvsrättsreglerna beaktar främst tre intressen, 

dels barnens intresse av att få del av föräldrarnas egendom, dels arvlåtarens intresse av att 

förfoga över sin egendom efter eget huvud samt dels makes intresse av att få sitta kvar i 

hemmet när andra maken avlider.64 

3.2 Laglott  
En av de viktigaste begränsningarna i rätten att fördela sin kvarlåtenskap genom testamente är 

laglotten.65 Laglotten kan sägas tjäna två syften. Dels att åt de närmaste släktingarna bevara 

en del av kvarlåtenskapen då det normalt föreligger en ekonomisk och social samhörighet 

mellan arvlåtaren och arvtagaren. Dels att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna och förhindra 

att arvlåtaren gynnar en bröstarvinge på andra bröstarvingars bekostnad.66 

                                                
60 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 16 
61 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 88 
62 LU 2000/01:14, s. 2 
63 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 16 
64 A.a., s. 16 
65 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 87 
66 Prop 86/87 s. 79 
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3.2.1 Uppbyggnad 

Bestämmelser kring laglotten finns i ÄB 7 kap och består enligt ÄB 7 kap. 1§ av halva värdet 

av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Rätten till laglott innehas endast av 

släktingar som är bröstarvingar. Ett testamente som gör bröstarvingar arvlösa eller ger barnen 

mindre än vad laglotten kräver är ej ogiltigt. Vid arvlåtarens död måste bröstarvinge begära 

jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 3 § för utfående av laglotten.67 En bröstarvinge 

vilken är makars gemensamma måste vänta på utfående av laglotten tills båda föräldrarna har 

avlidit medan en bröstarvinge som är särkullbarn har möjlighet till utfående av laglotten 

direkt.68 Detta regleras i ÄB 3 kap vilken genomgick förändringar till den form den är idag 

genom 1987 års familjerättsreform till skydd för efterlevande make.69 Laglotten beräknas som 

en kvotdel vid tidpunkten för skifte eller den tidpunkt då boet är utrett.70 I NJA 1995 s. 303 

konstaterades att laglotten endast utgör en rätt till en viss andel och inte rätten till viss 

egendom även i fall då laglotten utfås efter efterlevande makes död vid de tillfällen 

särkullbarnen väljer att avstå laglotten enligt ÄB 3 kap 9 § för senare utfående till förmån för 

efterlevande make.71 

3.2.2 Undantag 

3.2.2.1 Förverkande av rätt till arv genom brott  

Förverkande av rätt till arv regleras i ÄB 15 kap 1§.72 Om bröstarvingen genom brott 

uppsåtligen dödat arvlåtaren får han ej arv efter arvlåtaren, men ej heller arv efter annan än 

arvlåtaren i arvlåtarens ställe. Istadarätten sätts här ur spel.73 Att någon uppsåtligen ska ha 

dödat arvlåtaren innebär inte endast de brott med uppsåt att döda, utan även andra uppsåtliga 

gärningar innefattande våld på person där det inte är föreskrivet lindrigare straff än ett år vilka 

ändå leder till arvlåtarens död.74 Det är fråga om mycket allvarliga våldshandlingar riktade 

direkt mot arvlåtarens person. Vårdslöshetsbrott innefattas inte i bestämmelsen.75 

                                                
67 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 104 
68 Walin & Lind, Ärvdabalken del I, kommentar till ÄB 7 kap under rubrik ”Inledning” 
69 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 90 
70 Walin & Lind, Ärvdabalken del I, kommentar till ÄB 7 kap 1 § 
71 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 91 
72 ÄB 15 kap 1 § 
73 ÄB 15 kap 1 § 1 st. 
74 ÄB 15 kap 1 § 2 st. 
75 Prop. 1990/91:194 s. 24 f 
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Vissa undantag finns från huvudregeln om förverkande av arv genom uppsåtligt brott som lett 

till döden. Är gärningsmannen under femton år gammal eller det föreligger synnerliga skäl 

med hänsyn till gärningens beskaffenhet gäller inte regeln om förverkande av rätt till arv 

genom brott som lett till döden.76 Med synnerliga skäl avses om gärningsmannen begick 

brottet under inverkan av en allvarlig psykisk störning eller om han var under arton år och 

handlandet stod i samband med uppenbart bristande utveckling.77 

3.2.2.2 Förverkande av rätt till arv genom tvång  

Förverkande av rätt till arv genom tvång, förledande, svek eller missbruk av annans oförstånd, 

viljesvaghet eller beroendeställning genom att förmå eller hindra arvlåtare att 

upprätta/återkalla/förstöra ett testamente, regleras i ÄB 15 kap 2§. Detta gäller även om ett 

testamente blivit uppsåtligen förstört eller undanhållet. 78  Förfarandet behöver ej vara 

brottsligt, men det krävs att gärningsmannen är tillräknelig. Dessa obehöriga förfaranden är 

detsamma som de enligt ÄB 13 kap 3 § vilka kan föranleda testamentes ogiltighet. Därför kan 

detta lagrum uppfattas som överflödigt. Dock kan förverkande göras gällande utan 

klandertalan inom viss tid. I och med att ÄB 15 kap 2 § medför att den som obehörigen 

förverkat sin rätt enligt ett testamente även ger att rätten är förverkad enligt ett annat (det 

riktiga) testamentet från samma arvlåtare. I vissa fall kan alltså den som förverkat sin rätt i ett 

testamentet vara arvtagare enligt ett annat testamente än det han förverkat sin rätt till och i 

dessa fall är det bra att använda ÄB 13 kap 3 § för det fall man vill bibehålla arvsrätten enligt 

det andra testamentet.79 Även i detta fall finns undantag vid så kallade särskilda skäl.80  Dessa 

särskilda skäl kan omfatta handlande från testators sida samt om en helt obetydligt fördel stod 

att vinna med förfarandet eller om syftet med det brottsliga förfarandet talar för nedsättande 

av påföljden. Om någon av dessa särskilda skäl föreligger kan domstolen välja att inskränka 

eller helt utesluta påföljd.81 Vad som skrivits ovan enligt ÄB 15 kap 1-2 §§ gäller även den 

som medverkat till brottet.82 

                                                
76 ÄB 15 kap 1 § 3-4 st. 
77 Prop. 1990/91:194 s. 26 
78 ÄB 15 kap 2 § 
79 Walin & Lind, Ärvdabalken del I, Kommentar till 15 kap 2 § under rubriken Angrepp mot testationsfriheten 
80 ÄB 15 kap 2 § 
81 Walin & Lind, Ärvdabalken del I, Kommentar till 15 kap 2 § under rubriken Angrepp mot testationsfriheten 
82 ÄB 15 kap 3 § 
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3.2.3 Kringgående  

För att förhindra att laglotten kringgås genom att arvlåtaren ger bort egendom under livstiden 

finns det förstärkta laglottskyddet som regleras i ÄB 7 kap 4§. Detta skydd gäller gåvor som 

är att likställa med ett testamente. Dessa gåvor avser dels gåvor som sker i anslutning till 

dödsfallet, men också gåvor där arvlåtaren behållit nyttjanderätten även om gåvan skett en 

lång tid innan dödsfallet. Det krävs inte att givaren hade en avsikt att kränka laglotten.83 Då 

det föreligger särskilda skäl84 eller om arvlåtaren har haft ett på förhållandena under livstiden 

riktat intresse av att företa rättshandlingen ska ÄB 7 kap 4§ inte tillämpas. För att en gåva ska 

anses laglottskränkande måste bröstarvingen påtala detta genom att väcka talan vid domstol 

mot gåvotagaren inom ett år från det då bouppteckningen avslutades.85 Denna preskriptionstid 

är absolut.86 Ett annat lagrum som existerar bland annat för att förhindra kringgående är ÄB 6 

kap 1§ där reglerna kring förskott på arv genom gåva regleras. Har gåva givits till 

bröstarvinge är utgångspunkten att detta är ett förskott på arv om inte givaren föreskrivit 

annat.87 Enligt ÄB 7 kap 2 § skall förskott på arv avräknas även i fall då arvlåtaren genom 

testamente förfogat över kvarlåtenskapen. Bröstarvingen är därmed skyldig att avräkna vad 

den mottagit i förskott på arv om inte annat framgår av arvlåtarens testamente. Bröstarvingen 

kan i dessa fall bli helt lottlös om denne fått en gåva tidigare som motsvarar laglottens värde 

och som därefter konsumerats. Arvlåtaren kan kringgå laglottsreglerna vid sin död genom att 

under sin levnadstid ge gåvor som motsvarar värdet på laglotten till sina bröstarvingar. Denna 

regel utgörs av en presumtion om inte annat är föreskrivet i testamente eller gåvohandling. 

Presumtionen gäller inte all egendom. Vid egendom som hamnar inom regleringen i FAL 

gällande förmånstagarförordnande tillämpas en motsatt presumtion.88 Det föreligger alltså en 

skyldighet att räkna av förskott, men denna skyldighet föreligger inte om beloppet avser ett 

livförsäkringsbelopp. Utgångspunkten i FAL 4 kap 7 § är att arvlåtaren inte avsett att 

avräkning på arvet skall ske. Presumtionen kan brytas om detta föreskrivits eller om 

omständigheterna visar att försäkringstagaren avsett att utfallande försäkringsbelopp skulle 

                                                
83 Se vidare NJA 1973 s. 687 
84 Se vidare NJA 1940 s. 54 
85 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 105 
86 Se vidare NJA 1993 s. 594 
87 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 102 
88 Walin & Lind, Ärvdabalken del I, kommentar till ÄB 7 kap 2 §, under rubrik 1 Avräkning av förskott på 

laglott vid testamente 
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ses som förskott på arv.89 Regeln i FAL 14 kap 7 § slår fast att en försäkring med 

förmånstagarförordnande som faller ut efter försäkringstagarens död inte ska ingå i dennes 

kvarlåtenskap och därmed inte heller bli föremål för bodelning eller arvskifte.90 Genom detta 

kan således arvlåtaren kränka bröstarvingarnas laglotter. Av bröstarvingen kan det uppfattas 

som oskäligt att en gåva skall räknas bort som förskott på arv medan ett belopp efter en 

livförsäkring ej skall göra detta.91 Då försäkringstagaren har att fritt förfoga över försäkringen 

genom förmånstagarförordnandet finns en möjlighet för efterlevande make och bröstarvinge 

att jämka denna om förordnandet skulle leda till ett resultat som var oskäligt. Vid prövningen 

av detta ska särskilt beaktas skälen för förmånstagarförordnandet samt förmånstagaren, 

maken och bröstarvingens ekonomiska förhållanden.92 Möjligheten att jämka är begränsad 

och enligt andra stycket gäller den ej om försäkringstagaren avlidit efter att 

äktenskapsskillnad dömts eller talan om denna väckts.93 För att en talan om jämkning av 

förmånstagarförordnandet ska vara gällande måste denna väckas inom ett år från 

dödsboanmälan gjordes eller det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades.94 

3.2.4 EU-rättsliga regler  

En ny arvsrättslig EU förordning (nr 650/2012) har implementerats i Sverige sedan 2015 

genom lag (2015:417) om arv i internationella situationer [cit. IAL].95 I och med detta gick 

huvudprincipen vad gäller arv i internationella situationer från medborgarskapsprincipen, 

vilken innebar att lagen i den stat där den avlidne var medborgare vid sin död tillämpades på 

arvet, till hemvistprincipen vilken ger att lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin 

död blir tillämplig.96 

                                                
89 Walin & Lind, Ärvdabalken del II, kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken Försäkringarnas behandling 

i arvsrättsliga sammanhang. Se vidare NJA 1996 s. 418 
90 A.a., kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken Första stycket 
91 A.a., kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken Rättspolitiska synpunkter på jämkningsregeln 
92 A.a., kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken under rubriken Andra stycket 
93 A.a., kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken Tredje Stycket 
94 A.a., kommentar till FAL 14 kap 7 §, under rubriken Fjärde stycket 
95 IAL  
96 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 87 
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3.3 Skyddsvärd part  
Laglottsinstitutet kan ses på två sätt. Antingen som ett skydd för bröstarvingen, eller, som en 

begränsning i testators testationsfrihet.97 Förespråkare för borttagandet laglotten menar att 

arvlåtarens ställning idag är mer skyddsvärd än bröstarvingens och att ett borttagande av 

laglotten skulle bidra till att stärka denna.98 Historiskt sett ansåg Olivecrona och Platon att den 

skyddsvärda parten var bröstarvingarna och att testamente utgjorde undantag från detta medan 

exempelvis Kant och Fichte ansåg att arvlåtaren skulle ha en rätt att bestämma över det som 

var hans.99 Bröstarvingarna i sin form av närmast anhöriga har ett särskilt skydd i form av 

laglotten då detta förefaller naturligt.100 I SOU 1981:85 anfördes att det redan idag finns 

många omständigheter som bidrar till att tunna ut släktbanden och att borttagandet av 

laglotten skulle vara ytterligare ett. Har man satt barn till världen ska man också kunna ta 

ansvar för detta barn och ansvaret bör ej uttunnas.101 De skäl som en gång motiverade ett 

skydd för bröstarvingars anspråk har till följd av samhällsutvecklingen väsentligt försvagats. 

Mellan den arvlåtaren idag väljer att förordna till och arvlåtaren finns troligtvis en starkare 

samhörighet med än den arvsordningen pekar ut.102  I kontrast till detta ansåg skiljaktiga i 

SOU 1981:85 att, om bedömningen inte ska ske på släktskap utan på samhörighet, en ökad 

risk föreligger för arvlåtaren att bli missledd eller tvingad till att skriva ett testamente. Detta 

med särskilt beaktande av äldre människors utsatta position på grund av sin ålder.103 Ett 

testamente kan prövas om någon av klandergrunderna är uppfyllda i ÄB 13 kap. 

Klandergrunderna innefattar formfel i ÄB 13 kap 1 §, psykisk påverkan ÄB 13 kap 2 § samt 

slutligen tvång/ påverkan i ÄB 13 kap 3 §.104 Angriper testamentet genom klander inom 

föreskriven klandertid annars vinner testamentet giltighet oavsett formfel. 105

                                                
97 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 68 
98 SOU 1981:85, s. 211 
99Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 68 
100 SOU 1925:43 s. 244 
101 SOU 1981:85, s. 487 
102 A.a., s. 211 
103 A.a., s 537 
104 ÄB 13 kap 1-3 §§ 
105 ÄB 14 kap 5 § 
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4 Laglottens plats i dagens samhälle 

4.1 Juridisk diskussion 

4.1.1 Inledning 

Den juridiska diskussionen i detta kapitel tar sin början i SOU 1981:85 där 

familjelagssakkunniga lägger fram en utredning med förslag om laglottens avskaffande till 

förmån för efterlevande makes försörjning. Därefter ges genom prop. 1986/87 

departementschefen ett nekande svar på förslaget i SOU 1981:85. Denna prop. antogs av 

riksdagen och laglotten förblev i svensk lag. I augusti år 1996 hölls ett nordiskt juristmöte i 

Stockholm där bland annat laglottsinstitutet berördes. I den senare tillkomna SOU 1998:110 

lades en ny utredning fram vilken inte i huvudsak behandlar frågan om laglott, men berör 

diskussionen genom att utreda den viktiga frågan om särkullbarnens rätt i förhållande till 

testationsfriheten och här konstaterades behovet av en utredning om laglottens plats i den 

svenska rätten. 

4.1.2 Uppbyggnad 

Familjelagssakkunniga i SOU 1981:85 menar att laglotten idag är större för varje bröstarvinge 

än vid tillkomsten på 1850-talet. Detta dels på grund av höjd levnadsstandard, men mestadels 

på grund av att barnkullarna blivit mindre och delningen blir därmed på färre.106 I SOU 

1998:110 ansågs laglottsinstitutet efter ändringen till förmån för makar framför gemensamma 

bröstarvingar stå väl överens med allmänhetens uppfattning.107 

4.1.3 Värdemässig och känslomässig tillhörighet 

Familjelagssakkunniga i SOU 1981:85 ansåg att syftet att ordna bröstarvinges försörjning inte 

är lika stort idag som vid laglottens tillkomst då ingen, på samma sätt som tidigare, är 

beroende av laglotten för sin försörjning. Genom en ökning i medellivslängden är 

bröstarvingarna i regel vuxna barn med egen ekonomi och underåriga är ofta försörjda genom 

engångsbelopp från olika försäkringar eller dylikt.108 Termen oäkta barn har idag inte samma 

                                                
106 SOU 1981:85, s. 208 
107 SOU 1998:110 s. 89 
108 SOU 1981:85, s. 208 
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betydelse som på 1850-talet. Denna term används inte idag på samma sätt som förr. Förr 

användes termen med en negativ underton då barn som inte var födda till gifta föräldrar sågs 

ned på och därmed behövde ett extra skydd i form av laglotten. Då den negativa undertonen ej 

finns kvar idag anser familjelagssakkunniga att detta är ännu en anledning till avskaffande av 

laglotten. Det skyddsvärda syftet är borta.109 De skiljaktiga bland de familjelagssakkunniga 

anser att laglotten behövs för försörjningen av bröstarvingar och då i synnerhet särkullbarn då 

arvlåtaren annars skulle kunna testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin nya familj och 

särkullbarnen skulle vara helt utan skydd.110Vid konkurrens mellan olika bröstarvingar anser 

familjelagssakkunniga att omyndiga barn bör ha företräde framför myndiga då ett behov av 

ekonomiskt stöd är större för dessa barn än för myndiga barn. Därmed är laglotten en nackdel 

då arvlåtaren vill gynna sina omyndiga barn om också de myndiga ska ha sin del.111 I SOU 

1981:85 påtalas vidare att försörjningsargumentet inte är ett lika starkt syfte idag då de flesta 

testamenten är gjorda till förmån för de närmsta släktingarna och ej för utomstående.112 Ännu 

ett argument gäller det faktum att laglotten idag är utformad som endast en rätt till ett visst 

värde och inte vissa speciella materiella saker med affektionsvärde för varje bröstarvinge. På 

grund av detta anses även det känslomässiga syftet vara förgånget genom att pengar inte får 

bröstarvingen att känna sig delaktig på samma sätt som en rätt till saker hade gjort.113 

 

I detta läge menar departementschefen i prop. 1986/87:1 att laglotten inte längre har samma 

ekonomiska betydelse som vid dess tillkomst men att det idag inte handlar om 

utomäktenskapliga barn i den bemärkelsen utan istället särkullbarns behov av ett extra skydd. 

Han menar vidare att laglottsreglerna ger bröstarvingen ett skydd mot arvlåtarens 

testamentariska förordnanden114 och att ett borttagande i ökad utsträckning dels skulle drabba 

barn till arvlåtaren som inte också är andra makens barn och dels barn i ett tidigare äktenskap 

och barn till ogifta föräldrar. Det anfördes också att arvsrätten från fadern för 

utomäktenskapliga barn som infördes 1969 ej fått fullt genomslag än och att risken med att 

                                                
109 SOU 1981:85, s. 210 
110 A.a., s. 209 
111 A.a., s. 210 
112 A.a., s. 207 ff. 
113 A.a., s. 209 f. 
114 Prop. 86/87:1 s. 79 
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inte låta bröstarvingarna ha förstärkt skydd genom laglotten var för stor så snart inpå lagens 

införande.115 

 

Enligt Lødrup är bröstarvingarna ofta så pass gamla att laglotten inte kan sägas utgöra ett 

tillskott i en etableringsfas utan snarare i pensionen. Familjen funktion som socialt skyddsnät 

är borta.116 Lødrup  menar också att laglottsinstitutet skulle fungera positivt om det skulle 

öronmärka viss bestämd egendom till bröstarvingarna så att egendomen stannar inom släkten, 

men som det ser ut nu är detta inte aktuellt då laglotten ej ger rätt till bestämd egendom.117 

4.1.4 Skälighet 

Vad gäller syftet att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna menar motståndare till laglotten att 

syftet i sig är beaktansvärt, men att laglotten som den ser ut idag inte uppfyller syftet. Detta då 

en snedfördelning är möjlig oavsett genom den disponibla kvoten.118 Arvsrättsreformens syfte 

under 1950-talet var att skapa ett likaberättigande var gäller arvsrätt av alla barn. 

Familjelagssakkunniga i SOU 1981:85 ansåg att om laglotten således försvinner för alla barn 

går det ej emot reformens syfte då alla barn hamnar i samma sits. Med lika stor möjlighet till 

ett gynnande eller missgynnande beslut från arvlåtarens sida.119 De skiljaktiga i SOU 1981:85 

ansåg att den fulla testationsfriheten skulle missgynna vissa barn mer än andra. Detta är enligt 

dessa möjligt redan idag, men inte i samma utsträckning som om arvlåtaren helt kan utesluta 

delägarskap i arvet för bröstarvingar. Detta särskilt ur vinkeln att arvsrätten efter pappan 

infördes så sent som år 1969 och då barn finns i många olika familjebildningar det var vanligt 

att ha dålig kontakt med en förälder.120 Vidare ansågs att arvsrättsreformens avsikt i form av 

likaberättigande visserligen inte var hotat i och med ett avskaffande men att avskaffandet i 

första hand faktiskt skulle gynna inomäktenskapliga barn och i större omfattning missgynna 

utomäktenskapliga barn och adoptivbarn som ej utvecklats som förväntat. 121 

Departementschefen i prop. 1986/87:1 anser att rättvisesyftet är ett viktigt syfte som ej får 
                                                
115 Prop. 86/87:1 s. 80 
116 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 523 
117 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 534 
118 SOU 1981:85, s. 209 
119 SOU 1981:85, s. 210 
120 SOU 1981:85, s. 486 f. 
121 A.a., s. 487 
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glömmas bort och att, vid ett borttagande en stor risk föreligger för att vissa bröstarvingar 

kommer att missgynnas. Kanske i synnerhet särkullbarn.122 Utredningen i SOU 1998:110 

visade att särkullbarnen ej behövde detta skydd de under levnadstiden hade möjlighet att 

påverka. T.ex., i form av jämkning av vissa gåvor. Därmed fanns ännu en anledning till att 

arvlåtarens i stor utsträckning själv borde förfoga över sin egendom.123 

 

Lødrup menar vidare att något som kan sägas vara positivt med laglotten är att den till viss del 

reducerar uppbyggnaden av en rik överklass genom en tvungen uppdelning.124 Vidare skriver 

han att laglotten utgör ett hinder för en jämn fördelning till barnbarnen om varje barn har 

olika antal barnbarn.125 För att förtydliga detta kan vi se på ett exempel. Om A har tre barn, B, 

C och D, och de i sin tur har ett barn var skulle en fördelning bli lika med tillämpning av 

laglottsreglerna. Om B däremot har ett barn, C två barn och D tre barn gör laglotten att dessa 

barnbarn kommer att få olika mycket då de delar på sin förälders laglott. 

4.1.5 Påverkan på val 

Vad vidare gäller påverkan av livsval såsom val av make eller yrke med hot om mindre arv 

menar motståndare att detta redan är aktuellt på grund av den redan nu möjliga 

snedfördelningen och därmed gör ett borttagande av laglotten ingen större skillnad.126 I SOU 

1981:85 ansåg de skiljaktiga att vid ett avskaffande av laglotten skulle ett betydande problem 

uppstå. Arvlåtaren kan använda arvet eller snarare hotet om arvlöshet som ett medel för 

påtryckningar mot bröstarvingen.127Lødrup menar att en påverkan på val är liten på grund av 

att pengarna kommer arvingen tillgodo så pass sent i livet.128 

                                                
122 Prop. 1987/87:1, s. 78 ff. 
123 SOU 1998:110, s. 221 ff. 
124Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 527 
125 A.a., s. 537 
126 SOU 1981:85, s. 209 
127 A.a., s. 487 
128 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 530 
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4.1.6 Nordisk gemenskap 

Att den nordiska gemenskapen i sin helhet har ett laglottsinstitut var ännu ett av skälen till att 

de skiljaktiga i SOU 1981:85 ville behålla laglotten.129 Även i prop. 86/87 anförs att ett 

borttagande av laglotten skulle förstöra den nuvarande nordiska rättslikheten.130 Detta då de 

övriga nordiska länderna är helt främmande för ett avskaffande av laglotten.131 

4.2 Rättspolitisk diskussion 

4.2.1 Motioner 

Många motioner har lämnats genom tiderna vad gäller laglotten, svaren på dem ser i stort sett 

lika ut och därför redogörs här för att urval.  

 

Två moderater lade år 2000 fram en motion där det framhölls att familjen inte längre utgör det 

yttersta skyddsnätet och att laglotten var föråldrad. Även här påtalades den ökade åldern vid 

utfående av laglotten som en negativ faktor och statens inblandning i individens möjlighet att 

fördela arvet ogillades.132 

 

I lagutskottets betänkande påtalades laglottens syfte som instrument för rättvisa och bevaring 

av kvarlåtenskapen till senare generationer. Även här påtalades laglottens funktion som skydd 

för särkullbarn och möjligheten att helt kunna utesluta särkullbarn från möjligheten att ärva 

sågs inte på med blida ögon. Det ansågs vidare att senare års invandring till Sverige har 

medfört att släktens roll som socialt skyddsnät förstärkts.133 Utskottet avslog motionen. 

 

I en motion från 2008 påtalar Lars Elindersson (M) den ökade förekomsten av arvsplanering i 

senare rättsfall för att utesluta särkullbarn från arv så långt detta är möjligt. Han betonar 

vikten av de biologiska banden mellan barn och förälder och att dessa måste garanteras med 

hjälp av skyddsregler så som laglotten.134 

 

                                                
129 SOU 1981:85, s. 487 
130 Prop. 86/87:1 s. 80 
131 A.a., s. 78 ff. 
132 Motion 2000/01:L409 
133 LU 00/01:14 s. 3 
134 Motion 2008/09:C226 
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Den senaste motionen som lagts fram bestod i en motion från Boriana Åberg (M) där hon 

menar att en ny utredning av laglotten krävs då den senaste utredningen i SOU 1981:85 ägde 

rum för över 25 år sedan och ett problem med oskälighet vid utgivande av laglotten vid 

exempelvis trakasserier eller misshandel kvarstår.135 Hon menar vidare att ytterligare en 

anledning till översyn är de nya EU-reglerna i IAL och skriver att det inte kan vara 

lagstiftarens intention att vi ska ha lagar som bara gäller för de som inte kan flytta 

utomlands.136 Något utskottsbetänkande har ännu inte kommit som svar på denna motion. 

4.2.2 Artiklar avseende laglottsdiskussionen 

Advokaten Svante Thorsell ställer sig starkt kritisk till laglotten i en artikel i DN debatt från 

2012. Han menar det viktiga i sammanhanget inte bör vara blodsbanden utan snarare 

samhörigheten i övrigt. Han betonar att arv är en gåva oavsett om det ges i livet eller i döden 

och bör därmed också behandlas som en sådan, d.v.s. med rätt att ge gåvan till vem man så 

helst behagar och att laglotten kränker egendomsrätten i regeringsformen. Thorsell hävdar 

vidare att i jämförelse med övriga norden är Sverige är det land med minst möjlighet att 

kringgå laglotten.  Thorsell skriver att en pappa som inte varit delaktig i sitt barns liv inte ska 

tvingas betala för sina synder genom en laglott.137 

 

 I en artikel i DN skriver advokaterna Ulf Bergqvist och Ulrica Striby om deras syn på 

laglotten som en replik till Thorsells artikel. Konsekvensen av ett borttagande menar de skulle 

bli att ett ökat antal arvstvister skulle uppstå. De hävdar att efterlevande make i de flesta fall 

kan betala särkullbarnens laglott och behålla boet då de oftast kan belåna fastigheten om detta 

skulle krävas. Med detta vill de ha sagt att efterlevande make oftast inte är i behov av skydd 

för att få kvarvara i boet. De anser också att det vore att gå tillbaka i tiden om laglotten skulle 

avskaffas och en möjlighet att göra särkullbarn arvlösa skulle införas. Vad gäller Thorsells 

mening att pappan genom laglotten skulle betala sina synder så menar Bergquist och Striby att 

föräldern inte är ett offer i denna situation utan det är barnet. Ett barn har fått leva utan en 

pappa och skulle då bli bestraffad ytterligare om den inte heller hade rätt till laglott. Ett barn 

aldrig har bett om att få finnas till och barnet ska inte bli straffad för förälderns val att ej vara 

engagerad i dess uppväxt. De ser, i motsats till Thorsell, laglotten som ett plåster på såren vid 

                                                
135 Motion 2015/16:795 
136 Motion 2015/16:795 
137 Thorsell, Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv, DN- debatt 
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tillfällen då en förälder betett sig illa på olika sätt eller inte varit närvarande under barnets 

uppväxt. Slutligen anförs att laglotten inte alls behöver kränka egendomsrätten då arvet i sin 

tur kan vara ärvt. Dock anser Bergquist och Striby att hot om arvlöshet är så sällan 

förekommande att detta inte kan användas som ett argument i debatten.138 

 

I en artikel i Sydsvenskan förespråkade Boriana Åberg laglottens avskaffande. Hon skrev 

bland annat att det fanns vissa tillfällen då laglotten medför orättvisor eller vållar skada. I 

detta sammanhang skrev hon om tillfällen då bröstarvingen är missbrukare och laglotten 

därmed kan gynna ett missbruk. Hon ansåg vidare att samhället förändras och så måste även 

laglotten då ett argument för att behålla den ej kan vara att den funnits så länge som den 

gjort.139 

 

 

 

 

                                                
138 Bergquist & Striby, Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas , DN- debatt 
139 Åberg, Avskaffa laglotten, Sydsvenskan 
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5 Komparativ utblick 

5.1 Motiv till ÄktB 10 kap 2 a § och 11 kap 4 a § 
Ett av argumenten för arvlåtarens rätt att i sin helhet bestämma över sitt arv handlar om de 

tillfällen då brott begåtts mot arvlåtaren av bröstarvingen där brottet inte har lett till döden och 

därmed ej heller till ett förverkande av arvet men istället kanske till att arvlåtaren får 

skadestånd av bröstarvingen. I dessa fall menar många att en möjlighet att begränsa arvslotten 

skulle vara viktig. För att ge belysning över hur en annan liknande lagstiftning inom 

civilrättens område reglerat fall då en egendomsfördelning skulle leda till att ersättning från 

brott kunde gå tillbaka till förövaren ska här nedan ÄktB 10 kap 2 a § och 11 kap 4 a § 

studeras. 

 

I ÄktB regleras bodelningsförfarandet mellan gifta makar. Vid skilsmässa är huvudregeln att 

nettoförmögenheten delas lika mellan makarna så att de får lika stor del var efter 

bodelning.140Bodelningen ska i vissa fall justeras vid tillfällen då den före detta maken 

minskat giftorättsgodset genom gåva eller ökat värdet av den enskilda egendomen eller annan 

rättighet som ej ska ingå i bodelningen på otillbörligt sätt.141 I ÄktB finns två regler som ska 

verka till förmån för den andra maken vid tillfällen av olika sorters ersättning för brott. Den 

ena är ÄktB 10 kap 2 a § där en make kan ha rätt att undanta ersättning för en personskada 

eller kränkning och den andra regeln består i möjligheten till kompensation när en make 

skuldsatt sig eller minskat giftorättsgodset genom brottsligt förfarande och regleras i ÄktB 11 

kap 4 a §.142 

 

ÄktB 10 kap 2 a § ger en make rätt att undanta ersättning för personskada och kränkning. 

Med personskada menas psykiska och fysiska defekttillstånd och med kränkning åsyftas 

kränkning av dels den personliga integriteten dels också andra fall av kränkning enligt lag.143 

Egendomsskada eller ren förmögenhetsskada ingår ej och skadeståndet ska vara ett direkt 

skadestånd, d.v.s. ej överfört. Vem som har utfört brottet har ingen betydelse för regelns 

                                                
140 Olsson, Rother-Schirren & Schüldt, Familjejuridik, s. 19 
141 Prop. 2006/07:32, s. 7 f. 
142 A.a., s. 9 
143 A.a., s. 13 
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tillämpning. Rätten att undanta gäller endast om ersättningen betalats innan 

giftogemenskapens upphör. 144  Den make som begär undantagen av sin egendom har 

bevisbördan. 145 Om en make är död tillkommer rätten endast den efterlevande maken ej 

arvingar till den döde maken.146 

 

ÄktB 11 kap 4 a § reglerar rätten till kompensation vid bodelning för andra makens skuld 

uppkommen på grund av brott.147 Det finns enligt detta lagrum två fall då rätten till 

kompensation kan uppstå. Det första fallet är då ett värde räknas av från ena makens 

giftorättsgods vid bodelningen för att täcka dennes skulder som uppkommit genom brott och 

det andra fallet handlar om tillfällen då ena maken har betalat en skuld som uppkommit 

genom brottsligt förfarande med giftorättsgods innan giftogemenskapen har upphört. Böter, 

skadestånd och annat värdeförverkande genom brott ger kompensationsrätt. Brottet som 

sådant behöver ej vara uppsåtligt utan även oaktsamma brott omfattas men måste dock ha 

begåtts inom 3 år från giftorättsgemenskapens upphörande. Maken som begått brottet måste ej 

vara dömd, även om detta fall är det som oftast aktualiseras. Rätten till kompensation 

påverkas ej av om maken som begått brottet senare ökar giftorättsgodset.148 Stor skillnad 

jämfört med regeln i ÄktB 10 kap är att rätten till kompensation föreligger även vid makes 

död och att arvingarna kan utnyttja denna rätt.149 Kompensationsrätten gäller emellertid 

endast i den mån giftorättsgodset räcker till, det skapas med andra ord ingen 

förmögenhetsrättslig fordran.150 

 

Sammanfattningsvis kan, då ett brottsligt förfarande ske från den ena maken mot den andra 

maken vilket resulterar i skadestånd eller liknande till den utsatta maken, den utbetalade 

summan undantas i en bodelning enligt ÄktB 10 kap 2 a § och kompensation ske enligt ÄktB 

11 kap 4 a §.151 

 

                                                
144 Prop. 2006/07:32, s. 14 
145 A.a., s. 15, 
146 A.a., s. 15 
147 A.a., s. 16 f 
148 A.a., s. 16 
149 A.a., s. 10 f., s. 17 
150 A.a., s. 17 
151A.a., s. 16 
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5.2 Norden 

5.2.1 Uppbyggnad 

Till skillnad från Sverige, som har haft samma kvotdel på laglotten sedan 1850-talet så har 

övriga nordiska länder reducerat sina laglottsinstitut med tiden genom olika begränsningar 

och villkor.152 De grundläggande anledningarna till att laglottsinstitutet finns i norden är dels 

att föräldrar ej genom hot om arvlöshet ska kunna påverka sina barns val (av t.ex. yrke och 

make) samt för att skapa en rättvisa mellan arvingarna.153   

 

Finlands kvantitativa begränsning är mycket lik Sveriges då de har en laglott som motsvarar 

en kvotdel på ½ av arvslotten154 och kvalitativt gäller rätten ett värde och inte en rättighet i en 

viss sak.155 I Danmark ser laglotten också ut på så vis att den motsvarar en kvotdel på ½ av 

arvslotten.156 Här finns dock en rätt att få ut en viss specifik del av boet och inte endast en rätt 

till värde i de fall arvlåtaren testamenterat en viss del. 157 Island å sin sida har en laglott vars 

kvantitativa begränsning består i 2/3 av arvlåtarens nettoförmögenhet.158 Enligt den Isländska 

rätten har arvlåtaren rätt att testamentera en viss del så länge det är inom den kvantitativa 

begränsningen och därmed ge arvingar rätt att få ut viss egendom och inte ett värde i 

dödsboet. Arvingen kan dock kräva att få laglottens värde i kontanter.159 Om vi slutligen tittar 

på Norges uppbyggnad av laglotten är den 2/3 av arvlåtarens nettoförmögenhet. Norge har 

även ytterligare begränsningar beloppsmässigt. Varje barn har rätt till en laglott som maximalt 

får uppgå till en miljon nkr och varje barnbarn maximalt 200 000 nkr. Detta ger att laglotten 

får mindre betydelse ju större förmögenhet en arvlåtare har samt att laglotten, till skillnad från 

                                                
152 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 68 
153A.a, s.70  
154 SOU 1981:85, s. 206 
155 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 72 
156 SOU 1981:85, s. 206 
157 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 73 ff. 
158 SOU 1981:85, s. 206 
159 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 73 ff. 
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övriga nordiska länder påverkas av antalet arvingar.160 För att tydliggöra konsekvensen av 

detta kan sägas att vid mindre förmögenheter är den norska disponibla kvoten snävare än i 

övriga nordiska länder, men vid större förmögenheter är den större än övriga nordiska länder 

detta då antalet bröstarvingar påverkar hur stor laglotten blir genom beloppsgränsen.161 Vad 

gäller den kvalitativa begränsningen liknar Norges regler Islands och Danmarks. 162  

5.2.2 Undantag 

Från de ovan angivna huvudreglerna om laglottens uppbyggnad finns undantag. Dessa 

undantagsregler varierar mellan de nordiska länderna och tillämpas under olika 

förhållanden.163 

5.2.2.1 Båndleggelse 

Båndleggelse är ett norskt juridiskt institut och betyder översatt till svenska ungefär 

”öronmärkning” eller ”förbehåll”. Båndleggelse ger rätten att villkora laglotten på olika sätt. 

Regler om båndleggelse finns inte i Finland eller i Sverige, men existerar i de övriga nordiska 

länderna.164 Dessa reglers syfte är i första hand att skydda bröstarvingen både mot sig själv 

och mot sina kreditorer.165 Båndleggelse i Norge och Island gäller endast laglottsdelen och ej 

den disponibla kvoten medan det i Danmark även avser nämnda kvot. Motiven till reglerna 

kring båndleggelse är bland annat att skydda bröstarvingen vid psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning, som ett alternativ till förmynderskap, men också som ett skydd vid risk 

att arvet används för att gynna ett missbruk. Det är oförmågan att förvalta arvet som är 

avgörande för möjligheten till båndleggelse och inte viljan. Därför ingår ej sådana situationer 

där risk finns att arvingen använder arvet till lyx och nöjen.166 

 

                                                
160 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 70 
161 A.a., s. 72 
162 A.a., s. 73 ff. 
163 A.a., s. 85 
164 A.a., s. 89 
165 A.a., s. 85 
166 A.a., s. 86 
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 Ett grundläggande villkor är att båndleggelsen är i arvingens intresse. På Island måste 

båndleggelsen även godkännas av justitieministern för att gälla.167 Huruvida det är just 

arvingens intresse är det inte arvlåtaren som avgör. I Danmark sker intygandet att 

båndleggelsen är i arvingens intresse direkt av arvingen själv om han är över 25 år och ej är 

kapabel att hantera arvet. Justitieministern kan vidare upphäva båndleggelsen om det krävs 

för välfärden. I Norge är kraven lite hårdare för upphävande och här krävs att det ska vara 

uppenbart oförnuftigt.168 Båndleggelse kan ske redan när barnet är underårigt och leder i 

praktiken till att arvet blir helt oåtkomligt för arvingen tills villkoret i fråga är uppfyllt.169 

 

Båndleggelse inom dansk, norsk och isländsk rätt ger inte att bröstarvingen aldrig kan bli 

tilldelad sin del av arvet i form av laglotten. Institutet ger istället att bröstarvingen och 

bröstarvingens kreditorer inom vissa bestämda ramar ej kan disponera över arvet. 170 

Båndleggelse finns i 5 % av alla danska testamenten och i praktiken har båndleggelsen ofta en 

tidsbegränsning eller ett villkor som ska vara uppfyllt för att båndleggelsen ska upphöra.171 

5.2.2.2 Förverkande av rätt till arv m.m. 

När särskilda villkor uppfylls har man i Finland och Norge rätt att själv bestämma om en 

bröstarvinge ska få ärva eller inte. Liknande regler finns ej i Sverige där endast vissa 

brottsliga handlingar kan skapa förverkande av arvet. I Danmark och Island kan en arvlåtare 

begära att en viss bröstarvinge fråndöms arvsrätten efter honom. 172 

 

I Norge fanns redan på slutet av 1920-talet en regel gällande arvlåtarens rätt att frånta 

bröstarvingen sin rätt till arv. Var bröstarvingen över 15 och hade uppsåtligt angripit 

arvlåtarens ära, frihet, kropp eller hälsa genom ett brott med minst 2 års fängelse föreskrivet 

eller hade bröstarvingen underlåtit att hjälpa trots möjlighet och medel vid antingen en 

                                                
167 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 86 
168A.a., s. 87 
169 A.a., s. 88 f 
170 A.a., s. 85 
171 A.a., s. 86 
172 A.a., s. 93 f 
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överhängande fara för arvlåtarens liv eller då arvlåtaren lidit brist på det nödvändigaste för att 

må bra.173  

 

Idag kan arvlåtaren välja att frånta bröstarvingen arvsrätten om denne har gjort sig skyldig till 

ett brott mot arvlåtaren eller släktingar till denne i rätt upp eller nedstigande led.174 Arvlåtaren 

kan även frånta bröstarvingen rätten till arv om bröstarvingen ej hjälpt arvlåtaren efter bästa 

förmåga i stunder då arvlåtaren behövde det. Sådana här testamentsförklaringar måste 

stadfästas av kungen och gäller bara vid de tillfällen bröstarvingen var över 18 då brottet 

begicks.175 I Finland å sin sida har arvlåtaren rätt att göra bröstarvinge arvlös om denne begått 

ett uppsåtligt brott som djupt kränkt arvlåtaren eller dennes adoptivbarn/ avkomling samt vid 

tillfällen då bröstarvingen fortgående lever ett vanhedrande eller osedligt liv.176 I Danmark 

kan arvlåtaren kräva att bröstarvingen fråntas rätten till arv om denne försökt döda en släkting 

i uppstigande led med våld eller grovt förnärmat honom eller hotat honom på ett vis som är 

brottsligt.177 Island kan slutligen sägas ha liknande regler som Danmark. Förverkas arvsrätten 

enligt de Isländska reglerna kan arvlåtaren, trots detta, helt eller delvis vid testamente införa 

bröstarvingen som arvtagare igen.178  

5.3 England 
En tredjedel av mänskligheten lever i länder med ett rättsystem vilket till stor del bygger på 

engelsk rätt.179 Englands rättsystem är ett common law rättsystem vilket är uppbyggt inte 

främst genom lagstiftning, utan genom domstolarnas prejudikatbildande rättsystem. 180 

Storbritannien har inte någon skriven lagfäst grundlag.181 Dock domineras inte rättsystemet i 

sin helhet av prejudikat, utan skrivna författningar spelar också en viktig roll. Vid konflikt 

mellan lagstiftning och prejudikat får prejudikaten ge vika. I de engelska juristernas bild av 

rätten utgör lagstiftningen dock ett slags främmande ingrepp i den normala rätten och de 
                                                
173 SOU 1929:22 s. 329 
174 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 94 (AL 34§) 
175 A.a., s. 94 
176 A.a., s. 94  
177 A.a., s. 94  
178 A.a., s. 95  
179 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 125 
180 A.a., s. 92 f. 
181 A.a., s. 131 
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engelska domarna är kända för att tolka författningsreglerna restriktivt och till förmån för 

common law vid minsta tvekan presumera att denna ej har ändrats.182 Ett utmärkande drag för 

den engelska rättens tolkning av lagtexterna är att de oftast inte använder sig av 

lagförarbeten.183 I High court of justice family division behandlas största delen av de mål som 

berör arv- äktenskapsrätt.184 Common law systemet har vissa nackdelar bland annat i sin 

svåröverblickbarhet. Lagstiftningen framstår som mindre omfattande i förhållande till 

summan av tiotusentals prejudikat. Detta ser engelska jurister ibland som en fördel, inte minst 

ur yrkesegoistiskt perspektiv.185 

 

I vissa länder förekommer ingen rätt till laglott. Detta är fallet i exempelvis England.186 Tidigt 

utvecklades en långtgående testamentsfrihet som fick företräde framför den legala arvsföljden 

i länder som England med ”common law” systemet. I SOU 1925 beskrivs den engelska 

familjerätten på arvsrättens område som ett område där utvecklingen går åt ett håll som skiljer 

den från all annan europeisk utveckling. I England, i likhet med Sverige uppstod en konflikt 

mellan den germanska släktarvsrätten och den romerska testamentsrätten. Utvecklingen ledde 

till en början till samma resultat som i övriga europeiska länder där rätten att testamentera 

över sin kvarlåtenskap begränsades till en viss kvotdel. Den senare utvecklingen ledde fram 

till ett genomförande av en oinskränkt testamentsfrihet. Arvingarna medverkar inte vid boets 

utredning och egendomen tillfaller inte dessa direkt. Kvarlåtenskapen övergår istället oavsett 

om testamente finns eller inte på en särskild boutredningsman som i sin tur utreder boet och 

överlämnar egendomen till arvingarna. I England är testamentet mycket mer vanligt 

förkommande än hos oss här i Sverige och i Sverige kan man därför inte i samma omfattning 

stödja sig på vanan att testamentera.187 

 

                                                
182 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 113 
183 A.a., s. 114 
184 A.a., s. 108 f. 
185 A.a., s. 114 
186 SOU 1981:85, s. 207 
187 SOU 1925:43, s. 294 
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6 Analys 
Efter ovan gjorda genomgång av gällande rätt, motiven bakom den gällande rätten och dagens 

argument kan en analys göras av huruvida laglotten har en plats i dagens moderna samhälle 

samt hur stor denna plats bör vara. I Sverige idag finns begränsad möjlighet för en arvlåtare 

att kringgå laglotten i form av en reglering i FAL 14 kap 7 §. Det finns däremot många regler 

som syftar till att upprätthålla laglottsinstitutet genom exempelvis reglerna kring det förstärkta 

laglottsskyddet. Förverkande till rätten till arv genom brott som lett till döden eller genom 

missbruk av annans oförstånd/tvång är det enda lagrummet som idag reglerar tillfällen då en 

bröstarvinge inte har rätt till sin laglott. 

6.1 Skyddsvärd part 
Beroende på vilken ställning som tas i förhållande till laglotten så kan antingen arvlåtaren 

eller bröstarvingen vara den skyddsvärda parten. Det är egentligen detta som hela 

diskussionen om laglott kretsar kring. Anses den skyddsvärda parten vara bröstarvingen är 

laglottsinstitutet att se som något positivt. Anses å andra sidan arvlåtaren vara den 

skyddsvärda parten är laglottsinstitutet någonting negativt. Historiskt sett är det dock 

bröstarvingen som har haft det starkaste skyddet i den germanska rätten. 188  I detta 

sammanhang är det viktigt att se på möjligheten till val i förhållandet barn och förälder. Detta 

belyses i Bergquists och Stribys artikel där de hävdar att ett barn inte har bett om att finnas till 

och därför bör ha rätt till kompensation vid en förälders död.189 Thorsell å sin sida anser att en 

pappa som valt att inte vara delaktig i barnets uppfostran av ett eller annat skäl inte skall 

bestraffas för detta genom att betala en laglott till sitt barn.190 En förälder kan välja att sätta ett 

barn till världen och göra sitt bästa i alla lägen för att barnet ska bli en väl fungerande person i 

samhället med bra relation till sina föräldrar. Ett barn kan å sin sida inte välja sina föräldrar 

och ber aldrig om att få finnas till. Ett faktum kvarstår dock och det är att en förälder kan välja 

sina barn lika lite som ett barn kan välja sina föräldrar. En förälders inverkan kan i vissa fall 

förhindra att ett barn växer upp till en missbrukare, kriminell eller en person som drabbas av 

en psykisk sjukdom. En förälders inverkan och genetiska påbrå kan fungera positivt eller 

negativt på så vis att de kan agera som en avhållande faktor eller triggande faktor till något av 

                                                
188 Almquist, Den svenska familjerättens historia, s. 90 
189 Bergquist & Striby, Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas, DN- debatt 
190 Thorsell, Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv, DN- debatt 
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ovan nämnda problem. Vidare anser jag att det är att dra saken lite väl långt att kalla laglotten 

för straff för föräldern. Om det ska ses som någonting så är det mer rätt att i vissa fall se det 

som en kompensation för ett liv utan en förälder eller en bekräftelse på en i vart fall genetisk 

samhörighet. Föräldern är inte ett offer i denna situation utan det är i de flesta fall barnet som 

faktiskt är just ett barn. Ett barn kan inte kompenserats för en frånvarande förälder men bör 

inte heller bestraffas ytterligare för förälderns val genom att ej utfå laglott. Thorsell menar 

vidare att arv utgör en gåva och inte en given rättighet, men arv är helt klart att se som en 

rättighet i och med att arvet är stadgat i lagen.191 

 

Om bröstarvingen fortfarande idag ska vara att se som den skyddsvärda parten är 

omdiskuterat. Ett som är säkert är i vart fall att reglerna kring laglottsskyddet från början 

skapades för att skydda bröstarvingarna. Bland bröstarvingarna fanns förr en särskilt 

skyddsvärd part i form av så kallade oäkta barn. Förespråkare för laglotten menar här att den 

skyddsvärda parten idag inte är oäkta barn utan på grund av den ändrade familjebildningen är 

det särkullbarn som blir särskilt skyddsvärda.192 Med hänsyn till utvecklingen hittills i Sverige 

vad gäller familjebildningen där dels befolkningen ökat, men så även skilsmässor och därmed 

antalet barn till ensamstående föräldrar och antalet särkullbarn verkar den skyddsvärda parten 

endast bli större. Familjebildningen har utvecklats i takt med samhället. Det ökade antalet 

skilsmässor och bildandet av nya familjer leder till att 50 000 barn i Sverige varje år går 

igenom en skilsmässa.193 Vissa av dessa föräldrar väljer sedan att skapa en ny familj med en 

ny partner och eventuellt nya barn. Därmed finns också många särkullbarn. Sedan 1850-talet 

då laglotten för första gången blev en lagstadgad rätt har mycket hänt. Baserat på fakta från 

statistiska centralbyrån kan konstateras att skilsmässorna har ökat från strax över 100 stycken 

år 1857 till strax över 24 000 år 2014.194 Detta skall ses i ljuset av den ökade befolkningen 

m.m. och skillnaderna i denna jämförelse behöver inte vara riktigt så stora som man vid en 

första anblick kan tro. Den skyddsvärda parten är alltså idag inte bröstarvingarna i sig så 

mycket som särkullbarn.  

 

                                                
191 Thorsell, Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv, DN- debatt 
192 Prop. 86/87:1 s. 80 
193 Statistiska centralbyrån, Tre av fyra barn bor med båda sina ursprungliga föräldrar 
194 Statistiska centralbyrån, Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014,  
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6.2 Laglottens plats i dagens samhälle 

6.2.1 Utformning/uppbyggnad 

Laglotten delas idag på färre och arvet är i många fall större än på 1850-talet då barnkullarna 

är mindre idag och levnadsstandarden höjd vilket leder till en högre laglott för varje 

arvinge.195 Barnkullarna blir mindre, men laglotten är en kvotdel av arvet och begränsningen 

för arvlåtaren är därför densamma oavsett antalet arvingar. Att det föds färre barn idag än på 

1850-talet per arvlåtare är därför inget som hindrar en användning av laglotten i den storlek 

som anges idag. Pengars värde förändras också över tid och krav på längre utbildning för att 

få jobb ökar. Att bröstarvingar får en större laglott idag än på 1850 talet behöver därför inte 

betyda en större fördel. 

 

En klar underminering av laglottsinstitutet skapades dock genom den nya europarättsliga 

arvsförordningen då den medför att hemvistprincipen ska tillämpas vad gäller medlemmar i 

den europeiska unionen. Detta ger i sin tur att för att kringgå reglerna om laglott behöver en 

svensk medborgare endast flytta till ett land utan laglott och skapa sig en hemvist där. Boriana 

Åberg menar att detta gynnar ojämlikheten då vissa så har råd att flytta utomlands och andra 

inte.196 England är det enda landet i den europeiska unionen utan ett laglottsinstitut. Att hävda 

att detta skulle vara ett argument emot laglotten låter konstigt då det i övriga Europa finns 

någon variant på ett laglottsinstitut och rent praktiskt kan inte alla människor flytta till 

England. 

 

Förespråkare för laglotten menar att arvsrätten från fadern till utomäktenskapliga barn 

infördes först 1969 och ej fått fullt genomslag än och att laglotten på grund av detta bör 

bevaras i svensk rätt.197 Argumentet att arvsrätten från fadern inte fått fullt genomslag än 

anser jag har utspelat sin rätt då är snart 50 år sedan lagen infördes och lagen får nu sägas fått 

fullt genomslag i det svenska samhället. 

6.2.2 Värdemässig och känslomässig tillhörighet  

Laglottens grundläggande syfte är att skapa ett ekonomiskt skydd för bröstarvingarna och 

genom detta skydd bevara egendom inom släkten och därmed skydda mot utomstående. 

                                                
195 SOU 1981:85, s. 208 
196 Åberg, Avskaffa laglotten, Sydsvenskan 
197 Prop. 86/87:1 s. 80 
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Familjelagssakkunniga menar att genom en ökning av medellivslängden sedan 1800-talet är 

bröstarvingarna i regel vuxna med egen försörjning vid utfående av laglotten och att 

försörjningssyftet därmed har utspelat sin rätt.198 Lødrup vill dra det så långt som att säga att 

laglotten numera utgör ett tillskott i pensionen istället för i etableringsfasen.199 I och med den 

ökade medelåldern kan konstateras att försörjningsstödet inte har samma funktion som 

tidigare då det var av avgörande betydelse för överlevnaden att laglotten kom efterlevande 

tillhanda. Vad gäller barn som är unga vid föräldrarnas död fyller dock laglotten även idag sitt 

syfte vad gäller försörjning. I dagens samhälle krävs ofta en längre utbildning för att kunna få 

ett bra jobb än förr och att ett arv kan underlätta vid införskaffandet av en bostad med tanke 

på de höga bostadspriserna i skrivande stund. Ett tillskott lagom till pensionen är inte heller 

att förakta. Detta då pensionen idag, efter borttagandet av ATP pensionssystemet ofta är 

mindre än tidigare vilket ger att en person idag måste jobba längre för samma pension än en 

person behövde för 50 år sedan. I detta fall kan bidraget vara lika viktigt som vid 

etableringsfasen i livet. Bröstarvingarna kan då även i sin tur använda laglotten till att hjälpa 

sina bröstarvingar i deras etableringsfas antingen genom pengar eller genom tid som annars 

skulle ha lagts på arbete.  

 

Sverige har under år 2014 har haft den högsta ökningen av befolkningen mellan två skilda år 

sedan mätningarna började och detta främst på grund av rekordhög invandring på nästa 127 

000 personer.200 Senare års ökade invandring till Sverige har medfört att släktens roll som 

socialt skyddsnät förstärkts 201 då dessa personer ofta kommer till Sverige utan egendom och 

det sociala skyddsnätet inte är tillräckligt i alla fall. Många kommer ensamma, men vissa med 

hela eller delar av sin familj, en familj som kanske är avgörande för både det psykiska och 

fysiska välmåendet men också möjligheten till försörjning. I dessa fall tjänar laglotten sitt 

syfte som försörjning då denna hjälper nästa person i generationen att skapa sig en stabil 

grund och ett hem oavsett när arvet kommer. En laglott hjälper med andra ord till med 

försörjningen oavsett när i livet den utdelas och fyller samma viktiga funktion för 

bröstarvingen i unga år som den tidigare gjort.  

 
                                                
198 SOU 1981:85, s. 208 
199 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras?, s. 523 
200 Statistiska centralbyrån, Största folkökningen någonsin 
201 LU 00/01:14 s. 3 
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Laglottens syfte som skydd mot utomstående hade från början sitt ursprung i att begränsa 

möjligheterna till för stor testamentering till främst kyrkan som lovade evigt liv i utbyte mot 

rikedomar och att bevara det enda som kunde försörja familjen inom släkten. Förr fanns i 

Sverige en ömsesidig underhållsskyldighet mellan barn och vuxen. Denna innebar att en 

förälder skulle försörja sitt barn, men det var sedan barnets uppgift att försörja föräldern på 

ålderns höst. Detta var ännu en anledning till vikten av att bevara egendom inom släkten. Det 

handlade inte endast om barnens framtida liv, utan även om föräldrarnas välmående på 

ålderns höst. Idag finns inte den ömsesidiga underhållsskyldigheten kvar i svensk lag utan det 

är endast föräldrarna som har skyldighet att försörja sina barn fram till det år de fyller 19 eller 

21 beroende på omständigheterna. Idag har inte heller kyrkan samma inverkan på samhället 

som den hade förr och behovet av skydd gentemot den är därför att se som överspelat. 

Skyddet gentemot övriga utomstående är dock inte att se som överspelat. Ett testamente kan 

rikta sig mot den utomstående som arvlåtaren behagar även om de flesta testamenten skrivna 

idag är gjorda till förmån för de närmsta släktingarna.202 Ett testamente till förmån för 

bröstarvinge gör att laglotten inte behövs som försörjningssyfte för just den bröstarvingen och 

inte heller som skydd för att bevara egendomen inom släkten. Dock finns ofta fler än en 

bröstarvinge.  

 

Den sista delen i det grundläggande syftet med försörjningen är att bevara egendom inom 

släkten. Som tidigare nämnts har detta sitt ursprung i behovet av egendomen för sin egen och 

övriga familjens försörjning och överlevnad. Idag finns inte detta behov på samma sätt. En 

laglott bidrar fortfarande till försörjningen, men är i de flesta fall inte ett villkor för 

överlevnaden. Laglottens har idag fått ett ytterligare syfte som känslomässig tillhörighet vad 

gäller att bevara egendomen inom släkten. Det känslomässiga värdet anser dock kritiker inte 

heller finns då rätten till laglotten avser ett värde och ej en viss egendom med 

affektionsvärde.203 Detta kan till viss del anses stämma. Men att få en laglott kan hjälpa till att 

bevara viss egendom som har affektionsvärde för en bröstarvinge personligen och i många 

fall bevara viss egendom inom släkten. Om inte något av detta så kan tänkas att plåster på 

såren i alla fall sker genom ett värdemässigt anspråk och att en bröstarvinge får en 

känslomässig och värdemässig bekräftelse på sin rätt och sitt släktskap.  

                                                
202 Prop. 86/87 s. 79 
203 SOU 1981:85, s. 209 f. 
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6.2.3 Skälighet 

Det andra grundläggande syftet vid laglottens tillkomst var att skapa en rättvisa mellan 

bröstarvingarna. Lødrup anser att laglotten genom sin uppdelning av arvet reducerar 

uppbyggnaden av en rik överklass.204 Familjelagssakkunniga i SOU 1981:85 menar att 

rättvisesyftet inte uppfylls av laglotten som den ser ut idag. Detta då en snedfördelning är 

möjlig genom att använda den disponibla kvoten till fördel för en bröstarvinge.205 De menar 

också att ett borttagande av laglotten skulle leda till ett likabehandlande då alla barn skulle ha 

samma förutsättningar.206 Å andra sidan menar förespråkare för laglotten att ett borttagande 

av laglotten skulle missgynna vissa barn mer än andra, vilket inte är möjligt i samma 

utsträckning idag. Barnen som missgynnas är i första hand utomäktenskapliga barn och 

adoptivbarn som ej utvecklats som önskas.207 Dåtidens rättviseargument skulle skydda inte 

bara de äkta bröstarvingarna utan även oäkta barn. De oäkta barnens skyddsbehov finns inte 

längre i den mening som anfördes i 1850-talets Sverige då de oäkta barnen var mindre vanliga 

än de äkta barnen och mer utsatta på grund av den negativa inställningen som fanns gentemot 

dessa barn. Skyddsbehovet finns istället idag hos den ökade andelen särkullbarn. 

Konsekvensen av att i laglottsinstitutet gynna omyndiga bröstarvingar före myndiga 

bröstarvingar skulle i det praktiska ofta leda till att den ”nya” familjen alltid skulle få en 

förmån i jämförelse med barnen från ett tidigare förhållande. I praktiken gör en valmöjlighet i 

enlighet med detta att barnen i en familj som redan blivit bortvald till fördel för en ny familj 

av olika anledningar skulle känna sig ännu mer bortvalda och särkullbarn skulle alltid få leva 

med en nackdel i förhållande till de gemensamma barnen. Detta låter väl hårt mot barn som 

inte valt att höra till den ena eller den andra familjebildningen utan får anpassa sig efter 

föräldrarnas nycker. Att familjebildningen ändrats håller förespråkare för laglottens 

borttagande med om, men anser att laglotten snarare är något negativt i detta fall då omyndiga 

barn bör ha företräde framför myndiga barn vid laglott och att dessa omyndiga barn ofta är 

barn i de nybildade familjerna.208 

 

                                                
204 Det 34:e nordiska juristmötet, Bör reglerna om laglott (tvangsarv, pliktdel) och formkrav vid 

dödsrättshandlingar bevaras? s. 527 
205 SOU 1981:85, s. 209 
206 A.a., s, 210 
207 A.a., s. 486 ff. 
208 SOU 1981:85 s. 210 
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Att avgöra vad som är rättvist är komplicerat. Skälighet får anses vara ett bra mått på om 

något är rättvist. Om A har två barn och ska ge båda barnen saft är det skäligt att båda barnen 

får ett glas saft var. Det skulle också vara att se som skäligt att ett av barnen fick två glas saft 

medan det andra fick endast ett om det första av barnet ansträngt sig till hjälp för arvlåtaren 

med låt säga gräsklippning och därför var törstigare. Kanske kan det även anses skäligt att ett 

av barnen får all saft om det ena barnet betett sig illa gentemot A. Detta kan liknas med de 

olika behoven som kan föreligga i bröstarvingarnas ekonomi i kombination med de tillfällen 

då en bröstarvinge kanske är ”godare” eller ”ondare” än en annan bröstarvinge. I vissa fall 

kanske den godare av bröstarvingarna ställt upp och hjälpt till i alla lägen som kan rimligen 

kan krävas medan en annan snarare betett sig dåligt eller rent av elakt i lägen då arvlåtaren 

varit den svagare parten. I dessa är skäligheten även ett faktum om arvlåtaren anpassar arvets 

storlek i förhållande till bröstarvingens insats och behov. I Norge har sedan 1920-talet en 

bestämmelse funnits som delvis reglerat fall då en bröstarvinge verkligen varit elak genom att 

underlåta att hjälpa trots möjlighet och medel vid antingen en överhängande fara för 

arvlåtarens liv eller då arvlåtaren lidit brist på det nödvändigaste för att må bra.209 I en uppsats 

från 2013 där laglotten behandlas påpekas att laglotten ej är rättvis om inte bröstarvingarna 

befinner sig på en jämställd nivå vad gäller ekonomi och behov av egendom.210 Problemet 

som jag ser det i dessa lägen är just hur bedömningen skall ske i svensk rätt. Vem ska anses 

vara god och vem ska anses vara ond? Vem är det som ska bedöma detta? Hur ska vi hindra 

det från att bli en godtycklig bedömning? Denna krångliga men intressanta vinkel på 

problemet lämnar jag på grund av tidsbrist till någon annan att fördjupa sig i. 

 

Idag används förmånstagarförordnandet på livförsäkringar i ÄB 14 kap 7 § till att kringgå 

syftet om en rättvis uppdelning genom att arvlåtaren sätter den bröstarvinge han vill ge mer 

till än de övriga som förmånstagare i livförsäkringen. Detta fungerar då till skillnad från gåvor 

som enligt ÄB 7 kap 2 § som ska ses som förskott på arv om inget annat anges är 

presumtionen vad gäller förmånstagarförordnande är det motsatta. Jämkningsmöjligheter 

enligt detta lagrum finns, men de är inte stora. Detta ger i sin tur att ett av laglottens 

grundläggande syften att främja en rättvis fördelning mellan arvingarna blir underminerat då 

en arvlåtare kan välja att ge en bröstarvinge dels den disponibla kvoten, men också pengarna 

från förmånstagarförordnandet. Genom detta kan också tänkas att en arvlåtare utan hinder av 

                                                
209 SOU 1929:22 s. 329 
210Thonander Aurbakken, Laglottens vara eller icke vara i den svenska arvsrätten 
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laglotten kan fördela egendomen efter vem som bäst behöver denna. Därmed behöver inte 

skäligheten vara ett problem. Den bröstarvinge som en arvlåtare tycker behöver mer får 

pengarna från förmånstagarförordnandet. FAL 14 kap 7 § är att se som positiv om arvlåtaren 

ska ses som den skyddsvärda parten med negativ om bröstarvingen ska ses som den 

skyddsvärda parten. FAL 14 kap 7 § anser jag idag är att se som försiktigt positivt då detta 

lagrum är det enda i den svenska rätten som ger en möjlighet att reglera arvet för arvlåtaren i 

fall då arvlåtaren av någon anledning vill gynna en bröstarvinge framför en annan. Dock anser 

jag att lagrummet är ett sätt att ge arvet utan den missgynnade bröstarvingens vetskap. En 

annan form av möjlighet till kringgående i form av nya lagrum i enlighet med det norska 

institutet båndleggelse skulle minska ett behov av presumtionen i FAL 14 kap 7 § och en 

presumtion i likhet med den i ÄB 7 kap 2 § borde i detta fall införas. FAL 14 kap 7 § är alltså 

att se som positiv idag tills bättre alternativ lagstadgas. 

 

Laglotten idag ger inte någon mer rättvisa än i dåtidens Sverige. Laglotten är inte helt rättvis 

och kan aldrig bli detta om inte om den reglerar hela kvarlåtenskapen och inte ens då är denna 

att se som skälig om man ser till behovet av arvet. Jag anser att laglottens syfte har aldrig varit 

att se till att varje arvinge i sitt liv får en exakt jämställd ekonomi, det handlar om fördelning 

av arvet och att göra detta så skäligt som möjligt mellan olika bröstarvingar oavsett vilka 

dessa är eller deras hemförhållande. Detta problem kanske ordnar sig rent praktiskt genom 

uppdelningen av arvet där den ekonomiskt mer välbeställde arvingen kanske hellre tar rätt på 

vissa ägodelar medan en mindre ekonomiskt gynnad bröstarvinge trycker på egendom i form 

av pengar. Däremot bör arvlåtaren i vissa fall ha en möjlighet att reglera arvet efter skälighet i 

vissa fall t.ex. då arvlåtaren vill ge viss bestämd egendom till barnbarn211 eller i fall av ”ond” 

eller ”god” bröstarvinge. För att detta ska fungera bra behövs en tydlig reglering. 

6.2.4 Påverkan på val  

Motståndare till laglotten menar att arvlåtarens påverkan på bröstarvingens val redan nu är ett 

existerande problem på grund av möjligheten till snedfördelning genom den disponibla 

kvoten och ett borttagande skulle därför inte göra någon större skillnad.212 En ytterligare 

möjlighet till snedfördelning finns i FAL 14 kap 7 §. I förarbeten sågs risken för arvlåtarens 

påverkan på bröstarvingens val som ett stort problem vid ett borttagande av laglotten.213 
                                                
211 A.a., s. 537 
212 SOU 1981:85, s. 209 
213 A.a., s. 487 
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Motståndarnas påstående är befogat då en viss snedfördelning kan ske även som det ser ut 

idag, men diskussionen hamnar ändå på samma ställe som rättvisediskussionen ovan, att 

laglotten hindrar en viss del av snedfördelningen även om den inte kan ta bort den helt. Det 

ska även tilläggas att i och med att laglotten finns så går det ju aldrig att göra en bröstarvinge 

helt arvlös för att påverka valet. De fall då arvlåtarens påverkan på val blir aktuell bör främst 

vara vid större förmögenheter, där arvet gör en stor skillnad för en bröstarvinge. I dessa fall 

ger laglotten en rätt till åtminstone halva arvslotten och därmed en rätt till arv oavsett val av 

exempelvis partner eller yrke. Villkoret för att få arv ska inte vara avhängigt val av yrke eller 

partner.  

6.2.5 Nordisk gemenskap 

En nordisk gemenskap finns som ovan konstateras idag i existensen av laglottsinstitutet.214 

Dock är Sverige det land som har den mest omfattande reglerna kring laglottsinstitutet vad 

gäller möjligheten att kringgå bestämmelsen.215 De övriga nordiska länderna har de flesta en 

möjlighet att villkora arv och fler tillfällen då rätten till arv är förverkad och ändring av 

reglerna kring laglotten i enlighet med övriga norden skulle därför idag resultera i en större 

likhet mellan de nordiska länderna än tidigare funnits. 

6.2.6 Rättspolitiska diskussionen 

Ett av de större problemen då laglotten kan verka direkt omoralisk är att bröstarvingar som 

begått allvarliga eller långvariga brott mot arvlåtaren som ej lett till döden ändå har rätt till en 

laglott. Detta kan uppfattas som fruktansvärt oskäligt ur arvlåtarens synpunkt. Varför ska 

arvlåtaren vara tvungen att ge pengar till någon som begått ett allvarligt brott mot denne? 

Problemet är att eventuella skadestånd som bröstarvingen på grund av brott mot arvlåtaren 

betalat denna under sin livstid sedan ”återbetalas” genom laglotten när arvlåtaren dör. Å andra 

sidan kan man istället vända på funderingen kring misshandel och laglotten och se det ur en 

synpunkt där bröstarvingen är offret i sammanhanget. Bröstarvingen har i detta läge istället 

blivit utsatt för motsvarande brott under sin uppväxt för att sedan inte få någonting som 

plåster på såren om en förälder väljer att testamentera bort allt utan möjlighet för 

bröstarvingen att jämka testamentet för utfående av laglott. Självklart kvarstår problemet i 

detta sammanhang, men hur man än vrider och vänder på det så ger laglotten som den ser ut 

                                                
214 SOU 1981:85, s. 487, Prop. 86/87:1 s. 80 
215 Lødrup, Nordisk arverett: En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med 

droftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 68 
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idag utan begränsning i annat fall än vid brott som lett till döden en oskälighet. Denna 

oskälighet skulle kvarstå om laglottsinstitutet förvann från den svenska rätten men då i 

förhållande till bröstarvingen. Om vi jämförelsevis ser till regleringen mellan makar har 

lagstiftningen på senare tid sett till att ersättning som en make får på grund av brott genom 

kränkning eller personskador undantas från bodelningen och kompenseras om ersättningen är 

tagen ur giftorättsgodset. Varför ska skyddsvärdet mellan makar vid en bodelning vad gäller 

brott och ersättningar vara mer skyddsvärt än mellan förälder och barn? Laglotten fungerar i 

dagens utformning som ett skydd för barn och ett barn kan aldrig välja sina föräldrar, lika lite 

som en förälder kan välja bort ett barn som behandlar denna illa. Därmed är skyddet viktigt i 

båda fallen. Dock ser jag också problemet i de fall då det är det omvända, nämligen att 

bröstarvingen begår brott riktat mot arvlåtaren och här skapar laglotten en maktlöshet som i 

de facto ger att arvlåtaren genom laglotten betalar tillbaka ersättningen den fått för sitt 

lidande. Laglotten är tillräcklig som den är som skydd för bröstarvingen, men borde också 

ändras så att den om inte är till fördel för arvlåtaren, så åtminstone att den inte är till nackdel 

eller skapar orättvisor. En lösning på detta skulle kunna vara en reglering som liknar 

regleringen i ÄktB 10 kap 2 a § och 11 kap 4 a § och där skadeståndet som utbetalats av 

bröstarvingen på grund av brott dras av från laglotten innan denna betalas ut och dessa pengar 

istället ingår i arvlåtarens disponibla kvot. 

 

Ytterligare problem uppstår enligt Boriana Åberg vid tillfällen då bröstarvingen är djupt 

försjunken i ett missbruk och arvlåtaren i dessa fall skulle vilja begränsa laglotten, av rädsla 

för att arvet försakas genom att gynna missbruket.216 Även i detta fall kan man vända på 

problemet och se det från bröstarvingens sida. Kanske är det bröstarvingen som hela sitt liv 

levt med en missbrukande förälder och borde få någonting tillbaka för sitt lidande. Ett arv i ett 

fall av missbruk kan gynna missbruket, men även verka som ett medel för en missbrukare att 

skapa ett nytt liv. I detta fall kan en jämförelse ske med hur övriga norden har hanterat dessa 

fall. Det talas om nordisk rättslikhet som ett argument för laglottens kvarvarande och detta 

skulle leda till just detta. Bland annat Norge och Danmark använder de sig av institut som 

fungerar som ett villkor vid utbetalde av laglotten för att göra en sista ansträngning för att 

motivera den missbrukande bröstarvingen att ta sig ur missbruket.  

                                                
216Åberg, Avskaffa laglotten, Sydsvenskan 
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6.2.7 Slutsats laglottens plats i dagens samhälle 

Slutsatsen som kan dras av ovan analys kring laglottens plats i dagens samhälle är till en 

början att den är omdiskuterad. Dock kan konstateras att det låga antalet bröstarvingar och 

den ökade levnadsstandarden inte innebär ett större ingrepp i arvlåtarens kvarlåtenskap än förr 

vid fler bröstarvingar per arvlåtare och att dess storlek ur den synpunkten inte är att kritisera. 

Vidare kan konstateras att försörjningsyftet som det var menat på 1850-talet uppfylls även 

idag vid de tillfällen bröstarvingen är ung vid utfående av arvet, men att dess syfte som 

försörjning inte försvinner i och med att arvet betalas ut senare i livet. Trots laglottens 

uppbyggnad genom rätten endast till ett värde och ej till viss egendom är denna 

känslomässiga tillhörighet lika viktig. Den extra skyddsvärda parten utgörs idag inte av oäkta 

barn som i 1850-talets Sverige utan istället av särkullbarn och barn till ensamstående förälder 

på grund av den utvecklade familjebildningen. Laglotten ger idag ingen mer rättvisa än under 

1850-talet, men heller ingen mindre rättvisa. Den kan aldrig utan orimliga begränsningar göra 

successionsrätten helt rättvis men fyller sitt syfte att såvitt det är möjligt reglera en rättvisa 

och skapa balans. Vidare så hindrar laglotten de facto en bröstarvinge från att bli arvlös och 

därmed begränsar den en arvlåtares möjlighet att påverka en bröstarvinges val. Vissa 

oskäligheter existerar i dagens samhälle i förhållande till arvlåtarens möjlighet att påverka 

utgivandet av laglotten i vissa fall av brott som ej lett till döden och skadestånd för detta eller 

gravt missbruk som ej vill gynnas. Slutsatsen är därmed att trots att syftet inte ser lika ut idag 

uppfyller laglotten de nya minst lika viktiga syftena idag och har därmed en plats i dagens 

samhälle. Laglotten kan dock konstateras vara till viss del orättvis och därmed ej helt i linje 

med dagens rättsmedvetande. 

6.3 Möjliga lösningar 
Efter att ha konstaterat laglottens existerande problem och att laglotten till viss del är 

föråldrad och oskälig kommer här möjliga lösningar på problemet att diskuteras. Det ena 

innebär att laglottsinstitutet till sin helhet tas bort och det andra innebär en ändring av de 

existerande laglottsreglerna för att komma till bukt med orättvisorna.  

 

Ett avskaffande av laglottsinstitutet skulle fungera på så vis att en arvlåtare hade rätt att i sin 

helhet testamentera bort sin egendom till den som den anser passa utan möjlighet för 

bröstarvingen att begära jämkning av testamente för utfående av laglotten. Möjligheten finns 

därmed att göra bröstarvingen helt arvlös. Skulle ett Sverige utan laglott införas står en 

bröstarvinge nästan helt utan arvsrättsligt skydd i fall av förälders död om testamentet ej 
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skulle gynna denna. Ett problem i vid laglottens borttagande ur arvlåtarens synvinkel är en 

eventuell ökning av förledande av arvlåtaren då vinstmöjligheterna är större eftersom ingen 

laglott finns att jämka. Å andra sidan hävdas i prop. 1986/87:1 att de flesta testamenten som 

skrevs sker till förmån för en bröstarvinge och ej utomstående.217 Ett särskilt problem skulle 

ligga i att arvlåtaren antagligen skulle välja att testamentera sin egendom till de barnen hen 

har mest/ bäst kontakt med och de barnen som är yngst i ålder. Rent praktiskt skulle detta 

resultera i ett missgynnande av de äldre barnen från en tidigare familj som kanske endast 

träffar arvlåtaren varannan vecka eller än mer sällan samt i ett missgynnande av de barn som 

en förälder ej vill ta ansvaret för, nämligen många av barnen till ensamstående föräldrar. 

Ytterligare ett problem ur bröstarvingens synpunkt skulle vara arvlåtarens möjlighet att 

påverka valen av med hot om arvlöshet. Detta kan kanske i vissa fall fungera gynnsamt om 

det verkar för avhållande från brottslighet eller en extrem politisk ideologi (exempelvis 

nationalsocialismen, Islamiska Staten m.fl.). Men i andra fall vara mindre gynnsamt om det 

handlar om val av livspartner eller yrke. 

 

Det andra alternativet ger att laglottsinstitutet skulle finnas kvar men med vissa förändringar. 

Till att börja med kan konstateras att storleken på laglotten i Sverige uppgår till ½ arvslotten. 

Dock behöver denna storlek vara kvar för att laglottsinstitutets syfte och funktion vad gäller 

rättvisa inte ska bli än mera utsuddat. Då återstår endast en sak för att anpassa laglotten till 

dagens samhälle. Detta består i att skapa möjligheter till begränsning av laglotten i vissa fall 

genom undantagande eller kringgående. I dessa fall kan vi till att börja med titta på hur andra 

nordiska länder hanterat laglotten för att få denna att passa in i dagens samhälle genom rätten 

till bland annat båndleggelse, men även se på hur ÄktB reglerat det skyddsvärda i att ett 

brottsoffer inte ska behöva betala tillbaka skadestånd till utföraren av brottet. Att genom detta 

genomföra viss förändringar till förmån för arvlåtarens skydd och välfärd skulle göra att 

laglotten passar in i ett modernt rättsmedvetande med mindre ingripande åtgärder än om ett 

institut som funnits inom svensk rätt sedan 1850-talet och därmed finns med i den svenska 

personens grundläggande rättsmedvetande tas bort i sin helhet. 

                                                
217Prop. 1986/87:1, s. 79 
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6.4 Sammanfattning  

6.4.1 Vilka var laglottens syften vid dess tillkomst och vilka är dess syften idag? 

Laglottens syften vid dess tillkomst var dels att försörja bröstarvingarna genom att bevara 

egendom inom släkten och dels att skapa rättvisa de emellan. Laglotten hade högst 

skyddsvärde för de oäkta barn som fanns vid dess tillkomst. Laglottens syften idag är till viss 

del detsamma som vid laglottens tillkomst med vissa ändringar. Laglotten idag fyller inte 

samma livsavgörande syfte vad gäller försörjningen som den gjorde vid dess tillkomst. Dock 

finns fortfarande ett visst försörjningssyfte kvar i vissa fall t.ex. då barn är omyndiga eller 

som ett resultat av det omgjorda pensionssystemet som ett tillskott vid pensionen. Idag är 

medellivslängden längre vilket leder till att bidrag ofta sker senare i livet och den skyddsvärda 

parten är idag särkullbarn vilka blir allt vanligare.  

 

Laglottens syften idag får alltså fortfarande anses vara försörjning och att behålla egendomen 

inom familjen även om detta i alla fall inte kan ses som lika avgörande för överlevnaden som 

vid lagens tillkomst. Idag fyller laglotten även ett syfte som känslomässigt värde och 

bekräftelse på släktskap. Syftet vad gäller rättvisa uppfyller laglotten inte mindre idag än vid 

dess införande.  

 

6.4.2 Har laglotten en plats i dagens samhälle och på vilket vis? 

Laglotten har fortfarande en plats i dagens samhälle och ett samhälle utan laglott tror jag ej är 

i enlighet med rättsmedvetandet. Laglottens plats idag bör dock inte vara lika som den var vid 

lagens tillkomst då den är till viss del föråldrad. Att ta bort laglotten skulle vara en för stor 

åtgärd. Att ha den kvar i sin nuvarande form är inte heller skäligt. I vissa fall är det mer 

skäligt att ge en bröstarvinge mer av arvet än en annan. En ökad möjlighet för arvlåtaren att 

bedöma detta får konstateras vara tidsenligt idag. Därmed bör viss oskälighet redas ut genom 

lagändringar för att laglotten ska passa in i dagens samhälle även i framtiden då den 

fortfarande behövs. Storleken på laglotten är inte ett problem, utan det är snarare 

möjligheterna för arvlåtaren att i vissa fall kringgå laglotten genom villkor eller undantag som 

bör utökas och kontrolleras för att laglotten ska ha en plats i dagens samhälle.  
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6.4.3 Vilka möjligheter till undantag/kringgående av laglotten finns och bör finnas? 

Idag finns få möjligheter till undantag/kringgående av laglotten i annat fall än vid förverkande 

av rätten till arv på grund av brott som lett till döden eller förledande vid upprättande av 

testamente enligt ÄB 15 kap 1 och 2 §§. Den enda existerande möjligheten till visst 

kringgående är genom FAL 14 kap 7 § då försäkringsersättning genom 

förmånstagarförordnande inte räknas som förskott på arv. FAL 14 kap 7 § är att se som 

tidsenlig idag tills bättre alternativ lagstadgas. Laglotten har som syfte att skydda 

bröstarvingarna och detta syfte bör ej undermineras mer än vad som krävs för att få laglotten 

att passa in med dagens rättsuppfattning. Dock finns vissa tillfällen då laglottsanspråket inte 

bör vara en absolut rättighet då, även om laglottsinstitutet finns för att skydda bröstarvingen, 

det kan uppfattas som oskäligt i förhållande till arvlåtaren. Dessa tillfällen är bland annat 

tillfällen då brott som resulterat i skadestånd från bröstarvingens sida begåtts mot arvlåtaren. I 

dessa tillfällen verkar det orimligt att bröstarvingen sedan ska ha rätt till en fullständig laglott 

efter arvlåtaren. Det får den effekten att skadeståndet ej har någon betydelse för bröstarvingen 

som begått ett brott då denne ändå får tillbaka skadeståndet i form av laglotten. Även i andra 

fall kan ett undantagande vara befogat liknande villkoret nämnt ovan. Nämligen någonting i 

stil med att möjligheten till utfående av laglott villkoras av att missbruksproblematiken är löst 

till en viss dag, annars går laglotten till nästa arvsberättigade enligt successionsordningen. 
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7 Slutsats/ Avslutning 
Slutligen kan till en början konstateras att så länge som testamentet har funnits så har även 

någon variant på laglotten. Detta kan beskriva behovet som har funnits ända sedan testamentet 

infördes som rättsinstitut i Sverige och diskussionen kring laglotten har varit levande i många 

tider i den svenska rätten. Laglottens syften vid dess tillkomst var dels att bevara egendomen 

inom familjen för försörjning av bröstarvingarna och dels skapa rättvisa bröstarvingarna 

emellan.218 Laglotten utgjorde från början ett ”skydd” mot att en testamentering av all 

egendom skulle ske till kyrkan i utbyte mot själslig frid och med resultatet att arvingarna stod 

utan försörjning.219 

 

En lagstiftning behöver ej uppfylla samma syfte som den gjorde vid dess tillkomst så länge 

det nya syftet eller den nya varianten på syftet har ett lika stort skyddsvärde samt en lika 

skyddsvärd part. Rent juridiskt bör detta inte vara ett problem så länge lagstiftningen idag 

fyller ett lika skyddsvärt syfte som vid lagens tillkomst. Rätten påverkas av samhället, men så 

också samhället av rätten. Laglotten som den ser ut idag fyller kanske inte de syften som 

fanns vid laglottens tillkomst, men att den fortfarande fyller vissa delar och även nya varianter 

av sitt syfte är ett faktum. Även om syftet över tid har ändrats från det ursprungliga får ändå 

sägas att laglotten fyller ett lika skyddsvärt syfte som skydd för bröstarvingen än idag genom 

de nya varianterna av familjebildning och den ökade invandringen. Oavsett när en laglott 

utfaller i en bröstarvinges liv fyller den fortfarande ett försörjningssyfte och detta kanske än 

mer i framtiden än nu. Laglottsinstitutets utseende idag är till vis del föråldrat. Dock ej 

storleken eller att det överhuvudtaget existerar, men däremot dess absoluta karaktär, nästan 

helt utan möjlighet att kringgås, även vid tillfällen då det skapar oskälighet och motsägelsefull 

ersättning i form av ”återbetalning” av skadestånd vid brottslighet. Med vissa förändringar 

skulle ett laglottsinstitut kunna skapas som möter de kraven vi ser idag på skydd för både 

bröstarvingen och arvlåtaren i vissa situationer. Detta skulle även leda till en laglott som är än 

mer nordiskt harmoniserad och ge att viljan att kringgå laglottssystemet genom de eu-rättsliga 

reglerna minskar. Ett borttagande av laglotten är därmed en för stor åtgärd med för stora 

                                                
218 SOU 1925:43 s. 297 f. 
219 Almquist, Den svenska familjerättens historia, s. 90 
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konsekvenser för den skyddsvärda parten för att det ska anses befogat när vissa mindre 

ändringar i de befintliga laglottsreglerna skulle räcka till för att föra laglotten in i modern tid. 
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