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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar det förstärkta laglottsskyddet i förhållande till livförsäkringar med 

förmånstagarförordnanden. Det föreligger svåra gränsdragningsproblem för de båda 

rättsreglerna, vilket föranleder att det är av vikt bringa klarhet beträffande förhållandet 

mellan de båda reglerna. Syftet med uppsatsen är därav att undersöka gällande rätt 

beträffande harmonieringen mellan rättsregeln i ÄB 7:4, om det förstärkta laglottskyddet, 

och bestämmelsen i FAL 14:7 rörande förmånstagarförordnanden i livförsäkringar för att 

klargöra huruvida ÄB 7:4 uppfyller sin funktion i praktiken. Harmonieringen mellan 

rättsreglerna är i dagsläget en gråzon och föranleder att möjligheten för bröstarvingar att 

kunna jämka ett oskäligt förmånstagarförordnande till synes är minimal. Det medför att det 

finns möjlighet för en försäkringstagare, tillika arvlåtare, att kringgå laglottsreglerna genom 

att hen tecknar en livförsäkring med förmånstagarförordnande. Det leder till en viss 

underminering av det förstärkta laglottsskyddets fundamentala syfte avseende 

bröstarvingars rätt till laglott. Det innebär de facto att en rättsregel inom försäkringsrättens 

område dessutom kan åsidosätta arvsreglerna. Det extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1 

föranleder emellertid att ett förmånstagarförordnande torde kunna likställas med ett 

testamente. Med anledning av att benefika familjerättsliga handlingar i vissa avseenden 

omfattas av det förstärkta laglottsskyddets tillämpningsområde. En reform av det förstärkta 

laglottsskyddet vore därför önskvärd i syfte att tydliggöra denna komplexa 

gränsdragningsproblematik som för närvarande råder mellan de båda rättsreglerna. Annars 

riskerar det förstärkta laglottsskyddets huvudsakliga syfte att omintetgöras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige avlider mer än 90 000 personer varje år1 och därav föreligger ett stort behov av tydliga 

regler för hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas. Hur kvarlåtenskapen ska fördelas har under 

alla tider tilldragit sig stor uppmärksamhet, då många kan ha ett intresse av att vilja ta del av den 

avlidnes tillgångar.2 Med anledningen av detta infördes det förstärkta laglottsskyddet i svensk rätt 

redan år 1928 och syftar till att förhindra en arvlåtare från att kringgå laglottsreglerna.3  

I ett uppmärksammat rättsfall från hovrätten, HovR, i Västra Sverige belyses problematiken som 

kan uppstå när den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. I fallet utgjorde kvarlåtenskapen i ett 

dödsbo endast en bråkdel i förhållande till behållningen om 21 miljoner kronor i en 

kapitalförsäkring. Två av tre stycken bröstarvingar ställdes helt utanför förmånstagarförordnandet 

som tecknats för kapitalförsäkringen men domstolen jämkade ändå inte förordnandet.4 Rättsfallet 

väcker intressanta frågor rörande förmånstagarförordnanden i försäkringsavtalslag (2005:104), 

FAL, 14:7 hänförliga till kapitalförsäkringar, i förhållande till det förstärkta laglottsskyddet i 

ärvdabalk (1958:637), ÄB, 7:4. Intressant i sammanhanget är huruvida försäkringsrätten möjliggör 

ett kringgående av en bröstarvinges rätt till laglott eller om det finns någon begränsning för att 

inte så ska ske. Visserligen har en arvlåtare möjlighet att testamentera bort den disponibla kvoten 

i sin kvarlåtenskap men vad gäller om en försäkring med förmånstagarförordnande utfaller till en 

förmånstagare när förordnandet till och med kan bestå av betydligt större behållning än 

dödsboets kvarlåtenskap? Situationer inom det arvsrättsliga rättsområdet som det förstärkta 

laglottsskyddet tar sikte på riskerar att undermineras p.g.a. en begränsning i en helt annan 

lagstiftning. FAL 14:7 st. 1 uttrycker explicit att om en förmånstagare finns insatt ska det 

försäkringsbelopp som utfaller efter en försäkringstagares död inte ingå i den avlidnes 

kvarlåtenskap. Det kan te sig tämligen kontroversiellt, eftersom avsättningar i livförsäkringar 

enligt huvudregeln ska hållas utanför den avlidnes kvarlåtenskap. Än mer kontroversiellt är ämnet 

vid en närmare undersökning enligt förarbetena, där det till och med framkommer att det ibland 

kan vara befogat att vilja göra skillnad mellan sina bröstarvingar och att det finns goda skäl att 

hålla bröstarvingar utanför försäkringen.5 Ett undantag från denna huvudregel framkommer dock 

i FAL 14:7 st. 2 rörande jämkning av ett förmånstagarförordnande. Däri stadgas att om 

                                                 
1 SCB, Statistisk årsbok 2014, s. 104. 
2 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 16. 
3 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 200. 
4 HovR Mål T nr 2386-03. 
5 Prop. 1986/87:86 s. 103-104. 
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tillämpningen av ett förmånstagarförordnande skulle leda till ett oskäligt resultat mot en 

bröstarvinge kan förordnandet jämkas till att det antingen helt eller delvis tillfaller en 

bröstarvinge. Vid sidan av detta har även ÄB 7:4 givits ett vidsträckt och vagt formulerat 

tolkningsutrymme, vilket i praktiken ger upphov för gränsdragningsproblem. Intressant i 

sammanhanget är därav på vilket sätt dessa två rättsregler de facto harmonierar i praktiken.  

 Med ovan nämnda i beaktande och i samband med att det är tämligen vanligt med 

förmånstagarförordnanden i livförsäkringar är det relevant att utreda och analysera 

förmånstagarförordnanden i förhållande till det förstärkta laglottsskyddet. För att på så vis bringa 

klarhet för vad som är gällande rätt inom detta komplexa rättsområde.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gällande rätt beträffande harmonieringen mellan 

rättsregeln i ÄB 7:4, om det förstärkta laglottskyddet, och bestämmelsen i FAL 14:7 rörande 

förmånstagarförordnanden i livförsäkringar för att klargöra huruvida ÄB 7:4 uppfyller sin 

funktion i praktiken.  

- Hur fungerar ÄB 7:4 i praktiken och vilka gränsdragningsproblem ger rättsregeln upphov 

till? 

- Finns det förutsättningar att kringgå det förstärkta laglottsskyddet genom att teckna en 

livförsäkring med förmånstagarförordnande och i så fall vilka är dessa förutsättningar? 

- Vore en reform av det förstärkta laglottsskyddet önskvärd för att det förstärkta 

laglottsskyddet inte ska förlora sin tänkta funktion i praktiken och hur bör en reform i 

sådana fall se ut?   

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer en traditionell rättsdogmatisk metod att tillämpas. 

Det innebär att gällande rätt utreds utifrån rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis samt 

doktrin. Rättskällorna i den rättsdogmatiska metoden följer en hierarkisk ordning där lagtext 

klassificeras som den starkaste rättskällan och doktrin som den svagaste.6 Anledningen till att den 

rättsdogmatiska metoden tillämpas i uppsatsen är för att den ger läsaren den mest optimala 

förståelsen inom rättsområdet. Den utgör även ett effektivt instrument för att utreda uppsatsens 

syfte. 

                                                 

6 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 167-169. 
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Den mest centrala lagtexten för uppsatsen är ÄB och FAL. I viss mån kommer även andra 

relevanta rättsregler att behandlas för att ge läsaren en bättre förståelse. För att ge läsaren en 

fördjupad förståelse, beträffande det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 och bestämmelsen om 

förmånstagarförordnanden i FAL 14:7, kommer relevanta förarbeten att studeras. Rättspraxis 

används för att illustrera hur domstolen har tillämpat rättsreglerna i praktiken och hur reglerna 

förhåller sig till varandra samt vilka gränsdragningsproblem de ger upphov till i praktiken. Därav 

utgör rättspraxis en central del för utredningen av uppsatsens syfte och kommer även tillmätas en 

stor del i uppsatsens analysdel. Rättsfall från en högre instans har visserligen ett starkare 

rättskällevärde i förhållande till lägre instans, dock är det enbart ett fåtal fall som tagits upp till 

prövning av HD. Av den orsaken kommer rättspraxis från lägre instanser även att studeras för att 

på ett optimalt sätt exemplifiera hur rättsreglerna har tillämpats samt hur de harmonierar i 

praktiken. Vidare kommer även doktrin att studeras för att ge en klargörande bild av rättsområdet 

och hur de två rättsreglerna kan tolkas och i sin tur påvisa vilka konsekvenser förhållandet mellan 

reglerna kan ge upphov till i praktiken. 

Som tidigare nämnts utreds och analyseras bl. a. underrättspraxis i uppsatsen och enligt Sandgren 

innefattas snarare här en rättsanalytisk metod som inte är strikt rättsdogmatisk.7 Det föranleder 

att en rättsanalytisk metod kommer att tillämpas på de kapitel som är av utredande karaktär till 

skillnad från de deskriptiva kapitlen där den rättsdogmatiska metoden är tillämpbar. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på ÄB 7:4 st. 1 därav utreds inte ÄB 7:4 st. 2 grundligt, utan den kommer 

enbart att beröras i begränsad mån i något avseende för att underlätta förståelsen för läsaren. 

Fokus i uppsatsen ligger även på FAL 14:7 st. 1-2 beträffande bröstarvingar, därav kommer inte 

FAL 14:7 st. 2 beröra makes rätt till jämkning, förutom i viss mån, när det är påkallat för att 

underlätta utredningen av uppsatsens syfte. Uppsatsen utgår även ifrån att aktuella gåvor blivit 

fullbordade och skett till myndiga fysiska personer, vilket medför att rättsreglerna i föräldrabalk 

(1949:381), FB, enbart berörs i korthet. FAL 14:7 st. 3-5 kommer inte utredas grundligt utan 

endast beröras för det fall det är av vikt. Särreglerna beträffande makes arvsrätt med efterföljande 

efterarvsrätt kommer endast att beröras i begränsad mån, då det enbart komplicerar pedagogiken 

i uppsatsen, eftersom det inte behöver lyftas fram i någon större utsträckning för att uppnå syftet 

med uppsatsen.  

Eventuella skattekonsekvenser av diverse situationer som berörs i uppsatsen, som exempelvis 

underprisöverlåtelser vid generationsskiften och dylikt behandlas inte, då det faller utanför 

                                                 
7 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk, s. 655-656. 
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uppsatsens syfte. Utöver detta behandlar inte heller uppsatsen rättshandlingar av 

gränsöverskridande karaktär som också kan komma att aktualisera det förstärkta laglottsskyddet. 

1.5 Disposition 

Kapitel två är ett deskriptivt kapitel, där grundläggande bestämmelser rörande svensk 

successionsrätt beskrivs. Dessutom kommer även relevanta rättsregler inom försäkringsrätt samt 

livförsäkringar med förmånstagarförordnande att beröras. Detta ger läsaren en grundläggande 

förståelse samt en fundamental helhetsbild kring successionsrätten för att sedermera enklare 

kunna förstå det förstärkta laglottskyddet och dess funktion. Vidare ger kapitlet även en 

grundförståelse för läsaren, i relevanta delar inom försäkringsrätten, för att på så vis få en god 

förståelse för funktionen av förmånstagarförordnanden.      

Kapitel tre är av utredande karaktär där fokus ligger på det förstärkta laglottskyddet i ÄB 7:4. 

Däri redogörs för det förstärkta laglottsskyddet utifrån de etablerade rättskällorna för att ge 

läsaren djupgående kunskap för de vaga rekvisit samt gränsdragningsproblem som rättsregeln ger 

upphov till i praktiken. Relevant rättspraxis samt några fiktiva exempel återfinns även i detta 

kapitel för att framhålla rättsregelns praktiska funktion. 

Kapitel fyra är också av utredande karaktär med fokusering på FAL 14:7 st. 2 rörande jämkning 

av oskäliga förmånstagarförordnanden beträffande livförsäkringar. Dessutom återfinns i detta 

kapitel en redogörelse för relevant rättspraxis för att illustrera hur ÄB 7:4 st. 1 och FAL 14:7 st. 2 

förhåller sig till varandra i praktiken.  

Kapitel fem analyserar kring det deskriptiva kapitlet och de två utredande kapitlen. Analysens 

huvudområden utgörs av harmonieringen mellan ÄB 7:4 st. 1 och FAL 14:7 st. 2 samt de 

tillämpningsproblem dessa ger upphov till för domstolen med hänvisning till relevant rättspraxis. 

Det diskuteras även om det förstärkta laglottsskyddets tillämpningsproblem samt om rättsregeln 

är i behov av en reform och hur en reform i sådana fall skulle kunna genomföras.  

I kapitel sex återfinns uppsatsens slutsatser. 
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2 Svensk successionsrätt 

2.1 Generellt om svensk successionsrätt 

När någon avlider aktualiseras den s.k. successionsrätten som reglerar hur en avlidens 

kvarlåtenskap ska fördelas. Enligt svensk rätt kan fördelningen av kvarlåtenskapen ske genom två 

olika former, antingen genom den legala arvsordningen eller genom upprättande av ett 

testamente. Rättsreglerna beträffande den legala arvsordningen återfinns i ÄB och reglerna blir 

tillämpliga vid fördelningen av en avlidens kvarlåtenskap, om det inte finns ett testamente som 

innebär att fördelningen ska ske på annat sätt än enligt lag.8 Om arvlåtaren vill fördela sin 

kvarlåtenskap på annat sätt än genom den legala arvsordningen kan hen istället upprätta ett 

testamente som på så vis, helt eller delvis, åsidosätter arvsordningen (mer information om 

testamente återfinns under rubrik 2.2).9  

Fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap i enlighet med den legala arvsordningen är i stor 

utsträckning uppbyggd på genetiska släktband.10 Släktingarna är indelade i tre olika arvsklasser i 

enlighet med den s.k. parentelprincipen och innebär att det är arvlåtarens avkomlingar, dvs. barn, 

barnbarn osv. som ärver kvarlåtenskapen i första hand.11 Vid sidan av parentelprincipen återfinns 

även en gammal viktig princip som kallas för istadarätt (jus repraesentationis). Istadarätten innebär 

att om en arvinge avlidit före arvlåtaren inträder istället arvingens avkomlingar i dennes ställe 

gällande rätten till att taga arv.12 Det innebär att avkomlingar således är en mer vidsträckt term än 

barn och därav benämns arvlåtarens avkomlingar för bröstarvingar, vilket även explicit framgår 

av ÄB 2:1 st. 1.13 Vidare kompletteras istadarätten och parentelprincipen av den s.k. 

stirpalgrundsatsen som medför att var gren inom en arvsklass tar lika lott ur kvarlåtenskapen. Om 

arvlåtaren exempelvis efterlämnar fyra barn ska varje barn, enligt den legala arvsordningen, 

erhålla 1/4 av den avlidnes kvarlåtenskap vardera. Om ett barn till arvlåtaren avlidit och barnet 

efterlämnar två avkomlingar får de dela på sin egen förälders arvslott, vilket medför att de erhåller 

1/8 vardera av kvarlåtenskapen.14 Det ska även uppmärksammas att adoptivbarn och deras 

avkomlingar i alla avseenden är jämställda med biologiska barn, i arvsrättsligt avseende, i 

                                                 
8 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 16. 
9 Eriksson, Arv och testamente, s. 14. 
10 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 31. 
11 Eriksson, Arv och testamente, s. 21. 
12 Saldeen, Arvsrätt, s. 43. 
13 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 132. 
14 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 32. 
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förhållande till en arvlåtare och dennes släkt. Genom adoptionen upphör däremot per automatik 

adoptivbarnets arvsrättsliga anknytning till hens biologiska föräldrar och övrig släkt.15  

Om den avlidne inte efterlämnar några bröstarvingar, i den första arvsklassen, går arvet istället 

uppåt till den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar och deras 

avkomlingar, dvs. syskon, syskonbarn osv. Härför ska även en annan viktig arvsrättslig princip 

uppmärksammas som kallas för successio ordinum.16 Principen innebär att den andra arvsklassen 

endast får ärva om det inte finns några bröstarvingar i den första arvsklassen. Innan arvet går 

vidare till nästa arvsklass måste den föregående arvsklassen således vara helt uttömd på fysiska 

personer.17 Principen om stirpalgrundsatsen, att var gren tar lika lott, blir även tillämplig vid 

fördelningen av kvarlåtenskapen för den andra arvsklassen.18 Det ska även förtydligas att 

istadarätten äger tillämplighet på den andra arvsklassen.19 

I vissa fall förekommer det att arvlåtaren varken efterlämnar några arvingar i den första eller den 

andra arvsklassen. Följande leder till att kvarlåtenskapen går vidare till den tredje arvsklassen som 

består av mor- och farföräldrar samt deras barn, alltså den avlidnes morbröder, mostrar, 

farbröder och fastrar.20 Här ska särskilt uppmärksammas termen barn i ÄB 2:3 st. 2 1 men., 

eftersom istadarätten inte gäller obegränsat i nedåtstigande led i den tredje arvsklassen. Att 

kusiner inte har arvsrätt framgår implicit av ÄB 2:4, eftersom det i den nämnda rättsregeln 

uttryckligen anges att inga släktingar förutom de som nämns i ÄB 2:1-3 är arvsberättigade enligt 

lag.21 Om den avlidne inte efterlämnar någon make eller arvsberättigad i den första, andra eller 

tredje arvsklassen återstår ingen legal arvinge. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller då istället 

Allmänna arvsfonden enligt Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden, AFL, 1 § st. 1 om inget 

testamente finns upprättat.22  

En viktig aspekt att lägga märke till i svensk successionsrätt är att om en arvlåtare är gift då hen 

avlider ska hens kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken i enlighet med ÄB 3:1 st. 1. Det 

innebär att en efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar. En efterlevande make 

ärver den först avlidne maken med s.k. fri förfoganderätt, vilket implicit framgår av ÄB 3:2 st. 1. 

Det medför att gemensamma bröstarvingar istället har rätt till efterarv (sekundosuccession) efter 

den först avlidne maken, enligt ÄB 1:1 in fine. Däremot har särkullbarn, som är bröstarvingar till 

                                                 
15 Eriksson, Arv och testamente, s. 25. Se även FB 4:8 st. 1. 
16 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 31-34. 
17 Saldeen, Arvsrätt, s. 44-45. 
18 Eriksson, Arv och testamente, s. 25. 
19 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 35. 
20 Eriksson, Arv och testamente, s. 27. 
21 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 36. 
22 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 132. 
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den först avlidne maken, rätt att få ut sitt arv direkt enligt ÄB 3:1 st. 1 om särkullbarnet inte 

självmant väljer att vänta med sitt arv i enlighet med vad som framgår av ÄB 3:9. Vidare är det 

enbart den som är vid liv efter det att den efterlevande maken avlidit som kan vara efterarvinge. 

Däremot är det inte helt ovanligt att exempelvis en bröstarvinge avlidit före den efterlevande 

maken. Det ska därav framhållas att den bröstarvingen inte är att klassificera som efterarvinge, 

däremot kan reglerna om istadarätt medföra att en eller flera avkomlingar kan komma att inträda 

som efterarvingar istället för den avlidne bröstarvingen.23 Uppmärksammas bör även att en 

efterlevande sambo inte är berättigad till arv efter en avliden sambo enligt den legala 

arvsordningen.24 

2.2 Allmänt om testamente 

Det förekommer att en arvlåtare inte vill att hens fördelning av kvarlåtenskapen ska ske enligt 

den legala arvsordningen.25 En testator kan exempelvis välja att testamentera bort alla sina 

tillgångar eller vissa delar av sina tillgångar och testamentets syfte är att ge uttryck för testatorns 

yttersta vilja.26  Det finns två olika sätt för arvlåtaren att testamentera på, antingen genom legat 

eller genom att göra testamentstagaren till universell testamentstagare, vilket framgår av ÄB 

11:10. Det centrala i sammanhanget är att universella testamentstagare träder in som 

dödsbodelägare, detta medför att testamentstagaren får förvalta dödsboet och delta i 

boutredningen, vilket en legatarie däremot inte är berättigad till.27 Betonas ska att ett legat avser 

en viss specifik förmån som testamentstagaren är berättigad att ta del av ur den avlidnes 

kvarlåtenskap. Ett legat kan exempelvis avse ett bestämt penningbelopp eller en nyttjanderätt till 

fast egendom.28 Det ska även påpekas att juridiska personer kan göras till testamentariska arvingar 

genom ett upprättande av testamente.29 

Formkraven för att få upprätta ett testamente och förordna om sin kvarlåtenskap, i egenskap av 

testator, är att hen måste fyllt 18 år, ÄB 9:1. En fysisk person som är över 16 år får däremot 

genom upprättande av ett testamente förordna om egendom som hen har att råda över i enlighet 

med bestämmelserna i FB. Enligt huvudregeln ska ett testamente upprättas i skriftlig form, vilket 

explicit framgår av ÄB 10:1.30 De specifika formaliakraven som råder för testamenten kan 

däremot variera beroende på om det är ett ordinärt testamente eller ett nödfallstestamente som 

                                                 
23 Eriksson, Arv och testamente, s. 66-69.  
24 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 34. 
25 Eriksson, Arv och testamente, s. 137. 
26 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 180. 
27 Eriksson, Arv och testamente, s. 180-181. Se även ÄB 18:1. 
28 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 103. 
29Eriksson, Arv och testamente, s. 142. 
30 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 93-94. 
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upprättats.31 Ett ordinärt testamente upprättas skriftligt med två samtidigt närvarande 

sollenititetsvittnen som skriver under testamentshandlingen, ÄB 10:1. Testatorn ska även skriva 

under handlingen eller vidkänna sin underskrift i de två sollenitetsvittnenas samtidiga närvaro.32 

Nämnas ska att de två sollenitetsvittnena inte behöver äga kännedom om innehållet i testamentet 

utan det enda som krävs är att de känner till att handlingen utgör ett testamente.33 Den som är 

under 15 år eller den som har en psykisk störning som medför en risk att den psykiskt störde 

personen inte förstår innebörden av bevittnandet får inte vara testamentsvittne, ÄB 10:4 st. 1. 

Dessutom får inte en testators make eller den som är släkt med testator eller testators make i rätt 

upp- eller nedstigande led vara testamentsvittne. Även syskon till testatorn samt testators sambo 

får inte heller vara testamentsvittnen.34 Det förekommer även situationer då det inte finns 

möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente. Det finns därav undantag från huvudregeln om att 

ett testamente måste upprättas i skriftlig form. Undantaget benämns för nödtestamente och det 

delas in i två begreppsklasser. Den ena formen av nödtestamente är ett muntligt testamente som 

formuleras inför två sollenitetsvittnen i enlighet med ÄB 10:3 st. 1.35 Ett muntligt testamente kan 

exempelvis upprättas om testatorn lider av en allvarlig sjukdom som förhindrar hen från att 

upprätta ett ordinärt testamente i skriftlig form. Kraven på sollenitetsvittnena är likväl desamma 

som vid upprättandet av ett ordinärt testamente.36 Den andra formen av nödtestamente är ett s.k. 

holografiskt testamente. Det innebär att testatorn utan närvarande vittnen förordnar om sin 

kvarlåtenskap genom en egenhändigt undertecknad skriftlig handling.37 

Om en testamentstagare vill göra sin rätt gällande beträffande testamentet måste antingen 

samtliga arvingar godkänna testamentet eller delges testamentet. Om en arvinge endast väljer att 

ta del av testamentet har den delgivna arvingen sex månader på sig att väcka en klandertalan i 

domstol om testamentets ogiltighet, ÄB 14:5 st. 1.38 Det ska även nämnas att klandertalan väcks 

mot testamentstagaren. Om inte klandertalan väcks inom sex månadersfristen blir testamentet 

ändock giltigt oavsett om det exempelvis är upprättat i olaga form. Vidare ska det även nämnas 

                                                 
31 Agell, Testamentsrätt, s. 37. 
32 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 94. Se även NJA 1937 s. 221 där ett av sollenitetsvittnena undertecknade 
testamentshandlingen med testatorns namnteckning, eftersom testatorns hand skakade så mycket att han själv inte 
förmådde att skriva under handlingen. Domstolen godkände handlingen som ett legitimt testamente. 
33 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 181. 
34 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 95. Med sambo avses, i ÄB 10:4 st. 1, den definition som framgår av sambolag 
(2003:376), SamboL, 1 § st. 1. 
35 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 97. 
36 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 180-181. 
37 Eriksson, Arv och testamente, s. 159-160. Se även HovR Mål T nr 11306-12 där HovR kom fram till att ett sms-
meddelande inte kunde likställas med ett nödtestamente. Anledningen till detta var att sms:et inte uppfyllde de legala 
formaliakraven för ett nödtestamente, eftersom handlingen inte var undertecknad av testatorn. 
38 Eriksson, Den nya familjerätten, s. 101-102. 
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att ett testamente kan återkallas, ändras eller förstöras om arvlåtaren skulle önska att så sker, ÄB 

10:5-6.39  

Den enda begränsningen som en arvlåtare har att beakta, vid upprättandet av testamentet, är att 

fördelningen av kvarlåtenskapen inte får inkräkta på en bröstarvinges laglott (mer om laglott 

under rubrik 2.3).40 Vidare ska även nämnas att s.k. adkvisitiva arvsavtal är ogiltiga enligt i svensk 

rätt, ÄB 17:3. Ett adkvisitivt avtal innebär att det finns ett avtal sinsemellan arvlåtaren och någon 

annan person om hur fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap ska ske, till förmån för den 

senare. Syftet är att ett sådant förfogande ska ske genom upprättande av testamente.  Därav ska 

det betonas att ett testamente principiellt sett utgör den enda dödsrättshandling som godkänns i 

svensk rätt. Även om adkvisitiva arvsavtal som tidigare nämnts är ogiltiga enligt svensk rätt 

förekommer trots det en annan form av dödsrättshandling som är giltig vid sidan av ett 

testamente. Närmare bestämt ett förmånstagarförordnande hänförlig till en livförsäkring.41 

(Bestämmelserna om förmånstagarförordnande kommer att utredas grundligt i kapitel 4.)  

2.3 Laglott 

Som redogjorts för under kapitel 2.1 ska arvet enligt huvudregeln fördelas genom den legala 

arvsordningen. Den del av kvarlåtenskapen som varje arvinge är berättigad till benämns för 

arvslott. Som tidigare nämnts kan dock en arvlåtare, helt eller delvis, åsidosätta den legala 

arvsordningen genom upprättande av ett testamente. Beträffande arvingar i andra och tredje 

arvsklassen har arvlåtaren fullständig testationsfrihet och kan därav fullständigt utesluta samtliga 

arvsberättigade arvingar.42 En efterlevande makes arvsrätt kan även fullt ut åsidosättas genom att 

den avlidne upprättat ett testamente som förordnar om att så ska ske.43 Enligt förarbetena 

konstaterades det att oavsett om testamentstagaren är en gemensam bröstarvinge bör ett sådant 

innehåll i ett testamente generellt respekteras, vilket innebär att en efterlevande make har att tåla 

att hens arvsrätt åsidosätts av sin make.44 En vital skillnad som föreligger är att testationsfriheten 

däremot är begränsad för arvlåtaren, i förhållande till den första arvsklassen som utgörs av 

arvlåtarens bröstarvingar. Enligt ÄB 7:1 utgörs laglotten av halva arvslotten.45 Om en arvlåtare, 

tillika testator, efter sin död efterlämnar tre bröstarvingar blir arvslotten 1/3 vardera och således 

laglotten 1/6 för varje bröstarvinge, eftersom laglotten tillkommer vardera bröstarvinge 

individuellt. Om däremot ett av arvlåtarens tre barn avlidit före arvlåtaren och det avlidna barnet 

                                                 
39 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 99-106. 
40 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 180. 
41 Agell, Testamentsrätt, s. 37 & s. 112. 
42 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 138. 
43 Agell & Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 229. 
44 Prop. 1986/87:86 s. 85. 
45 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 138. 
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efterlämnar tre egna barn blir deras laglott 1/18 vardera, eftersom de tar lika gren av den lott som 

skulle tillfallit arvlåtarens avlidna barn. Den andra halvan av arvslotten, som inte utgörs av 

bröstarvingarnas laglott kallas för testators disponibla kvot, eftersom testatorn inte med bindande 

verkan kan styra över mer än den disponibla kvoten genom ett förordnande i testamente. 

Laglotten utgör således ett skydd för en arvlåtares bröstarvingar, för det fall en testator förfogat 

över mer än den disponibla kvoten i sitt testamente.46   

En bröstarvinges rätt till laglott utfaller inte per automatik utan det krävs att den bröstarvinge, 

vars laglott blivit kränkt måste begära att få till stånd en jämkning av testamentet enligt ÄB 7:3 st. 

1. En bröstarvinge måste således på egen hand påkalla sin rätt till laglott, för det fall den blivit 

kränkt.47 Om en bröstarvinge avser att påkalla jämkning av testamentet, p.g.a. laglottskränkning, 

måste en begäran om jämkning framföras inom sex månader från det att bröstarvingen delgavs 

testamentet. I praktiken framställs ofta laglottsanspråket i samband med 

bouppteckningsförrättningen och bröstarvingen kan då rikta sitt laglottsanspråk direkt mot 

testamentstagaren. Det leder följaktligen till att laglottsanspråket antecknas i bouppteckningen. 

Vidare ska även nämnas att rätten att begära jämkning ankommer varje bröstarvinge personligen 

och en jämkning av ett testamente kan således inte påkallas av en bröstarvinges borgenärer enligt 

ÄB 7:7.48  

Som ovan nämnts är en bröstarvinge enligt huvudregeln, berättigad att få ut sin laglott vid 

arvlåtarens död. Däremot ärver efterlevande make före makarnas gemensamma bröstarvingar, 

vilket redogjorts för under kapitel 2.1. Det medför att gemensamma bröstarvingar inte 

omedelbart har rätt att kräva att få ta del av sin laglott, eller sin arvslott för den delen. Det 

innebär dock inte att det de facto föreligger en begränsning av bröstarvingars rätt till laglott utan 

enbart att gemensamma bröstarvingar får vänta med att få ut sitt arv från den först avlidne 

maken, fram tills den efterlevande maken också avlidit.49 Särkullbarn är som tidigare nämnts 

berättigade att utfå sin laglott direkt efter att deras förälder avlidit om de inte självmant väljer att 

vänta med att få ut sitt arv enligt ÄB 3:9. 

2.4 Förskott på arv beträffande bröstarvingar 

En tämligen vanlig situation som kan vara för handen i samband med ett arvskifte är att 

arvlåtaren under sin livstid bortgivit gåvor till vissa av sina arvingar. Om så har skett kan det i 

vissa fall aktualisera reglerna om förskott på arv. Allra mest påtagligt sker det vad gäller gåvor till 

                                                 
46 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 113. 
47 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 210-215. 
48 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 113-114. Se även ÄB 7:3 st. 3. 
49 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 138. 
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arvlåtarens barn.50 Huvudregeln om förskott på arv återfinns i ÄB 6:1 och däri stadgas det att 

gåvor som arvlåtaren under sin livstid givit till sina bröstarvingar ska klassificeras som förskott på 

arv, såvida inte annat har föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha 

varit avsett. Det innebär att om givarens avsikt med gåvan varit att klassificera som ett förskott på 

arv ska gåvans värde återföras till kvarlåtenskapens totala värde vid beräkningen av respektive 

bröstarvinges arvslott, ÄB 6:5. Betonas ska att gåvor från en arvlåtare till en bröstarvinge således 

presumeras vara förskott på arv. Om det däremot kan klargöras att arvlåtarens syfte med gåvan 

inte var att den skulle utgöra förskott på arv ska istället gåvan inte avräknas på gåvomottagarens 

arvslott. Exempel på när detta kan ha föreskrivits är vid upprättandet av en gåvohandling eller i 

ett testamentsförordnande där det tydligt angetts att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv till 

gåvomottagaren. Alternativt kan en sådan viljeförklaring även avges muntligen av arvlåtaren, 

denna behöver emellertid inte anges direkt i anslutning till gåvan utan den kan även framkomma 

vid ett senare tillfälle under arvlåtarens livstid.51 Förtydligas ska att det inte enbart är ordinära 

gåvor som innefattas av presumtionsregeln i ÄB 6:1 utan även andra dispositioner som till 

huvuddelen består av benefik karaktär som exempelvis underprisöverlåtelser av egendom eller 

efterskänkande av fordran.52 En situation som också i undantagsfall kan aktualisera rättsreglerna 

om förskott på arv är för det fall en arvlåtare har satt in en av sina bröstarvingar som 

förmånstagare i en livförsäkring.53 (Detta kommer att utvecklas mer under kapitel 4). 

Det vore orimligt att varje gåva skulle vara att klassificera som förskott på arv. Lagstiftaren har 

uppmärksammat detta och i ÄB 6:2 anges två former av överföringar som inte föranleder 

avräkningsskyldighet, då inte rättsregeln om förskott på arv anses applicerbar. Dels innefattas inte 

kostnader som är hänförliga till en förälders underhållsskyldighet gentemot sina barn.54 Vidare 

innefattas inte heller sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till en förälders ekonomiska 

ställning. Några tydliga exempel på sedvanliga gåvor är bl.a. julklappar och födelsedagspresenter.55  

Enligt ÄB 6:3 ska avräkning av förskott på arv göras på värdet vid tidpunkten för gåvans givande, 

såvida inte p.g.a. omständigheterna annat bör gälla. Huvudregeln stadgar således att det är gåvans 

nominella värde vid gåvans givande som ska återföras till kvarlåtenskapen vid beräkningen av 

bröstarvingarnas arvslotter.56 För det fall en bröstarvinge mottagit ett förskott på arv som 

överstiger vad som de facto kan avräknas från hens arvslott är hen inte förpliktigad att återbära det 

                                                 
50 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 177. 
51 Eriksson, Arv och testamente, s. 115-117. 
52 Jfr NJA 1934 s. 462 och NJA 1935 s. 203. 
53 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 178. 
54 A.a. s. 178-179. 
55 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 179. 
56 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 179-180. 
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överstigande beloppet vid beräkningen av arvslotten, ÄB 6:4. Det skiljer sig mot för vad som 

gäller beträffande det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 st. 1, (ÄB 7:4 utreds grundligt i kapitel 3) 

eftersom återbetalningsskyldighet i sådant fall eventuellt kan bli aktuellt.57  

2.5 Allmänt om försäkringsrättsliga definitioner  

Speciella bestämmelser om försäkringar som är till förmån för tredje man återfinns i FAL 

beträffande förmånstagare hänförliga till livförsäkringar.58 Den som tecknat en försäkring 

benämns försäkringstagare och är att klassificera som försäkringsbolagets medkontrahent.59 

Försäkringsbolaget är enligt definitionen i FAL försäkringsgivare i förhållande till 

försäkringstagaren. Försäkringsgivaren åtar sig risken att mot vederlag, som erläggs av 

försäkringstagaren, utge ersättning för det fall ett försäkringsfall skulle inträffa. Risken kan b.la 

innefatta ett visst penningbelopp som försäkringsgivaren förpliktas att utge, till en förmånstagare 

hänförlig till en livförsäkring, när försäkringstagaren avlidit.60  Traditionellt sett delas 

livförsäkringar in i livförsäkringar och kapitalförsäkringar. Dessa två termer tillämpas för att 

påvisa den specifika förmån som tillfaller den försäkrade för det fall ett försäkringsfall skulle 

inträffa. Livränteförsäkringar betalas ut periodiskt och betalas antingen ut för den försäkrades 

resterande livstid eller inom en begränsad tidsperiod. En kapitalförsäkring betalas däremot ut i 

form av ett specifikt förutbestämt belopp.61 Däremot ska det betonas att en kapitalförsäkring 

även kan vara en pensionsförsäkring som har beskattats i enlighet med vad som framgår av 

inkomstskattelag (1999:1229), IL, 58:2 st. 2-3. Begreppet kapitalförsäkring i IL är emellertid inte 

synonymt med den försäkringsrättsliga termen. Den fundamentala skillnaden är att 

kapitalförsäkringar, i försäkringsrättsliga sammanhang, inte har avdragsgilla premier och är 

inkomstskattefria för förmånstagaren. Kapitalförsäkringar, i pensionsrättsligt hänseende, har 

däremot avdragsgilla premier samt en viss beskattning på det belopp som utfaller till 

förmånstagaren.62  

Definitionen av begreppet förmånstagare kommer explicit till uttryck i FAL 1:4 st. 1. Däri stadgas 

att den som har rätt att få ta del av en försäkring eller den ersättning som utfaller från 

försäkringen med anledning av ett förmånstagarförordnande, är att klassificera som 

förmånstagare.63 För det fall en arvlåtare, tillika försäkringstagare, tecknat en livförsäkring där en 

förmånstagare finns insatt ska inte försäkringsbeloppet ingå i arvlåtarens kvarlåtenskap enligt 

                                                 
57 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 167. 
58 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 86. 
59 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 192. 
60 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 11. 
61 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 108. 
62 Jansson, Skatter 2015, s. 71-72. 
63 Jfr FAL 14:7 st. 1. 
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FAL 14:7 st. 1.64 (En djupare redogörelse beträffande förmånstagarförordnandens inverkan på 

den svenska successionsrätten återfinns i kapitel 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 119. 
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3 Det förstärkta laglottsskyddet 

3.1 Lagtextens utformning och rättsregelns förarbeten 

Det förstärkta laglottsskyddet införlivades i svensk successionsrätt år 1928.65 Rättsregeln återfinns 

idag reglerad i ÄB 7:4 och däri stadgas: 

   Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till 

syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga 

motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del 

av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens 

beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. 

   Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall han väcka talan inom ett år 

från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad. 

   Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda skäl äro därtill, göras gällande, i den 

mån det skulle lända till intrång i bröstarvinges laglott.66 

Som tidigare redogjorts i kapitel 2.4 framgår det att en bröstarvinge erhåller ett visst skydd för att 

få ta del av en arvlåtares kvarlåtenskap, genom reglerna om förskott på arv. Rättsregeln i ÄB 7:4 

utsträcker däremot detta skydd och avser att garantera en bröstarvinge en viss del av arvlåtarens 

kvarlåtenskap, alltså den laglott som vardera bröstarvinge är berättigad till enligt lag.67  

Enligt lagmotiven till det förstärkta laglottsskyddet framhöll lagberedningen att laglotten hade sin 

grund i ekonomisk och social samhörighet mellan en arvinge och en arvlåtare. Detta torde te sig 

naturligt, eftersom arvlåtarens egendom övergick till de närmsta släktingarna. Däremot ansåg 

lagberedningen inledningsvis att arvingars rätt till arv inte borde innefatta ett skydd under 

arvlåtarens livstid. Emellertid ansåg lagberedningen att bröstarvingars rätt till laglott ändå borde 

skyddas för det fall arvlåtaren under sin livstid genomfört gåvohandlingar, om syftet från 

arvlåtarens sida varit att kringgå laglottsreglerna. Vilket till synes inte är alldeles ovanligt. 

Anledningen att ett skydd till förmån för bröstarvingar krävdes var för att en ny make eller yngre 

barn kunde komma att gynnas på bekostnad av en något äldre bröstarvinge. Det är ganska vanligt 

att arvlåtarens skäl till att missgynna en bröstarvinge till förmån för någon annan är p.g.a. att 

arvlåtaren kan hysa agg mot bröstarvingen och därav avser att göra hen arvlös.68  

                                                 
65 Saldeen, Arvsrätt, s. 116. 
66 ÄB 7:4. 
67 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 117. 
68 NJA II 1928, s. 444. 
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I lagmotiven framgick även att en bröstarvinge enbart hade en ringa möjlighet att skydda sin rätt 

till laglott mot uppenbara kringgåenden, eftersom arvlåtaren i stor utsträckning lyckades 

hemlighålla sitt syfte att kringgå laglottsreglerna. Det berodde på arvlåtaren genom gåvor under 

sin livstid tämligen enkelt kunde överföra egendom till någon annan och efter det att gåvan var 

fullbordad på ett legitimt sätt var den inte längre angripbar. Häri framgick att gåvor från 

arvlåtarens sida var att jämställa med ett testamente om de genomfördes medvetet från 

arvlåtarens sida med hänsyn till hens blivande dödsfall. Därav erfordrades det alltid att en avsikt 

kunde antas hos arvlåtaren, tillika gåvogivaren, att hen genom gåvan haft för avsikt att ordna med 

successionen efter sig. Om gåvogivaren däremot haft ett under livstiden riktat intresse med 

anledningen av att gåvan företogs var däremot det förstärkta laglottsskyddet inte tillämpligt.69 

3.2 Det förstärkta laglottsskyddets funktion i praktiken 

3.2.1 Det förstärkta laglottsskyddets funktion i praktiken 

I syfte att förhindra en arvlåtare från att kringgå laglottsreglerna genom att hen istället för att 

upprätta ett testamente istället skänkte bort sina tillgångar tillkom det förstärkta laglottsskyddet. 

Vilket ger ett laglottsskydd för bröstarvingar mot gåvor ad mortis causa, dvs. gåvor som till syftet är 

att likställa med ett testamente. Det ska dock betonas att det inte erfordras någon konkret avsikt 

hos gåvogivaren att kringgå laglottsreglerna, vilket utkristalliserats i rättspraxis. Det medför per 

automatik att ÄB 7:4 kan tillämpas oavsett om det föreligger en avsikt att kringgå reglerna om 

laglott eller inte.70 En förutsättning för regelns tillämpning är däremot att det krävs att 

gåvogivarens avsikt med gåvan kan antas ha varit att ordna med successionen efter sig, vilket 

innebär att gåvan givits med anledning av att givaren börjat tänka på sin död. Två olika typer av 

gåvor kan aktualisera det förstärkta laglottsskyddet. Inom typfall ett innefattas gåvor som ges när 

arvlåtaren ligger på sin dödsbädd eller annars trodde att döden var nära förestående. Beträffande 

typfall två innefattas gåvor som medför att givaren fram till sin död behåller den huvudsakliga 

nyttan av den egendom som arvlåtaren skänkt bort. Utmärkande för dessa två olika typer av 

gåvor är att de inte medför några ekonomiska konsekvenser för givaren under hens återstående 

livstid, eftersom det avhållande momentet som en ordinär gåva medför saknas.71  

Den första typen av gåvor innefattar, som tidigare nämnts, fall då arvlåtaren bortgivit egendom 

under sådana omständigheter att den till syftet är att likställa med ett testamente. Härför beaktas 

fall när givaren inte längre har samma intresse av sin egendom, eftersom hen väntar döden inom 

                                                 
69 A.a. s. 445-446. 
70 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 231. Jfr även NJA 1973 s. 687. Rättsfallet behandlas 
grundligt i kapitel 3.4.3. 
71 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 117. 
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en förhållandevis kort tidsperiod.  Typiskt sett innefattas här främst gåvor som arvlåtaren 

bortgivit på sin dödsbädd eller under tiden för sin sista sjukdom. Däremot kan gåvor som givits 

tidigare av arvlåtaren även komma att innefattas och tas i beaktande, om det skulle visa sig att 

ändamålet med gåvorna kan antas ha varit att arvlåtaren haft för avsikt att ordna med 

successionen efter sin död. Hit räknas exempelvis fall då arvlåtaren varit sjuk och trodde att hen 

skulle avlida men hen sedermera har tillfrisknat. Det ska även nämnas att Walin anser att 

arvlåtarens ålder, vid tidpunkten för givandet av gåvan, alltid utgör en relevant omständighet som 

ska beaktas för att utröna huruvida det förstärkta laglottsskyddet kan komma att bli tillämpligt. 

Walin framhåller även att tidpunkten för gåvans givande, fram till arvlåtarens död, dessutom inte 

får utsträckas alltför långt. För att det ska kunna antas att samma syfte förelegat med gåvans 

givande som om ett testamente hade upprättats, torde därav generellt sett inte alltför lång tid ha 

förflutit mellan gåvans givande och tidpunkten för gåvogivarens bortgång.72 För egen del känner 

jag mig emellertid lite kritisk till att gåvogivarens ålder alltid utgör en relevant omständighet, 

vilket Walin hävdar. Det kan hända att en fysisk person som bortgiver en gåva vid 70 års ålder 

lever tills hen är 95 år gammal. Därav torde det snarare vara så att det centrala är att 

hälsotillståndet ska beaktas vid tidpunkten för gåvans givande. Dessutom ställer jag mig aningen 

tveksam till att tidpunkten för gåvans givande fram till arvlåtarens död inte får utsträckas för 

långt, eftersom detta av vad som utkristalliserats i rättspraxis inte beaktats i särskilt stor 

utsträckning.73 (En mer utförlig redogörelse kring detta återfinns under kapitel 3.6.) 

Den andra typen av gåvor, där det förstärkta laglottsskyddet kan komna att aktualiseras, innefattar 

liksom typfall ett fall då arvlåtaren bortgivit egendom under sådana omständigheter att gåvan till 

syftet är att likställa med ett testamente. Här innefattas fall då arvlåtaren exempelvis stipulerat 

vissa specifika villkor som är kopplade till gåvan, vilket medför att arvlåtaren kan räkna med att få 

behålla nyttan av egendomen under sin resterande livstid. Framhållas ska att det inte de facto krävs 

att några sådana villkor uttryckligen har stipulerats i gåvohandlingen. De gåvor som främst kan 

komma att beaktas i förevarande avseende är om givaren under sin återstående livstid förbehållit 

sig nyttjanderätt eller avkastning till den bortgivna egendomen eller om arvlåtaren i övrigt gjort en 

kännbar ekonomisk uppoffring p.g.a. gåvan. Till denna grupp inräknas också fall då arvlåtaren 

rent faktiskt kan räkna med att få behålla nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel när 

                                                 
72 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 233. 
73 Jfr NJA 1963 s. 345 där över 35 år förflutit sedan gåvans givande fram till arvlåtarens död och detta inte beaktades 
av majoriteten i HD. Se även HovR Mål T nr 1307-05. där varken gåvogivarens ålder eller tiden som förflutit sedan 
gåvans givande fram till gåvogivarens död inte beaktades i domstolens bedömning. 
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gåvan ges från en make till den andra maken. Det centrala i sammanhanget är att det alltid krävs 

att det kan antas finnas en avsikt hos arvlåtaren att genom gåvan ordna med sin succession.74 

3.2.2 Praktisk tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet  

För att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras i praktiken erfordras det att den gåva som 

arvlåtaren bortgivit under sin livstid har kränkt en bröstarvinges laglott. Vidare krävs det även att 

den bröstarvinge, vars laglott kränkts, påkallar jämkning av gåvan inom ett år från det att 

bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades.75 HD fastslog i NJA 1993 s. 594 att ettårsfristen inte 

ska anses börja löpa vid en tilläggsbouppteckning.76 Det är därför viktigt att ha i åtanke att 

preklusionsfristens start beräknas från det att huvudbouppteckningen är avslutad. Vid 

beräkningen av laglottens storlek ska värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen. Därefter 

beräknas laglotten på vanligt sätt, dvs. värdet av halva arvslotten. Det relevanta värdet, vid 

laglottsberäkningen, är gåvans marknadsvärde vid arvskiftet eller rättare sagt när boet är utrett. 

Betonas ska att det alltså inte är värdet vid gåvotillfället som ska beaktas, vilket däremot är fallet 

beträffande rättsreglerna om förskott på arv.77 En tillämpning av ÄB 7:4 i praktiken leder 

följaktligen till att gåvan behandlas på samma sätt som om den vore ett testamentsförordnande, 

eftersom gåvan ses som att den är att likställa med ett testamente. Det medför att gåvan ska ses 

som att den aldrig har ägt rum och att den istället ska beaktas som en tillgång härrörande till den 

övriga förmögenhetsmassan i kvarlåtenskapen. Därav ska värdet av hela gåvan således återgå till 

den avlidnes kvarlåtenskap.78 Det centrala momentet torde härför vara att det enbart är det 

benefika inslaget av gåvan i rättshandlingen som företagits, i det enskilda fallet, som ska återbäras 

till boet. (Mer om benefika rättshandlingar under återfinns i kapitel 3.3) Har arvlåtaren 

exempelvis bortgivit en fastighet som en bröstarvinge vill påkalla jämkning för enligt ÄB 7:4 är 

det enbart den del i fastigheten som inte en efterlevande make har giftorättsanspråk i som ska 

återbäras.79 Nämnas ska att det till viss del även råder ovisshet för huruvida den egendom som 

gåvomottagaren har att återbära ska återföras till den avlidnes kvarlåtenskap före eller efter det att 

bodelning har ägt rum vad gäller laglottsberäkningen för det fall arvlåtaren var gift och 

äktenskapet upplösts p.g.a. ena makens dödsfall.80 

                                                 
74 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 234. 
75 ÄB 7:4 st. 2.  
76 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 119. Avsteg kan däremot göras i det enskilda fallet jfr NJA 2009 s. 717. 
77 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 237. 
78 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 118. 
79 Jfr HovR Mål T nr 3008-13. 
80 Jfr Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, 11:5. Däri stadgas i vart fall att den summa en bröstarvinge erhållit i förskott 
på arv ska läggas till den förskottsgivande makens giftorättsgods innan sammanläggningen med den andra makens 
giftorättsgods vid bodelning med anledning av den ena makens död.   



 

 
18 

En gåvomottagare kan även bli återbäringsskyldig för egendom som saknas när en bröstarvinge 

inte kan få ut sin laglott ur den avlidnes kvarlåtenskap. Om egendomen inte kan återbäras med 

anledning av att den inte längre finns kvar i kvarlåtenskapen, ska istället ersättning utgå 

motsvarande egendomens värde i enlighet med ÄB 7:4. Det krävs dock, som tidigare nämnts att 

talan har väckts inom föreskriven tid i enlighet med vad som framgår av ÄB 7:4 st. 2.81 

Uppmärksammas ska även att det inte har någon som helst betydelse huruvida gåvan mottagits 

genom ond eller god tro av gåvomottagaren. Även om någon av de två typsituationerna, som 

redogjorts för ovan, skulle vara för handen finns det däremot undantag som hindrar det 

förstärkta laglottsskyddet från att bli tillämpbar. Det kan utläsas explicit i ÄB 7:4 st. 1, däri 

framgår att rättsregeln inte ska tillämpas om särskilda skäl äro däremot (undantaget ska redogöras 

för grundligt i kapitel 3.4). Det ska även tilläggas att bevisbördans placering, för att en gåva är att 

likställa med testamente, enligt huvudregeln normalt sett åligger den bröstarvinge som yrkar 

laglott.82   

I det följande illustreras ett fiktivt räkneexempel för att tydliggöra och påvisa för hur det 

förstärkta laglottsskyddet tillämpas och de facto fungerar i praktiken. 

Exempel 1: 

A lider av sin sista sjukdom som visar sig vara obotlig. A får besked av sin läkare att hen ungefär 

har fyra månader kvar att leva. Av den orsaken beslutar sig A för att överlåta en fastighet till ett 

värde om 800 000 kronor till sin närmsta vän D. Sedermera avlider A fyra månader senare och 

lämnar efter sig två bröstarvingar, B och C. Den totala kvarlåtenskapen efter A uppgick till ett 

värde om 500 000 kronor. Den fastighet som D mottagit i gåva hade sedermera ökat i värde till 

1 000 000 kronor den dag A avled. Fastigheten som A gav bort när hen låg för döden, kan antas 

ha varit en gåva för att A hade för avsikt att ordna med successionen efter sig. Det leder 

följaktligen till att ÄB 7:4 blir tillämplig, eftersom gåvan är att likställa med ett testamente. 

Laglottsberäkningen ska ske med utgångspunkt som att gåvan aldrig har givits och den ska 

således återföras till A:s totala kvarlåtenskap. Den totala förmögenhetsmassan i kvarlåtenskapen 

ska därav anses uppgå till 1 500 000 kronor vid beräkningen av de två bröstarvingarnas laglott. 

Som tidigare nämnts utgör laglotten halva arvslotten, vilket innebär att B och C:s laglott är 

375 000 kronor vardera (750 000/2). A:s kvarlåtenskap uppgick till 500 000 kronor på dödsdagen, 

vilket innebär att det totalt saknas 250 000 kronor i A:s kvarlåtenskap för att de båda 

bröstarvingarna B och C ska kunna få ut sin laglott om 375 000 kronor vardera. Det medför 

                                                 
81 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 118-119. 
82 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 234-235. Se även NJA II 1928, s. 445. 
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återbäringsskyldighet för gåvomottagaren D som sammanlagt måste återbära 250 000 kronor till 

A:s kvarlåtenskap för att den ska uppgå till en total förmögenhetsmassa om 750 000 kronor för 

att B och C ska kunna utfå sin laglott. I praktiken har D således att återföra 125 000 kronor 

vardera till B respektive C.  

3.2.3 Förstärkta laglottsskyddet i förhållande till förskott på arv  

För det fall det skulle visa sig att en gåva är att klassificera som förskott på arv, i enlighet med ÄB 

6:1, ska det framhållas att det förstärkta laglottsskyddet ändå kan bli tillämpligt på samma gåva, 

om gåvan är att likställa med ett testamente och den medfört att en eller flera bröstarvingar inte 

kan få ut sin laglott. Som nämnts i kapitel 2.4 erhåller bröstarvingar visserligen ett skydd 

beträffande förskott på arv som sedermera ska avräknas på en bröstarvinges arvslott. Däremot 

kan en arvlåtare genom gåvohandlingen stipulera om villkor för att gåvan inte ska räknas av som 

förskott på arv. Understrykas ska härför att det förstärkta laglottsskyddet inte kan sättas ur spel 

genom en viljeyttring från arvlåtarens, tillika gåvogivarens, sida.83 Det får den innebörden att ÄB 

7:4 ger ett starkare skydd än reglerna om förskott på arv, eftersom arvlåtarens faktiska vilja inte 

har någon betydelse. Dessutom är det marknadsvärdet av egendomen vid arvskiftet och inte vid 

gåvotillfället som ska beaktas vid laglottsberäkningen. Detta blir särskilt påtagligt om gåvans 

värde överstiger hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, eftersom det leder till att det förstärkta 

laglottsskyddet utmynnar i en större ekonomisk vinning för den bröstarvinge vars rätt till laglott 

blivit kränkt om hen begär jämkning av gåvan enligt ÄB 7:4. Återbäringsskyldigheten kan 

nämligen bestå av betydande belopp, detta gäller främst vid s.k. generationsskiften inter vivos 

angående jordbruksfastigheter eller familjeägda företag. Nämnas ska att även om tvister 

beträffande det förstärkta laglottsskyddet och förskott på arv förefaller vara tämligen vanliga i 

praktiken rörande generationsskiften är det få fall som tagits upp till prövning i domstol.84 Utöver 

detta träffar även det förstärkta laglottsskyddet gåvor som givits till andra personer än 

bröstarvingar, som exempelvis en efterlevande maka eller sambo.85  

Betonas ska som ovan nämnts att det är en bröstarvinges rätt till laglott som ÄB 7:4 tar sikte på 

medan ÄB 6:1 är hänförlig till en bröstarvinges arvslott. Vidare ska även nämnas att det inte finns 

något återbäringskrav till arvslotten, enligt reglerna om förskott på arv enligt ÄB 6:4. Detta skiljer 

sig även i förhållande till det förstärkta laglottsskyddet, eftersom det enligt den bestämmelsen 

föreligger återbäringsskyldighet till kvarlåtenskapen enligt ÄB 7:4 st. 1 in fine. Om det stipulerats 

att ett förskott på arv till en bröstarvinge inte ska räknas av på arvslotten, kan det följaktligen 

                                                 
83 Saldeen, Arvsrätt, s. 116. Se även NJA II 1928, s. 447-448. 
84 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 232-233. 
85 Saldeen Arvsrätt, s. 116. 
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prövas om ÄB 7:4 är tillämplig istället.86 Detta p.g.a. att när en gåvomottagare är en av flera andra 

bröstarvingar kan även ÄB 7:4 st. 1 bli tillämplig på reglerna om förskott på arv.87 

Nedan redogörs för ett par förenklade exempel för att illustrera samt tydliggöra för hur det kan se 

ut i praktiken. 

Exempel 2: 

Ponera att A avlider och efterlämnar tre bröstarvingar, B, C och D. A:s totala kvarlåtenskap på 

dödsdagen uppgick till ett värde om 480 000 kronor. Tidigare under sin livstid hade A bortgivit 

ett belopp uppgående till 1 440 000 kronor till sin bröstarvinge D, vilket utgjorde ett förskott på 

arv. Antag härefter även att det förstärkta laglottsskyddet är tillämplig på den redan nämnda 

gåvan. Det medför att B respektive C är berättigad till sin laglott som uppgår till ett värde om 

320 000 kronor vardera dvs. (480 000+1 440 000/2 =960 000/3 = 320 000). Av vad som framgår 

enligt förevarande exempel kan dem enbart erhålla 240 000 kronor vardera p.g.a. att A:s 

kvarlåtenskap endast uppgick till ett totalt värde om 480 000 kronor. Gåvan som A givit till sin 

bröstarvinge D har således kränkt såväl B:s som C:s laglott. Det resulterar till att D blir 

återbäringsskyldig med totalt 160 000 kronor, alltså 80 000 kronor vardera till B respektive C. 

Exempel 3: 

Antag att samma förutsättningar som i exempel 2 är för handen, förutom att gåvan istället 

uppgick till ett belopp om 720 000 kronor samt att det i en gåvohandling stipulerats att gåvan 

däremot inte skulle ses som ett förskott på arv. Det hade givit den innebörden att D haft rätt att 

ta del av en lika stor arvslott som bröstarvinge B och C. Vardera bröstarvinges arvslott hade i 

sådant fall uppgått till ett värde om 160 000 kr (480 000/3). Vidare antas även här liksom i 

exempel 2 att ÄB 7:4 äger tillämplighet på gåvan, eftersom gåvan är att likställa med ett 

testamente. Det innebär att varje bröstarvinges laglott i sådant fall skulle ha uppgått till 200 000 

kronor vardera (720 000+480 000/2 = 600 000/3 = 200 000). P.g.a. A:s gåva till D har B och C:s 

laglotter således blivit kränkta, eftersom B respektive C enbart åtnjutit 160 000 kronor vardera 

från kvarlåtenskapen. D är därav återbäringsskyldig med 40 000 kronor vardera till B och C. 

Däremot har D fortfarande rätt att åtnjuta sin arvslott om 160 000 kronor från A:s kvarlåtenskap. 

Det medför att B och C får ut sin laglott om 200 000 kronor vardera från den reella 

kvarlåtenskapen som bestod av 480 000 kronor vardera. D erhåller därefter den överstigande 

delen om 80 000 kronor exklusive det som återstår av A:s gåva efter det att återbäring av gåvan 

                                                 
86 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 190. 
87 A.a. s. 119. 
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genomförts till förmån för B och C, alltså ytterligare 640 000 kronor (720 000 – 80 000= 

640 000). 

3.2.4 Motstående intressen när gåva är att likställa med testamente 

Den mest fundamentala aspekten som ska beaktas för att avgöra huruvida en gåva är att likställa 

med testamente, i enlighet med rättsregelns tillämpningsområde, har främst utkristalliserats i 

rättspraxis. Detta ska belysas för att påvisa att rättsregeln kan vara svårtillämpad i praktiken, när 

det finns motstående intressen från en gåvogivares sida, i förhållande till en bröstarvinge vars 

laglott blivit kränkt. Bl. a. vad gäller generationsskiften kan avsteg från tillämpningen av ÄB 7:4 

genomföras om givaren haft ett eget, på förhållandena under livstiden riktat intresse att företa 

rättshandlingen. Det står inte uttryckligen att utläsa att detta härrör specifikt till 

generationsskiften även om det till synes framgår enligt vad Walin antyder.88 Det finns enligt min 

uppfattning däremot ett rättsfall från HovR som talar för det motsatta. Därav torde en 

argumentation kunna föras, beträffande att det föreligger ett eget, på förhållandena under 

livstiden riktat intresse, för att ÄB 7:4 inte ska tillämpas oavsett om det rör ett generationsskifte 

eller inte.89 Det ska även tilläggas att om en gåvogivare valt att ge bort egendom till en 

bröstarvinge framför en annan bröstarvinge, krävs det att det egna livstidsintresset väger särskilt 

tungt, i vart fall enligt HovR:s uppfattning.90 Det ska som tidigare nämnts även tilläggas att 

bevisbördans placering för att en gåva är att likställa med testamente enligt huvudregeln normalt 

sett åligger den bröstarvinge som yrkar laglott.91  

Ett vägledande fall som berör aspekter för när det egna livstidsintresset väger särskilt tungt i 

förhållande till det förstärkta laglottsskyddet är NJA 1998 s. 534. Fallet handlade om en kvinna 

vid namn Mary som förvärvat egendom i form av sju stycken olika jordbruksfastigheter. Mary 

flyttade sedermera tillsammans med sin man Bertil till egendomen, varpå de tillsammans rustade 

upp och arbetade tillsammans på egendomen. 16 år senare skänkte Mary bort egendomen till 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin genom upprättande av ett gåvobrev. Akademin 

accepterade Marys gåva och i gåvohandlingen stipulerades även villkor om att Mary i egenskap av 

gåvogivare förbehöll sig nyttjanderätten samt vissa andra rättigheter under sin resterande livstid, 

hänförliga till egendomen som hon bortgivit. Mary och Bertil behöll även, genom villkor i 

gåvohandlingen, rättigheten att hyra huvudbyggnaden av akademin. Däremot hade akademin, i 

                                                 
88 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 234. Se även NJA 1998 s. 534. (En utförlig redogörelse 
för rättsfallet återfinns under kapitel 3.3.2). 
89 Jfr HovR T nr 1468-10. Fallet handlade om en man som överlåtit sina hälftendelar i två bostadsrätter till sin 
sambo. Domstolen beaktade i sin helhetsbedömning huruvida gåvogivaren haft ett eget, på förhållandena 
under livstiden riktat intresse när han överlät sina ägarandelar i de båda bostadsrätterna.  
90 Jfr HovR T nr 4235-09. Se särskilt tingsrättens, TR:s, bedömning i målet som HovR sedermera fastställde. 
91 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 234. 
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egenskap av gåvomottagare, rätt att uppbära avkastningen av egendomen. Dessutom angavs att 

syftet med gåvan var att fortsatt forskning skulle kunna möjliggöras och bedrivas på egendomen 

inom bl. a. jordbruk och skogsbruk. Några veckor efter gåvans givande skickade Mary ett daterat 

brev till Björn som var en av Marys tre bröstarvingar sedan ett tidigare äktenskap. Brevet innehöll 

en redogörelse kring syftet med gåvan, vari även framgick att Mary inte ansåg att någon av 

hennes bröstarvingar var kapabla att fortsatt kunna bedriva verksamhet på egendomen eller att 

det skulle vara möjligt för dem att lösa ut varandra. Mary avled ungefär 10 år efter gåvans 

givande, varpå hennes tre bröstarvingar väckte talan mot akademin och yrkade på att ÄB 7:4 

skulle tillämpas, eftersom Marys gåva kränkt respektive bröstarvinges rätt till laglott. HD anförde 

i fallet att syftet med tillkomsten av ÄB 7:4 var att förhindra en arvlåtare från att kringgå reglerna 

om laglott. Domstolen belyste också lagmotiven till rättsregeln och påtalade att motiven var 

motsägelsefulla vilket ledde till att rättsläget var oklart angående vilka situationer som ska träffas 

av regeln. Ett krav som däremot existerade för att rättsregeln skulle kunna tillämpas var 

emellertid enligt domstolen att det kunde antas att gåvogivaren, tillika arvlåtaren, hade för avsikt 

att ordna med successionen efter sin död. I förevarande fall hade däremot Mary i egenskap av 

gåvogivare samtidigt ett eget, på förhållandena under livstiden riktat intresse av att hon företagit 

rättshandlingen. Domstolen konstaterade härför att detta enligt motiven utgjorde en grund för att 

det förstärkta laglottsskyddet inte skulle bli tillämpligt. I och med att det förelåg två motstående 

intressen samtidigt hävdade domstolen att lagmotiven inte gav någon vägledning. Domstolen 

menade däremot att det ur motiven i ÄB 7:4 kunde utrönas att det skulle göras en samlad 

bedömning för att avgöra huruvida gåvotransaktionen var att likställa med ett testamente. Genom 

gåvohandlingen hindrades emellertid inte Mary eller Bertil att bo kvar och verka på egendomen i 

samma utsträckning som innan akademin mottog gåvan. Däremot hade äganderätten överförts 

till akademin som dessutom även uppbar avkastning från egendomen. Genom en 

helhetsbedömning påvisade domstolen att de fördelar Mary erhöll, genom avtalen med akademin, 

inte uppvägde den ekonomiska uppoffring som överlåtelsen av äganderätten till egendomen 

medförde. Sammanfattningsvis konstaterade domstolen att Mary haft ett eget, på förhållandena 

under livstiden riktat intresse som vägde starkare än bröstarvingarnas rätt till laglott, varpå det 

förstärkta laglottsskyddet inte var tillämpligt i fallet. 

Ett annat uppmärksammat mål som är av intresse är det s.k. Bonnier-fallet.92 Fallet handlade om 

Lukas Bonnier som efter sin död år 2006 efterlämnade fyra barn från sitt första äktenskap, en 

dotter född utom äktenskapet, vid namn Anna, samt ytterligare en son född inom sitt andra 

äktenskap. Lukas hade under sin livstid genomfört 18 olika benefika rättshandlingar där han 

                                                 
92 HovR Mål T nr 2690-12. 
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överlåtit samtliga av sina andelar i två familjeägda handelsbolag till sina fem inomäktenskapliga 

barn samt deras bröstarvingar. Anna som var utomäktenskapligt född lämnades däremot helt 

utanför kretsen av gåvotagare, varpå hon yrkade att det förstärkta laglottsskyddet skulle tillämpas, 

eftersom hon hävdade att gåvorna var att likställa med ett testamente. Hovrätten anförde i målet 

att den redan nämnda helhetsbedömningen som utkristalliserats i NJA 1998 s. 534 skulle 

genomföras, för det fall två motstridiga intressen fanns. Närmare bestämt att Lukas haft ett eget, 

på förhållandena under livstiden riktat intresse med att han företagit rättshandlingarna i 

förhållande till att han haft för avsikt att ordna med successionen efter sig. Domstolen delade in 

de olika tidpunkterna för gåvohandlingarnas upprättande och gjorde därefter separata 

bedömningar. De gåvor som är av intresse är de tio gåvobrev som upprättades år 1984, eftersom 

de övriga åtta benefika rättshandlingarna inte träffades av ÄB 7:4, eftersom alltför lång tid hade 

förflutit sedan gåvorna givits. Beträffande gåvohandlingarna från 1984 påtalade domstolen att 

bolagsmännen i de två handelsbolagen, däri Lukas bortgivit samtliga sina andelar, var måna om 

att äganderätten till bolagsandelarna fortsatt skulle bevaras inom en snäv familjekrets. Vidare var 

det även av vikt att inflytandet för Lukas familj inte reducerades ytterligare samt att maktfrågorna 

i bolagen var en central aspekt för bolagsmännen. Domstolen konstaterade att gåvorna från år 

1984, i vart fall, delvis företagits för att Lukas haft för avsikt att ordna med successionen efter sig. 

Däremot påtalade även domstolen att Lukas haft ett på förhållande under livstiden riktat intresse 

i och med att 1984 års gåvor genomförts, eftersom det förelåg starka incitament för Lukas att 

vilja engagera yngre familjemedlemmar inom familjeföretaget. Följande innebar att domstolen 

tillämpade en helhetsbedömning p.g.a. att det förelåg två motstående intressen i förevarande fall. 

Till detta beaktades även att gåvohandlingarna företagits 22 år innan Lukas avled samt att han var 

fullt frisk och enbart 62 år gammal. Sammanfattningsvis betonade domstolen att gåvorna 

företagits med syfte att ordna med successionen efter sig men att gåvorna däremot inte 

tillkommit under sådana omständigheter att gåvorna varit att likställa med ett testamente. Därav 

blev det förstärkta laglottsskyddet inte tillämpligt i fallet. 

Särskilt av intresse i Bonnier-fallet är att HovR klargjorde att det inte tidigare utkristalliserats i 

rättspraxis vilket beviskrav som var gällande för arvstvister hänförliga till det förstärkta 

laglottsskyddet. Domstolen ansåg härför att det beviskrav som normalt sett föreligger i tvistemål i 

viss mån ska lindras. Enligt mitt tycke påvisar även fallet i övrigt att företagsintresset till synes 

torde väga mer än rätten till en bröstarvinges laglott, i vart fall om det finns en riktat intresse från 

gåvogivarens sida att hen företagit rättshandlingen. En intressant fråga är även om utfallet i målet 

blivit detsamma om ett mindre bolag varit inblandad i en likartad tvist. 
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3.3 Begreppet gåva i ÄB 7:4 

3.3.1 Allmänt om gåvobegreppet 

En vital del som genomsyrar det förstärkta laglottsskyddets tillämpningsområde är vilka 

dispositioner som i praktiken kan omfattas av gåvobegreppet i rättsregeln. I civilrättsliga 

sammanhang är det omöjligt att fastlägga ett enhetligt gåvobegrepp p.g.a. de mångfacetterade 

benefika transaktioner som vuxit fram genom samhällsutvecklingen. Däremot har det accepterats 

att gåvobegreppet kan variera beroende på vilket rättsområde begreppet tillämpas inom. Det 

medför att exakt samma benefika transaktion är att betrakta som en gåva i ett sammanhang men 

inte nödvändigtvis i ett annat sammanhang.93 Detta kommer särskilt att belysas i kapitel 3.3.2.   

Trots gåvobegreppets varierande definition inom civilrätten finns ändå några gemensamma 

attribut som ska vara för handen i enlighet med gåvobegreppet. Dessa attribut är 

förmögenhetsöverföring, frivillighet samt gåvoavsikt. Förmögenhetsöverföringen innebär att 

gåvotagaren berikas på bekostnad av gåvogivaren. Beträffande frivilligheten innebär det att 

gåvogivarens prestation består i en benefik transaktion och således inte får grundas på en onerös 

förpliktelse. Gåvoavsikten består i att försöka klargöra gåvogivarens intention utifrån ett objektivt 

betraktelsesätt.94  

I övrigt finns de allmänna bestämmelserna om gåvor i svensk rätt reglerade i lag (1936:83) 

angående vissa utfästelser om gåva, GåvoL,. Enligt huvudregeln i GåvoL 1 § st. 1 stadgas att en 

utfästelse om gåva av lös egendom inte är bindande förrän gåvan fullbordats genom tradition. 

Gåvan blir således bindande genom att besittningen av egendomen övergår till gåvomottagaren. 

Däremot finns det två undantag från denna huvudregel. Om utfästelsen om gåva skriftligen 

antecknats i ett skuldebrev som sedermera givits till gåvomottagaren eller om utfästelsen om gåva 

varit avsedd att komma allmänheten till kännedom. Om något av de två undantagen är för 

handen krävs inte tradition för att gåvan ska anses vara fullbordad till gåvotagaren.95  

3.3.2 Det extensiva gåvobegreppet i det förstärkta laglottsskyddet 

Laglotten avser som tidigare nämnts att garantera arvlåtarens bröstarvingar viss del av 

kvarlåtenskapen. Bestämmelsen i ÄB 7:4 utsträcker detta skydd, eftersom den även omfattar 

gåvor som till syftet är att likställa med ett testamente. Gåvobegreppet i rättsregeln är dessutom 

extensivt till sin karaktär, eftersom den även innefattar övriga familjerättsliga handlingar med 

                                                 
93 Silfverberg, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, s. 13-14. 
94 A.a. s. 14-23. 
95 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 273-274. 
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benefika inslag än enbart ordinära gåvor.96 Ett tydligt exempel är egendom som överförs från den 

ena maken till den andre maken genom flera bodelningar under bestående äktenskap i samband 

med upprättande av ett eller flera äktenskapsförord, vilket även utkristalliserats i rättspraxis. Den 

grundläggande förutsättningen för att det förstärkta laglottsskyddet ska bli tillämpligt är att 

arvlåtaren under sin livstid bortgivit egendom. Det medför dessutom att gåvobegreppet är lika 

extensivt som vid tillämpningen av ÄB 6:1 om reglerna om förskott på arv, enligt Walin. En 

fundamental skillnad mellan ÄB 6:1 och ÄB 7:4 är däremot att det förstärkta laglottsskyddet även 

tar sikte på gåvor till andra än arvingar, som exempelvis gåvor till en efterlevande maka (se kapitel 

3.2.3). Till skillnad mot för vad som gäller beträffande förskott på arv krävs det beträffande det 

förstärkta laglottsskyddet dessutom att det rör sig om en gåva för dödsfalls skull, dvs. att den till 

syftet är att likställa med testamente.97 

Gåvobegreppets tillämpningsområde blir särskilt påtagligt när ett flertal familjerättsliga handlingar 

upprättats inom en förhållandevis kort tidsperiod, sinsemellan två makar, i syfte att gynna 

gemensamma bröstarvingar till nackdel för särkullbarn.98 Det extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 

st. 1 ställs i sådana sammanhang på sin spets. Rättsfallet NJA 1985 s. 414 illustrerade detta på ett 

pedagogiskt sätt i praktiken. I fallet hade två makar sinsemellan varandra företagit en serie 

rättshandlingar. Närmare preciserat ett par äktenskapsförord samt två bodelningar under 

bestående äktenskap. Rättshandlingarna hade företagits inom en tidsperiod av knappt två 

månader, vilket resulterade i att majoriteten av makarnas giftorättsgods istället blev hustruns 

enskilda egendom. Mannen avled sedermera cirka 10 år efter det att rättshandlingarna upprättats. 

Sedan tidigare fanns även ett inbördes testamente mellan makarna som reglerade att den make 

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

Mannen hade sedan tidigare en utomäktenskapligt född dotter som yrkade på att det förstärkta 

laglottsskyddet var tillämpligt, eftersom den serie rättshandlingar som företagits i fallet varit att 

jämställa med ett testamente och således kränkt hennes laglott.  

HD konstaterade i ovan nämnda rättsfall att samtliga rättshandlingar företagits med anledning av 

att mannen velat ordna med successionen efter sig. Makarna ville säkerställa att kvarlåtenskapen 

efter båda makarna i största möjliga mån skulle tillfalla kvinnans släktingar. Domstolen anförde 

även att samtliga rättshandlingar, bedömda isolerade var för sig, inte var att betrakta som gåvor. 

Däremot kunde dessa förutsättningar inte låtas fälla utslaget i domen, eftersom det skulle 

underminera bröstarvingars rätt till laglott genom att makar enkelt skulle kunna genomföra en 

                                                 
96 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 117. 
97 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 232-233. 
98 A.a. s. 233-234. 
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serie rättshandlingar för att kringgå skyddsreglerna i ÄB 7:4. Försiktigtvis påtalade även 

domstolen att avgränsningen för familjerättsliga handlingar inom makars äktenskap, som ska 

träffas av det förstärkta laglottsskyddet, emellertid är oklara. De första två rättshandlingarna som 

företagits, ett äktenskapsförord samt en bodelning under bestående äktenskap träffades inte av 

ÄB 7:4. Med anledning av att den numera upphävda, giftorättsbalk (1920:405), GB, gav makar en 

möjlighet att fritt få bestämma över egendomsordningen inom sitt äktenskap. Dessutom menade 

domstolen att en sådan genomförd första bodelning inom äktenskapet, kombinerat med ett 

äktenskapsförord, typiskt sett inte ställer en laglottsberättigad bröstarvinge i ett sämre utgångsläge 

än om bodelningen skett först efter det att en av makarna avlidit. Bestämmelsen i ÄB 7:4 ansågs 

därav inte tillämpbar på dessa två rättshandlingar. HD såg emellertid annorlunda på de två 

efterföljande rättshandlingarna som företagits, alltså ytterligare ett äktenskapsförord och en 

bodelning under bestående äktenskap. Det konstaterades att dessa två rättshandlingar var att 

betrakta som en sammansatt transaktion som till sitt syfte hade att dölja de två transaktionernas 

gåvokaraktär. Den andra bodelningen som hade genomförts under bestående äktenskap var enligt 

domstolen att betrakta som en gåva. Frågan som domstolen hade att ta ställning till var om gåvan 

var att likställa med testamente. HD fastslog att gåvorna inte föranlett någon ekonomisk 

uppoffring för mannen samt att rättshandlingen genomfördes med anledning av att han ville 

ordna med successionen, därav var bestämmelsen i ÄB 7:4 tillämplig i fallet. 

NJA 1985 s. 414 är centralt för det extensiva gåvobegreppets relevans och för att makar, i vart fall 

i viss mån, har en begränsad handlingsförmåga inom äktenskapet beträffande 

egendomsordningen. Vilket är till förmån för bröstarvingar, i synnerhet för särkullbarn. Hade 

utfallet blivit det motsatta torde rättsregelns betydelse i praktiken till stor del omintetgjorts, 

eftersom gåvobegreppets tillämpningsområde i sådant fall blivit alltför snävt tolkat. 

Med den frihet beträffande egendomsordningen som makar givits inom äktenskapet, genom det 

redan nämnda rättsfallet NJA 1985 s. 414, har det sedermera utvecklats i rättspraxis att en första 

bodelning inom äktenskapet kombinerat med ett äktenskapsförord i princip inte kan träffas av 

rättsregeln. En viss möjlighet har däremot givits genom att rättshandlingarna i sådant fall ska ha 

framstått som extraordinära eller unika annars kan handlingarna inte innefattas i gåvobegreppet i 

det förstärkta laglottsskyddet, enligt HovR:s bedömning. Även om ett inbördes testamente har 

upprättats makarna emellan, innehållande bestämmelser om sekundosuccession, spelar det inte 

heller in i bedömningen.99 Härför bör även rättsfallet HovR T 3008-13 uppmärksammas. Fallet 

påvisar explicit att det i gåvan enbart är det benefika inslaget i rättshandlingen som ska likställas 

                                                 
99 RH 2011:38. 
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med ett testamente. Därefter ska summan, av den benefika delen i rättshandlingen, återbäras till 

kvarlåtenskapen vid laglottsberäkningen. En make hade genom bodelning inom äktenskapet 

överlåtit en fastighet som klassificerats som giftorättsgods till sin maka. HovR fastslog att enbart 

den del som makan inte hade giftorättsanspråk i skulle återföras till den avlidne makens 

kvarlåtenskap vid beräkningen av laglotten. Intressant i sammanhanget var även att HovR inte 

berörde att bodelningen som företagits inom äktenskapet var unik eller extraordinär till sin 

karaktär i sammanhanget, i enlighet med bedömningen i RH 2011:38. Visserligen var det två 

äktenskapsförord samt ett inbördes testamente som upprättats i samband med bodelningen 

under bestående äktenskap men det får ändå anses som anmärkningsvärt att denna typ av 

argumentation förbisågs av domstolen i HovR T 3008-13. 

3.4 Undantag från ÄB 7:4 om särskilda skäl äro däremot 

3.4.1 När särskilda skäl äro däremot 

Även om en gåva till syftet är att likställa med testamente stadgar ÄB 7:4 att rättsregeln inte ska 

tillämpas om särskilda skäl äro däremot. Vidare kan även särskilda skäl motivera en begränsning 

av tillämpningen av det förstärkta laglottsskyddet, om omständigheterna i det särskilda fallet 

skulle leda till ett materiellt otillfredsställande resultat. Detta undantag ger utrymme för diverse 

möjligheter till att inte ÄB 7:4 ska bli tillämplig i olika situationer.100 Exempelvis kan det vara så 

att gåvan är en form av ersättning från arvlåtarens sida, för tidigare utfört arbete av 

gåvomottagaren.101 Ett annat exempel på särskilda skäl kan vara vid generationsskiften, 

varigenom en arvlåtare överlåter ett familjeföretag till den äldste sonen och att han genom sina 

egna insatser ökar värdet på egendomen. Det kan medföra att en större eller en mindre del av 

gåvans värde undantas från laglottsberäkningen.102 

3.4.2 Justitierådet Linds förtydligande av särskilda skäl  

I rättsfallet NJA 1940 s. 54 klargjorde justitieråd Lind för innebörden av undantaget, om särskilda 

skäl äro däremot, i förhållande till huvudregeln i det förstärkta laglottskyddet. Fallet handlade om 

en man som genom upprättande av ett äktenskapsförord överlåtit värdehandlingar i form av 

aktier och premieobligationer till sin maka. Därefter upprättades ett inbördes testamente 

sinsemellan makarna. Däri förordnandes att den som överlevde den andre skulle erhålla all den 

avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt med undantag för om maken avled först. Orsaken till 

detta var att maken hade ett särkullbarn varpå det föreskrevs i testamentet att hon skulle erhålla 

sin laglott. Maken avled först och hans särkullbarn påkallade jämkning av överlåtelserna 

                                                 
100 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 236. Se även Brattström & Singer, Rätt arv, s. 119. 
101 Jfr NJA 1942 s. 609. Fallet behandlas utförligt i kapitel 3.4.3. 
102 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 236. 



 

 
28 

beträffande de värdehandlingar som överförts till makan, vid upprättandet av äktenskapsförordet, 

eftersom hon hävdade att överlåtelserna till syftet var att likställa med ett testamente. Lind 

fastslog i rättsfallet att om det i det enskilda fallet fanns billighetsskäl kan det leda till att en 

jämkning enligt ÄB 7:4 ska underlåtas eller i vart fall skulle jämkningens verkningar kunna 

begränsas. Billighetsskälen kan därav komma att beaktas vid bestämmandet av ersättningen för 

den mottagna egendomen som en gåvomottagare erhållit, vid situationer när egendomen inte kan 

återställas. I fallet påvisades även att det inte uttryckligen kan utläsas ur rättsregeln i ÄB 7:4 

huruvida avkastningen, härrörande från den bortgivna egendomen, ska räknas från dödsfallet 

fram till dagen för arvskiftet vad gäller laglottsberäkningen. Vid bedömningen tog Lind hänsyn till 

allmänna bestämmelser rörande beräkning av laglott samt beräkningsgrunderna av den disponibla 

kvoten. Det ansågs följaktligen stringent att samma beräkningsgrunder skulle tillämpas på gåvor 

som träffas av rättsregeln i ÄB 7:4. Därav fastslogs det att avkastningen av den egendom som ska 

återbäras till kvarlåtenskapen vid laglottsberäkningen även ska beräknas från tidpunkten för 

dödsfallet fram till skiftesdagen.  

3.4.3 Prejudikat för undantagsregeln i ÄB 7:4 st. 1 

Undantagsbestämmelsen om särskilda skäl äro däremot har tagits upp till prövning av HD vid ett 

fåtal gånger och därav ska några relevanta rättsfall belysas för att påvisa undantagsregelns 

tillämpningsområde i praktiken. I fallet NJA 1942 s. 609 hade en änka ungefär ett år innan hon 

avled genom upprättande av gåvobrev, skänkt bort egendom till sitt hembiträde som tack för ett 

väl utfört arbete. Hembiträdet hade arbetat i änkans hem i nästan 25 år mot en ersättning som 

varit tämligen anspråkslös. En av änkans bröstarvingar stämde hembiträdet p.g.a. att han ansåg 

att det gåvobrev som änkan upprättat var att likställa med ett testamente, eftersom gåvan kränkte 

hans rätt till laglott. HD fastslog, i likhet med de två föregående instanserna, att gåvan i fallet var 

att likställa med ett testamente. Däremot hade domstolen att pröva frågan huruvida särskilda skäl 

kunde tala emot att en jämkning av gåvan. Av den orsaken yttrade domstolen att det måste 

beaktas att den ringa ersättning som hembiträdet mottagit av änkan, tillika sin arbetsgivare, samt 

att hon p.g.a. överansträngning i arbetet ådragit sig nedsatt arbetsförmåga, föranledde att särskilda 

skäl ansågs föreligga emot en jämkning av gåvan. Därav blev undantagsregeln tillämplig i fallet 

och gåvan behövde därmed inte återbäras till änkans kvarlåtenskap vid laglottsberäkningen. 

Ett annat relevant rättsfall av intresse rörande undantagsregeln är NJA 1954 s. 517. En änka i 80-

årsåldern hade tre år före sin död, genom att upprätta en gåvohandling, skänkt bort sin fastighet. 

Gåvomottagaren var en av änkans två bröstarvingar, A. Änkan och hennes son, bröstarvinge B, 

sammanbodde ett kort tag och B hade genomfört förfalskade inteckningar i den fastighet änkan 
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bortgivit till A. Detta ledde sedermera till att B bl. a dömdes för förfalskningsbrott p.g.a. brottsligt 

förfarande, eftersom B ekonomiskt utnyttjat sin mor. Den bank som B ingivit de förfalskade 

handlingarna till, övertog B:s rätt gentemot änkans dödsbo. Banken yrkade på att det förstärkta 

laglottsskyddet var tillämpligt i fallet, eftersom gåvan av fastigheten till A var att likställa med ett 

testamente. TR tog vid sin bedömning hänsyn till änkans ålder samt att A, utöver mottagandet av 

fastigheten i gåvohandlingen, åtagit sig att ha hand om sin mors försörjning så länge hennes mor 

var i livet. Med det i beaktande konstaterade domstolen att den redan nämnda gåvan var att 

likställa med ett testamente. Däremot fastslog domstolen att B, före gåvohandlingen upprättades, 

ekonomiskt utnyttjat sin mor vilket ledde till förfång gentemot A i sådan stor omfattning att 

särskilda skäl var för handen att underlåta en jämkning av gåvan. Bankens talan kunde således 

inte vinna bifall och HovR samt HD fastställde sedermera domen. 

Ytterligare ett rättsfall som är av central betydelse för när undantagsregeln kan bli tillämplig är 

NJA 1973 s. 687.  I fallet hade en fabrikör som var 77 år gammal överlåtit 37 stycken aktier av 

totalt 39, i ett aktiebolag till en av sina bröstarvingar, A som var anställd i bolaget. I 

gåvohandlingen angavs att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv beträffande A:s framtida 

arvslott. Anledningen var att fabrikören hade för avsikt att tacka sin son för det gedigna arbete 

sonen i många år utfört, i egenskap av anställd, inom bolaget. A hade endast erhållit lön i enlighet 

med övriga arbetstagare men hans insats hade emellertid i stor utsträckning bidragit till bolagets 

gynnsamma utveckling. Lite över sju år senare avled fabrikören och han efterlämnade utöver A 

även bröstarvingarna B och C. I fallet hävdade B och C att fabrikören, tillika deras far, haft för 

avsikt att ordna med successionen efter sig när han bortgav sina aktier till A utan att fadern gjort 

någon reell ekonomisk uppoffring med anledning av gåvan. Följden innebar att B respektive C:s 

laglott blivit kränkt. HD påvisade att fabrikörens överlåtelse av aktierna till sin bröstarvinge A 

företagits under sådana omständigheter att den var att jämställa med ett testamente. Vidare hade 

domstolen att ta ställning till huruvida särskilda skäl emot en jämkning av gåvan ansågs föreligga i 

fallet. Det konstaterades att särskilda skäl förelåg vilket följaktligen ledde till att nedsättning av 

gåvan skulle ske. Nedsättningen skulle bestämmas med beaktande av aktiernas värdeökning efter 

tidpunkten för gåvotillfället, i den mån värdeökningen inte sammanhängt med A:s arbetsinsats. 

Det utmynnade i att enbart en viss del av gåvans totala värde föranledde återbäringsskyldighet för 

A beträffande laglottsberäkningen.  

Det ska även understrykas att målet dessutom är av central betydelse, eftersom HD fastslog att 

det inte krävs någon avsikt från gåvogivarens sida att kringgå laglotten för att ÄB 7:4 ska kunna 

bli tillämpligt. Det kan därav utläsas att HD tog ledning av den kritik som justitieråd Walin 
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framfört beträffande tillämpningen av det förstärkta laglottsskyddet. (Walins kritik redogörs för i 

kapitel 3.5) 

3.5 Gösta Walins kritik mot det förstärkta laglottsskyddet    

Förarbetenas utformning gällande det förstärkta laglottsskyddet, samt rättsregelns tvetydiga 

ordalydelse, har varit föremål för kritik i såväl rättspraxis som doktrin. Den mest skarpa kritiken 

som riktats mot rättsregeln och dess förarbeten har framhållits av Gösta Walin. Han menade på 

att det enligt rättsregelns ordalydelse inte uppställs något specifikt krav från gåvogivarens sida att 

hen haft för avsikt att kringgå laglottsreglerna genom givandet av gåvan. Avsikten med 

rättsregelns utformning kommer därav inte till uttryck i ordalydelsen, eftersom regeln kan bli 

applicerbar för det fall en gåva är att jämställa med ett testamente. Därav påtalade Walin härför 

att lagmotiven innehöll uttalanden som till viss del överensstämde med lagtextens ordalydelse 

medan vissa andra aspekter i motiven inte stämde särskilt väl överens med lagtextens utformning. 

Motiven innehöll enligt Walin ett flertal glidningar och var tämligen motsägelsefulla. I synnerhet, 

eftersom det uppställdes två olika syften med rättsregelns tillkomst enligt lagmotiven. Dels om 

rättsregeln ska omfattas av ett kringgående av laglottsreglerna, dels huruvida gåvogivaren haft för 

avsikt att ordna med successionen efter sig. Walin framhöll även att frågan ännu inte ställts på sin 

spets i rättspraxis vilket däremot skedde senare i det redan nämnda rättsfallet NJA 1973 s. 687.103 

(se kapitel 3.4.3.)  

I lagtextens utformning beträffande ÄB 7:4 st. 1 uppställs inget rekvisit som påtalar att 

gåvogivaren haft för avsikt att kränka en bröstarvinges rätt till laglott. Det krav som uppställs är 

huruvida gåvan till syftet är att likställa med ett testamente, vilket enligt Walin enbart innebär att 

arvlåtaren vill åsidosätta egendomsfördelningen i enlighet med den legala arvsordningen. Vilket 

medför att det som tidigare nämnts inte framställs något specifikt krav från arvlåtarens sida att 

hen haft för avsikt att kringgå laglottsreglerna. Det innebär i praktiken att även om arvlåtaren haft 

en övertygelse om att gåvan inte skulle inkräkta på laglotten kan gåvan ändå, såtillvida den 

jämställs med ett testamente, angripas av ÄB 7:4 st. 1. Vidare framhävdes att ÄB 7:4 st. 1 torde ha 

fått sin nuvarande utformning med hänsyn till att det i praktiken anses tämligen svårt att bevisa 

huruvida ett kringgående av laglotten förekommit. Slutligen ställde Walin de två olika syftena, 

med rättsregelns tillkomst mot varandra. Det konstaterades att lagtexten antingen fortsatt skulle 

bestå i dess nuvarande form alternativt skulle den korrigeras till att innehålla ett rekvisit för att 

förhindra ett kringgående av laglotten. Enligt Walin skulle däremot en revidering av lagtextens 

utformning leda till att det uppställdes ett subjektivt rekvisit för huruvida syftet med gåvan varit 

                                                 
103 Walin, Ett par arvsrättsliga spörsmål, s. 130-133. 
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att kringgå laglottsreglerna. Walin förespråkade alternativet för att lagtextens nuvarande 

utformning skulle kvarstå och att det kunde antas en avsikt från arvlåtarens sida att hen haft för 

avsikt att ordna med successionen efter sig. Emellertid framhöll Walin försiktigtvis att det 

alternativet som han förespråkade inte nödvändigtvis de facto var det rätta.104 I redan nämnda NJA 

1973 s. 687 tog HD vägledning av Walins kritik och domstolen fastslog att det från gåvogivarens 

sida inte krävdes ett kringgående av laglotten för att rättsregeln i ÄB 7:4 st. 1 skulle kunna bli 

tillämpbar.  

3.6 Tidsaspekt för gåvans givande i förhållande till givarens död    

Som redogjorts för i kapitel 3.2.1 är arvlåtarens, tillika gåvogivarens ålder enligt Walin alltid en 

relevant aspekt vid bedömningen om ÄB 7:4 ska till tillämpas. För att gåvan ska likställas med ett 

testamente får inte heller tidsrymden mellan gåvans givande och dödsfallet inte heller utsträckas 

allt för långt.105 Vad gäller typfall två, som beskrivits i kapitel 3.2.1, när arvlåtaren fortsatt behåller 

nyttjanderätten till viss egendom eller uppbär avkastningen av egendomen eller i övrigt inte själv 

drabbats av någon ekonomisk uppoffring, med anledning av överlåtelsen av egendomen, fästs 

däremot tämligen liten vikt vid tidpunkten för gåvans givande fram till givarens dödsdag. Nämnas 

ska att även gåvor som ges under livstiden innan, arvlåtaren låg på sin dödsbädd, kan komma att 

beaktas vid bestämmandet om ÄB 7:4 ska tillämpas. Viktigt att betona är att det dock ska bevisas 

att en sådan gåva ska ha skett p.g.a. att arvlåtaren antogs ha haft för avsikt att ordna med 

successionen efter sig.106 Bevisfrågorna torde emellertid bli aningen komplicerade i praktiken.  

Några rättsfall ska härför redogöras för att illustrera problematiken som kan uppstå i praktiken 

beträffande tidsaspekten angående gåvotillfället fram till arvlåtarens bortgång. I fallet NJA 1963 s. 

345 hade en kvinna A, som var mor till ett sedan tidigare utomäktenskapligt barn B, gått i nytt 

gifte med mannen C. Osämja uppstod sedermera mellan B och makarna A och C. Sedermera 

sökte makarna A och C om boskillnad under bestående äktenskap och i samband med det 

upprättades ett inbördes testamente sinsemellan makarna. I testamentet framkom att, A såvida 

hon överlevde C, skulle erhålla nyttjanderätten samt uppbära avkastningen av all egendom i C:s 

kvarlåtenskap. Efter bådas frånfälle skulle hela kvarlåtenskapen, med full äganderätt, tillfalla en 

förening för blinda. C avled ungefär fem år efter det att boskillnaden genomförts och A avled 

nästan 30 år efter det att C avlidit. B yrkade på att han var berättigad till sin laglott, eftersom han 

ansåg att boskillnaden, innefattades i gåvobegreppet enligt ÄB 7:4 och därav var att likställa med 

                                                 
104 A.a. s. 134-138.  
105 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 1 kap. 1-17, s. 233. 

106 A.a. s. 234. 
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testamente. HD fastslog att boskillnaden var att klassificera som en gåva som i sin tur var att 

jämställa med ett testamente. Undantaget om särskilda skäl äro däremot var inte tillämpligt i fallet 

varpå B:s yrkande om laglott vann bifall i fallet. HD konstaterade vidare att även om det passerat 

närmare 35 år sedan gåvans givande utgjorde det inte skäl som skulle hindra B från att få sitt 

laglottsanspråk tillgodosett. Ett justitieråd var däremot skiljaktig och uppmärksammade att A:s 

ålder vid gåvotillfället, uppgick till 47 år och att det förflutit nästan 35 år efter gåvans givande och 

att detta därav borde ha beaktats vid domstolens bedömning. Därav är det intressant att 

majoriteten underlät att beakta gåvogivarens ålder, eftersom åldern enligt förarbetena alltid är 

relevant och därmed ska beaktas vid bedömningen för huruvida gåvan till sitt syfte är att likställa 

med ett testamente.107 Som tidigare nämnts under kapitel 3.2.1 ställer jag mig aningen tveksam till 

huruvida gåvogivarens ålder vid givandet av gåvan alltid är en relevant omständighet samt om 

den tid som förflutit mellan gåvans givande och gåvogivarens död har någon större inverkan på 

domstolens bedömning generellt sett. Det kan i och för sig begränsa rättskällevärdet för ovan 

nämnda rättsfall till viss del, eftersom domstolen förmodligen generellt sett fäster större vikt vid 

gåvogivarens hälsotillstånd vid gåvans givande istället för hens ålder. Dessutom är begreppet 

boskillnad inte längre en rättsfigur inom svensk rätt, eftersom GB är upphävd sedan nästan 30 år 

tillbaka i tiden. 

Ytterligare ett intressant rättsfall kan hämtas från HovR som påvisar att nyttjanderätten 

föranleder att aningen mindre vikt kan fästas vid den tidsrymd som förflutit mellan gåvans 

givande och gåvogivarens frånfälle. Fallet handlade om en man som efterlämnade en dotter som 

enda dödsbodelägare. Under hela mannens livstid ville han däremot inte kännas vid sin dotter 

och de hade ingen regelbunden kontakt. Behållningen i kvarlåtenskapen uppgick till drygt 70 000 

kronor, eftersom mannen nio år innan han avled skänkte bort merparten av sin förmögenhet, 

uppgående till cirka 1,35 miljoner, till sin brorson. Mannen gav även sedermera bort sin fastighet 

till brorssonen sex år innan sin bortgång. TR anförde i förevarande fall att den första gåvan som 

ägde rum nio år innan mannen avled inte var att likställa med testamente, eftersom inga 

omständigheter framkommit beträffande att mannen haft för avsikt att ordna med successionen 

efter sig. Mannens ålder lyftes upp vid domstolens bedömning och det påvisades att hans 

hälsotillstånd inte styrt hans handlande och att han vid gåvotillfället var fullt frisk.  Trots det att 

han var 84 år vid det första gåvotillfället och 93 år när han avled. Vid det andra gåvotillfället när 

han gav bort sin fastighet till brorsonen, påtalade domstolen att det inte fanns några villkor 

stipulerade i gåvobrevet rörande att mannen skulle bibehålla nyttjanderätten till densamma. 

Däremot ansåg domstolen att starka skäl kunde antas vara för handen angående att mannen 
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skulle beredas möjlighet att bo kvar på den bortgivna fastigheten för resten av sin livstid. Även 

om mannen stått för fastighetens driftkostnader efter egendomens bortgivande hade de fördelar 

han erhållit genom att han kunnat bo kvar på fastigheten övervägt den ekonomiska uppoffring 

han lidit. Vidare vägdes även mannens höga ålder in i bedömningen samt att han inte ville veta av 

sin bröstarvinge. Efter en sammantagen bedömning fastslog TR att gåvan av fastigheten var att 

likställa med ett testamente och att inga särskilda skäl förelåg för att underlåta en jämkning av 

gåvan. Dottern vann således bifall för gåvan av fastigheten men inte för den första gåvan 

avseende mannens förmögenhet som uppgick till 1,35 miljoner. HovR fastställde sedermera TR:s 

dom.108  

Intressant i det ovan nämnda rättsfallet är att tidsrymden på sex år som förflutit mellan gåvans 

givande och arvlåtarens bortgång, beträffande fastigheten, överhuvudtaget inte beaktades vid 

domstolens bedömning. Detta torde styrka resonemanget kring att denna tidsrymd inte beaktas i 

särskilt stor utsträckning, i förhållande till ÄB 7:4, i synnerhet vad gäller överlåtande av 

nyttjanderätter.  
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4 Förmånstagarförordnande  

4.1 Allmänt om förmånstagarförordnande  

4.1.1 Förmånstagarförordnande i livförsäkring  

Som beskrivits i kapitel 2.5 ska inte försäkringsbeloppet ingå i arvlåtarens kvarlåtenskap enligt 

FAL 14:7 st. 1 för det fall en arvlåtare, tillika försäkringstagare, tecknat en livförsäkring där det 

finns en förmånstagare insatt.109 Däremot ska det antecknas i bouppteckningen att det finns en 

livförsäkring enligt ÄB 20:5 st. 2. Enligt Skatteverket bör även beloppet antecknas i 

bouppteckningen även om något uttryckligt lagstöd för att så måste ske de facto inte finns 

stadgat.110 För det fall ingen förmånstagare finns insatt för livförsäkringen stadgar däremot ÄB 

20:4 st. 1 att försäkringsbeloppet ska ingå i den avlidnes kvarlåtenskap och tas upp som en 

tillgång i bouppteckningen.111 Även om förmånstagarförordnanden är hänförliga till 

försäkringsrättens område aktualiserar den även diverse frågor inom successionsrättens 

område.112 

Den förmånstagare som finns insatt i livförsäkringen ska som ovan nämnts erhålla det 

försäkringsbelopp som utfaller vid ett försäkringsfall, eftersom beloppet inte ingår i den avlidnes 

kvarlåtenskap. Syftet med denna reglering är att hela det belopp som utfaller enbart ska komma 

den insatta förmånstagaren till del.113 Enligt förarbetena bör utgångspunkten generellt sett vara att 

försäkringstagaren haft goda skäl att sätta in en förmånstagare till försäkringen. 

Försäkringstagaren kan exempelvis sätta in en vän eller ett syskon men enligt förarbetena har 

försäkringstagaren då oftast en stabil ekonomi alternativt andra försäkringar som sedermera ingår 

i kvarlåtenskapen vid hens frånfälle. Däremot torde det vara tämligen ovanligt att en arvlåtare 

efterlämnar sin make och/eller bröstarvingar utan en nöjaktig försörjning.114 Ett 

förmånstagarförordnande kan därför exempelvis användas för att stärka en efterlevande makes 

ställning gentemot en försäkringstagares bröstarvingar eller vice versa. Det ska därför påpekas att 

laglotten enbart beräknas med utgångspunkt av värdet i arvlåtarens kvarlåtenskap, eftersom 

försäkringsbeloppet tillfaller förmånstagaren i dess helhet och beloppet således går utanför 

kvarlåtenskapens totala förmögenhetsmassa.115 Emellertid finns en regel i FAL 14:7 st. 2 som 

innehåller en jämkningsregel för det fall ett förmånstagarförordnande skulle leda till ett oskäligt 

                                                 
109 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 119. 
110 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 25. 
111 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 489. 
112 Agell, Testamentsrätt, s. 112. 
113 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 120. 
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resultat gentemot en make eller bröstarvinge.116 (Jämkningsregeln ska redogöras för grundligt i 

kapitel 4.2.) 

4.1.2 Försäkringstagare som förordnat om en förmånstagare 

En försäkringstagare kan genom ett förmånstagarförordnande styra att ett försäkringsbelopp ska 

tillfalla en specifik person, alternativt flera stycken personer i egenskap av förmånstagare, vilket 

implicit framgår av FAL 14:1. Försäkringstagaren kan också förordna om att försäkringsbeloppet 

som utfaller vid försäkringsfallet ska utgöra förmånstagarens enskilda egendom. Beträffande 

livförsäkringar aktualiseras försäkringen enbart när en försäkringstagare avlider enligt den 

presumtionsregel som framgår av FAL 14:5 st. 1. På så vis kan ett förmånstagarförordnande 

uppnå samma syfte som om ett testamente upprättats, eftersom den legala arvsordningen kan 

åsidosättas p.g.a. att försäkringsbeloppet tillfaller förmånstagaren till nackdel för de legala 

arvingarna. Vidare är kraven för försäkringstagaren, tillika arvlåtaren, att förordna om en 

förmånstagare samma rättsregler som är gällande för testamenten, enligt FAL 14: 1 st. 2 däri 

hänvisas till ÄB 9:1.117 Ett förmånstagarförordnande har utöver likheter med ett testamente även 

likheter med avtal till förmån för tredje man men delvis finns även likheter med fullbordade 

gåvor.118 Enligt Walin kan emellertid förmånstagarförordnaden anses som ett fristående 

rättsinstitut sui generis i förhållande till instituten gåva och testamente fastän flera paralleller kan 

kännetecknas mellan dessa rättshandlingar. Om det istället tas sikte på relationen mellan 

försäkringstagaren och försäkringsgivaren är förmånstagarförordnandet snarare att se som ett 

avtalsförhållande innehållande en specifikt riktad betalningsanvisning.119  

4.1.3 Återkalleliga och oåterkalleliga förmånstagarförordnande 

Enligt huvudregeln, i FAL 14:2 1 men., har en försäkringstagare möjlighet att återkalla eller ändra 

den eller de personer som hen satt in som förmånstagare i sin försäkring. Detta kallas för ett 

återkalleligt förmånstagarförordnande. Ändring eller återkallelse kan ske innan 

försäkringsersättningen ska betalas ut till förmånstagaren. Beträffande kapitalförsäkringar som 

betalas ut med ett engångsbelopp, kan förmånstagaraförordnandet således återkallas eller ändras 

innan den tidpunkt som försäkringsfallet inträffar. Anledningen till denna bestämmelse är att det 

inte får föreligga någon tvekan angående vilken eller vilka som är berättigade till det 

försäkringsbelopp som utfaller i enlighet med förmånstagarförordnandet.120 För det fall en 

                                                 
116 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 489. 
117 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 109. 
118 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 86. 
119 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 403. 
120 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 481. 
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försäkringstagare avser att ändra eller återkalla ett förmånstagarförordnande ska detta göras 

genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsgivaren enligt FAL 14:3 st. 1.121 

Av vad som framgår enligt FAL 14:2 in fine finns emellertid ett undantag från den ovan nämnda 

huvudregeln. Förmånstagarens rätt kan således tryggas genom en särskild utfästelse som 

försäkringstagaren kan förordna om.122 Detta benämns för ett oåterkalleligt 

förmånstagarförordnande och det skiljer sig från bl. a. testamentsrätten som snarare kan liknas 

vid ett återkalleligt förmånstagarförordnande. En vital förutsättning hänförlig till oåterkalleliga 

förmånstagarförordnanden är att de kan trygga förmånstagarens framtida försörjning. Nämnas 

ska att det inte finns något specifikt formkrav rörande att förmånstagarförordnandet ska bli 

oåterkalleligt utan det avgörande momentet består i ett särskilt löfte om att förordnandet ska stå 

fast. Bevisbördans placering för att ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande är för handen 

åligger den som påstår att förordnandet är oåterkalleligt och det erfordras dessutom ingen 

anmälan om detta till försäkringsgivaren.123  

4.2 Jämkning av förmånstagarförordnande  

4.2.1 Jämkningsregeln i FAL 14:7 st. 2   

Som tidigare beskrivits i kapitel 4.1.1 kan ett förmånstagarförordnande jämkas om det skulle leda 

till ett oskäligt resultat gentemot en make eller bröstarvinge till försäkringstagaren och i FAL 14:7 

stadgas: 

   Är förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp som utfaller efter försäkringstagarens död inte ingå i dennes 

kvarlåtenskap. 

   Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död skulle leda till ett 

resultat som är oskäligt mot en make eller bröstarvinge efter försäkringstagaren, kan förordnandet jämkas så att 

försäkringen helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvingen. Vid prövningen skall särskilt beaktas skälen för 

förordnandet samt förmånstagarens och makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden. 

   Har dödsfallet inträffat sedan det har dömts till äktenskapsskillnad mellan försäkringstagaren och hans make 

eller sedan talan om äktenskapsskillnad väckts men innan bodelning har förrättats, gäller i stället för det som sägs 

i andra stycket att, om maken inte vid bodelningen kan få ut sin andel därför att försäkringen tillfaller någon 

annan som förmånstagare, denne är skyldig att avstå vad som fattas. 

   Den som vill begära jämkning enligt andra eller tredje stycket skall väcka talan mot förmånstagaren inom ett år 

från det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom 

                                                 
121 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 401-402. 
122 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 86. 
123 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 110-111. 
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denna tid, är rätten till jämkning förlorad. 

   Angående förordnandets verkan mot försäkringstagarens borgenärer finns bestämmelser i 15 kap. Lag 

(2006:464).124 

Inledningsvis ska det klargöras att bestämmelsen i FAL 14:7 motsvarar rättsregeln i lag (1927:77) 

om försäkringsavtal, GFAL, 104 § efter 1987 års familjerättsliga reform. För den fortsätta 

framställningen kommer därav termen FAL 14:7 benämnas genomgående i uppsatsen för att 

förhindra missförstånd. För att kunna trygga efterlevandes ekonomi har sedan tillkomsten av 

GFAL fram tills än idag har arvlåtare, tillika försäkringstagare tecknat livförsäkringar. Det 

förefaller inte heller vara ovanligt att en livförsäkring de facto utgör den största tillgången i en 

arvlåtares totala förmögenhetsmassa. Därav har livförsäkringar alltid haft ett problematiskt 

samband i förhållande till arvsrättsliga regler. Förmånstagarförordnanden har likt testamenten 

använts för att reglera situationer när någon legal arvsrätt inte föreligger. Däremot har det alltid 

ansetts vara motiverat att tillhandahålla ett särskilt skydd för bröstarvingar i förhållande till 

försäkringstagaren. Innan 1987 års familjerättsliga reform ingick försäkringsbelopp, hänförliga till 

förmånstagarförordnanden, i beräkningen för bröstarvingars laglott och inom arvskiftet. Efter 

reformen infördes istället en jämkningsregel för att bröstarvingar skulle ges en möjlighet att föra 

talan mot förmånstagaren för det fall förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat 

mot en eller flera bröstarvingar.125 

Betonas ska att jämkningsregeln i FAL 14:7 st. 2 inte omfattade oåterkalleliga 

förmånstagarförordnanden före 1987 års reformering, vilket däremot ändrades till att numera 

såväl återkalleliga som oåterkalleliga förmånstagarförordnande innefattas i rättsregeln. Det 

innebar att en ny jämkningsregel infördes genom denna lagändring. Syftet med jämkningsregeln 

var att den skulle kunna tillämpas för att undvika att ett förmånstagarförordnande ledde till ett 

oskäligt resultat mot en försäkringstagares efterlevande make eller bröstarvingar. Vid 

bedömningen rörande jämkningsfrågan, i det enskilda fallet, stadgades det att en 

skälighetsbedömning skulle tillämpas för att avgöra huruvida förmånstagarförordnandet var 

oskäligt. Dessutom skulle frågan beträffande jämkning i princip frånkopplas från hur stor 

arvlåtarens totala kvarlåtenskap skulle ha varit om försäkringsbeloppet som utfallit ingått i 

kvarlåtenskapens totala förmögenhetsmassa. Däremot betonades det att en jämkning enligt 

rättsregeln enbart skulle genomföras om det var nödvändigt för att förhindra att ett oskäligt 

resultat skulle uppstå.126 Vid bedömningen skulle därför särskilt skälen till förordnandet beaktas 

                                                 
124 FAL 14:7. 
125 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 401-403. 
126 NJA II 1987, s. 141-142.  
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och även förmånstagarens som såväl bröstarvingens ekonomiska förhållanden.127 Det ska även 

påpekas att jämkningen enligt FAL 14:7 st. 2 enligt förarbetena kunde göras antingen helt eller 

delvis. Utöver det framhölls även i förarbetena att om en specifik förmånstagare erhållit flera 

försäkringsbelopp, i egenskap av förmånstagare, kan det i vissa fall anses rimligt om ett av 

förmånstagarförordnandena jämkas i dess helhet, medan en jämkning utesluts avseende de övriga 

förordnandena. Dessutom framhävdes att istadarätten var tillämplig på jämkningsregeln, eftersom 

den mer vidsträckta termen bröstarvingar applicerades i paragrafens ordalydelse istället för 

termen barn.128  

När FAL sedermera infördes i svensk rätt 2005 behölls det huvudsakliga syftet med 

jämkningsregeln som sedan tidigare reformerats i 1987 års familjerättsreform. Vilket medför att 

förarbetena från 1987 fortfarande är relevanta i dess helhet.129 Livförsäkringar med 

förmånstagarförordnanden ska som tidigare nämnts därför hållas utanför kvarlåtenskapen enligt 

huvudregeln. Bröstarvingar hade dessutom fortfarande rätt att föra talan mot 

förmånstagarförordnanden som skulle leda till ett oskäligt resultat gentemot dem. Kort ska även 

nämnas att en motsvarande jämkningsregel återfinns i lag (1993:931) om individuellt 

pensionssparande, LIPS, 4:7 beträffande förmånstagarförordnanden hänförliga till 

kapitalförsäkringar som tecknats av en pensionssparare.130  

4.2.2 Särpräglade fall enligt jämkningsregeln 

Som tidigare redogjorts för i kapitel 4.1.1 ska som utgångspunkt försäkringstagaren haft goda skäl 

för förordnandet och det torde vara ovanligt att hen efterlämnar en make eller bröstarvingar utan 

en nöjaktig försörjning. Emellertid kan det ändå inte bortses från att ett förmånstagarförordnande 

framför allt kan ha utformats i syfte till att någon av försäkringstagarens barn inte ska få ta del av 

försäkringsbeloppet. I sådana fall kan jämkningsregeln komma att aktualiseras. Detta gäller 

särskilt om det inte finns någon beaktansvärd kvarlåtenskap för bröstarvingen att ta del av, vilket 

kan bero på att arvlåtaren, tillika försäkringstagaren bortgivit majoriteten av sin egendom till sin 

efterlevande make eller sina bröstarvingar. Däremot skulle även beaktas om försäkringstagaren 

hade fullt respektabla skäl för att hen gjort åtskillnad på sina bröstarvingar. Exempelvis kunde 

förmånstagarförordnandet ha upprättats för att tillgodose några av de yngre barnen som var 

minderåriga eller om något av barnen led av exempelvis en kronisk sjukdom och därför var i 

större behov av hjälp för sin framtida försörjning. I övrigt framhölls även att hänsyn skulle tas till 

omständigheterna i övrigt men att det skulle fästas stor vikt beträffande förmånstagaren 
                                                 
127 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 402-403. 
128 NJA II 1987, s. 143. 
129 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 198. 
130 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 402-404. 



 

 
39 

respektive bröstarvingens ekonomiska levnadsförhållanden. Dessutom fastställdes det i 

förarbetena att för att en jämkning ska komma till stånd bör detta inte förekomma i annat än i 

ganska särpräglade fall förutom när en den person som begär jämkningen är i behov av ett 

ekonomiskt stöd.131 Om det exempelvis är ett behövande särkullbarn som missgynnats kan detta 

enligt Bengtsson vara ett skäl som talar för att en jämkning är för handen. I övrigt torde även fall 

där en efterlevande make eller sambo gynnats till nackdel för underåriga barn, som principiellt 

sett saknar tillgångar, vara fall som kan komma att bli föremål för jämkning.132 

Enligt förarbetena är utgångspunkten att ett förmånstagarförordnande ska respekteras även om 

det leder till ett resultat som gör åtskillnad på försäkringstagarens familjemedlemmar. Det innebär 

att den som är självförsörjande och har en inkomst som är att betrakta som normal generellt sett 

inte har någon möjlighet att få en jämkning till stånd i enlighet med FAL 14:7 st. 2. Däremot ska 

det framhållas att om ett förmånstagarförordnande ingår i en kedja av familjerättsliga handlingar 

som försäkringstagaren, tillika arvlåtaren, vidtagit i syfte att missgynna en eller flera bröstarvingar 

kan det från mera allmän rättvisesynpunkt finnas skäl för att jämkningsregeln ska kunna 

aktualiseras. I sådana fall krävs inte att den eller de bröstarvingar som missgynnats är i behov av 

något ekonomiskt stöd.133  

Enligt Walin ska en domare som har att tillämpa FAL 14:7 st. 2 göra en bedömning in casu, 

beträffande huruvida ett förmånstagarförordnande är att anse som oskäligt mot en bröstarvinge. 

Domaren får således inte förlita sig på vad som bör vara rätt i det enskilda fallet utan hen måste 

beakta den uppfattning som för närvarande råder i vårt samhälle. Vad som rent objektivt är 

rättvisa är dessvärre svårt att fastställa. Däremot framhåller Walin att den generella 

utgångspunkten, som tidigare nämnts, är att förordnandet ska respekteras. Vidare gör även Walin 

en liknelse beträffande förmånstagarförordnanden och NJA 1985 s. 414. Rättsfallet redogörs för 

grundligt under kapitel 3.3.2. Däri framgick att benefika överlåtelser kan innefattas i det extensiva 

gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1. Vidare ansåg även Walin att en livförsäkring med 

förmånstagarförordnande innehållande ett stort försäkringsbelopp kan manipuleras på 

motsvarande sätt som övriga benefika familjerättsliga handlingar.134 Detta torde kunna ses som ett 

utfall av ett förmånstagarförordnande ingår i ett led av familjerättsliga handlingar för att utesluta 

exempelvis ett särkullbarn från berättigandet av en viss del av en försäkringstagares förmögenhet 

genom den legala arvsordningen eller ett testamente. Ett förmånstagarförordnande är enligt min 

uppfattning däremot ett mer effektivt instrument mot för att upprätta ett testamente om syftet, i 

                                                 
131 NJA II 1987, s. 141-143. 
132 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 489. 
133 NJA II 1987, s. 143-144. 
134 Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 405-407. 
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största möjliga mån, i princip är att göra särkullbarn arvlösa. Av den orsaken att vid upprättande 

av ett testamente måste särkullbarns laglott beaktas, vilket däremot inte är fallet gällande 

förmånstagarförordnanden.  

Enligt förarbetena konstaterades det att, en vid prövning för huruvida FAL 14:7 st. 2 skulle anses 

tillämplig, ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Därav skulle även hänsyn tas 

till om en bröstarvinge, före försäkringsfallet inträffat, ägt kännedom om att försäkringsbeloppet 

skulle tillfalla någon annan person. För det fall en försäkringstagare givit en bröstarvinge en 

grundad anledning till att försäkringsbeloppet skulle tillfalla bröstarvingen torde det tala för att en 

jämkning är för handen. Om en bröstarvinge haft kännedom om att någon annan var insatt som 

förmånstagare i försäkringen minskas däremot bröstarvingens möjlighet att begära en jämkning 

av förmånstagarförordnandet påtagligt.135 Det ska särskilt påpekas att de ekonomiska aspekterna 

rörande jämkningsregeln är av betydande relevans. Därav bör det i viss utsträckning även kunna 

tas hänsyn i bedömningen till att en förmånstagare som varit i god tro och förbrukat vissa delar, 

av det försäkringsbelopp hen erhållit, innan hen fick vetskap om att yrkande om jämkning skulle 

framställas. Till detta skulle även vägas in den möjlighet som förmånstagaren haft att kunna 

återbetala den del av beloppet som hen förbrukat.136 Däremot kan ett förmånstagarförordnande 

aldrig bli föremål för jämkning om förordnandet skett mot vederlag, i vart fall såvida inte 

vederlaget utgjorts av en rimlig kompensation i förhållande till förordnandet.137 

4.2.3 Tidsfrist för att väcka talan enligt jämkningsregeln 

Tidsapekten för att väcka talan enligt jämkningsregeln motsvarar principiellt sett samma tidsfrist 

som gäller för att väcka talan p.g.a. laglottskränkning, enligt vad som framgår av ÄB 7:4 st. 2. 

Enligt FAL 14:7 st. 4 ska den som vill väcka talan för att få till stånd en jämkning begära detta 

inom ett år efter det att bouppteckningen avslutades. Däremot har det i FAL 14:7 st. 4 även 

tillagts ett alternativt rekvisit som innebär att tidsfristen även kan beräknas från tidpunkten när 

dödsboanmälan genomfördes.138 Utgångspunkten för när talefristen börjar löpa har även 

fastslagits i ett fall från HD. I NJA 1998 s. 356 konstaterade domstolen att tidsfristen ska 

beräknas från den tidpunkt som bouppteckningen avslutades.139 Det ska nämnas att talan ska 

väckas mot förmånstagaren och det åligger inte försäkringsgivaren någon plikt att undersöka 

huruvida det kan finnas ett eventuellt jämkningsanspråk att framställa.140 

                                                 
135 NJA II 1987, s. 145-146. 
136 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 489. 
137 NJA II 1987, s. 144. 
138 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 490. 
139. Walin & Lind, Kommentar till ärvdabalken del 2 kap. 18-25, s. 434. 
140 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 490. 
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4.3 Relevanta rättsfall  

Walin betonar att utsikterna med att vinna framgång genom att föra en process på ett yrkande om 

att FAL 14:7 st. 2 är tillämplig är väldigt osäkra. Det har följaktligen lett till att få fall har tagits 

upp till prövning i domstol.141 Ett fåtal relevanta rättsfall belyser emellertid jämkningsregelns 

tillämpningsområde i praktiken. Ett centralt prejudikat av intresse är NJA 1995 s. 423 som därav 

grundligt ska redogöras för. Fallet handlade om en man som efterlämnade fyra bröstarvingar. 

Bröstarvinge A och B var gemensamma bröstarvingar sedan mannen gått i nytt gifte, medan 

bröstarvinge C och D var två särkullbarn sedan ett tidigare äktenskap. Mannen hade sedan han 

gått i nytt gifte, tecknat två stycken försäkringar med förmånstagarförordnande, vilka sedermera i 

sin helhet tillföll bröstarvingarna A och B. Inom mannens nya äktenskap hade även en serie 

familjerättsliga handlingar företagits såsom gåvor, upprättande av äktenskapsförord, en bodelning 

under bestående äktenskap samt ett inbördes testamente. Rättshandlingarna var riktade till 

mannens fru vilket sedermera medfört att när hon avled, ungefär 10 månader innan mannen, 

utgjorde hennes kvarlåtenskap cirka 92 % av makarnas gemensamma bobehållning. När mannen 

sedermera avled uppgick kvarlåtenskapen till drygt 300 000 kronor men p.g.a. kvotdelarna i 

efterarv som A och B var berättigade till efter sin mor erhöll C och D enbart drygt 3000 kronor 

vardera, vilket motsvarade bröstarvingarnas respektive laglott efter fadern. C och D yrkade därför 

med stöd av FAL 14:7 st. 2 att de två förmånstagarförordnandena medfört ett oskäligt resultat 

mot dem och således var föremål för jämkning. 

TR lyfte i ovan nämnda rättsfall fram att en skälighetsbedömning skulle göras i det enskilda fallet 

med beaktande av samtliga omständigheter som var för handen. Vidare betonade även domstolen 

att stor vikt skulle fästas vid bröstarvingarnas, respektive förmånstagarens ekonomiska 

förhållanden. Domstolen konstaterade sammanfattningsvis att parternas respektive ekonomi inte 

talade för en jämkning av förmånstagarförordnandet, eftersom varken C eller D var beroende av 

försäkringsbeloppet för sin framtida försörjning. Däremot fann ändå TR efter en samlad 

bedömning att en viss jämkning var för handen p.g.a. att de familjerättsliga handlingar som 

företagits under faderns livstid ensidigt gynnat A och B. Domstolen grundade sitt resonemang på 

Walins uttalande om att jämkningsfrågan inte fullt ut kan frikopplas från de rättsregler som finns 

inom arvsrätten. Intressant i fallet är att jämkningen av förmånstagarförordnande uppgick till ett 

belopp som motsvarade C:s respektive D:s laglott. HovR fastställde TR:s dom men belyste även 

att utgångspunkten inte var att någon vikt skulle fästas vid beloppet om laglott, eftersom 

tyngdpunkten skulle fästas vid om förmånstagarförordnande var oskäligt eller inte. Domstolen 

fastställde däremot samma specifika belopp vid jämkningen dvs. detsamma som C:s respektive 
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D:s laglott. I sådant fall innebär det att jämkningen enligt HovR likväl skulle kunna överstiga 

laglotten såväl som understiga dess motsvarande värde.  

HD anförde i det ovan nämnda rättsfallet vid sin bedömning att jämkningsregeln endast bör 

aktualiseras i ganska särpräglade situationer för det fall den bröstarvinge som begär jämkning inte 

är i behov av försäkringsbeloppet för sin försörjning. Vidare betonade domstolen att denna 

utgångspunkt grundade sig på att förordnandet ska respekteras även om det samtidigt kan 

medföra att försäkringstagarens familjemedlemmar behandlas olika. Däremot kan en jämkning 

aktualiseras om det är motiverat utifrån allmän rättvisesynpunkt, då ett förmånstagarförordnande 

ingår i en kedja av familjerättsliga handlingar som företagits i syfte att exkludera en specifik 

bröstarvinge från försäkringstagarens tillgångar. I fallet konstaterade HD i vart fall att 

förmånstagarförordnandena hänförliga till de två livförsäkringarna inte skulle jämkas i vidare mån 

än vad underrätterna fastställt.  

Det intressanta i NJA 1995 s. 423 är om det istället varit A och B som överklagat TR:s respektive 

HovR:s dom. HD hade egentligen inte särskilt mycket att ta ställning till, eftersom jämkningen 

medgivits efter TR:s domslut.  Det sagda innebär dock att någon vidare jämkning än 

bröstarvingars laglott i vart fall inte torde förekomma med beaktande av HovR:s bedömning i 

förhållande till HD:s yttrande.  

Ett annat rättsfall från HovR som belyser rättsregelns funktion i praktiken och även samspelet 

mellan FAL 14:7 st. 2 och ÄB 7:4 st. 1 ska även redogöras för. I fallet hade en förmögen man, 

som sysslade med musikinstrument, succesivt sålt sina aktier i sitt aktiebolag och sedermera 

investerat i diverse kapitalförsäkringar. Mannen efterlämnade tre stycken bröstarvingar A, B och 

C. I en av kapitalförsäkringarna ställdes B och C helt utanför förmånstagarförordnandena till 

förmån för A och hans fru samt några övriga familjemedlemmar till mannen.  Den kvarlåtenskap 

som mannen efterlämnade i bouppteckningen uppgick till drygt 4 miljoner kronor och den 

kapitalförsäkring det förelåg tvist om, hade en behållning om cirka 21 miljoner kronor. 

Bröstarvinge C och D yrkade på att förmånstagarförordnandena ledde till ett oskäligt resultat 

gentemot dem samtidigt som fadern haft för avsikt att ordna med successionen efter sig.  

I ovan nämnda rättsfall hade TR, utöver jämkningsfrågan i målet, också att ta ställning till 

huruvida ÄB 7:4 st. 1 om det förstärkta laglottsskyddet kan inverka på en situation som samtidigt 

berör jämkningsregeln i FAL 14:7 st. 2. TR anförde i fallet att en jämkning av ett 

förmånstagarförordnande inte enbart kan ske p.g.a. arvlåtaren, tillika försäkringstagaren, valt att 

fördela sin kvarlåtenskap på ett sätt som innebär att fördelningen avviker från det förstärkta 

laglottsskyddet i ÄB 7:4 st. 1. Utöver detta krävs även att det är fråga om en speciell situation som 
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medför att det ska framstå som befogat och dessutom rimligt att frångå den avlidnes vilja. TR 

konstaterade att fallet inte var av tillräckligt särpräglad karaktär för att jämkningsregeln skulle 

aktualiseras. HovR fastställde TR:s dom i dess helhet.142  

HovR Mål T nr 2386-03 tyder även på att om ett förmånstagarförordnande förekommer krävs 

ändå att situationen måste vara tillräckligt särpräglad för att försäkringstagarens skäl till 

förordnandet ska kunna frångås. Domstolens uttalande torde styrka att förarbetenas ståndpunkt 

särskilt är att beakta beträffande att skälen för förordnandet väger tungt vid den samlade 

bedömning som domstolen har att beakta i det enskilda fallet. B och C var dessutom ekonomiskt 

oberoende vilket torde tyda på att det i sådant fall är svårt få en jämkning att komma till stånd, 

även om arvlåtarens kvarlåtenskap utgör en förhållandevis liten summa i förhållande till de 

försäkringsbelopp som utbetalats till förmånstagarna.  

Enligt förarbetena till FAL 14:7 st. 2 framgår att en jämkning av ett förmånstagarförordnande 

kan ligga särskilt nära till hands till förmån för bröstarvingar, för det fall en försäkringstagare gått 

i nytt gifte eller träffat en ny sambo och äktenskapet eller samboförhållandet enbart varat under 

en kort tidsperiod. Tilläggas ska att en bröstarvinge i samband med detta kan ha haft anledning 

att räkna med att hen skulle få ta del av försäkringsbeloppet, i egenskap av förmånstagare.143 Ett 

intressant fall från TR ska därav belysa att så inte torde vara fallet i praktiken. I målet hade en 

man ingått ett nytt äktenskap och avled mindre än tre månader därefter. Mannen efterlämnade 

sedan ett tidigare äktenskap en bröstarvinge. I fallet erhöll makan i mannens nya äktenskap, i 

egenskap av förmånstagare, försäkringsbeloppet från en livförsäkring och en pensionsförsäkring. 

Försäkringsbeloppet uppgick till sammanlagt över 360 000 kronor varpå bröstarvingen begärde 

jämkning av de båda förmånstagarförordnandena. Mannens kvarlåtenskap uppgick till 0 kronor. 

TR anförde att de ekonomiska aspekterna på ömse sidor var av stor vikt men domstolen vidhöll 

även att en samlad bedömning skulle göras med beaktande av samtliga omständigheter i varje 

enskilt fall. Domstolen lyfte även upp att ett kortvarigt äktenskap kan tala mot att en jämkning 

ska ske i det enskilda fallet. I fallet hade dessutom bröstarvingen inga tillgångar och hade ingen 

taxerad inkomst för året då fadern avled och var dessutom vid tillfället när domen föll arbetslös. 

TR konstaterade ändå att bröstarvingens ekonomiska situation eller de allmänna 

rättvisesynpunkter som framgår av förarbetena inte talade för att en jämkning kunde komma till 

stånd i fallet. Vidare fastslog även domstolen att det belopp som den nya makan erhöll som 

förmånstagare via livförsäkringen var förbrukat i god tro, eftersom hon inte hade vetskap om att 

ett jämkningskrav skulle framställas. Därav hade hon inte möjlighet att återbära detta till 

                                                 
142 HovR Mål T nr 2386-03. 
143 NJA II 1987, s. 145. 
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bröstarvingen. Sammanfattningsvis fastslog domstolen att den anförda jämkningsregeln inte var 

tillämplig på något av de två förmånstagarförordnandena, varpå bröstarvingen inte kunde vinna 

bifall för sin talan i målet.144 Intressant i fallet är att bröstarvingen inte motsatt sig påståendet, 

som den nya makan vidhöll, beträffande att hon förbrukat försäkringsbeloppet från 

livförsäkringen i god tro. Det tenderar vara en påtaglig uppmaning från domstolens sida att 

bröstarvingen skulle kunna vinna framgång genom att motbevisa detta via en process i HovR, 

eftersom TR nämner detta men inte intar en sådan ställning att de nödvändigtvis köper den nya 

makans argument. I synnerhet när makan erhållit ytterligare ett försäkringsbelopp via den i fallet 

nämnda pensionsförsäkringen. Visserligen kan det bero på att det generellt sett är svårare att få 

till stånd en jämkning i en pensionsförsäkring i förhållande till en livförsäkring. Anmärkningsvärt 

i fallet är även att det kortvariga äktenskapet i förhållande till bröstarvingens bristfälliga ekonomi 

inte gavs mer utrymme i domstolens bedömning.  

Ytterligare ett fall från underrätterna som belyser domstolens underlåtenhet att tillämpa 

jämkningsregeln vid ett kortvarigt äktenskap ska framhållas. I fallet hade de två makarna endast 

varit gifta i tio dagar innan de ena maken avled varpå den efterlevande maken, i egenskap av 

förmånstagare, erhöll ett försäkringsbelopp på över 1 600 000 kronor. Tre minderåriga 

bröstarvingar yrkade på att förmånstagarförordnandet skulle jämkas till förmån för dem. 

Domstolen konstaterade däremot att fallet inte varit tillräckligt särpräglat för att en jämkning 

skulle komma till stånd och att tidsaspekten inte hade någon betydelse i fallet. Orsaken var enligt 

domstolen att den efterlevande maken hade tecknat liknande livförsäkringar med den avlidne 

makan som förmånstagare. Vilket vid en sammanvägd bedömning innebar att någon jämkning 

inte skulle ske. Vidare anförde domstolen i sitt resonemang att barnens far hade en hög inkomst 

vilket inte medfört att de drabbades i ekonomiskt hänseende. Det förelåg därför heller inte skäl ur 

allmän rättvisesynpunkt att jämka förmånstagarförordnandet.145Anmärkningsvärt i fallet är att det 

är barnens pappas ekonomi som domstolen tar hänsyn till vid i sin bedömning. Enligt 

ordalydelsen i FAL 14:7 st. 2 är det bröstarvingens ekonomi som ska beaktas vid bedömningen 

och inte den efterlevande förälderns ekonomi. Till viss del är däremot domstolens resonemang 

godtagbart med beaktande av den begränsning som i annat fall skulle kunna ske när makar 

sinsemellan tecknar livförsäkringar med sin partner som förmånstagare. Allt i syfte för att den 

efterlevande partnern ska ges en möjlighet att bo kvar i en gemensam bostad. Annars skulle det 

kunna leda till att ett av de huvudsakliga syftena med att teckna en livförsäkring försvagas, dvs. att 

den efterlevande partnern inte ges möjlighet till att kunna bo kvar i parets gemensamma bostad. 

                                                 
144 TR Mål nr T 2690-13. 
145 TR Mål nr T 14296-14. 
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De flesta banker ställer även krav på att en livförsäkring med förmånstagarförordnande måste 

tecknas för respektive make eller sambo för att banken överhuvudtaget ska bevilja ett bostadslån.  
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5 Analys 

5.1 Inledande analys  

I det här kapitlet kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att analyseras och besvaras. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka gällande rätt beträffande harmonieringen mellan rättsregeln i ÄB 

7:4, om det förstärkta laglottskyddet, och bestämmelsen i FAL 14:7 rörande 

förmånstagarförordnanden i livförsäkringar för att klargöra huruvida ÄB 7:4 uppfyller sin 

funktion i praktiken. För att belysa detta ska i kapitel 5.2 funktionen av ÄB 7:4 st. 1 analyseras för 

att påvisa de gränsdragningsproblem rättsregeln ger upphov till i praktiken. Det förstärkta 

laglottsskyddet ger bröstarvingar ett utvidgat laglottsskydd i förhållande till gåvor som är att 

likställa med ett testamente. Undantagen för när rättsregeln inte ska tillämpas, fastän en gåva 

enligt regeln är att likställa med testamente, redogörs för i kapitel 5.3. Rättsområdet är komplext 

och ger upphov till ett flertal gränsdragningsproblem för på vilket sätt rättsregeln ska tillämpas i 

praktiken. Detta kompliceras ytterligare med beaktande av FAL 14:7 st. 2 beträffande 

förmånstagarförordnanden. Av den orsaken kommer därefter förhållandet mellan ÄB 7:4 st. 1 

och FAL 14:7 st. 2 att belysas i kapitel 5.4. Allt i syfte för att klargöra det komplexa rättsreglernas 

harmoniering. Avslutningsvis kommer i det kapitel 5.5 att redogöras för huruvida ÄB 7:4 st. 1 

eventuellt är i behov av en reform. 

5.2 Tillämpningen av ÄB 7:4 i praktiken 

5.2.1 Vägledande rättsfall för förstärkta laglottsskyddets tillämpning 

Diverse rättsfall som finns på rättsområdet, beträffande det förstärkta laglottsskyddet, har tolkats 

av domstolen och innebörden av rättsregelns rekvisit har till stor del utkristalliserats i rättspraxis. 

Därav kommer lagtextens utformning beträffande det förstärkta laglottsskyddet att analyseras 

härför med beaktande av domstolens tillämpning av ÄB 7:4 st. 1 i praktiken för att klargöra de 

gränsdragningsproblem som rättsregeln ger upphov till. Frågan huruvida lagtextens utformning 

kan anses vara felaktigt formulerad ställdes på sin spets i ett vägledande rättsfall som berör det 

förstärkta laglottsskyddets fundamentala syfte. HD fastslog i rättsfallet NJA 1973 s. 687 att det 

inte krävdes ett kringgående av laglottsreglerna för att rättsregeln skulle kunna aktualiseras. Detta 

går däremot stick i stäv med utformningen av förarbetenas egentliga syfte. Det är 

anmärkningsvärt, eftersom tillkomsten av rättsregeln grundar sig på en reglering för att hindra en 

arvlåtare från att kringgå laglottsreglerna. Rättsfallet är intressant, eftersom rättsläget hade kunnat 

förändras avsevärt om domstolen ansett att ett kringgående av laglottsreglerna krävts, från 

arvlåtarens sida för att kunna tillämpa rättsregeln. Det torde, likväl som Walin framhävde i sin 

kritik, utmynnat i en alltför subjektiv bedömning för rättsregelns tillämpningsområde i praktiken. 
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Trots allt var tanken att rättsregeln skulle tillämpas restriktivt i praktiken av vad som framgår 

enligt förarbetena även om bestämmelsens huvudsakliga syfte består i att skydda bröstarvingars 

rätt till laglott. Intressant ur rättsutvecklingssynpunkt hade varit om domstolen dömt i favör till 

att ett kringgående krävts. Därav kan det ifrågasättas huruvida så blivit utfallet om inte Walin 

framfört sin kritik mot rättsregelns utformning året innan domstolens dom vann laga kraft. Utan 

Walins uttalande hade rättsläget kunnat utvecklas i en helt annan riktning, vilket även styrker 

digniteten för rättsfallet samt rättspraxis inverkan på rättsregelns fortsatta rättsutveckling. 

Det förefaller logiskt att domstolen valde att ta hänsyn till Walins ståndpunkt i frågan, eftersom 

ett kringgående av laglottsreglerna torde vara svårare att bevisa till skillnad från ett antagande hos 

en arvlåtare att hen haft för avsikt att ordna successionen efter sig. Därmed inte sagt att ett 

antagande att arvlåtaren haft för avsikt att ordna successionen emellertid inte leder till en 

subjektiv bedömning. Fallet medför även att prejudikaten på rättsområdet har en större dignitet 

på rättsområdet än vad lagtextens ordalydelse samt rättsregelns förarbeten har, eftersom 

ändamålet med regeln får stå åt sidan i förhållande till domstolens tolkningsutrymme.    

5.2.2 Det extensiva gåvobegreppet 

Som redogjorts för i kapitel 3.3.2 har gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1 givits ett extensivt 

tillämpningsområde. Enligt rättspraxis på området innefattas inte endast ordinära gåvor utan även 

andra rättshandlingar som utgörs av en benefik karaktär. Rättsfallet NJA 1985 s. 414 ska särskilt 

uppmärksammas, eftersom fallet har bidragit till utvecklingen på rättsområdet och påvisar att 

rättsregelns gåvorekvisit inte ska tolkas lika restriktivt som ordalydelsen antyder vid en första 

anblick. I fallet medförde det att en serie rättshandlingar som en arvlåtare företagit såsom en 

bodelning inom äktenskapet i samband med att ett äktenskapsförord upprättats träffades av 

gåvorekvisitet, eftersom serien av rättshandlingar företagits i syfte att arvlåtaren haft för avsikt att 

ordna med successionen efter sig. 

Vidare ska även rättsfallet NJA 1963 s. 345 uppmärksammas där en boskillnad, enligt numera 

upphävda GB, också träffades av gåvobegreppet i rättsregeln. Fallet torde ha påverkat utgången, i 

redan nämnda NJA 1985 s. 414, beträffande gåvobegreppets extensiva karaktär. Att gåvorekvistet 

tolkas extensivt förefaller logiskt annars hade makar tämligen enkelt kunna undgå det förstärkta 

laglottsskyddet. Detta genom att enbart undvika att upprätta gåvohandlingar sinsemellan och 

istället företa flertalet övriga dispositioner såsom bodelning under äktenskap i samband med 

upprättandet av ett äktenskapsförord för att kringgå reglerna om laglott. Ett rättsfall som däremot 

förespråkar det motsatta är RH 2011:38 där rättsregeln inte blir tillämplig. Fallet torde ytterligare 

utvidga makars frihet att förordna om egendomsordningen inom sitt äktenskap, i förhållande till 
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det förstärkta laglottsskyddet. Ett kringgående av laglottsreglerna kan därför tämligen enkelt 

genomföras sinsemellan makar, utan att rättshandlingarna kan angripas. Det bör påpekas att 

rättsregelns tillämpningsområde i slutändan avgörs i det enskilda fallet av domstolen, eftersom 

rättsläget är oklart beträffande vilka rättshandlingar som faktiskt innefattas i gåvobegreppet. För 

att förtydliga råder det exempelvis oklarhet för huruvida förmånstagarförordnanden bör kunna 

innefattas i det extensiva gåvobegreppet i rättsregeln. Dessutom är det en svår 

gränsdragningsproblematik att fastställa huruvida olika benefika överlåtelser i det enskilda fallet 

ska träffas av rättsregeln.   

Ytterligare ett fall som belyser problematiken för rättsregelns tillämpningsområde samt dess vaga 

ordalydelse är fallet HovR Mål T nr 3008-13. I fallet hade en serie rättshandlingar företagits 

mellan makarna och en bodelning under bestående äktenskap träffades av gåvobegreppet i ÄB 

7:4 st. 1. Fallet påvisar att centrala momentet i det extensiva gåvobegreppet är att det enbart är 

det benefika inslaget i rättshandlingen som företagits som ska återbäras till den avlidnes 

kvarlåtenskap. För att exemplifiera den tolkning som domen påvisar ska följande anföras. Om en 

avliden make ägt en fastighet som bortgivits och fastigheten, i dess helhet, består av den avlidne 

makens giftorättsgods och en bröstarvinge påkallar jämkning, av gåvan enligt ÄB 7:4 st. 1, är det 

enbart den del i fastigheten som inte den efterlevande maken har giftorättsanspråk i som ska 

återbäras till kvarlåtenskapen. I förevarande exempel har den efterlevande maken enbart 

giftorättsanspråk i halva fastigheten, eftersom en bodelning genomförts p.g.a. äktenskapsskillnad 

genom dödsfall. Vilket således medför att enbart halva fastighetens värde ska återföras till den 

avlidnes kvarlåtenskap vid laglottsberäkningen. För det fall en make istället innehar en fastighet 

som enligt äktenskapsförord i dess helhet utgör enskild egendom och denna sedermera överlåts 

genom upprättande av en gåvohandling, på arvlåtarens dödsbädd, torde hela gåvan återföras till 

kvarlåtenskapen för beräkningen av laglotten. Vilket implicit kan utläsas i HovR Mål T nr 3008-

13, däri betonas att det endast är den del av gåvan som utgörs av en benefik karaktär som ska 

återföras till dödsboet vid laglottsberäkningen. Fallet har ett stort rättskällevärde för hur 

laglottsberäkningen ska genomföras i praktiken. Fallet väcker även intressanta frågor för huruvida 

förmånstagarförordnanden ska innefattas i gåvobegreppet. Detta kommer att analyseras grundligt 

i kapitel 5.4.  

5.3 Undantag för tillämpningen av det förstärkta laglottsskyddet  

5.3.1 Undantag när särskilda skäl är för handen 

Innebörden av undantagsregeln i AB 7:4 st. 1 när särskilda skäl äro däremot har klargjorts av 

justitieråd Walin i rättsfallet NJA 1940 s. 54. Däri fastslogs att en jämkning, enligt ÄB 7:4 st. 1, 
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antingen kan underlåtas eller begränsas. En förutsättning för ett sådant förfarande i enlighet med 

undantagsregeln, är beroende på om det i varje enskilt fall föreligger billighetsskäl som talar emot 

att en jämkning helt eller delvis ska komma till stånd. Det finns däremot inte någon uttömmande 

lista på vilka specifika situationer som kan anses träffas av undantagsregeln. Det ger upphov till 

en än mer subjektiv bedömning än vad som torde ha varit ändamålet med rättsregeln i ÄB 7:4 st. 

1, eftersom vitt skilda situationer kan träffas av undantagsbestämmelsen. Det utvidgar således 

undantagsregelns tillämpningsområde och kan medföra att huvudregeln blir mer snävt tolkad. 

Dessutom blir det förstärkta laglottsskyddets tillämpningsområde än mer svår konkretiserat för 

att kunna specificera vilka situationer som leder till att en tillämpning av det förstärkta 

laglottsskyddet ska aktualiseras. En utgångspunkt domstolen har att förhålla sig till är i vart fall att 

tillämpningen av ÄB 7:4 st. 1 inte får leda till ett materiellt otillfredsställande resultat. För att 

exemplifiera kan det vara när den bortgivna egendomen inte går att återställa i sitt ursprungliga 

skick. Ett par prejudikat belyser när särskilda skäl varit för handen och aktualiserat 

undantagsregeln i praktiken. I NJA 1942 s. 609 när ett hembiträde erhållit ersättning för ett väl 

utfört arbete tjänsten ansågs särskilda skäl mot en jämkning föreligga. Ett annat fall, NJA 1954 s. 

517, där undantagsregeln tillämpades var när en bröstarvinge utnyttjat sin mor ekonomiskt, 

eftersom särskilda ansågs vara för handen. Det senare fallet torde statuera exempel för att avvärja 

sig från att brottsliga handlingar genomförda av bröstarvingar skulle kunna löna sig i syfte att 

erhålla sin laglott.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att undantagsregeln fyller sin funktion med tanke på att 

förarbetena stadgar att en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet som utgångspunkt ska ske 

tämligen restriktivt.  Även om rekvisitet således utmynnar i en subjektiv bedömning som gör 

rättsregeln mer oklar torde det annars kunna leda till att det förstärkta laglottsskyddet på lång sikt 

gavs ett alltför vidsträckt tolkningsutrymme. Det skulle dessutom ur ett samhälleligt perspektiv 

kunna leda till att människor inte tordas ge gåvor till närstående eller till nära vänner för att det 

eventuellt skulle leda till komplikationer för de efterlevande. 

5.3.2 Ett på de egna förhållandena under livstiden riktat intresse   

Ett annat undantag från tillämpningen av det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4 st. 1 kan i 

grunden härledas från förarbetena, men undantaget har huvudsakligen utkristalliserats i 

rättspraxis. NJA 1998 s. 534 belyser problematiken då det finns två stycken motstående intressen. 

Det ena är visserligen att arvlåtaren haft för avsikt att ordna med successionen efter sig. Det 

andra är när arvlåtaren haft ett på de egna förhållandena, under livstiden riktat intresse av att hen 

företagit rättshandlingen. I fallet kan det utrönas att en helhetsbedömning ska göras i det enskilda 
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fallet för det fall en gåva är att likställa med ett testamente, då arvlåtaren haft för avsikt att ordna 

successionen efter sig samtidigt som hen haft ett riktat intresse med gåvan. Det kan utrönas att 

sådana fall särskilt är hänförliga till generationsskiften, även om också övriga situationer kan leda 

till att de båda intressena är för handen samtidigt och domstolen har att genomföra en 

helhetsbedömning. Det kan även konstateras efter utlåtanden i rättspraxis, särskilt i det redan 

nämnda NJA 1998 s. 534 och även i det s.k. Bonnier-fallet att företagsintresset väger tyngre än en 

bröstarvinges rätt till laglott. Det torde grunda sig på att den som överlåter ett familjeföretag har 

för avsikt att låta företaget leva vidare inom familjen, vilket visserligen är förståeligt. Det bör dock 

funderas kring om det inte alltid finns ett under livstiden riktat intresse från gåvogivarens sida att 

vilja behålla sitt företag inom familjen. Genom ett sådant resonemang som domstolen framfört i 

såväl NJA 1998 s. 534 samt Bonnier-fallet, torde generationsskiften tämligen enkelt kunna bli 

fredade mot det förstärkta laglottsskyddets tillämpningsområde. Det är därför inte förvånande att 

partsombudet i Bonnier-fallet tar ledning av förevarande HD fall i sitt resonemang för att vinna 

bifall i sin talan. Fallet påvisar tydligt även de två olika ställningstagandena som vardera 

partsombud har att beakta vid sina respektive resonemang i en eventuell domstolsprocess. Den 

part som vill att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras kommer hävda att det inte 

föreligger något under livstiden riktat intresse i fallet och att rättshandlingen företagits i syfte att 

arvlåtaren ordnat med successionen efter sig. Motpartsombudet kommer motsatsvis argumentera 

för att ett under livstiden riktat intresse är för handen för att tillgodose företagets fortlevnad inom 

familjen och därav kan inte arvlåtarens syfte varit att ordna med successionen efter sig. Med tanke 

på de två ovan angivna rättsfallen har rättsregeln i det närmaste blivit överspelad i förhållande till 

om arvlåtaren haft en riktat intresse att hen företagit rättshandlingen för generationsskiften. 

Anmärkningsvärt får det anses vara att företagsintresset väger tyngre i förhållande till en 

bröstarvinges rätt till laglott, i vart fall om det föreligger ett under livstiden riktat intresse att 

rättshandlingen företagits. I slutändan ska emellertid framhållas att målet till stor del beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Däremot torde det vara så att det allt som oftast föreligger 

ett under livstiden riktat intresse att gåvogivaren vill bibehålla ägarkretsen inom familjen vid 

generationsskiften.  Det skulle kunna medföra att b.la särkullbarn drabbas negativt vad gäller 

deras rätt till laglott, vilket är särskilt påtagligt i Bonnier-fallet. 

5.4 Förhållandet mellan ÄB 7:4 st. 1 och FAL 14:7 st. 2 

Relevant för att besvara uppsatsens frågeställningar är huruvida det finns förutsättningar att 

kunna kringgå laglottsreglerna genom att teckna en livförsäkring med förmånstagarförordnande 

och vilka dessa förutsättningar i sådana fall är. Ett av få fall som tagits upp till prövning och som 

relevant för tillämpningsområdet för FAL 14:7 st. 2 ställt i relation till ÄB 7:4 st. 1 är NJA 1995 s. 
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423. I fallet gör TR och HovR en närmast systematisk tolkning som grundar sig på närliggande 

rättsregler inom arvsrättens område för att konkretisera rättsregelns funktion i praktiken. Det kan 

i princip antydas att det var tveksamt om en jämkning ens skulle ha kommit till stånd i fallet enligt 

HD, eftersom domstolen i fallet stadgar att en jämkning i vart fall inte ska ske i vidare mån än 

vad laglottsreglerna anger. Orsaken var att såväl TR som HovR ansåg att en jämkning var för 

handen p.g.a. allmänna rättviseskäl och motparten som förlorade målet inte överklagade detta till 

en högre instans. Vilket således ger upphov till att rättsfallet till viss del kan anses ha ett begränsat 

rättskällevärde i förhållande till jämkningsregelns tillämpningsområde. För att förtydliga kan det 

däremot å ena sidan av HD:s dom utläsas att en jämkning inte kan ske i vidare mån än vad 

reglerna om laglott stadgar. Det ger för handen ett resultat som genomsyrar de båda 

rättsreglernas relevans i förhållande till varandra. Emellertid kan det å andra sidan påvisas att en 

jämkning inte borde ha kommit till stånd eller att jämkningen i vart fall skulle blivit lägre. Med det 

i beaktande samt att tidsfristen för att väcka talan för att få en jämkning till stånd i respektive 

rättsregel i princip är identiska, tenderar det till att rättsreglerna till viss del harmonierar och har 

en viss stringens mellan varandra. Även om HD fastställer underrätternas domslut kan det 

ifrågasättas huruvida en jämkning ens borde kommit till stånd av vad som kan utläsas ur 

domskälen. Det ger en uppfattning om att rättsregeln även enbart ska tillämpas i särpräglade fall 

även om en bröstarvinges laglott kränkts. 

Rättspraxis som berör tillämpningen av jämkningsregeln i FAL 14:7 st. 2 har, liksom Walin 

påvisat att det är svårt att vinna framgång i en process där en part vill få en jämkning till stånd. 

Av vad som kan utläsas av relevanta rättsfall på rättsområdet är möjligheten att vinna framgång 

genom att yrka på att jämkningsregeln ska aktualiseras till synes minimal. Ett rättsfall från 

underrätterna där en efterlevande maka gynnades till nackdel för arvlåtarens bröstarvingar är av 

intresse. Fallet påvisar att jämkningsregeln inte torde träffa minderåriga barn som tillgodosetts sin 

försörjning av den överlevande föräldern. Det är anmärkningsvärt att domstolen i målet inte 

anser att jämkningsregeln ska aktualiseras, eftersom barnen är minderåriga vilket är en av 

grundstenarna till att kunna få en jämkning till stånd, enligt förarbetena till FAL 14:7 st. 2. 

Intressant i fallet är även att TR tar sikte på barnens faders ekonomi när det enligt ordalydelsen i 

rättsregeln är bröstarvingarnas respektive ekonomi som åsyftas. Även om föräldrar har 

försörjningsplikt för minderåriga barn är det fortfarande inte förälderns respektive ekonomi som 

ska beaktas, enligt rättregelens utformning vid en bedömning i det enskilda fallet. Denna aspekt 

berörs inte i förarbetena till jämkningsregeln vilket innebär att lagstiftaren antingen inte haft detta 

i åtanke eller förutsatt att detta ska vara underförstått att försörjningsplikten ska beaktas. Ett 

tydliggörande beträffande detta vore därför önskvärt. En intressant aspekt är utfallet blivit det 
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motsatta och en jämkning kommit till stånd för det fall fadern inte haft en godtagbar ekonomisk 

ställning och haft möjlighet att klara försörjningen för sina barn. Utöver detta hade arvlåtarens 

äktenskap enbart varat i tio dagar vilket innebär att rättsregeln, med beaktande av domstolens 

avgörande, utmynnar i att tillämpningsområdet blir restriktivt gällande kortvariga äktenskap. 

Detta tydliggörs även i TR Mål nr T 2690-13 där ett äktenskap som endast varat i tre månader 

inte föranledde att jämkningsregeln aktualiserades. De båda ovan nämnda rättsfallen påvisar att 

även om en väldigt kort tid förflutit efter det att äktenskap ingåtts, beaktas inte äktenskapets 

kortvariga längd i särskilt stor utsträckning för att jämkningsregeln ska kunna aktualiseras. Att 

detta inte beaktas vid bedömningen är anmärkningsvärt, eftersom förarbetena uttryckligen 

påvisar att kortvariga äktenskap kan tala för att en jämkning bör kunna komma till stånd. Detta 

ger tillämpningsområdet för FAL 14:7 st. 2 ett alltmer restriktivt tillämpningsområde än vad 

lagstiftaren i grunden förmodligen haft för avsikt. Fallet belyser därför relevansen och den starka 

ställning skälen till förordnandet de facto har i förhållande till övriga aspekter i den 

helhetsbedömning som domstolen har att beakta i varje enskilt fall beträffande FAL 14:7 st. 2.  

Förarbetenas uttalanden om att en försäkringstagare, tillika arvlåtare, inte torde lämna sina barn 

utan en nöjaktig försörjning när hen tecknar en livförsäkring med förmånstagarförordnande är en 

närmast orealistisk förklaring, i vart fall med beaktande av de ovan nämnda rättsfallen. Många 

gånger när en livförsäkring tecknas är det dessutom främst i syfte att kunna möjliggöra för att 

försäkringstagarens efterlevande- make eller sambo ska kunna bo kvar efter det att 

försäkringstagaren avlidit. Än mer anmärkningsvärt kan förarbetenas anförande utläsas, eftersom 

det kan finnas fullt respektabla skäl till att en försäkringstagare gör åtskillnad på sina 

bröstarvingar. Vidare framgår att det kan finnas ett specifikt syfte redan vid upprättandet av 

förmånstagarförordnandet att en bröstarvinge inte ska få ta del av försäkringsbeloppet. Det 

framgår till exempel att ett förmånstagarförordnande kan ha upprättats för att tillgodose de yngre 

barnen i en ny kull, för det fall dem är minderåriga, eller om någon av försäkringstagarens barn 

lider av en kronisk sjukdom och därför anses vara i större behov av hjälp för sin framtida 

försörjning. Enligt förarbetena kan det därav motsatsvis utläsas att för de fall en arvlåtare 

utformat ett förmånstagarförordnande, i syfte att utesluta en bröstarvinge, anses detta inte utgöra 

ett fullt respektabelt skäl. Om det inte är ett respektabelt skäl kan det ifrågasättas varför den 

möjligheten överhuvudtaget ska möjliggöras för en arvlåtare. Möjligtvis kan det vara det klumpigt 

uttryckt eller en omedveten felskrivning, eftersom det fundamentala med utformningen av det 

förstärkta laglottsskyddet är att inte underminera en bröstarvinges rätt till laglott. FAL 14:7 st. 2 

ger till synes den motsatta effekten, vilket medför att en rättsregel inom försäkringsrätten de facto 

kan åsidosätta arvsreglerna i praktiken. Frågan är om denna utformning har gett en av lagstiftaren 
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önskvärd effekt, eftersom rättsregeln enligt rättspraxis har ett tämligen snävt tillämpningsområde. 

Med tanke på att ett förmånstagarförordnande i princip inte kan jämkas, i vart fall enligt FAL 

14:7 st. 2, torde svaret vara nej. Ett kringgående av laglottsreglerna kan således tämligen enkelt 

genomföras genom att försäkringstagaren, tillika arvlåtaren, tecknar en livförsäkring med ett 

förmånstagarförordnande. Det leder följaktligen till att bröstarvingars rätt till laglott 

undermineras.  

Det kan däremot te sig till att ett förmånstagarförordnande borde kunna inbegripas i det 

extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1. Ett förmånstagarförordnande är en dödsrättshandling 

liksom ett testamente och ett förmånstagarförordnande har liknande särdrag som såväl gåvor och 

som testamenten. Vidare består ett förmånstagarförordnande av en benefik överlåtelse där 

mottagaren inte har någon onerös förpliktelse i egenskap av motprestation att utge till 

gåvogivaren. Walin påpekar dessutom att ett förmånstagarförordnande kan manipuleras likt andra 

rättshandlingar på familjerättens område. Med beaktande av att NJA 1985 s. 414 har givit 

gåvobegreppet en mer extensiv innebörd än vad ordalydelsen anger kan fallet ge upphov för en 

tolkning att öppna upp för att en tillämpning av ett förmånstagarförordnande kan träffas av ÄB 

7:4 st. 1. Det med beaktande av att ensidiga överlåtelser av benefik karaktär innefattas i det 

extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1. En livförsäkring med förmånstagarförordnande som 

innehåller ett stort försäkringsbelopp kan dessutom manipuleras på motsvarande sätt som genom 

upprättandet av rättshandlingar inom familjerättens område. Det medför att ett 

förmånstagarförordnande torde kunna ingå i ett led av rättshandlingar som företagits i syfte att 

utesluta en eller flera bröstarvingar från att ta del arvlåtarens tillgångar. För att kringgå 

laglottsreglerna torde emellertid en livförsäkring med förmånstagarförordnande vara ett mer 

effektivt instrument för arvlåtaren till skillnad från att upprätta ett testamente där laglotten måste 

beaktas vid fördelningen av kvarlåtenskapen. För det fall arvlåtaren avser att göra åtskillnad på 

sina bröstarvingar samt underlåta att beakta laglottsreglerna ges en större frihet för detta i en 

livförsäkring med förmånstagarförordnande och kan som tidigare nämnts således spela ut 

laglottens betydelse till stor del. Enda sättet att begränsa denna verkning som FAL 14:7 st. 2 givit 

upphov för praktiken, då rättsregelns tillämpningsområde är restriktivt, torde vara att 

förmånstagarförordnanden innefattas i det extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1. Med det i 

beaktande samt det extensiva gåvobegreppet som utkristalliserats i rättspraxis, i ÄB 7:4 st. 1, 

torde detta tyda på att ett förmånstagarförordnande skulle kunna innefattas i gåvobegreppet i 

rättsregeln. Ett prejudikat som behandlar problematiken på rättsområdet vore därför önskvärt.  

För att styrka resonemanget kring att förmånstagarförordnande, i det enskilda fallet torde kunna 

träffas av gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1 har de facto FAL 14:7 st. 2 i teorin inget krav på redovisning 
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i en bouppteckning. Enligt Skatteverkets handledning för bouppteckningar m.m., framställs inget 

krav på att beloppet ska anges och dessutom finns inget uttryckligt lagstöd för att beloppet ens 

ska anges enligt reglerna i ÄB. Därav är det anmärkningsvärt, utefter vad som kan utläsas ur 

lagtexten i ÄB 20:5 st. 2, att det enbart framgår att det ska antecknas i bouppteckningen att det 

finns ett förmånstagarförordnande hänförlig till en livförsäkring. Det medför att det i praktiken 

skulle kunna bli omöjligt att föra en process, för det fall en part vägrar ange värdet av ett 

försäkringsbelopp i ett förmånstagarförordnande vid bouppteckningsförrättningen. Visserligen 

torde denna problematik undanröjas med beaktande av att försäkringsbolag där försäkringen är 

tecknad brukar utfärda ett bouppteckningsintyg beträffande det belopp som utfaller till 

förmånstagaren vid försäkringsfallet. Enligt lagtextens utformning i ÄB ger detta emellertid 

upphov till förvirring och det vore önskvärt från lagstiftarens sida att förtydliga vad som gäller 

angående detta. Betonas ska att en bedömning givetvis måste göras i det enskilda fallet för att 

avgöra huruvida förmånstagarförordnanden ska träffas av rättsregeln i ÄB 7:4 st. 1. På samma 

sätt som en bedömning genomförs i varje enskilt fall beträffande rättshandlingar, då flera 

bodelningar under bestående äktenskap i samband med upprättandet av ett eller flera 

äktenskapsförord företagits. Allt i syfte för att inte fullständigt underminera 

förmånstagarförordnandens betydelse i praktiken. För att förtydliga resonemanget borde därför 

samma bedömning göras beträffande förmånstagarförordnanden likt den bedömning som 

genomförs rörande övriga rättshandlingar som träffas av det förstärkta laglottsskyddet. För det 

fall ett förmånstagarförordnande företagits i syfte att gåvogivaren, tillika arvlåtaren, haft för avsikt 

att ordna med successionen efter sig bör förordnandet innefattas i det extensiva gåvobegreppet i 

ÄB 7:4 st. 1. Detta torde framgå genom den rättspraxis som utformats på området, eftersom en 

livförsäkring med förmånstagarförordnanden i praktiken kan likställas med ett testamente på 

samma sätt som övriga rättshandlingar på familjerättens område som utgörs av benefika inslag. 

Allt i syfte för att inte möjliggöra ett kringgående av laglottsreglerna, vilket 

förmånstagarförordnanden genom en studie av rättspraxis på rättsområdet för FAL 14:7 st. 2 till 

synes ger upphov för. Det ska även i sammanhanget klargöras att det vore orimligt om varje 

förmånstagarförordnandena skulle kunna bli föremål för jämkning. För det fall ett 

förmånstagarförordnande exempelvis tecknats i syfte att en efterlevande make ska beredas tillfälle 

att bo kvar i makarnas gemensamma bostad bör däremot inte ett sådant 

förmånstagarförordnande innefattas i det extensiva gåvobegreppet i ÄB 7:4 st. 1. Denna gräns 

kan visserligen vara svår att fastställa men en utgångspunkt bör i vart fall enligt min mening 

innefatta situationer, då en bank kräver att makarna tecknar en livförsäkring med varandra som 

förmånstagare för att makarna ska beviljas lån för att införskaffa en gemensam bostad.   
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Ett annat rättsfall som belyser frågan om ÄB 7:4 st. 1 i förhållande till FAL 14:7 st. 2 är HovR 

2386-03. Intressant i förevarande fall i sammanhanget hade varit om sönerna inte varit 

ekonomiskt oberoende, eftersom denna aspekt till synes är till deras nackdel beträffande den 

förhållandevis låga bobehållningen i förhållande till försäkringsbeloppen. Detta styrker 

resonemanget att ett förmånstagarförordnande således till och med kan ges en starkare ställning 

än ett testamente i vart fall i förhållande till ÄB 7:4 st. 1. Detta beror dock på omständigheterna i 

varje enskilt fall, eftersom detta specifika fall berörde bröstarvingar som var ekonomiskt 

oberoende. Vidare tydliggör även domen ytterligare att skälen för förordnandet väger tyngre än 

att försäkringstagaren inte får göra åtskillnad på sina familjemedlemmar. Den uppmärksamme 

läsaren kan också konstatera att den förhållandevis låga bobehållningen, i förhållande till de höga 

beloppen, i kapitalförsäkringarna inte har någon betydelse vid domstolens bedömning. Detta 

tydliggörs även i TR Mål nr T 2690-13 när den avlidnes kvarlåtenskap uppgick till 0 kronor och 

livförsäkringarna tillsammans uppgick till en summa över 360 000 kronor. Förarbetena påvisar att 

det kan vara en aspekt som domstolen har att beakta vid en sammanvägd bedömning i det 

enskilda fallet, även om utgångspunkten som tidigare nämnts är att förordnandet ska respekteras. 

Däremot är det inget som varken domstolen eller parternas ombud tycks ha varit uppmärksamma 

på. Förtydligas ska utöver detta att även bröstarvingarnas ekonomiska ställning för det fall någon 

av dem begär en jämkning enligt FAL 14:7 st. 2 har stor betydelse i förhållande till att 

förordnandet ska respekteras. Med beaktande av att möjligheten till att vinna framgång genom att 

föra en process på FAL 14:7 st. 2 till synes är minimal kan det ifrågasättas för vilka situationer 

som faktiskt föranleder en jämkning i praktiken. Viss möjlighet att vinna framgång borde kunna 

anses vara för handen för det fall en bröstarvinge, som lämnats utanför 

förmånstagarförordnandet, lider av något fysiskt eller psykiskt handikapp som medför att hen 

inte kan klara sin försörjning på egen hand. Det finns dessvärre inga rättsfall rörande detta och 

därav ingen konkret grund för att så verkligen blir utfallet i en sådan situation med tanke på att 

förarbetena och i synnerhet praxis vid en första anblick gör förmånstagarförordnande så pass 

svåra att jämka. Det med beaktande av skälen för förordnandet som tidigare nämnts väger tungt i 

förhållande till övriga aspekter. Detta torde även ge upphov till att förmånstagarförordnanden 

bör kunna innefattas i det förstärkta laglottsskyddets extensiva gåvobegrepp för det fall den 

livförsäkring som förordnandet är hänförlig till, tecknats i syfte att försäkringstagaren, tillika 

arvlåtaren, haft för avsikt att ordna med successionen efter sig. Allt i syfte att förhindra ett 

möjliggörande inom försäkringsrättens område från att kringgå det förstärkta laglottsskyddet på 

arvsrättens område. Vilket annars riskerar att underminera tillämpningsområdet av ÄB 7:4 st. 1 i 

praktiken. 
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5.5 Vore en reform av det förstärkta laglottsskyddet önskvärd 

För att besvara uppsatsens frågeställningar ska det redogöras för om det vore önskvärt med en 

reform av det förstärkta laglottsskyddet för att rättsregeln inte ska förlora sin tänkta funktion i 

praktiken samt hur en sådan reform i sådana fall bör se ut. Huruvida en reform av det förstärkta 

laglottsskyddet ska genomföras för att rättsregeln inte ska förlora sin tänkta funktion i praktiken 

har i doktrinen varit föremål för diskussion. Justitierådet Gösta Walin resonerade b.la. år 1972 i 

den kritik han riktade, mot det förstärkta laglottsskyddet, huruvida ordalydelsen fortsatt skulle 

kvarstå i dess nuvarande stadgande eller om rättsregeln skulle tillges en justering. Allt i syfte för 

att rättsregeln bättre skulle återspegla regelns grundläggande syfte dvs. att förhindra ett 

kringgående av laglottsreglerna. Walin framhöll att han däremot förespråkade att ordalydelsen 

borde behållas som den var stadgad med beaktande av att undvika det subjektiva rekvisit 

rättsregeln annars skulle ge upphov till. Vilket utfallet däremot hade blivit om det krävts ett 

kringgående från arvlåtarens sida för att kunna aktualisera rättsregeln i praktiken. Jag instämmer 

delvis med Walins synpunkt att ett kringgående torde vara svårt att bevisa och att det därav skulle 

leda till en subjektiv bedömning i varje enskilt fall. Däremot leder det förstärkta laglottsskyddets 

nuvarande utformning likväl till ett subjektivt gåvorekvisit för det fall en rättshandling ska 

omfattas av rättsregelns tillämpningsområde. I dagsläget föreligger en gråzon för olika 

rättshandlingar, i varje enskilt fall, för huruvida rättsregeln ska aktualisera det förstärkta 

laglottsskyddet eller inte. För att förtydliga resonmangent har rättsfall såsom, NJA 1985 s. 414, 

HovR T 3008-13 samt RH 2011:38 påvisat att utfallet, i varje enskilt fall, kan variera beroende på 

omständigheterna efter det att en helhetsbedömning genomförts. I synnerhet torde rättsfallet RH 

2011:38 ge upphov för att makar, som anlitar en skicklig jurist eller advokat, tämligen enkelt torde 

kunna ändra om egendomsordningen inom äktenskapet, i syfte att arvlåtaren på ett legitimt sätt 

kan kringgå laglottsreglerna. Även om den faktiska avsikten varit att ordna successionen efter sig. 

Det leder till en viss underminering av det förstärkta laglottsskyddets tilltänkta syfte. Ovan 

nämnda rättsfall RH 2011:38 utmynnar i vart fall i att en bodelning under äktenskapet i samband 

med upprättandet av ett äktenskapsförord inte föranleder att ÄB 7:4 st. 1 ska aktualiseras. Detta 

får i och för sig anses godtagbart, eftersom makars rättigheter att förordna om 

egendomsordningen inom äktenskapet annars skulle kunna omintetgöras.  

För att få en enhetlig stringens för rättsregelns tillämpningsområde torde det förstärkta 

laglottsskyddets gåvobegrepp däremot kunna justeras till att innefatta rättsliga dispositioner 

innehållande benefika överlåtelser som till syftet är att likställa med ett testamente. Ovan nämnda 

NJA 1985 s. 414 tenderar dessutom att ge upphov till att förmånstagarförordnanden som tidigare 

nämnts bör kunna innefattas i det extensiva gåvobegreppet i rättsregeln. Om försäkringstagaren 
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tecknat försäkringen med förmånstagarförordnande i syfte att ordna successionen efter sig, i 

enlighet med förutsättningarna för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras torde ett 

förmånstagarförordnande kunna träffas av det extensiva gåvobegreppet (Detta har behandlats 

utförligt i kapitel 5.4). Det vore därför önskvärt från lagstiftarens sida att tydliggöra huruvida 

förmånstagarförordnanden ska innefattas i det förstärkta laglottsskyddets extensiva gåvobegrepp 

eller inte. Betonas ska att en bedömning förvisso får genomföras i varje enskilt fall. Allt i syfte att 

klargöra tillämpningsområdet för verksamma jurister och gemene man i den redan komplexa 

rättsregeln i ÄB 7:4 st. 1. En samordning beträffande vilka benefika överlåtelser som ska 

innefattas i gåvorekvisitet borde härför tydliggöras. Sammanfattningsvis vore därför en reform av 

det förstärkta laglottsskyddet önskvärd.  
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6 Slutsats 

En intressant aspekt rörande harmonieringen mellan ÄB 7:4 st. 1 och FAL 14:7 st. 2 är att det 

grundläggande syftet med tillkomsten av det förstärkta laglottsskyddet var att rättsregeln syftade 

till att förhindra ett kringgående av laglottsreglerna. Som tidigare berörts i uppsatsen gällande 

förarbetena i FAL 14:7 st. 2 kan det finnas vissa orsaker som gör att försäkringstagaren, tillika 

arvlåtaren, vill göra åtskillnad på sina barn. Det innebär att ett förmånstagarförordnande i en 

livförsäkring kan sätta laglottsreglerna ur spel genom att arvlåtaren investerar majoriteten av sina 

tillgångar i livförsäkringar. Det är anmärkningsvärt med beaktande av ett en livförsäkring ofta 

utgör den största tillgången i den avlidnes förmögenhet. När FAL 14:7 st. 2 dessutom tillämpas 

restriktivt i praktiken, eftersom det enbart går att vinna bifall i särpräglade fall torde ett 

kringgående av laglottsreglerna möjliggöras tämligen enkelt. Detta genom att teckna en 

livförsäkring med förmånstagarförordnande, till skillnad från att upprätta ett testamente där 

testatorn, tillika arvlåtaren, har att beakta laglottsreglerna. För att betrakta FAL 14:7 st. 2 ur ett 

samhälleligt perspektiv torde också en ekonomisk aspekt vägas in för rättsregeln 

tillämpningsområde som utkristalliserats i rättspraxis. Diverse försäkringsbolag och banker skulle 

kunna förlora potentiella kunder samt den vinst som genereras för det fall folk blev avskräckta 

och därför avstod från att exempelvis teckna livförsäkringar, med anledning av att 

förmånstagarförordnande kunde jämkas tämligen enkelt. Utöver det skulle även en efterlevande 

make eller sambo kunna missgynnas genom att det enda sättet, ur ekonomiskt hänseende, för den 

efterlevande att ges möjlighet att bo kvar i en gemensam bostad är genom att teckna en 

livförsäkring.  

Även om avsikten med ÄB 7:4, vid dess tillkomst, visserligen var avsedd att tillämpas restriktivt i 

praktiken kan det till synes te sig att rättsregeln undermineras till nackdel av en bestämmelse på 

försäkringsrättens område. Harmonieringen mellan rättsreglerna är i dagsläget en gråzon och kan 

anses svävande och förefaller därav inte vara särskilt effektiv i förhållande till det förstärkta 

laglottsskyddets förmån. FAL 14:7 st. 2 kan till viss del urholka bestämmelsen i ÄB 7:4 st. 1 

genom att ett oskäligt förmånstagarförordnande innehållande ett stort försäkringsbelopp i princip 

inte kan jämkas enligt FAL 14:7 st. 2. Liksom Walin förespråkat, kan däremot ett 

förmånstagarförordnande manipuleras likt andra rättshandlingar inom familjerättens område. 

Bröstarvingars rätt till laglott får således ge vika för en enda specifik rättsregel inom 

försäkringsrättens område vilket är anmärkningsvärt. En reform av det förstärkta laglottsskyddet 

vore därför önskvärd i syfte att förtydliga vilka typer av rättshandlingar som ska innefattas i det 

extensiva gåvobegreppet. Detta med beaktande av att det inte enbart är ordinära gåvor som 

innefattas i rättsregelns gåvobegrepp, eftersom exempelvis flera bodelningar under bestående 
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äktenskap i samband med att ett eller flera äktenskapsförord upprättas kan medföra att en gåva är 

för handen, enligt det förstärkta laglottsskyddet. Vidare bör det därför även klargöras att det 

enbart är det benefika inslaget i gåvan som är avsedd att träffas av rättsregeln, i synnerhet vid 

beräkningen av laglottens storlek. 
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