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41Särkullbarn

Margareta Brattström

SÄRKULLBARN – DE NYA 
”UÄ-BARNEN” NÄR DET 

GÄLLER RÄTTEN TILL ARV?

1 MATEMATISK RÄTTVISA

Arvsrätten utgör ett sinnrikt system för att fördela en avliden persons 
kvarlåtenskap. Av första till tredje kapitlet i ärvdabalken (ÄB) följer 
vem som ska ärva, hur stor del av kvarlåtenskapen som var och en av 
arvingarna har rätt till samt om arvet utfaller direkt vid arvlåtarens 
död eller först när en efterlevande make också avlidit.1 Bestämmel
serna medför att det typiskt sett är ganska enkelt att räkna ut hur stor 
del av arvet som var och en av de arvsberättigade ska få. Numera anses 
en av arvsrättens främsta uppgifter vara att bidra till att en rättvis 
fördelning mellan olika arvingar uppnås.2 Men leder reglernas 
utformning och tillämpning till den rättvisa som eftersträvas? I fokus 

1 I första hand delas arvet lika mellan arvlåtarens barn (första arvsklassen), i andra hand 
mellan föräldrarna (andra arvsklassen) och i tredje hand mellan den avlidnas mor och 
farföräldrar (tredje arvsklassen). I avliden arvinges ställe träder dess barn, barnbarn, 
barnbarnsbarn osv (istadarätt). Kusiner och mer avlägsna släktingar saknar dock arvsrätt. 
För att arvingar i andra arvsklass ska komma i fråga för arv ska det helt saknas arvingar i 
första arvsklass (parentelprincipen och successio ordinum). Motsvarande gäller för att 
tredje arvsklass i förhållande till andra arvsklass. Se vidare ÄB 2:1–3. Grundläggande 
förutsättningar för arvsrätt anges i ÄB kap. 1 och i ÄB kap. 3 regleras efterlevande makes 
rätt till arv.
2 Jfr prop. 1986/87:1 s. 79 f. Se även Brattström & Singer, Rätt arv – Fördelning av 
kvarlåtenskap, 4:e uppl. Iustus Förlag 2015 bl.a. s. 28 och 199 ff.
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för denna uppsats står särkullbarns – barn till den avlidna men inte 
till den avlidnas make – rätt till arv i jämförelse med andra arvingars 
rätt.

Ett arv ska enligt ÄB 2 kap. 1 § delas lika mellan arvlåtares bröst
arvingar, det vill säga barn och i avlidet barns ställe dess barn, barn
barn eller barnbarnsbarn och så vidare. När det gäller tidpunkten för 
erhållandande av arvet finns det dock en skillnad beroende på vem 
som är barnets andra förälder. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv vid 
sin förälders frånfälle medan en efterlevande make ärver före parets 
gemensamma barn, som istället får sitt arv (efterarv) när båda föräld
rarna avlidit, ÄB 3 kap. 1 och 2 §§. Ordningen infördes 1988 i syfte 
att förstärka efterlevande makes ekonomiska ställning.3 Dessförinnan 
hade efterlevande make bara arvsrätt framför arvingar i andra och 
tredje arvsklass. Förändringen motiverades bland annat med att barns 
arvsrätt inte längre fyllde någon större ekonomisk skyddsfunktion, 
främst på grund av att barn i de allra flesta fall är medelålders vid sin 
förälders frånfälle, och för yngre barn finns andra skyddsmekanismer 
än arv. Genom förändringen skulle efterlevande makes situation 
kunna förbättras avsevärt, exempelvis beträffande större möjligheter 
än tidigare att behålla makarnas gemensamma hem intakt. Efterle
vande makes behov av arv ansågs dock inte vara så stort att det kunde 
motivera arvsrätt framför särkullbarn.4 De känslomässiga banden 
mellan efterlevande make och å ena sidan makarnas gemensamma 
barn och å andra sidan särkullbarn till den först avlidna maken antogs 
skilja sig åt och det bedömdes därför förståeligt om särkullbarn inte 
fann sig ha anledning att behöva vänta på sitt arv. Genom att låta 
särkullbarn erhålla sitt arv vid sin förälders frånfälle undgicks dess
utom risken för att det inte skulle finnas något arv kvar till särkullbar
net vid efterlevande makes frånfälle. Särkullbarn gavs dock möjlighet 
att, i samband med sin förälders frånfälle, avstå från sin arvsrätt till 
förmån för efterlevande make för att istället bli efterarvsberättigad på 
samma sätt som makarnas gemensamma barn, ÄB 3 kap. 9 §.

Om en efterarvsberättigad bröstarvinge avlider i tiden mellan den 
första förälderns bortgång och den efterlevande makens död utan att 
efterlämna egna bröstarvingar uppkommer en speciell situation; ett 
särkullbarn som fått ut sitt arv vid sin förälders död får ändå del av 

3 Prop. 1986/87:1 s. 81 ff.
4 Prop. 1986/87:1 s. 83.
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efterarv.5 Särkullbarnets ytterligare rätt kommer sig av att arvet vid 
första makens död fördelades efter vad som sedermera visat sig vara 
en felaktig förutsättning angående hur många grenar (det vill säga 
barn) arvet skulle fördelas mellan. Genom att skapa en efterarvsrätt 
för den som redan fått ut vad man trodde skulle bli dennas arv, kom
mer den först avlidna makens samtliga bröstarvingar få lika stora 
andelar av den makens kvarlåtenskap. På så sätt uppnås den matema
tiska rättvisa mellan arvlåtarens barn som följer av stirpalgrundsatsen, 
jfr ÄB 2 kap. 1 §.

I samband med det reformarbete som ledde fram till den nyss 
nämnda förstärkningen av efterlevande makes arvsrätt föreslog 
familje lags sakkunniga att laglotten skulle avskaffas.6 Bestämmelser 
om laglott finns i ÄB 7 kap. och innebär att en bröstarvinge kan 
begära jämkning av ett testamente till annan för att därigenom erhålla 
hälften av vad som skulle utgått i arv om inget testamente förelåg. 
Familje lagssakkunnigas förslag vann inte gehör.7 Laglotten ansågs 
visser ligen inte ha betydelse för bröstarvingarnas försörjning. Där
emot hade den en viktig funktion att fylla när det gällde att skapa 
rättvisa mellan bröstarvingarna. Särkullbarn befarades missgynnas 
om arv låtaren tilläts förfoga fritt över hela sin kvarlåtenskap genom 
testamente. Omständigheten att så kallade uäbarn (barn födda utom 
äktenskap) så sent som år 1969 erhållit samma rätt som övriga barn 
till arv efter sin far och hans släktingar framhölls som ett särskilt skäl 
för att tiden inte var mogen för att avskaffa laglotten.8

Vid en makes frånfälle är det relativt vanligt att det finns särkull
barn, ungefär en tredjedel av alla som är gifta lever i en ombildad 
familj.9 Nedan kommer ändamålet att uppnå en rättvis fördelning av 
arv att prövas i relation till ett antal arvsrättsliga situationer. I tur och 
ordning kommer ÄB 3 kap. 8 §, ÄB 3 kap. 3 § samt några frågor 

5 Prop. 1986/87:1 s. 235.
6 SOU 1981:85 s. 206 ff.
7 Prop. 1986/87:1 s. 79 f.
8 Prop. 1986/87:1 s. 80. Angående vägen fram till lika arvsrätt för alla barn, se t.ex. 
Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, Iustus förlag 2000 s. 57–71, 125–128 och 491–
518 samt Singer, Blodsband, släktskap, försörjning eller kanske kärlek?: Om arvsrättens 
grund och funktion i det postmoderna samhället i Samfunnsutvikling og arverettslige 
utfordringer, Thomas Eeg (red.), Cappelen Damm Akademisk 2013 s. 99–119.
9 Jfr Brattström, Bodelning mellan makar – verklighetens betydelser för framtidens 
regelutformning, FAB 2011 Nr 1 s. 74 och 94. Se även https://www.scb.se/sv_/Hitta
statistik/Artiklar/50000barnarmedomenseparationvarjear/.
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kopplade till försäkringsersättning att belysas, särskilt beträffande just 
särkullbarns ställning och rätt.

2 ÄB 3 KAP. 8 §

Regeln i ÄB 3 kap. 8 § infördes i samband med att efterlevande make 
fick arvsrätt framför gemensamma barn år 1988. Genom bestämmel
sen utesluts Allmänna arvsfonden från rätten till arv (jfr ÄB 5 kap. 1 §) 
om det vid efterlevande makes frånfälle finns arvingar efter någon av 
makarna. Fram till 1988 hade en sådan ordning bara gällt till förmån 
för efterlevande makes arvingar. Om det då bara fanns arvingar efter 
den först avlidna maken erhöll de sin efterarvsandel medan resten 
tillföll arvsfonden. Ordningen ansågs irrationell; arvets storlek var 
beroende av vem av makarna som efterlämnade släktingar. Det skulle 
vara mer naturligt att arvsfonden inte ärver något så länge det finns 
arvsberättigade släktingar efter någon av makarna.10 Vid tillämpning 
av ÄB 3 kap. 8 § betraktas arvet i sin helhet härröra från den make 
som arvtagarna är släkt med, vilket motiverats med att man bara kan 
ärva egna släktingar.11

Utformningen av regeln föranledde en omfattande diskussion 
inom doktrinen angående vilka släktingar till den först avlidna maken 
som skulle kunna vara berättigade till arv när en efterlevande make 
avled utan att lämna egna arvsberättigade arvingar.12 Omfattades en 
arvinge som fått ut sitt arv vid första makens död, såsom vanligtvis 
gäller för ett särkullbarn till den först avlidna maken, eller arvingar i 
tredje arvsklassen? Genom NJA 2005 s. 400 har frågan i båda fallen 
fått ett nekande svar; det krävs en konkret efterarvsrätt för att ärva 
med stöd av ÄB 3 kap. 8 §.

Omständigheterna i NJA 2005 s. 400 var följande: Vid en makes från
fälle avstod den efterlevande makan från sin rätt till förmån för den 
avlidna makens särkullbarn (det får antas att makan grundade sin rätt 

10 Prop. 1986/87:1 s. 96 f. och 238.
11 Prop. 1986/87:1 s. 238.
12 Se bl.a. Eriksson, Några problem med anknytning till 1987 års familjerättsreform, 
SvJT 1989 s. 326 f.; Walin, Några problem i den nya arvsrätten. Replik till Anders Eriks
son, SvJT 1989 s. 717 ff.; Agell, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, 
SvJT 1990 s. 38 ff.; Eriksson, Några ytterligare synpunkter på tillämpningsfrågor med 
anknytning till 1987 års familjerättsreform, SvJT 1990 s. 270 ff.; Lind, Det nya svåger
skapsarvet enligt ÄB 3:8 s. 333 ff. I festskrift till Gösta Walin, Norstedts Juridik 2002.
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på testamente, en omständighet som inte framgår av rättsfallsrefera
tet). Sedermera avled den efterlevande makan utan att lämna egna 
arvsberättigade släktingar. Den först avlidna makens barn begärde att 
boet skulle avträdas till en boutredningsman. De ansåg sig taleberätti
gade och menade att de skulle ärva hela boet. Domstolen tog in ett 
yttrande från Allmänna arvsfonden, genom Kammarkollegiet. Arvs
fonden menade sig vara den enda arvingen; den först avlidna makens 
arvingar saknade arvsrätt då de fått ut hela sitt arv vid sin förälders 
frånfälle. Samtliga instanser avvisade särkullbarnens ansökan om bo
utredningsman. Varken särkullbarn – som tagit ut sitt arv vid sin arv
låtares frånfälle – eller arvingar i tredje arvsklass kan med stöd av ÄB 
3 kap. 8 § erhålla arv vid efterlevande makes frånfälle. I en sådan situa
tion tillfaller arvet istället Allmänna arvsfonden.

En av HD:s ledamöter var skiljaktig, justitierådet Lennander. Hon 
anförde en rad argument för sin ståndpunkt, bland annat följande. 
”Kravet [på konkret efterarvsrätt] får till följd att arvsrätten för den 
först avlidna makens efterarvingar blir beroende av att den efterle
vande maken ärvt någon, om än helt obetydlig, egendom med fri för
foganderätt. Vidare missgynnar ett sådant krav generellt den först 
avlidnas särkullbarn, däremot inte hans släktingar i andra arvsklassen, 
t.ex. syskonbarn, eftersom de förstnämnda har rätt att ta ut sitt arv 
redan vid arvlåtarens död, medan de sistnämnda inte har sådan rätt. 
Särskilt egendomlig blir effekten om den först avlidna maken har två 
särkullbarn, och det ena tar ut sitt arv genast medan det andra inte gör 
anspråk på sin andel förrän vid den sist avlidnas frånfälle. Dessutom 
blir arvsrätten fortfarande beroende av i vilken ordning makarna avli
der, något som bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB enligt förarbetena skulle 
förhindra.”

Enligt min och många andras mening strider resultatet av HD:s dom 
i NJA 2005 s. 400 mot syftet med bestämmelsen i ÄB 3 kap. 8 §.13 
Därtill kommer att den gynnade ställning som särkullbarn ansetts 
berättigade till, genom direkt arvsrätt vid sin förälders frånfälle (jfr 
ovan under 1), föranleder ett missgynnande i jämförelse med andra 
barn (eller arvingar i andra arvklass) vid tillämpningen av ÄB 

13 Utöver justitierådet Lennander, som var skiljaktig i NJA 2005 s. 400, se t.ex. Walin 
& Lind, Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 7:e uppl. s. 132 ff. samt Brattström & 
Singer, Rätt arv s. 150. Jfr dock SOU 1998:110 s. 186 f. angående skälen till att något 
förslag till ändring av ÄB 3 kap. 8 § inte lämnades av utredaren.



46 Margareta Brattström

3 kap. 8 §. Ett sådant resultat rimmar illa med grundregeln i ÄB 
2 kap. 1 § om att bröstarvingar ska få lika stora delar av arvlåtarens 
kvarlåtenskap. Detta särskilt då arv som tillfaller någon med stöd av 
ÄB 3 kap. 8 § i sin helhet anses härröra från den make som den arvs
berättigade är släkt med.14 Det är svårt att förstå varför inte den här 
situationen ska behandlas på samma sätt som när ett av makarnas 
gemensamma barn avlider efter den först bortgångna föräldern men 
före den andra föräldern (utan att efterlämna egna bröstarvingar, jfr 
ovan under 1). Då fördelas den lediga/nya delen lika mellan den först 
avlidna makens övriga bröstarvingar.15

I ett senare fall, NJA 2016 s. 422, har ett särkullbarn (genom istada
rätt till förmån för sina barn) getts rätt att med stöd av ÄB 3 kap. 8 § 
erhålla hela boet när efterlevande make inte hade egna arvingar men 
efterarvsrätt för särkullbarnet föreskrivits i makarnas inbördes testa
mente. Allmänna arvsfonden ansåg sig ha bättre rätt till den del av boet 
som efterlevande maken ägt med full äganderätt då det enligt arvs
fondens mening inte fanns utrymme att tillämpa ÄB 3 kap. 8 § vid 
testamentarisk efterarvsrätt. HD konstaterade dock att

”Ordalydelsen i 3 kap. 8 § ÄB omfattar även den nu aktuella situatio
nen, att efterarvsrätt för den som är arvsberättigad efter någon av 
makarna dessutom har föreskrivits i testamente. Allmänt sett framstår 
det också som egendomligt om ett testamente som har samma effekt 
som den legala arvsordningen skulle medföra att arvsrätten faller bort. 
Det skulle också komma i konflikt med det grundläggande syftet med 
bestämmelsen.

Det nu sagda bekräftas av 12 kap. 1 § ÄB. Där framgår att 3 kap. 
8 § gäller också när det genom testamente har förordnats att egendom 
som tillkommer efterlevande make som arvinge eller universell testa
mentstagare ska tillfalla annan sedan makens rätt har upphört.”16

Med hänsyn till att kvarlåtenskap ska fördelas i enlighet med viljan 
som finns uttryckt i ett giltigt testamente kan man tycka att utgången 
i målet NJA 2016 s. 422 borde varit given. Allmänna arvsfonden och 
Hovrätten för Västra Sverige har dock varit av en annan mening. Om 
den meningen fått råda hade resultatet utgjort – ytterligare – ett 

14 Prop. 1986/87:1 s. 238.
15 Prop. 1986/87:1 s. s. 235.
16 Citatet avser punkt 6 och 7 i HD:s dom, NJA 2016 s. 422.
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exempel på negativ särbehandling av särkullbarn i jämförelse med 
andra arvingar.

Ett särkullbarn som vill förvissa sig om att kunna få ta del av vad 
som finns vid efterlevande makes bortgång, kan utnyttja möjligheten 
att med stöd av bestämmelsen i ÄB 3 kap. 9 § avstå från hela eller 
delar av sitt arv till förmån för efterlevande maken. Vid första makens 
död är det dock svårt att med säkerhet förutse hur situationen i ett 
enskilt fall kommer att vara vid den efterlevande makens frånfälle. Att 
skjuta upp sin rätt till arv kan, som konstaterats i lagförarbetet från 
1986/87, leda till att det vid efterlevande makes frånfälle inte finns 
något arv kvar till särkullbarnet (eller till andra efterarvingar).17

3 ÄB 3 KAP. 3 §

En omständighet som medför att det kanske inte finns något för 
efterarvingar att ärva vid en efterlevande makes frånfälle är att denna 
ärver sin make med fri förfoganderätt, jfr ÄB 3 kap. 2 §. Den andel 
som den efterlevande maken ärver med sådan rätt utgör tillsammans 
med andelen som denna make innehar med full äganderätt en förmö
genhetsmassa.18 Över sin förmögenhet bestämmer efterlevande make 
ensam; kapital kan förbrukas, egendom kan avyttras och till och med 
ges bort – allt utan redovisningsplikt mot efterarvingarna. Skillnaden 
mellan fri förfoganderätt och full äganderätt visar sig främst vid efter
levande makes frånfälle. Den andel som efterarvingarna ska erhålla i 
arv kan efterlevande make inte förfoga över genom testamente.

Att rätten till efterarv utgörs av en andel – en kvotdel – istället för 
de värden eller egendom som en efterlevande make ärvt innebär att 
såväl värdeökning som minskning av förmögenheten mellan makar
nas dödsfall delas mellan båda makarnas arvingar vid efterlevande 
makes frånfälle. Några få undantag finns dock, reglerade genom ÄB 
3 kap. 3, 4, 6 och 7 §§. Det är den förstnämnda, vederlagsbestäm
melsen i 3 kap. 3 §, som kommer att belysas här.

Grund för vederlag för den först avlidna makens arvingar förelig
ger när den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jäm
förlig handling utan tillbörlig hänsyn till den först avlidna makens 

17 Prop. 1986/87:1 s. 83.
18 Angående skillnaden mellan vad som erhålls med fri förfoganderätt respektive inne
has med full äganderätt se t.ex. Brattström & Singer, Rätt arv, kap. 3 och 5, särskilt 3.5, 
3.6.3 samt 5.3.
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arvingar orsakat väsentlig minskning av sin egendom. Det är inte 
ovanligt med situationer då man i efterhand får avgöra om den efter
levande förfarit med sin egendom på ett sätt som måste accepteras av 
efterarvingarna, eller om de är berättigade till vederlag. Flera ganska 
vaga rekvisit ska samtidigt föreligga för att efterarvingarna ska kom
penseras.

Det första rekvisitet för att vederlag ska utgå till efterarvingar – att 
den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig 
handling ska ha minskat sin egendom – är förhållandevis tydligt. 
Rena gåvor likväl som andra transaktioner med klart benefikt inslag, 
såsom försäljning till underpris kan grunda ersättningskrav för efter
arvingarna. En i praktiken ofta förekommande situation då bestäm
melsens tillämplighet åberopas är när den efterlevande inköpt försäk
ringar med annan än en efterarvinge som förmånstagare, jfr försäk
ringsavtalslagen (2005:104, FAL) 14 kap. I lagförarbeten till arvs
regeln nämns inte specifikt denna typ av transaktion. Det är dock 
tämligen givet att det kan vara en sådan benefik rättshandling som 
kan föranleda vederlagsrätt; förmånstagarförordnande brukar jäm
ställas med gåva.19

Det andra rekvisitet – att efterlevande make ska ha företagit rätts
handlingen utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna – illustrerar den 
balans som måste företas mellan å ena sidan makes rätt att fritt kunna 
förfoga över hela sin förmögenhet och å andra sidan skyddet för efter
arvingarna att deras rätt till arv inte reduceras kraftigt eller går förlo
rad genom benefika transaktioner av den efterlevande. I förarbetena 
till 1928 års arvslag, genom vilken bestämmelsen som nu återfinns i 
ÄB 3 kap. 3 § infördes, betonades att en objektiv bedömning av den 
efterlevande makens disposition skulle göras för att avgöra om den 
företagits utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna. Oberoende av 
vad som föranlett en efterlevande make att företa en viss handling bör 
det prövas om den allmänt sett framstår som ett otillbörligt missgyn
nande av efterarvingarna. Men även om förfarandet framstår som ett 
otillbörligt missgynnande kan det finnas omständigheter som gör att 
handlingen framstår som tillbörlig. Av NJA 1949 s. 625 framgår 
exempelvis att förfarandet inte ska anses som otillbörligt när efterle

19 I NJA 2013 s. 736 var parterna ense om att förmånstagarförordnandet var att jäm
ställa med gåva. Jfr även Walin & Lind, Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 7:e uppl. 
s. 103; Hellner, Försäkringsrätt, 2:a upp. 1965 s. 538 samt Brattström & Singer, Rätt arv 
s. 141 f.
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vande make haft anledning att anta att handlingen inte skulle miss
gynna efterarvingarna även om så blev fallet. Det räcker dock inte att 
efterlevande makes syfte med transaktionen varit ett annat än att 
undandra värden från efterarvingarna för att vederlag ska undgås.

Beträffande förmånstagarförordnanden till en försäkring finns det 
särskilda omständigheter att beakta vid prövningen av om rättshand
lingen företagits utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna. En försäk
ring har ofta flera syften, till exempel att först utgöra ett skydd för 
försäkringstagaren och vid dennas frånfälle trygga den ekonomiska 
situationen för en förmånstagare. Har försäkringen i första hand teck
nats för att skydda försäkringstagaren ligger det inom ramen för den 
fria förfoganderätten. När försäkringen främst tecknats med tanke på 
en eller flera förmånstagare vid försäkringstagarens död bör det utgöra 
ett exempel på rättshandling som företagits utan tillbörlig hänsyn till 
efterarvingarna. Förmånstagarförordnande är den enda dödsrätts
handling som vid sidan av testamente är tillåten i svensk rätt, jfr ÄB 
17 kap. 3 § och FAL 14 kap. 1 §. En efterlevande make är, som redan 
nämnts, förhindrad att genom testamente förfoga över det han eller 
hon erhållit med fri förfoganderätt vid första makens död, ÄB 
3 kap. 2 §. För att systemet ska bli koherent måste enligt min mening 
ett förordnande vars främsta syfte är att skydda förmånstagaren kunna 
föranleda vederlag till efterarvingarna. Detta gäller särskilt om jämk
ning av ett förmånstagarförordnande enligt FAL 14 kap. 7 § inte är 
möjligt (se vidare nedan avsnitt 4.2).

I verkligheten torde det vara svårt att avgöra om efterlevande make 
inte visat efterarvingarna tillbörlig hänsyn om inte också konsekven
serna av en benefik rättshandling beaktas; vilken omfattningen 
minskningen har orsakat. Det tredje rekvisitet för att vederlag ska 
utgå innebär ju att handlingen ska ha medfört en väsentlig minskning 
av den efterlevandes egendom. Det har saknats prejudicerande praxis 
angående vilken omfattning som krävs för att en väsentlig minskning 
ska föreligga. För egen del har jag tillsammans med Anna Singer argu
menterat för att frågan ska avgöras på samma sätt som vederlagsregeln 
i äktenskapsbalken (ÄktB), vilket skulle innebära att en minskning 
om ungefär tio procent skulle ge rätt till vederlag.20 Stöd för vår 
ståndpunkt har vi hämtat från lagförarbetet till 1928 års arvslag, där 
någon tydlig gräns för vad som ska utgöra en väsentlig minskning 

20 Brattström & Singer, Vederlag enligt ÄB 3:3. Dagens Juridik. September 2009. Se 
även Rätt arv s. 142 ff.
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inte angavs men hänvisning skedde till motsvarande uttryck i gifter
målsbalken.21 I förarbetena till giftermålsbalken finns exempel där 
vederlag skulle utgå när giftorättsgodset minskats med omkring tio 
procent eller något mindre.22 Vid äktenskapsskillnad tillämpas 
numera den nyss nämnda vederlagsregeln ÄktB 11 kap. 4 §. En för
ändring av ordval från ”väsentlig minskning” till ” i icke obetydlig 
omfattning” i äktenskapslagstiftningen kommenteras inte i förarbe
tet, utan en minskning om minst 10 procent, eller lägre vid höga 
värden, anges fortfarande som riktmärke för när vederlag ska utgå vid 
skilsmässa mellan makar.23 Walin och Lind har varit av åsikten att 
skillnaden i uttryck mellan ÄktB 11 kap. 4 § respektive ÄB 3 kap. 3 § 
innebär att en större minskning krävs för att vederlag ska utgå vid arv 
än vid skilsmässa.24 Genom NJA 2013 s. 736 har HD slagit fast att 
vederlag enligt arvsregeln normalt förutsätter att egendomen ska ”ha 
minskat i värde med i vart fall en fjärdedel.”

I NJA 2013 s. 736 hade den efterlevande maken vid sin hustrus död 
ärvt hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, med efterarvsrätt för 
parets gemensamma barn. Mannen gifte sedermera om sig, och teck
nade en kapitalförsäkring med sin nya maka som förmånstagare. Vid 
mannens frånfälle erhöll den nya hustrun 1 015 346 kr från försäk
ringen. Efterarvingarna – särkullbarn i förhållande till den efterlevande 
hustrun – begärde vederlag med stöd av ÄB 3 kap. 3 § motsvarande de 
18 procent som försäkringen orsakat minskning av deras morsarv. 
Efter redogörelse av omständigheterna i fallet, efterarvsrättens kon
struktion samt lagförarbeten till bestämmelsen i ärvdabalken respek
tive giftermåls och äktenskapsbalken, konstaterar HD:

”Lagtexten i 3 kap. 3 § ÄB ger uttryck för ett krav på större minskning 
av egendomen än vad som avses i 11 kap. 4 § ÄktB, vilket också är i 
linje med det grundläggande syftet bakom den efterlevande makens 

21 Uttrycket hämtades från giftermålsbalken 9 kap. 1 § (rätt till boskillnad när make 
väsentligt minskat sitt giftorättsgods) och 13 kap. 6 § (vederlag vid bodelning vid makes 
väsentliga minskning av sitt giftorättsgods), som också ansågs kunna vägleda vid tolk
ningen av vederlagsregeln i arvslagen (NJA II 1928 s. 309).
22 NJA II 1921 s. 191. För den arvsrättsliga regeln illustreras dock tillämpningen med 
ett exempel där minskningen varit 30 procent (NJA II 1928 s. 305).
23 Prop. 1986/87:1 s. 172.
24 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I 6:e uppl. s. 110. Jfr 7:e uppl. 
(utgiven efter NJA 2013 s. 736) s. 104 f.



51Särkullbarn

arvsrätt och rätten till efterarv och med den självständiga förfogande
rätt för den efterlevande som betonas i motiven.

Vid bedömningen av om egendomen har minskats väsentligt genom 
gåvan bör man mera se till relativa tal än till absoluta tal. Det är således 
inte antalet kronor utan värdet satt i relation till egendomen i övrigt 
som är avgörande. I kravet på en väsentlig minskning får normalt anses 
ligga att egendomen måste ha minskat i värde med i vart fall en 
fjärdedel.”25

Trots HD:s klara besked angående tolkningen av begreppet ”väsentlig 
minskning” finns det enligt min – och Anna Singers – mening skäl 
att ifrågasätta resultatet; en okommenterad förändring av ordalydel
sen beträffande bodelning mellan makar har getts verkningar för 
efterarvingars rätt att erhålla vederlag.26 Ett alltför generöst hand
lingsutrymme för benefika transaktioner av den efterlevande maken 
riskerar dessutom att undergräva idén om efterarv som ett uppskjutet 
arv efter den först avlidna föräldern. En balans mellan de olika intres
sen som aktualiseras vid en makes död – och ända fram till efterarvets 
fördelning – är viktig av flera skäl. Såväl den efterlevande maken som 
den avlidnas arvingar måste kunna ges adekvat skydd för att regelsys
temet i längden ska upplevas som legitimt. Det är ett känt faktum att 
konflikter lätt uppstår i samband med fördelning av kvarlåtenskap, 
inte sällan mellan särkullbarn och en ny partner till arvlåtaren. Därför 
är det angeläget att tvister förebyggs genom en genomtänkt reglering 
som ger var och en den rätt som systemet i grunden syftar till. Ett 
intresse kan därför inte tillåtas inskränka på ett annat. När den först 
avlidna maken efterlämnar särkullbarn har dessa barn, som framgått 
ovan, rätt att få sitt arv direkt vid den egna förälderns frånfälle, bland 
annat för att banden mellan efterlevande make och särkullbarnet 
antas skilja sig från vad som gäller mellan efterlevande make och 
gemensamma barn och för undvikande av att det inte finns något arv 
kvar till särkullbarnet vid efterlevande makes frånfälle. I förhållande 
till en ny make blir ursprungsmakarnas gemensamma barn särkull
barn. Enligt norsk och dansk rätt medför efterlevande makes omgifte, 
liksom två års samlevnad med en sambo, skifte enligt arveloven § 23, 

25 Citatet avser punkt 15 och 16 i HD:s dom, NJA 2013 s. 736.
26 Brattström & Singer, Rätt arv s. 143 och 213 ff.
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såvida inte efterarvingarna samtycker till annat.27 För svenskt vid
kommande har en sådan ordning avfärdats med hänvisning till bland 
annat att skyddet för efterlevande make skulle försämras.28 Såvida det 
finns andra sätt att balansera de olika parternas intressen anser jag att 
det är en klok inställning.29 Frågan är dock om den tolkning av ÄB 
3 kap. 3 § som följer av NJA 2013 s. 736 kan sägas bidra till en rimlig 
balans. Eller illusterar rättsfallet att de farhågor som föranlett särkull
barns direkta arvsrätt har grund för sig? I en sådan situation ärver 
särkullbarnen visserligen, enligt ÄB 3 kap. 1 §, båda sina föräldrar 
framför den nya maken vid den efterlevande makens/förälderns från
fälle, men kan då få finna sig i att arvet efter den först avlidna föräld
ern minskat betydligt.

4 SÄRSKILT OM FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING  
OCH EFTERARV

4.1 Allmänt
När det gäller försäkringar finns det särskilda möjligheter som kan 
leda till att andra än en förmånstagare får del av försäkringsersätt
ningen. Sådan ersättning tillfaller visserligen förmånstagaren direkt 
utan att beaktas i bodelning mellan den avlidna och dennas make, 
eller ingå i den avlidnas kvarlåtenskap, ÄktB 10 kap. 5 § och FAL 
14 kap. 7 §.30 I lagförarbetena motiverades detta med att man bör 
utgå från att försäkringstagaren haft goda skäl för sitt förordnande.31 
Men bröstarvingar kan enligt FAL 14 kap. 7 § 2 st. begära jämkning 
av förordnandet. Och vid förmånstagarens frånfälle föreligger det i 
många fall en efterarvsrätt avseende försäkringsersättningen, vilket 
följer av NJA 1975 s. 302. Nedan ska båda möjligheterna belysas vad 
avser särkullbarns utsikter att få del av försäkringsersättning.

27 Se vidare t.ex. Asland, Lengstlevendes rett til arv og uskifte – mulig utvikling i norsk 
arverett i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden, TemaNord 2013:517 s. 104.
28 Prop. 1986/87:1 s. 86.
29 Jfr Asland i nyss åberopade arbete, där såväl positiva som negativa konsekvenser av en 
sådan ordning framgår.
30 Se även prop. 1986/87:86 s. 103.
31 Prop. 1986/87:86 s. 104. Jfr även prop. 1992/93:187 s. 190 och prop. 2003/04:150 
s. 292.



53Särkullbarn

4.2 Jämkning enligt FAL 14 kap. 7 §
Jämkning av ett förmånstagarförordnande med stöd av FAL 
14 kap. 7 § ska medges om förordnandet skulle leda till ett oskäligt 
resultat för den bröstarvinge som begärt jämkningen. Frågan ska 
avgöras fristående från vad bröstarvingen skulle ha fått i arv om 
ersättningen ingått i kvarlåtenskapen.32 Istället genomförs en helhets
bedömning som omfattar både skälen för förordnandet och förmåns
tagarens respektive bröstarvingens ekonomiska förhållanden.

En bröstarvinge som är vuxen och kan försörja sig anses sällan ha 
behov av försäkringsersättning. Jämkning kan dock övervägas om för
ordnandet används för att missgynna ett särkullbarn i förhållande till 
efterlevande make eller nya barn, särskilt om det inte finns någon 
nämnbar kvarlåtenskap att ta del av för särkullbarnen.33 Sådana var 
förhållandena i NJA 1995 s. 423, där ett förordnande till förmån för 
en mans två barn i hans nya äktenskap jämkades delvis till gagn för 
hans två barn från ett tidigare äktenskap.34

Vad gäller bröstarvingarna i NJA 2013 s. 736, vars morsarv mins
kat påtagligt genom faderns förordnande till förmån för sin nya hus
tru, kan man anta att de inte skulle få framgång vid en begäran om 
jämkning enligt bestämmelsen i FAL 14 kap. 7 §. Mitt antagande 
bygger på att en handling som inte föranleder vederlag enligt ÄB 
3 kap. 3 § knappast kan anses leda till ett oskäligt resultat enligt för
säkringsavtalslagen, särskilt inte om bröstarvingarnas försörjning är 
tryggad och de erhållit betydande värden genom arv från båda sina 
föräldrar.

4.3 Efterarvsrätt
En förmånstagare erhåller som huvudregel försäkringsersättning med 
full äganderätt, det vill säga samma huvudregel som gäller vid arv. 
Undantag gäller dock ofta när det är en efterlevande make som varit 
förmånstagare, som istället presumeras erhålla ersättningen på samma 
sätt som arv, alltså med fri förfoganderätt och efterarvsrätt för försäk
ringstagarens egna arvingar. Någon uttrycklig lagregel rörande detta 
finns inte men följer av NJA 1975 s. 302.

32 Prop. 1986/87:86 s. 59 ff. och 102 ff.
33 Prop. 1986/87:86 s. 60 och 104 f.
34 För en kommentar av rättsfallet se Walin & Lind, Ärvdabalken En kommentar Del II, 
6:e uppl. s. 404 och Brattström & Singer, Rätt arv s. 120 f.
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I NJA 1975 s. 302 hade en hustru avlidit, och knappt tre månader 
därefter avled även maken. Makarnas tillgångar hade utgjort var och 
ens enskilda egendom. Ingen av makarna hade barn, men efterläm
nade arvingar i andra arvsklass. Maken erhöll vid hustruns frånfälle 
dels arv, dels försäkringsersättning genom ett förmånstagarförord
nande. Efter mannens bortgång uppkom tvist mellan makarnas 
arvingar angående fördelningen av försäkringsersättningen. Hustruns 
efterarvingar hävdade rätt till hälften av försäkringsersättningen medan 
mannens arvingar ansåg att ersättningen i dess helhet ingick i mannens 
kvarlåtenskap.

HD gav hustruns efterarvingar rätt och uttalade att en sådan ”regel 
i allmänhet bör tillämpas, att förmånstagarförordnande ej föranleder 
avsteg från reglerna om sekundosuccession”.35 Domstolen motiverade 
sitt ställningstagande med motsvarande skäl som ligger bakom tolk
ningsregeln i ÄB 12 kap. 1 § om efterarvsrätt vid inbördes testamente 
mellan makar. Testamente och förmånstagarförordnande ansågs i 
väsentlig utsträckning fylla samma funktioner. Förmånstagarförord
nandets främsta uppgift, liksom motsvarande testamente, fick förut
sättas vara att skydda en efterlevande make, inte att avgöra egendo
mens fördelning efter båda makarnas frånfälle. Domstolen angav att 
det typiskt sett inte kan antas att makar har ägnat fördelningen mellan 
båda makarnas arvingar vid den längstlevande makens död någon dju
pare eftertanke. Vid förmånstagarförordnande gällde ett sådant anta
gande än starkare eftersom testamente regelmässigt får antas ”ge 
uttryck för en genomtänkt och välövervägd önskan hos testator 
rörande hur med hans egendom skall förfaras efter hans bortgång även 
på längre sikt, [men] så icke är fallet med förmånstagarförordnande 
rörande försäkringar [som istället brukar följa standardiserade försäk
ringsvillkor, jfr FAL 14 kap. 3 §].”36 I domen poängteras dock att 
omständigheter av olika slag kan föranleda avsteg från den angivna 
allmänna regeln om rätt till efterarv för den först avlidna makens 
arvingar. Som exempel nämns om försäkringstagaren genom testa
mente gett sin make oinskränkt rätt till sin kvarlåtenskap (genom för
ordnande om full äganderätt). 

35 NJA 1975 s. 302, på s. 314. Uttalandet skulle i princip medföra att hela försäkrings
ersättningen borde ha tillfallit hustruns arvingar, eftersom makarnas egendom utgjort 
enskild egendom, men beroende av talans utformning blev det hälften. Se vidare Bratt
ström och Singer, Rätt arv s. 138.
36 NJA 1975 s. 302, på s. 313.
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Avgörandet innebär att efterarvsrätt enligt ÄB 3 kap. 2 § föreligger 
beträffande försäkringsersättning som en efterlevande make erhållit 
som förmånstagare, om inte särskilda omständigheter talar för annat. 
Med mindre än att det tydligt framgår kan man alltså inte utgå från 
att den först avlidna maken önskat missgynna sina egna arvingar 
genom ett förmånstagarförordnande för sin efterlevande make.

Men vilka efterarvingar kan vara berättigade att få del av värden 
som uppkommit genom försäkringen? Frågan kan antas vara av större 
praktisk betydelse än när motsvarande fråga uppkommer i relation 
till ÄB 3 kap. 8 § (jfr ovan under 2). Det är nämligen relativt få per
soner som avlider utan att efterlämna arvsberättigade arvingar,37 sam
tidigt som försäkringar utgör den vanligaste sparformen för svenska 
hushåll och många försäkringar innehåller förordnanden om för
månstagare.38

Vid 1975 års avgörande (NJA 1975 s. 302) hade efterlevande 
make inte arvsrätt framför gemensamma barn utan bara framför 
arvingar i andra och tredje arvsklass. Enligt bland annat Anna Singers 
och min mening bör bröstarvingar inklusive först avlidna makens sär
kullbarn ingå bland dem som kan vara berättigade att ta del av försäk
ringsersättningen som efterarv.39 Walin och Lind anser däremot att 
först avlidna makens särkullbarn normalt är uteslutna från rätten till 
efterarv i en sådan situation.40

37 I Sverige avlider omkring 90 000 personer per år. Under 2015 erhöll arvsfonden 
egendom, helt eller delvis, från 625 dödsbon. Se Regeringens Skr. 2015/16:190 s. 6.
38 Försäkringsförbundets faktablad: Sparande. I Sverige finns mera än 20 miljoner teck
nade livförsäkringar; många av dem innehåller ett dödsfallsskydd. Under år 2013 inbe
talades drygt 201 miljarder kronor i premier till försäkringsbolag (Försäkringsförbundet, 
Försäkringar i Sverige. Statistik 2013 s. 10), varav 64 miljarder till olika former av privata 
livförsäkringar (Försäkringsförbundets faktablad: Sparande). Samma år utbetalades 
drygt 83 miljarder kronor i pensioner och dödsfallskapital från privat tecknade försäk
ringar (Försäkringsförbundets faktablad: Sparande). Majoriteten av drygt 9 miljoner 
tjänstepensionsförsäkringar kan förutsättas ha någon form av efterlevandeförmån som 
utfaller till en förmånstagare vid arbetstagarens död. Av Statistisk årsbok 2014 s. 356 
framgår att värdet av hushållens privata försäkringar och individuella pensionssparande 
uppgick till närmare 4 000 miljarder kronor vid utgången av 2012.
39 Brattström & Singer, Rätt arv, 4 uppl. s. 135 samt Om efterarvsrätt till försäkrings
ersättning som tillfallit efterlevande make som förmånstagare – särskilt särkullbarn, Blen
dow Lexnova Expertkommentar – Familjerätt, februari 2016. Se även Nilsson, Efterarv 
vid makes förmånstagarförvärv (http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:781530/
FULLTEXT01.pdf ) samt Öjstrand, Rätten till efterarv i makes förmånstagarförvärv 
(http://www.divaportal.se/smash/get/diva2:1073169/FULLTEXT01.pdf ).
40 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del II, 6:e uppl. s. 392. Jfr föregående 
upplaga (5:e), s. 412 f., där författarna intar en något mindre klar position.
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När en person avlider ska bouppteckning förrättas och ges in till 
Skatteverket för registrering, se ÄB 20 kap. Förekomsten av livförsäk
ringar med förmånstagarförordnande, som medför att ersättningen 
inte ingår i kvarlåtenskapen, ska enligt 5 § antecknas i bouppteck
ningen. Fram till 2013 framgick det av Skatteverkets hemsida att den 
först avlidna makens samtliga arvingar skulle kallas till bouppteck
ningsförrättningen efter den efterlevande maken. Det var en ordning 
som garanterade att var och en som ansåg sig vara berättigad till efter
arv fick kännedom om efterlevande makens frånfälle och därmed 
möjlighet att tillvarata sin rätt. I en ny version av sin rättsliga vägled
ning verkar Skatteverket emellertid ha tagit intryck av Walin och 
Lind och ändrat uppfattning. Enligt myndighetens mening är det 
numera endast makars gemensamma bröstarvingar och den först 
avlidna makens arvingar i andra arvsklass som kan vara berättigade 
till efterarv avseende försäkringsersättning och som ska kallas till 
bouppteckningen, eftersom de är ”efterarvingar enligt lag”.41 Genom 
sitt ställningstagande har Skatteverket intagit en position som kan 
anses stå i strid med den princip som slogs fast i NJA 1971 s. 109; att 
samtliga med potentiell arvsrätt måste kallas till bouppteckningssam
manträde.42 Skatteverkets ställningstagande förefaller dessutom ha 
fått till följd att bouppteckningar efter en efterlevande make som 
anger särkullbarn till den först avlidna maken som möjliga efter
arvingar till försäkringsersättning inte ens registreras. En sådan han
tering kan ifrågasättas. Skatteverkets uppgift är att registrera boupp
teckningar, inte att avgöra vem som är dödsbodelägare – särskilt inte 
i fall där rättsläget är oklart.43

Det finns en rad skäl som talar för att Walins, Linds och Skattever
kets bedömning angående vem som kan vara berättigad till efterarv 
avseende försäkringsersättning begränsats till en alltför snäv krets. 
Man verkar ha förbisett omständigheten att särkullbarn i flera situa
tioner har rätt till efterarv och alltså inte kan uteslutas genom hänvis
ning till ”efterarvingar enligt lag”. Efterarvsrätt gäller exempelvis när 
den avlidna testamenterat till förmån för sin efterlevande make utan 

41 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/340782.html?q= 
bouppteckning+och+f%C3%B6rs%C3%A4kring.
42 Jfr Skatteverkets ställningstagande 20051214, där de kommit till motsvarande slut
sats. Se https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/
stallningstaganden/aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13165530505111.5.5c13cb
6b1198121ee8580001484.html.
43 Jfr HFD 2016 ref. 32.
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att ange att arvet erhålls med full äganderätt. Med tanke på HD:s 
motivering i NJA 1975 s. 302, att tolkningsregeln om efterarvsrätten 
i ÄB 12 kap. 1 § även bör omfatta förmånstagarförordnanden, bör 
särkullbarn inte uteslutas från efterarvsrätt avseende försäkrings
ersättning med mindre än att särskilda omständigheter talar för det i 
ett enskilt fall. Likheten mellan testamente och förmånstagarförord
nande borde få till följd att situationen med förmånstagarförord
nande till efterlevande make kan jämställas med den som förelåg i 
NJA 2016 s. 422 (jfr ovan under 2). Särkullbarn bör därmed normalt 
omfattas av rätten till efterarv vad avser försäkringsersättning. En 
sådan ordning stämmer dessutom överens med den grundläggande 
arvsrättsliga principen om rättvis fördelning mellan arvingar i samma 
arvsklass, som följer av stirpalgrundsatsen reglerad genom ÄB 
2 kap. 1 §.44

Vid beräkningen av hur stor del som på grund av förmånstagarför
ordnande ska utgå i efterarv vid den efterlevande makens frånfälle får 
man beakta att särkullbarn i många fall har fått ut delar av sitt arv 
redan vid den egna förälderns död. Situationen hanteras på samma 
sätt som när ett särkullbarn genom testamente fått ut delar av sitt arv 
vid sin förälders död och ska få resterande del av arvslotten vid den 
efterlevande makens frånfälle. Frågan regleras i ÄB 3 kap. 2 § 2 st.45

Arvingarna från NJA 2013 s. 736, som i det målet inte ansågs 
berättigade till vederlag enligt ÄB 3 kap. 3 § avseende sin förälders 
förmånstagarförordnande till sin nya hustru, bör enligt min mening, 
med framgång kunna framställa anspråk på efterarv från sin far 
beträffande försäkringsersättningen vid förmånstagarens frånfälle.

5 RÄTTVIS FÖRDELNING AV ARV TILL BARN?

Av vad som framgått ovan följer att användningen av särskilda regler, 
eller fördelningen av speciella tillgångar, kan leda till att den rättvisa 
som regleringen i ÄB 2 kap. är tänkt att resultera i rubbas vad gäller 
arvingars rätt till arv. Tillämpningen av ÄB 3 kap. 8 § slår specifikt 
mot särkullbarn, liksom den tolkning beträffande efterarvsrätt till 

44 Jfr även prop. 1986/87:1 s. s. 235. Där framgår, som redan angetts, att när ett av 
makarnas gemensamma barn avlidit före den efterlevande makens frånfälle utan att 
efterlämna egna bröstarvingar; då ska det avlidna barnets andel delas mellan den först 
avlidnas övriga bröstarvingar inklusive särkullbarn.
45 Se Brattström och Singer, Rätt arv s. 138 ff. för exempel på beräkning av efterarv vid 
förmånstagarförordnanden m.m.
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försäkringsersättning som Skatteverket numera står för. HD:s specifi
cering av vilken omfattning som gåvor skänkta av en efterlevande 
make ska ha för att vederlag enligt ÄB 3 kap. 3 § ska komma ifråga, 
innebär att efterarvingar oavsett släktband till den först avlidna 
maken kan få finna sig i en betydande minskning av ”sitt” arv. Giss
ningsvis är dock risken för att arvet minskar i värde genom benefika 
transaktioner särskilt påtaglig i förhållande till den först avlidna 
makens särkullbarn. Lagstiftaren förefaller vara medveten om det; i 
lagförarbeten nämns i flera sammanhang att en efterlevande make 
kan vilja prioritera en ny familj framför barn från ett tidigare förhål
lande.46 Det är också den omständigheten som dels föranlett att sär
kullbarn har rätt till arv direkt vid sin förälders frånfälle, dels motive
rat att laglotten inte avskaffats. När det nu visat sig att arvsutfallet för 
särkullbarn ändå kan bli sämre än för andra arvingar borde det föran
leda en översyn av regleringen.47 Eller har vi inte kommit längre än 
att sådana barn kan särbehandlas på motsvarande sätt som tidigare 
gällt ”uäbarn”, som inte förrän 1969 fick arvsrätt efter sin far och 
hans släktingar? En sådan ordning, eller tolkning, borde enligt min 
mening tillhöra en svunnen tid.

46 Exempelvis prop. 1986/87:1 s. 79 f och 83 samt prop. 1986/87:86 s. 60 och 104 f. 
Jfr även advokaterna Bergquist och Stribys erfarenheter redovisade i en debattartikel i 
DN. Se http://www.dn.se/debatt/laglottenskyddarsarkullbarnenochborinteavskaf
fas/.
47 En översyn kan vara motiverad av flera skäl, se t.ex. Singer, Utvecklingen i Nordisk 
arvsrätt – tecken i tiden i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden, TemaNord 
2013:517 s. 41 ff.; Brattström & Singer, Rätt arv s. 196 ff. Eriksson, Reglerna om efter
arv – ett komplicerat system i Vänbok till Maarit JänteräJareborg, Iustus förlag 2014 
s. 9 ff. Civilutskottets offentliga utfrågning om familjerätten är i takt med tiden, Rap
porter från riksdagen 2015/16:RFR27. Flera av våra nordiska grannländer har nyligen 
genomfört modernisering av sin arvsrätt, varvid balansen mellan efterlevande makes/
sambos intressen i relation till särkullbarn övervägs särskilt, se vidare om norsk, dansk 
och finsk rätt i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden, TemaNord 2013:517.


