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Förord 
 

Jag vill inleda uppsatsen med att tacka några som på ett eller annat sätt bidragit till att 

uppsatsen slutligen ser ut som den gör. 

 

Först vill jag tacka samtliga anställda på Familjens jurist i Sollentuna, där jag under 

hösten gjorde praktik. Deras tilltro till min förmåga och deras positiva respons har gett 

mig självförtroende i att jag, även om jag i skrivande stund ”endast” är juriststudent, har 

mycket att bidra med. Min förhoppning är att detta återspeglas i den färdiga uppsatsen. 

 

Jag vill också tacka de kollegor jag hade under mina två somrar på Skatteverkets 

bouppteckningssektion i Kalmar. Tack vare ett öppet klimat och hjälpsamma kollegor 

har jag fått med mig mycket praktiska kunskaper som har kommit till stor hjälp vid 

skrivandet av uppsatsen.  

 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till min handledare Margareta Brattström. Med både 

uppmuntran och kritik har hon under skrivandets gång hjälpt mig att hitta rätt riktning 

och fått mig att utveckla mina tankar. Utan hennes vägledning hade vägen från 

ostrukturerad tanketext till färdig uppsats varit långt mycket svårare. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vid sidan av arv och testamente finns inom svenska rätt ett parallellt institut för 

fördelning av en avliden persons egendom: förmånstagarförordnande. Genom att insätta 

förmånstagare i en livförsäkring kan försäkringstagaren avgöra bland annat vem eller 

vilka som ska erhålla utfallande försäkringsersättning om hen skulle avlida. En möjlig 

förmånstagare är försäkringstagarens make. 

 

Lagstiftaren har inom arvsrätten utarbetat såväl detaljerade regler om arvets fördelning 

som flertalet presumtionsregler för det fall att testamente inte tydligt utvisar vad testator 

avsett i ett visst hänseende. Förmånstagarförordnande har inte fått en lika omfattande 

reglering. Något som inom arvsrätten ingående reglerats är frågan om efterarv vid 

makes arv, med regler bland annat om när en sådan rätt föreligger och för vem. 

Motsvarande fråga har helt förbisetts av lagstiftaren vad gäller makes förmånstagar-

förvärv. Av lagstiftningen framgår därför inte huruvida makes förmånstagarförvärv ska 

omfattas av liknande regler som makes arv eller inte. 

 

I rättsfallet NJA 1975 s. 302 slog HD fast att rätt till efterarv kan föreligga när 

efterlevande make är förmånstagare till först avlidna makens försäkring. En 

presumtionsregel uppställdes enligt vilken makes förmånstagarförvärv sker med fri 

förfoganderätt (vilket i uppsatsen även benämns att förvärvet har karaktären fri 

förfoganderätt). Det står därmed klart att makes förmånstagarförvärv i vart fall i viss 

mån omfattas av regler om efterarv, men en osäkerhet kvarstår fortfarande, både 

avseende när rätten till efterarv föreligger samt vilka som då är efterarvsberättigade. 

 

Skatteverket har i sin handledning om bouppteckningar tagit ställning till vilka som är 

efterarvsberättigade vid makes förmånstagarförvärv. Enligt myndighetens ställnings-

tagande presumeras först avlidna makens arvingar ur andra arvsklassen samt 

bröstarvingar som är gemensamma med efterlevande maken vara efterarvsberättigade. 

Särkullbarn antas däremot inte vara efterarvsberättigade.1  

                                                
1 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 64. 
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1.2 Syftesbeskrivning 

Uppsatsen huvudsakliga syfte är att klargöra de osäkerheter som idag föreligger 

avseende efterarvskonsekvenser vid makes förmånstagarförvärv, för att på så sätt 

fastställa vad som är gällande rätt på området. Syftet kan delas upp i två delar. 

 

För det första utreds när en rätt till efterarv föreligger. Frågan bygger på rättsfallet 

NJA 1975 s. 302, och det som ska fastslås är när den i rättsfallet uppställda 

presumtionsregeln, om att makes förmånstagarförvärv sker med fri förfoganderätt, ska 

tillämpas.  

 

För det andra utreds vilka som, när en rätt till efterarv föreligger enligt presumtions-

regeln, är efterarvsberättigade. På grund av Skatteverkets ställningstagande kommer 

fokus särskilt ligga på särkullbarns rätt till efterarv, för att utreda huruvida det finns 

anledning att särbehandla särkullbarn jämfört med andra arvingar. 

 

Uppsatsen syftar även till att, när gällande rätt fastställts, behandla vilka praktiska 

konsekvenser de slutsatser som dragits får. Särskilt kommer det behandlas huruvida 

Skatteverkets ställningstagande kring vem som är efterarvsberättigad är riktigt eller inte, 

men även andra praktiska konsekvenser av gällande rätt kring efterarv vid makes 

förmånstagarförvärv kommer beröras. 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas förmånstagarförordnanden för dödsfalls skull. Endast 

förmånstagarförordnanden till make är föremål för utredning. Det som sägs gäller dock 

även registrerade partners, då regleringen är densamma (se 3:1 lagen om registrerat 

partnerskap). 2  Arvsrättsliga konsekvenser vad gäller förmånstagarförordnande till 

sambo berörs inte, då det är en separat rättsfråga vilken det inte finns utrymme för i 

uppsatsen. Inte heller kommer förmånstagarförordnande till andra personer beröras, 

                                                
2 Lagen om registrerat partnerskap är upphävd, men är fortfarande tillämplig på de 
registrerade partners som inte valt att omvandla sitt registrerade partnerskap till ett 
äktenskap. 
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annat än som jämförelseunderlag i syfte att belysa den särskilda problematiken som 

finns kring makes förmånstagarförvärv. 

 

Föremål för behandling är vilken karaktär makes förmånstagarförvärv har, samt vilka 

som är efterarvsberättigade när förvärvet sker med fri förfoganderätt. Andels-

beräkningen kommer inte beröras mer än ytligt, främst då rättsläget i denna del bedöms 

stå klart genom rättsfallet NJA 1975 s. 302 samt generella arvsrättsliga principer. 

1.4 Metod 

I uppsatsen tillämpas den rättsdogmatiska metoden, varför lagstiftning, förarbeten och 

praxis används för att utreda vad som är gällande rätt.3  Även myndighetsuttalanden, i 

form av ställningstaganden från Skatteverket, kommer användas då Skatteverket är en 

viktig aktör inom arvsrättens område på grund av att det är den instans som registrerar 

bouppteckningar. Doktrin kommer användas, dels som källmaterial, dels för att lyfta 

olika författares ställningstaganden, främst avseende frågan om vem som är efterarvs-

berättigad då det i den frågan finns vissa ställningstaganden i litteraturen. 

 

Uppsatsens avsedda målgrupp är personer aktiva inom familjerätt. Den rättsfråga som 

behandlas i uppsatsen är av teknisk juridisk natur, varför viss förkunskap inom arvs- 

och försäkringsrätt bedöms vara en förutsättning för att ta till sig det som skrivs. 

 

I uppsatsen används ett könsneutralt språk. Det innebär att könsneutrala böjningar av 

ord används genomgående. Hen används som pronomen istället för han eller hon, 

såvida det inte rör sig om en specifik person av känt kön. Det könsneutrala språket har 

valts då författaren anser att det inom alla delar av samhället, även inom juridiken, är av 

vikt att undvika att förstärka könsstereotypa föreställningar och ett heteronormativt 

tankesätt. Särskilt inom familjerätten är ett kritiskt förhållningssätt till normer viktigt, 

då den familjerättsliga regleringen berör människors relationer och familjebildning, 

varför regleringen måste bygga på en öppenhet för olika relationer och familjer.  

                                                
3  För en mer utförlig beskrivning av den rättsdogmatiska metoden se Hellner, 
Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27ff. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens nästkommande två kapitel ger en bakgrund till den efterföljande materiella 

utredningen. I kapitel 2 presenteras relevant arvsrättslig och försäkringsrättslig 

reglering, samt andra relevanta aspekter kring tecknandet av livförsäkring med 

förmånstagarförordnande. Därefter följer i kapitel 3 en genomgång av det för uppsatsen 

centrala rättsfallet NJA 1975 s. 302. Kapitlet innehåller ett rättsfallsreferat samt 

utredning av vad som framgår av rättsfallet och vilka frågor som kvarstår. 

 

När bakgrunden har utretts följer tre kapitel med den materiella utredningen av de 

frågor som tagits upp i syftesbeskrivningen. Den första frågan, när presumtionsregeln 

om fri förfoganderätt ska tillämpas, kan delas upp i två delmoment vilka tillägnas varsitt 

kapitel. I kapitel 4 utreds under vilka omständigheter presumtionen gäller, varefter 

presumtionsbrytande omständigheter är föremål för utredning i kapitel 5. I kapitel 6 

kommer sedan den andra frågan behandlas, vilka som är efterarvsberättigade vid 

presumtionsregelns tillämpning. Olika synsätt kommer tas upp, för en utredning av 

vilket som borde vara det rätta. 

 

Till sist följer några avslutande synpunkter i kapitel 7. Där behandlas vad de slutsatser 

som dragits i uppsatsen innebär för vissa aktörer på området – Skatteverket, försäkrings-

givare och lagstiftaren. 

 

Då uppsatsämnet bygger på rättsfallet NJA 1975 s. 302 har uppsatsens disposition 

utformats med hänsyn till de frågor som väcks av rättsfallet. Dispositionen av 

uppsatsens materiella utredning kommer därför förtydligas och förklaras i avsnitt 3.2, 

efter att rättsfallet har behandlats. Dessutom kommer dispositionen av respektive kapitel 

förtydligas i kapitlets inledning, när det anses behövligt för att läsaren ska kunna följa 

med i texten. Då de frågor som behandlas i de olika kapitlen är tätt sammanknutna 

kommer även hänvisningar mellan kapitel göras när det behövs för att tydliggöra 

kopplingen som finns mellan de olika delarna.   
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2 Bakgrund 

2.1 Makars arvsrätt och rätten till efterarv 

2.1.1 Regleringen kring makars arvsrätt och efterarv 

Efterlevande makes rätt till arv efter först avlidna maken regleras i 3:1 ärvdabalken 

(ÄB). Make ärver framför först avlidna makens övriga arvingar, med undantag för 

särkullbarn. Till skillnad från övriga arvingar ärver make som huvudregeln med fri 

förfoganderätt, 3:2 ÄB. Vid efterlevande makens bortgång har vissa av först avlidna 

makens arvingar rätt till efterarv (även, med en äldre term, kallat sekundosuccession). 

Efterarvet utgör ett arv efter den egna släktingen, men som realiseras först vid 

efterlevande makens död.4 Efterarvet består av en andelsrätt, baserad på förhållandena 

vid första avlidna makens död. Andelen används som utgångspunkt vid fördelning av 

efterarvet även om efterlevande makens egendom har minskat eller ökat i värde sen 

första avlidna makens död.5 Andelsrätten motsvarar den del av efterlevande makens 

totala egendomsinnehav som innehas med fri förfoganderätt. Resterande del av det 

totala egendomsinnehavet, den egendom efterlevande make haft efter att bodelning med 

först avlidna maken skett, innehas med full äganderätt, vilket innebär att andelen 

tillfaller efterlevande makens egna arvingar vid hens död.  

 

Den fria förfoganderätten innebär att arvet i efterlevande makens hand behandlas som 

en del av efterlevande makens totala egendomsmassa. 6 Under efterlevande makens 

livstid föreligger ingen skillnad på egendom som innehas med fri förfoganderätt 

respektive full äganderätt, utan efterlevande make har rätt att fritt förfoga över arvet 

precis som med sin övriga egendom, till exempel genom att avyttra, konsumera eller ge 

bort egendomen. 7  Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att 

efterlevande make inte äger testamentera över den andel hen innehar med fri 

förfoganderätt, 3:2 ÄB. Fri förfoganderättsandelen är således reserverad för först 

                                                
4 Brattström & Singer, Rätt arv s. 74. 
5 NJA II 1928, s. 297. 
6 Brattström & Singer, Rätt arv s. 79. 
7 Brattström & Singer, Rätt arv s. 79. 
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avlidna makens arvingar. Den andel som efterlevande make innehar med full äganderätt 

kan hen däremot disponera över genom testamente. 

 

Vilka av först avlidna makens arvingar som har rätt till efterarv vid efterlevande makens 

död regleras i 3:2 ÄB. Efterarvsberättigade är arvingar ur första respektive andra 

arvsklassen. Arvingar ur tredje arvsklassen har ingen efterarvsrätt, varför efterlevande 

make ärver med full äganderätt om först avlidna makens arvingar tillhör tredje 

arvsklassen. 

 

Enligt 3:2 st. 2 ÄB ska bröstarvinges efterarvsandel minskas i den mån hen redan fått ut 

sitt arv. Då gemensamma barn inte ärver vid först avlidna makens död enligt 

arvsordningen har de rätt till efterarv vid efterlevande makens död, och behandlas 

därmed likadant i efterarvshänseende som arvingar ur andra arvsklassen. Särkullbarn 

däremot har enlig 3:1 ÄB rätt att få ut sitt arv redan vid först avlidna makens död, varför 

de ofta inte har rätt till efterarv. Viktigt att notera är dock att avgörande för vem som har 

rätt till efterarv är hur förhållandena ser ut vid efterlevande makens död.8  Som 

lagstiftaren själv framhåller innebär det att även särkullbarn kan ha rätt till efterarv, till 

exempel med hänsyn till att gemensamt barn har avlidit mellan makarnas dödsfall utan 

att efterlämna egna bröstarvingar.9 Vidare anförs att rätt till efterarv också kan föreligga 

om särkullbarn inte fått ut hela sitt arv på grund av att basbeloppsregeln i 3:1 2 st. ÄB 

har tillämpats vid först avlidna makens död eller om de gjort ett avstående enligt 

3:9 ÄB. Arvlåtarens samtliga barn har enligt 2:1 ÄB rätt till lika stor andel av arvet efter 

sin förälder, varför särkullbarn måste ha rätt till efterarv om de inte fått hela arvslotten 

vid först avlidna makens död. Särkullbarn omfattas således av kretsen av arvingar som 

enligt lag kan ha rätt till efterarv, vilken därmed utgörs av samtliga arvingar i första och 

andra arvsklassen.  

2.1.2 Syften bakom regleringen 

För att förstå vilka syften som ligger bakom dagens utformning av makars arvsrätt med 

fri förfoganderätt måste en tillbakablick göras på den historiska utvecklingen. 

                                                
8 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 70. 
9 Prop. 1986/87:1 s. 85. 
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Införandet av makars arvsrätt och relevanta efterföljande förändringar av regleringen 

kommer därför i det följande behandlas. 

 

Det var först genom 1928 års arvslag som make fick rätt att ärva hela kvarlåtenskapen 

framför arvingar i andra och tredje arvsklassen.10 Om det fanns arvingar i första 

arvsklassen, det vill säga bröstarvingar, ärvde inte make utan bröstarvingarna tog hela 

arvet.11 När make ärvde framför tredje arvsklassen erhölls arvet med full äganderätt, då 

det ansågs ligga i linje med den allmänna rättsuppfattningen.12 När arvingarna tillhörde 

andra arvsklassen låg en sådan rättsföljd inte i linje med den allmänna 

rättsuppfattningen, och slumpen skulle inte få avgöra vilken av makarnas släkter som 

skulle erhålla hela arvet.13 Därför infördes efterarvskonstruktionen, vilken syftade till att 

fördela efterlevande makens kvarlåtenskap på vad lagstiftaren ansåg vara ett rimligt och 

rättvist sätt (fortsättningsvis i uppsatsen används uttrycket ”rimligt och rättvist” i 

bemärkelsen vad lagstiftaren ansett vara rimligt och rättvist).14 När först avlidna maken 

hade arvingar ur andra arvsklassen ärvde efterlevande maken därför med fri 

förfoganderätt. Arvet utformades som en andelsrätt, inte en rätt till ett visst värde, då 

lagstiftaren önskade ge efterlevande make utrymme att självständigt förvalta sina 

samlade tillgångar.15 Vid efterlevande makens död realiserades arvsrätten för först 

avlidna makens arvingar, och de hade då rätt till den andel som härrörde från först 

avlidna maken.16  

 

År 1988 skedde en förändring av reglerna om makars arvsrätt. Det fanns ett behov av att 

stärka makars skydd, då bröstarvinges arvsrätt framför make innebar negativa effekter i 

form av en splittring av makarnas bo. Samtidigt hade sociala reformer bidragit till att 

bröstarvingar inte längre var beroende av arvet för sin försörjning. Efterlevande make 

ansågs därför ha ett större behov av arvet än bröstarvingarna.17 Utökningen av makes 

                                                
10 NJA II 1928, s. 292. 
11 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 48 
12 Jfr NJA II 1928, s. 284, om att testamenten som utesluter tredje arvsklassen var 
vanligt förekommande. 
13 NJA II 1928, s. 283f. 
14 Jfr Prop. 1986/87:1 s. 91, där efterarvskonstruktionens syfte beskrivs. 
15 NJA II 1928, s. 286. 
16 NJA II 1928, s. 295. 
17 Prop. 1986/87:1 s. 82. 
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arvsrätt låg dessutom i linje med den allmänna rättsuppfattningen, då det i betydande 

utsträckning förekom testamenten till förmån för make.18  

 

Lagstiftaren valde dock att göra skillnad på olika typer av bröstarvingar. Det ansågs 

naturligt att gemensamma barn fick vänta på arvet tills dess att båda föräldrarna avlidit, 

men avseende särkullbarn fanns det andra hänsyn att beakta. Särkullbarn antogs oftast 

inte ha samma känslomässiga förhållande till efterlevande make som en gemensam 

bröstarvinge har, varför de inte ska behöva vänta på sina arv tills dess att även 

efterlevande make gått bort. Dessutom ansågs det finnas risker att efterlevande make 

skulle förfara på ett sådant sätt att det inte fanns något kvar för särkullbarnen att ärva 

efter efterlevande makens bortgång.19 Som följd härav ärver särkullbarn enligt dagens 

lagstiftning direkt vid sin förälders död, men make ärver före gemensamma barn som 

istället får ställning som efterarvingar efter först avlidna maken, 3:1 ÄB.  

 

Lagstiftarens åtskillnad mellan gemensamma barn och särkullbarn kan ses i ljuset av det 

lagstiftningsarbete som pågått under en lång tid med syfte att jämställa alla barn oavsett 

börd. Det förelåg en oro för att en arvsrätt för make framför särkullbarn skulle riskera 

att undergräva dessa arvsrättsreformer. 20  Långt in på 1900-talet behandlades 

utomäktenskapliga barn sämre i arvsrättsligt hänseende än barn födda inom äktenskapet. 

Utomäktenskapliga barn har gått från att innan 1866 inte ha arvsrätt efter någon 

förälder, till att efter 1969, då de tillerkändes arvsrätt även efter sin far, jämställas med 

barn födda inom äktenskapet.21 Lagstiftningen ger idag uttryck för att alla barn ska ha 

samma arvsrättsliga status oberoende av börd. En grund för särbehandling i efterarvs-

hänseende är således att samtliga barns arvsrättsliga status ska upprätthållas, vilket 

risken finns att det inte skulle göras om även särkullbarn fick vänta på att få ut sitt arv 

till dess att förälderns make avlidit. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns två centrala intressen som legat bakom 

utformningen av makars arvsrätt. Dels finns ett intresse av att tillgodose efterlevande 

makes behov av skydd, dels ett intresse av att åstadkomma en rimlig och rättvis 

                                                
18 Prop. 1986/87:1 s. 82. 
19 Prop. 1986/87:1 s. 83. 
20 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 240. 
21 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 20ff. 
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arvsfördelning. Makars arvsrätt och efterarvskonstruktionen har utformats genom en 

avvägning av dessa två intressen. Vid först avlidna makens bortgång vinner intresset av 

att skydda efterlevande make i de flesta fall företräde, men intresset av en rimlig och 

rättvis arvsfördelning kan då tillgodoses genom efterarvskonstruktionen. Vid 

efterlevande makes död finns inte längre makens behov av skydd kvar, varför ingen 

konflikt längre föreligger mellan intressena. När det finns särkullbarn synes lagstiftaren 

dock ha ansett att en ”rimlig och rättvis” fördelning av arvet förutsätter att särkullbarn 

får ut sitt arv direkt vid sin förälders död, och makes behov av skydd får då ge vika.  

2.2 Försäkring med förmånstagarförordnande 

2.2.1 Tecknande av försäkring med förmånstagarförordnande 

Genom att teckna livförsäkring kan en person trygga sin eller annans framtida 

försörjning.22 Försäkringen kan tecknas för en eller flera av olika typer av försäkrings-

fall, vilka kan delas upp i livsfall, till exempel ålder eller hälsa, och dödsfall.23 

Försäkringstagaren har sedan rätt att förfoga över den tecknade försäkringen bland 

annat genom att insätta förmånstagare, 14:1 Försäkringsavtalslagen (FAL). Genom 

förordnandet bestämmer försäkringstagaren vad som ska hända med försäkrings-

ersättningen vid försäkringsfall, till exempel försäkringstagarens dödsfall. Försäkringen 

kan representera stora värden, och utgör inte sällan den största tillgången i boet.24  

 

Försäkring med förmånstagare kan tecknas personligen av försäkringstagaren, men det 

är även vanligt med förmånstagarförordnanden i gruppförsäkringar från till exempel 

fackföreningar eller försäkringar tecknade av försäkringstagarens arbetsgivare.25 Som 

regel gäller standardiserade förmånstagarförordnanden för grupp- och kollektiv-

avtalsgrundade försäkringar.26 Även i övrigt är förmånstagarförordnanden regelmässigt 

standardiserade genom att försäkringstagaren får välja mellan vissa standardiserade 

förordnanden.27 I förmånstagarförordnandet utpekas oftast viss typ av person som 

                                                
22 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 100. 
23 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 102. 
24 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 401. 
25 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 106. 
26 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 107. 
27 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 196. 
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förmånstagare, till exempel make, sambo eller barn, men det står försäkringstagaren fritt 

att utforma det även på andra sätt, till exempel att viss namngiven person utpekas.28 

Vissa begräsningar av vem som kan insättas som förmånstagare finns avseende 

pensionsförsäkringar i 58:13 Inkomstskattelagen (IL), men därutöver kan inte 

försäkringsgivaren begränsa kretsen av valbara förmånstagare.29 

 

För förmånstagarförordnanden finns formkrav, uppställda i 14:3 FAL. Förordnandet ska 

antingen ske genom ett av försäkringstagaren egenhändigt undertecknat meddelande till 

försäkringsbolaget, eller genom att det inledningsvis intas i försäkringsvillkoren. 

Formkraven gäller såväl vid upprättande av förordnande som vid återkallelse eller 

ändring. Kravet på meddelande till försäkringsgivaren är absolut, vilket innebär att det 

inte går att åstadkomma ett förmånstagarförordnande genom testamente.30 

2.2.2 Försäkringsersättningens behandling vid dödsfall 

Enligt 14:7 FAL ingår försäkringsbelopp som utfaller vid försäkringstagarens död inte i 

kvarlåtenskap när förmånstagare är insatt. Det innebär att normala regler för fördelning 

av kvarlåtenskapen, det vill säga regler om bodelning och arv, inte tillämpas. Istället 

tillfaller hela försäkringsersättningen den eller de personer som är förmånstagare. 

 

Om det inte framgår tydligt av förmånstagarförordnandet vem som ska erhålla 

försäkringsersättningen måste förordnandet tolkas. Avgörande för tolkningen är enligt 

14:4 FAL försäkringstagarens subjektiva vilja. Vid tolkning av förmånstagar-

förordnande för dödsfalls skull används som utgångspunkt samma tolkningsprinciper 

som vid tolkning av testamente.31 På grund av att förmånstagarförordnanden regel–

mässigt är standardiserade finns det dock oftast inte någon tillgänglig tolkningsdata, 

varför det inte går att fastställa försäkringstagarens avsikt.32 I brist på tolkningsdata 

finns legala presumtionsregler i 14:5-6 FAL som kan tillämpas i vissa fall, vilka, likt de 

presumtionsregler som uppställts i ÄB avseende testamente, ska överensstämma med 

                                                
28 Jfr Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 196, om olika valmöjligheter som försäkrings-
tagaren kan ha. 
29 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 405. 
30 Agell, Testamentsrätt, s. 113. 
31 Agell, Testamentsrätt, s. 73. 
32 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 122. 
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den allmänna rättsuppfattningen. 33  Med den allmänna rättsuppfattningen avses en 

allmän åsikt om hur rätten bör vara utformad, vilket för avseende förmånstagar-

förordnanden blir en fråga om vad en genomsnittlig försäkringstagare skulle önska.34  

 

Även om förmånstagaren som regel har en gentemot andra skyddad position så finns i 

vissa fall möjlighet till jämkning. Innan FAL genomgick förändringar 1988 fanns en 

jämkningsregel som innebar att försäkringsersättningen, när förmånstagarförordnandet 

var återkalleligt, skulle ligga till grund för beräkningen av till exempel laglott och 

giftorätt, då det annars skulle vara möjligt att kringgå reglerna med hjälp av försäkring 

med förmånstagarförordnande.35 Men då jämkningsregeln förändrades och fick sin 

nuvarande utformning försvann möjligheten att rikta laglottsanspråk mot försäkrings-

tagaren, och rätt till giftorätt i försäkringen kvarstod endast för make i de fall där 

äktenskapsskillnad påbörjats men bodelning inte skett.36  

 

Idag kan förmånstagare enligt 14:7 st. 2 FAL jämkas till förmån för försäkringstagarens 

make eller bröstarvinge, om tillämpning av förmånstagarförordnanden leder till ett 

oskäligt resultat. Vid prövningen ska särskilt beaktas skälen för förordnandet samt de 

ekonomiska förhållandena för förmånstagarens och den som begärt jämkning. Som 

utgångspunkt ska enligt lagstiftaren försäkringstagaren antas ha goda skäl för sitt 

förordnande, varför jämkning inte ska ske.37 Vidare anses att den som kan försörja sig 

själv och sin familj normalt inte ska kunna få en jämkning till stånd. I vissa fall kan 

dock jämkning ändå komma ifråga, till exempel om förmånstagarförordnandet 

utformats i syfte att särkullbarn inte ska få del i försäkringen. Lagstiftaren poängterade 

att även gemensamma barn har möjlighet till jämkning, men när efterlevande make är 

förmånstagare kan det gemensamma barnets behov anses tillgodosett genom försörjning 

från efterlevande make eller i vart fall genom att hen så småningom får del av 

försäkringsersättningen vid den efterlevande makens död.  

 

                                                
33 Jfr Boström, Tolkning av testamente, s. 117, där den allmänna rättsuppfattningens 
betydelse för presumtionsregler avseende testamente behandlas. 
34 Jfr Boström, Tolkning av testamente, s. 94, om begreppet allmän rättsuppfattning i 
relation till regler om testamente. 
35 NJA II 1927, s. 512. 
36 Prop. 1986/87:86 s. 60f. 
37 Prop. 1986/87:86 s. 104f. 
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På grund av jämkningsregelns restriktiva utformning står sig regelmässigt 

förmånstagarförordnandet gentemot försäkringstagarens närstående. Även gentemot 

försäkringstagarens borgenärer åtnjuter förmånstagaren visst skydd. Då försäkrings-

ersättningen enligt 14:7 FAL inte ingår i kvarlåtenskapen har försäkringstagarens 

borgenärer som utgångspunkt inte möjlighet att göra anspråk mot förmånstagaren. I 

15:2 FAL regleras dock vissa fall då försäkringsersättningen får utmätas trots att den 

inte ingår i kvarlåtenskapen. Borgenärsskyddet är således inte oinskränkt men medför 

ändå en gynnsam behandling. 

2.2.3 Skäl att teckna försäkring med förmånstagarförordnande 

Försäkringstagare kan ha olika skäl att teckna livförsäkring med förmånstagar-

förordnande. Skälen kan utgå både från förmånstagarens gynnsamma position och från 

fördelar som försäkringstagaren själv åtnjuter. 

 

Den behandling som enligt 14:7 FAL sker av försäkringsersättningen vid försäkrings-

tagarens dödsfall, vilken beskrivits i 2.2.2, medför fördelar som försäkringstagaren kan 

ha velat uppnå med tecknandet. Då försäkringsersättningen inte ingår i kvarlåtenskapen 

när förmånstagare är insatt blir tecknande av försäkring med förmånstagarförordnande 

ett sätt att frångå reglerna om bodelning och arvskifte genom att försäkringstagaren 

själv bestämmer mottagare. 38  Då försäkringsersättningen inte ligger till grund för 

beräkning av laglott och giftorätt, med vissa undantag, kan försäkringstagaren lyckas 

åstadkomma ett skydd som inte varit möjligt på annan väg. När make insätts som 

förmånstagare kan ett skydd gentemot särkullbarn skapas, vilket inte varit möjligt enligt 

den legala arvsordningen eller ens genom testamente vilket kan jämkas för laglotts-

anspråk. Också det borgenärsskydd som kan åstadkommas genom ett förmånstagar-

förordnande kan vara en för försäkringstagaren betydelsefull funktion, vilken kan 

motivera tecknandet av försäkring med förmånstagarförordnande.39 

 

Att förmånstagarförordnande medför skydd mot familjerättsliga anspråk och borgenärer 

enligt ovan beror på överväganden från lagstiftaren. Lagstiftaren ansåg att den som vill 

åstadkomma en rationell familjeförsörjning genom försäkring i viss utsträckning ska ha 
                                                
38 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 405. 
39 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 405. 
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möjlighet till det på ett gentemot dödsbodelägare och borgenärer bindande sätt.40 

Lagstiftaren har således velat uppmuntra individen till att själv sörja för sina 

närståendes försörjning, och då det ansetts vara beaktansvärt har detta intresse vunnit 

företräde framför borgenärsintressen och vissa familjerättsliga skyddsregler.  Förmåns-

tagaren åtnjuter därför skydd vid utbetalningstidpunkten. 

 

Att förmånstagarförordnandets verkningar hänför sig till utbetalningstidpunkten blir 

tydligt när det beaktas hur livförsäkringar i övrigt behandlas i bodelning. Vid bodelning 

i anledning av äktenskapsskillnad ingår värdet av makarnas livförsäkring även i de fall 

när förmånstagarförordnande finns. Om förmånstagarförordnandet är oåterkalleligt 

anses dock försäkringen oftast vara oöverlåtbar och ingår därmed inte i bodelningen 

enligt 10:3 st. 1 äktenskapsbalken (ÄktB). 41  Samma principer gäller avseende 

efterlevande makens livförsäkring vid bodelning med anledning av andra makens död. 

Efterlevande makens försäkringar ingår således i bedömningen, med det undantag som 

enligt 10:3 st. 2 ÄktB gäller för pensionsförsäkring.42 Skyddet mot familjerättsliga 

anspråk föreligger således främst när försäkringsersättningen betalas ut till 

förmånstagaren. Om försäkringstagaren haft ett syfte att undvika familjerättsliga 

anspråk så måste det således främst hänföra sig till dem som föreligger vid dödsfall. 

 

Försäkringstagaren åtnjuter också vissa fördelar redan från tecknandet av en 

livförsäkring. Försäkringsvärdet är under vissa förutsättningar skyddat mot utmätning 

innan försäkringsfallet, 15:3 FAL, och efter försäkringsfallet skyddas den utbetalda 

försäkringsersättningen, 15:5 FAL. Borgenärsskydd finns således inte enbart till förmån 

för förmånstagaren utan även för försäkringstagaren själv. Dessutom åtnjuter 

försäkringstagaren skattefördelar, dels genom en avdragsrätt för vissa försäkringar, 

59 kap. IL, dels genom förmånlig beskattning då försäkringskapitalet inte omfattas av 

reglerna om kapitalvinstskatt utan beskattas genom en schablonmässig avkastningsskatt, 

se lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.  

                                                
40 Prop. 1986/87:86 s. 58. 
41 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 108. 
42 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 111. 
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2.2.4 Förmånstagarförordnandets arvsrättsliga aspekter  

Förmånstagarförordnande bör ses som ett eget institut, då det omfattas av egen utförlig 

reglering, men det kan diskuteras huruvida regleringen avseende andra rättsliga institut, 

t.ex. avtal till förmån för tredje man, gåva och testamente, kan tillämpas direkt eller 

analogt på förordnandena.43 Även om förmånstagarförordnande är ett fristående rättsligt 

institut kan det sägas ha en familjerättslig karaktär. Inom doktrin är de flesta överens om 

att förmånstagarförordnande uppvisar likheter med testamente, och även i viss mån med 

gåva.44 Likheten ligger främst i att förmånstagarförordnandet likt gåva och testamente 

är en benefik rättshandling. Skillnaden består främst i vilken typ av egendom som 

rättshandlingen rör, med beaktande av det riskmoment som finns i försäkringar, men 

den benefika naturen är densamma. Ofta gäller förmånstagarförordnande endast vid 

dödsfall, vilket är presumtionen enligt 14:5 st. 1 FAL, varför likheterna med testamente 

blir särskilt framstående. Av 17:3 ÄB framgår att arvsavtal inte är tillåtna inom svensk 

rätt, varför testamente och förmånstagarförordnande är de enda dödsrättshandlingar som 

erkänns. Förmånstagarförordnande fyller samma funktion som testamente, det vill säga 

att bestämma vem som ska erhålla tillgångar vid ett dödsfall.45  

 

Livförsäkring har alltid haft ett nära samband med arvsrättens regler, såväl praktiskt och 

ekonomiskt som rättsligt.46 Kongruensen mellan reglerna blir tydlig vid en anblick av 

14 kap. FAL, där flera direkta hänvisningar till reglerna i ÄB avseende formkrav görs 

och där reglerna om tolkning utformats på liknande sätt som de avseende testamente. 

Således förekommer inte bara praktiska likheter mellan förmånstagarförordnande och 

testamente, utan även stora likheter i de rättsliga regleringar som omgärdar instituten.  

 

Regleringen i FAL kring försäkringsersättningens fördelning hänför sig endast till 

utbetalningstidpunkten. Som beskrivits i avsnitt 2.1 finns avseende arv en speciell 

reglering för det fall att make ärver, innebärande att arvet sker med fri förfoganderätt 

och först avlidna makens arvingar har rätt till efterarv. Trots förmånstagarförordnandets 

likheter med arv och testamente har inte lagstiftaren tagit ställning till om makes 
                                                
43 Hellner, Försäkringsrätt, s. 538. 
44 Se t.ex. Hellner, Försäkringsrätt, s. 538; Brattström & Singer, Rätt arv, s. 17; Walin & 
Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 403f. 
45 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 106. 
46 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 401. 
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förmånstagarförvärv ska innebära några liknande efterarvsrättsliga konsekvenser. 

Förmånstagarinstitutet infördes i 1927 års FAL, vilket var ett år innan efterarvs-

konstruktionen infördes genom 1928 års arvslag. Trots att lagstiftningsarbetena pågick 

samtidigt observerades inte behovet av att samordna de regler i FAL av familjerättslig 

karaktär med de nya arvsreglerna.47 Om rätt till efterarv föreligger blir istället i först 

hand en fråga om tolkning av förmånstagarförordnandet. 

 

Försäkringstagaren har själv möjlighet att förordna om sekundosuccession, samt 

förordna om försäkringsrättsliga efterarvingar.48 Detta sker dock sällan, främst beroende 

på att förordnandet oftast är standardiserat eller följer av försäkringsvillkoren. Den 

standardiserade utformningen innebär också att det sällan går att tolkningsvis fastställa 

vilken karaktär makes förmånstagarförvärv har, det vill säga om förvärvet sker med full 

äganderätt eller fri förfoganderätt. Istället blir det aktuellt att tillämpa presumtions-

regler. 

 

De legala tolkningsregler som finns i FAL 14:5-6 omfattar inte frågan om efterarv. 

Således finns det ingen lagreglering som kan användas för att avgöra karaktären av 

makes förmånstagarförvärv. Det uppstår därför en lucka, där det är oklart i vilken mån 

makes förmånstagarförvärv omfattas av liknande regler som de som enligt 3 kap. ÄB 

gäller för arvet. Luckan har i viss mån fyllt genom en presumtionsregel uppställd i 

praxis. Presumtionsregeln följer av NJA 1975 s. 302, ett rättsfall som i brist på 

lagreglering fått stor betydelse för rättstillämpningen. I nästa kapitel kommer därför 

rättsfallet behandlas ingående, för att utreda prejudikatets innebörd samt vilka frågor 

som inte besvaras i rättsfallet. 

  

                                                
47 Svenska försäkringsbolags riksförbunds yttrande i NJA 1975 s. 302, s. 308. 
48 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 406. 
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3 Presumtionsregeln i praxis 

3.1 Rättsfallet 

FAL ger inte någon ledning kring om förmånstagarförvärv ska ske med full äganderätt 

eller fri förfoganderätt, men som regel sker förmånstagarförvärv med full äganderätt.49 

Därmed liknar det ordningen för arv, enligt vilken arvet som huvudregel tillfaller 

arvingen med full äganderätt. Make ärver dock med fri förfoganderätt, under 

förutsättning att testamente inte upprättats vilket sätter arvsordningen ur spel. Frågan är 

huruvida makes förmånstagarförvärv omfattas av liknande regler som de i 3 kap. ÄB. 

 

Karaktären av makes förmånstagarförvärv var föremål för prövning i NJA 1975 s. 302. 

Omständigheterna i rättsfallet kommer inledningsvis behandlas, varefter en redogörelse 

för HD:s ställningstagande och dess rättsliga innebörd följer.  

 

Make E och make S var gifta. De hade inga barn, men på respektive sida fanns det 

arvingar i andra arvsklassen som legala arvingar. Inget testamente fanns, men däremot 

ett äktenskapsförord enligt vilket all makarnas respektive egendom var enskild. Vid 

make E:s bortgång ärvde make S kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, i enlighet med 

lag. Därutöver var make S förmånstagare till ett antal försäkringar. 

 

När make S avled några månader efter make E:s död uppstod en tvist mellan make E:s 

efterarvingar och make S:s arvingar. Tvisten gällde huruvida make E:s efterarvingar 

hade rätt till del av försäkringsersättningen som tillfallit make S som förmånstagare. 

Som kan förstås av de olika försäkringsbolagens utlåtanden i tvisten rådde det vid tiden 

stor osäkerhet om försäkringsersättningen skulle anses tillfalla efterlevande make med 

full äganderätt eller fri förfoganderätt.50 

 

HD konstaterade att uppgiften i fallet var att uppställa en presumtionsregel för det fall 

det inte föreligger omständigheter som föranleder att förmånstagarförordnandet 

tolkningsvis bör tilläggas viss innebörd. Regeln skulle motsvara vad försäkringstagare i 

                                                
49 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 108. 
50 NJA 1975 s. 302, s. 304f. 



 22 

gemen kan förmodas önska, det vill säga den allmänna rättsuppfattningen, och även i 

övrigt framstå som lämplig. 51 

 

Domstolen gjorde jämförelser med ordningen för testamente, då de menade att 

testamente och förmånstagarförordnande fyllde samma funktion och att samma regler 

därför i stor utsträckning borde tillämpas. 52  Testamente utan förordnade om fri 

förfoganderätt eller efterarv innebar att kvarlåtenskapen tillföll testamentstagaren med 

full äganderätt. Det förelåg dock skillnader i att testamente ofta gav uttryck för en 

välövervägd önskan från testator medan försäkringstagaren mer sällan tänkte längre än 

avseende den förste mottagaren. Andra bakomliggande syften framträdde till att teckna 

försäkring med förmånstagarförordnande än till att upprätta testamente, främst att 

försäkringstagaren ville åstadkomma arvskattevinster och/eller borgenärsskydd. HD 

ansåg därför att det inte gick att tillämpa samma regel avseende förmånstagar-

förordnande som avseende testamente, utan presumtionen skulle följa den legala 

arvsordningen. 

 

HD kom till slutsatsen att det vid makes förmånstagarförvärv ska presumeras att 

”förmånstagarförordnande ej föranleder avsteg från reglerna om sekundosuccession”.53 

Presumtionen kunde brytas om omständigheter förelåg som tolkningsvis ger uttryck för 

annan vilja hos försäkringstagaren, vilket det till exempel gjorde om försäkringstagaren 

upprättat testamente enligt vilket kvarlåtenskapen tillföll efterlevande make med full 

äganderätt. 

 

HD övergick sedan till att behandla hur kvotdelarna beräknas avseende försäkrings-

ersättningen. Avgörande var försäkringarnas egendomsslag i makarnas äktenskap. Då 

all egendom i äktenskapet var enskild ansågs hela försäkringsersättningen ha tillfallit 

make S genom arv, varför hela förvärvet skett med fri förfoganderätt enligt reglerna om 

sekundosuccession. 54  Om försäkringarna istället varit giftorättsgods skulle hälften 

tillfallit efterlevande make med full äganderätt, då efterlevande har anspråk på hälften 

                                                
51 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
52 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
53 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
54 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
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av värdet i en bodelning, och hälften med fri förfoganderätt, då resterande del hade 

erhållits som arv.55 

3.2 Presumtionsregelns rättsliga beståndsdelar 

En presumtionsregel bygger på att ett visst rättsfaktum antas föreligga under vissa 

omständigheter, vilket rättsfaktum innebär en viss rättsföljd.56 Således måste inte det 

rättsfaktum som är en förutsättning för rättsföljden visas, utan rättsfaktumet presumeras 

föreligga under vissa omständigheter, varför rättsföljden inträder om omständigheterna 

föreligger. Presumtionen kan brytas genom att det visas att antagandet är felaktigt, det 

vill säga att det presumerade rättsfaktumet inte föreligger trots omständigheterna.57 

 

Den regel som uppställts i NJA 1975 s. 302 är, som konstaterats i avsnitt 3.1, en 

presumtionsregel. Rättsfaktumet, försäkringstagarens vilja att inte göra avsteg från 

reglerna om efterarv, antas föreligga under vissa omständigheter, i fallet förmånstagar-

förordnanden till make. Då försäkringstagarens vilja presumeras föreligga inträder 

rättsföljden, att förvärvet sker med fri förfoganderätt. Förenklat innebär det att vid 

förmånstagarförordnande till make sker förvärvet med fri förfoganderätt, då sådan vilja 

hos försäkringstagaren presumeras föreligga. 

 

Samtliga av presumtionsregelns beståndsdelar har inte getts ett fullständigt svar i 

NJA 1975 s. 302. HD uttalar inte vilka av de i fallet föreliggande omständigheterna som 

är en förutsättning för att presumtionen ska inträda. Efterlevande make hade inte bara 

varit förmånstagare till försäkringar utan även ärvt först avlidna maken med fri 

förfoganderätt. Huruvida arvsrätten är en sådan omständighet som krävs för att 

presumtionen ska inträda framgår inte av HD:s domskäl. En annan omständighet är den 

korta tid som förflutit från först avlidna makens död till efterlevande makens död, en 

omständighet som HD inte heller diskuteras. Det föreligger idag osäkerhet kring 

huruvida förmånstagarförordnande till efterlevande make är en tillräcklig omständighet 

för presumtionsregelns tillämpning, eller om någon av de övriga omständigheterna i 

                                                
55 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 133f. 
56 Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 109. 
57 Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 110. 
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fallet också måste föreligga för presumtionens inträdande. Vilka omständigheter som 

förutsätts för att presumtionen ska inträda kommer att utredas i kapitel 4. 

 

Presumtionen kan brytas genom att det visas att det presumerade rättsfaktumet, viljan 

att inte göra avsteg från reglerna om efterarv, inte föreligger. Precis som avseende de 

presumtionsregler som finns för testamente gäller således presumtionen endast under 

förutsättning att försäkringstagarens vilja inte kan fastställas,58 vilket avseende de legala 

presumtionsreglerna avseende förmånstagarförordnande framgår i 14:4 FAL. Att en 

presumerad vilja inte föreligger förutsätter att försäkringstagaren haft en annan vilja, 

vilket avseende makes förmånstagarförvärv blir att försäkringstagarens subjektiva vilja 

egentligen var att avsteg ska göras från reglerna om efterarv. HD tar i rättsfallet upp 

testamente som en sådan omständighet som kan bryta presumtionen.59 I vilken mån så 

är möjligt, och om några andra omständigheter kan bryta presumtionen, behandlas dock 

endast ytligt i rättsfallet. I kapitel 5 utreds därför när presumtionen kan brytas. 

 

Även vad gäller presumtionsregelns rättsföljd finns en aspekt som inte besvarades av 

HD. Rättsföljden är att efterlevande makens förmånstagarförvärv sker med fri 

förfoganderätt, men en sådan rättsföljd förutsätter att det finns efterarvsberättigade 

arvingar. Karaktären av ett förvärv är endast det första av två steg vid prövningen om en 

rätt till efterarv föreligger, men det andra steget, vilka arvingar som är efterarvs-

berättigade, besvarades inte av HD. I rättsfallet rörde det sig om arvingar ur andra 

arvsklassen. Vid tidpunkten för rättsfallets tillkomst omfattades endast andra 

arvsklassen av efterarvsreglerna, varför presumtionsregeln som uppställts i rättsfallet då 

endast ansågs kunna tillämpas när först avlidna makens arvingar tillhörde andra 

arvsklassen.60 Enligt dagens reglering omfattas även första arvsklassen av efterarvs-

regleringen. HD uttalar inte vilken grunden för efterarvsrätten är, varför det är oklart 

huruvida även arvingar ur första arvsklassen kan vara efterarvsberättigade, samt 

generellt under vilka förutsättningar först avlidna makens arvingar blir efterarvs-

berättigade. Detta kommer utredas i kapitel 6. 

 

                                                
58 Jfr Agell, Testamentsrätt, s. 81, om tolkningsreglerna i 11 kap ÄB. 
59 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
60  Se Agell, Förmånstagarförordnande vid livförsäkring, s. 339f, där rättsfallet 
behandlas. 
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Ytterligare en fråga som måste avgöras när presumtionsregeln tillämpas är hur stor 

andel av förvärvet som sker med fri förfoganderätt. Som anförts i avsnitt 1.3 kommer 

inte andelsberäkningen vara föremål för utredning i uppsatsen, då principerna för 

andelsberäkning framgår av HD:s domskäl i NJA 1975 s. 302.61 Det avgörande är av 

vilket egendomsslag försäkringen varit i makarnas äktenskap, det vill säga om den var 

giftorättsgods eller enskild egendom.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det trots prejudikatet kvarstår frågor om när det 

föreligger en rätt till efterarv vid makes förmånstagarförvärv samt för vem. Det som 

med säkerhet kan konstatera med hjälp av NJA 1975 s. 302 är att makes förmånstagar-

förvärv sker med fri förfoganderätt när make även ärver med fri förfoganderätt, såvida 

presumtionen inte bryts. Det står också klart att arvingar ur andra arvsklassen kan vara 

efterarvsberättigade. I övrigt är det dock oklart när presumtionsregeln ska tillämpas och 

vad följderna av en sådan tillämpning blir. I de kommande kapitlen kommer därför 

dessa aspekter utredas. Först ska dock något sägas om hur lagändringar som skett på 

området kan ha påverkat prejudikatvärde av NJA 1975 s. 302. 

3.3 Förändringar sedan prejudikatets tillkomst 

Lång tid har förflutit sedan HD:s avgörande i NJA 1975 s. 302. Även om tiden i sig inte 

är avgörande har flera förändringar i lag skett, vilka är relevanta för frågan om efterarv 

vid makes förmånstagarförvärv. FAL har genomgått förändringar, reglerna om makars 

arvsrätt har förändrats, och arvskatten har avskaffats. Huruvida dessa förändringar 

påverkar rättsfallets prejudikatvärde kommer i det följande behandlas. 

 

FAL har dels genomgått förändringar i den befintliga lagen år 1988, dels bytts ut mot en 

ny FAL år 2005. Som redovisats i avsnitt 2.2.2 ändrades år 1988 en jämkningsregel i 

det lagrum som motsvarar nuvarande 14:7 FAL. Ändringen innebar att försäkrings-

ersättningen inte längre ingick som grund för beräkningen av laglott eller giftorätt, 

såvida inte äktenskapet upplösts eller ansökan om äktenskapsskillnad inlämnats innan 

dödsfallet. 62  Redan innan regeländringen stadgade dock lagen att försäkrings-

                                                
61 Se NJA 1975 s. 302, s. 314. 
62 Prop. 1986/87:86 s. 61f. 
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ersättningen inte skulle ingå i kvarlåtenskapen. Detta var enligt HD inte avgörande för 

hur frågan om efterarv ska besvaras.63 Regeln omfattade redan då enbart försäkrings-

ersättningens behandling vid först avlidne makens död, och reglerade inte vad som 

hände när efterlevande make, som varit förmånstagare, avled. Ändringen av 14:7 FAL 

har heller inte tagit sikte på just förmånstagarförordnande mellan makar, då regeln 

gäller generellt, oavsett relation mellan försäkringstagare och förmånstagare. Frågan om 

efterarv har inte berörts av lagstiftaren i anslutning till regelns förändring, varför en 

ändring av gällande praxis, som den fastslagits i NJA 1975 s. 302, inte kan ha varit 

avsedd. Inte heller nya FAL kan anses påverka rättsfallets prejudikatvärde, då de 

materiella reglerna i 14 kap. FAL i stort sett är desamma som i gamla FAL, varför 

gammal praxis fortfarande är av intresse.64 Enligt Agell torde det inte råda någon tvekan 

om att rättsfallet fortfarande har vägledande betydelse trots förändringen av jämknings-

regeln.65 Walin och Lind samt Brattström och Singer behandlar rättsfallet utan några 

invändningar om att det inte längre skulle vara vägledande.66 Konsensus torde därmed 

råda i doktrinen att förändringarna av FAL inte påverkar rättsfallets prejudikatvärde. 

 

Även ÄB har genomgått förändringar av relevans för bedömningen av makes 

förmånstagarförvärv, då makes arvsrätt har utökats. Reglerna avseende andra 

arvsklassen är dock fortfarande desamma, varför det inte föreligger någon skillnad i det 

fall som HD tagit ställning i. Trots ändringen måste därför prejudikatet fortfarande vara 

gällande när arvingarna tillhör andra arvsklassen. Utökningen av makes arvsrätt har 

dock inneburit att det tillkommit fler arvingar som kan ha rätt till efterarv. Som resultat 

av dagens lagstiftning uppkommer därför fler fall, vilka HD inte kunnat ta ställning till i 

NJA 1975 s. 302. Detta påverkar dock inte prejudikatvärdet i det fall som HD hade att 

pröva, men innebär enligt vad som anförts i 3.2 att det idag föreligger osäkerhet om 

vilka som är efterarvsberättigade vid presumtionsregelns tillämpning. 

 

Sedan 1975 har arvskatten avskaffat. Arvskatten påverkade inte i sig efterarvs-

bedömningen men beaktades av HD som ett skäl till att inte behandla förmånstagar-

                                                
63 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
64 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 104f. 
65 Agell, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, s. 46. 
66 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 412f samt Brattström & 
Singer, Rätt arv, s. 130f. 
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förordnande likadant som testamente.67 Arvsskatten framhölls som ett av skälen till att 

teckna försäkring med förmånstagarförordnande, av vilket faktum slutsatsen kunde dras 

att den genomsnittliga försäkringstagaren inte tänkte längre än till utbetalnings-

tidpunkten när försäkringen tecknades. Även om arvskatten idag inte finns kvar som 

skäl att teckna en livförsäkring kvarstår skattemässiga fördelar under försäkrings-

tagarens livstid och borgenärsskydd för både försäkringstagare och förmånstagare som 

syften till att teckna försäkring med förmånstagare. Och efter rättsfallets tillkomst har 

genom förändringen av jämkningsregeln i FAL ännu ett syfte tillkommit, att skapa ett 

skydd för efterlevande make vilket annars inte gått på grund av familjerättsliga regler. 

De syften som kan tänkas ligga bakom försäkringstagarens tecknande av försäkring med 

förmånstagare har förändrats i viss mån, men skälet att inte behandla förmånstagar-

förordnande på samma sätt som ett testamente kvarstår. Försäkringstagarens syften till 

att teckna försäkring med förmånstagarförordnande tar fortfarande sikte på utbetalnings-

tidpunkten eller tiden dessförinnan, och försäkringstagaren kan därför inte heller idag 

antas ha tänkt på vad förmånstagarförvärvet ska få för konsekvenser på längre sikt. 

HD:s domskäl skulle idag sett annorlunda ut men slutsatsen skulle förmodligen bli 

densamma.  

 

Lagförändringar som skett påverkar därmed inte prejudikatet i NJA 1975 s. 302, varför 

den presumtionsregel som uppställdes i rättsfallet alltjämt är gällande. Osäkerheten 

gäller enligt vad som anförts ovan i 3.2 om när den ska tillämpas och vilka som då är 

efterarvsberättigade. Frågorna kommer besvaras i den materiella utredningen som nu 

följer.  

                                                
67 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
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4 Presumtionsregelns tillämpningsområde 

4.1 Inledande kommentarer 

Inledningsvis bör påminnas om att vilken karaktär makes förmånstagarförvärv har i 

första hand avgörs av försäkringstagarens vilja. Först om någon vilja inte kan visas 

behövs presumtionsregler. På grund av hur en presumtionsregel är uppbyggd är det 

dock lämpligt att innan omständigheter som utvisar försäkringstagarens vilja behandlas 

fastställa tillämpningsområdet för presumtionsregeln från NJA 1975 s. 302, det vill säga 

under vilka omständigheter som försäkringstagarens vilja att inte göra avsteg från 

reglerna om efterarv ska presumeras. Försäkringstagarens vilja bryter presumtionen om 

den avviker från den presumerade viljan, varför det först måste fastställas att det finns 

en presumerad vilja innan det blir relevant att diskutera försäkringstagarens vilja i 

termer av presumtionsbrytande omständigheter. I detta kapitel kommer det därför 

utredas under vilka omständigheter försäkringstagarens vilja att inte göra avsteg från 

reglerna om efterarv ska presumeras, varefter en utredning av presumtionsbrytande 

omständigheter följer i kapitel 5. 

 

Det framgår inte tydligt av NJA 1975 s. 302 vilka omständigheter som måste föreligga 

för att presumtionen ska inträda, men tre i fallet föreliggande omständigheter kan 

diskuteras. För det första var efterlevande make insatt som förmånstagare till först 

avlidna makens försäkring. Då presumtionsregeln rör just makes förmånstagarförvärv är 

detta av naturliga skäl en nödvändig omständighet för presumtionens inträdande. För 

det andra ärvde efterlevande maken den först avlidna makens kvarlåtenskap. Huruvida 

detta är en nödvändig förutsättning för presumtionens inträdande framgår inte 

uttryckligen av HD:s domskäl. För det tredje förlöpte relativt kort tid mellan de båda 

makarnas dödsfall, endast tre månader, varför försäkringsersättningen fanns intakt. Inte 

heller denna aspekt behandlades av HD. 

 

Att tidsaspekten är relevant för huruvida presumtionsregeln ska vara tillämplig eller inte 

förefaller dock uteslutet. HD tar inte upp tidsaspekten på något sätt i sitt domskäl, och 

det sägs att uppgiften är att hitta en presumtionsregel för det fall att försäkringstagaren 
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inte själv gett uttryck för viss vilja.68 Behovet av att uppställa en presumtionsregel som 

gäller endast i de fall som makar dött tätt inpå varandra framstår som litet. De 

överväganden som HD gör är av generell natur, och hänför sig inte till det specifika fall 

som förelåg på grund av den korta tid som förflutit mellan dödsfallen. Inget i HD:s 

domskäl talar för att presumtionsregeln endast ska tillämpas när makar avlidit tätt inpå 

varandra. Det kan därför inte vara en sådan omständighet som krävs för att försäkrings-

tagarens vilja att inte göra avsteg från reglerna om efterarv ska presumeras, då en sådan 

vilja inte är beroende av tiden mellan dödsfallen. 

 

Avseende arvet som nödvändig omständighet för presumtionens inträdande föreligger 

dock mer osäkerhet. Det finns idag ett flertal fall där efterlevande make inte ärver först 

avlidna makens kvarlåtenskap på grund av lagens utformning och/eller kvarlåten-

skapens storlek. Dessa fall ska i det följande behandlas i tur och ordning för att utreda 

huruvida försäkringstagaren även under sådana förhållanden ska presumeras ha en vilja 

att avsteg inte ska göras från reglerna om efterarv, eller om istället huvudregeln 

avseende förmånstagarförvärv, det vill säga att försäkringsersättningen förvärvas med 

full äganderätt, blir gällande. Avgörande är i första hand om samma skäl för 

presumtionen som angavs av HD i NJA 1975 s. 302 föreligger. Även andra skäl kan 

dock finnas för och emot presumtionens inträdande, vilka i föreliggande fall kommer 

beaktas. 

4.2 Bristbo 

Ett fall där make inte ärver, oavsett lagens utformning, är när det föreligger brist i först 

avlidne makens bo.69 Då finns ingen kvarlåtenskap att fördela, varför ingen arvinge kan 

ärva någonting.  

 

De skäl som HD haft för att uppställa presumtionsregeln i NJA 1975 s. 302 var att den 

genomsnittliga försäkringstagaren inte kan antas ha tänkt längre än till utbetalnings-

tidpunkten vid förmånstagarförordnandets tillkomst varför det inte finns skäl att frångå 

                                                
68 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
69 Med bristbo avses här fall när först avlidna makens bo efter genomförd bodelning, 
eller när bodelning inte skett enligt 12:2 ÄktB, uppvisar en negativ nettobehållning. 
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den legala arvsordningen.70 Hur långt den genomsnittliga försäkringstagaren tänker vid 

förmånstagarförordnandets tillkomst borde inte skilja sig beroende på behållningen av 

den kvarlåtenskap hen kommer efterlämna sig. Det framstår inte som troligt att en 

försäkringstagare på grund av att hens nettoförmögenhet är negativ skulle göra en mer 

genomtänkt och välövervägd disposition vid förmånstagarförordnandets tillkomst än en 

försäkringstagare som kommer att efterlämna sig en positiv nettoförmögenhet. Det 

behöver inte vid tidpunkten för tecknandet stå klart att boet kommer uppvisa en brist, 

och en omständighet som inte kan överblickas vid tidpunkten för förordnandet kan 

rimligen inte inverka på förordnandets innehåll. Det kan i och för sig vara svårt för 

försäkringstagare i gemen att förutse att deras arvingar ska ha rätt till efterarv även när 

efterlevande make inte ärvt något. De skäl HD anfört är dock isolerade till 

förmånstagarförordnandet, och att efterlevande make inte ärvt först avlidna makens 

kvarlåtenskap ändrar inte det faktum att försäkringstagare inte kan antas ha tänkt längre 

än till utbetalningstidpunkten. Den genomsnittliga försäkringstagaren kan därför inte 

antas haft för avsikt att avvika från den legala arvsordningen, även om hen efterlämnat 

ett bristbo. De skäl som HD anför för att presumera viljan att inte göra avsteg från 

reglerna om efterarv i det fall som förelåg i NJA 1975 s. 302 gör sig således gällande 

även i de fall där först avlidna makens bo uppvisat en brist.  

 

Utformningen av 14:7 FAL talar för att presumtionen även ska inträda när det föreligger 

brist i först avlidna makens bo. Enligt paragrafen är försäkringsersättningens fördelning 

fristående från fördelningen av kvarlåtenskapen. Vid först avlidna makens död kommer 

dödsboet kunna sättas i konkurs på grund av bristen, men trots det påverkas inte 

förmånstagarens rätt. Det är konsekvent att också låta karaktären av förvärvet bedömas 

skilt från hur först avlidna makens kvarlåtenskap har fördelats i det specifika fallet, och 

på så sätt inte alls låta kvarlåtenskapens fördelning påverka förmånstagarens förvärv. 

Förmånstagarförordnanden omfattas av egen reglering i 14 kap. FAL och bör därför 

genomgå en egen bedömning, separat från arvet, även om det sker med liknande eller 

likadana regler som avseende arvet. Då bedömningen är fristående från fördelningen av 

först avlidna makens kvarlåtenskap vid först avlidne makens död bör den också vara det 

vid efterlevande makens död. 

 

                                                
70 NJA 1975 s. 302, s. 313.  
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Vid ändringen av jämkningsregeln i 14:7 FAL anförde dock lagstiftaren som motiv att 

besvärliga tillämpningsfrågor och oförutsebara konsekvenser skulle undvikas.71 Att 

presumtionen inträder även när make inte ärver innebär fler fall där efterarv kan 

aktualiseras, vilket kan ses som besvärligt. Tillämpningen i sig blir dock inte besvärlig, 

då presumtionsregeln i sig är densamma. Det underlättar snarare för rättstillämpningen 

om presumtionen alltid inträder vid makes förmånstagarförvärv, då en prövning av 

huruvida presumtionen föreligger inte behöver göras. Om förmånstagarförordnandets 

konsekvenser görs oberoende av arvet kan det redan vid tidpunkten för förordnandet 

med stor säkerhet avgöras vilken karaktär förvärvet kommer ha, vilket bidrar till en 

ökad förutsebarhet. De tillämpningssvårigheter som lagstiftaren ville undvika var 

sådana som uppstod vid först avlidna makens död, och inga uttalanden gjordes om 

svårigheter vid efterlevande makens död, trots att rättsfallet NJA 1975 s. 302 kommit 

innan lagändringen. Att lagstiftaren inte behandlat frågan om efterarv måste vara ett 

tecken på att lagstiftaren antingen ansåg ordningen vara tillfredställande eller inte 

reflekterade över just förmånstagarförordnanden mellan makar.  

 

Det kan hävdas att om efterlevande make inte erhållit något av först avlidna makens 

kvarlåtenskap så faller grunden för efterarvet, då 3:2 ÄB bygger på att efterlevande 

make har ärvt. Det skulle då kunna anföras att det inte finns skäl att behandla make 

annorlunda än andra förmånstagare när den legala ordningen inte resulterar i något 

förvärv med fri förfoganderätt. Detta ligger dock inte i linje med HD:s domskäl i 

NJA 1975 s. 302. Vad HD ger uttryck för är att samma regler som gäller för arvet ska 

tillämpas avseende försäkringsersättningen, men en tillämpning av samma regler 

innebär inte att resultatet av reglernas tillämpning i det ena fallet ska diktera utfallet i 

det andra fallet. Istället ska efterarvsreglerna tillämpas analogt på förmånstagar-

förvärvet, vilket HD ger uttryck för vid andelsberäkningen. Då tillämpas principerna 

från 3:2 st. 3 ÄB utan hänsyn till hur först avlidna makens kvarlåtenskap har fördelats 

och hur efterarvskvoten ser ut i övrigt. Hur först avlidna makens kvarlåtenskap fördelats 

är därmed inte prejudicerande för de efterarvsrättsliga konsekvenserna avseende 

förmånstagarförvärvet, utan en fristående bedömning ska ske.  

 

                                                
71 Prop. 1986/87:86 s. 59. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger skäl att presumera att försäkrings-

tagaren inte vill göra avsteg från reglerna om efterarv även i de fall det förelåg brist i 

först avlidna makens bo. Således bör den i NJA 1975 s. 302 uppställda presumtions-

regelns tillämpningsområde omfatta även dessa fall, och makes förmånstagarförvärv 

sker i dessa fall med fri förfoganderätt såvida inte presumtionsbrytande omständigheter 

föreligger. 

4.3 Bröstarvingar ärver allt  

Efterlevande make ärver inte något efter först avlidna maken om samtliga först avlidna 

makens arvingar är särkullbarn, vilka ärver hela kvarlåtenskapen enligt 3:1 ÄB. Samma 

situation uppstod även när det fanns gemensamma barn innan reglerna om makes 

arvsrätt ändrades 1988. Så länge det fanns bröstarvingar ärvde då inte efterlevande 

make någonting. Det förekommer fortfarande fall där efterarv bedöms efter någon som 

avled innan 1988, genom att efterlevande make dör långt efter först avlidna maken. 

Därför måste även äldre regler ibland tas i beaktande när efterarvet realiseras. 

 

Att efterlevande make inte ärver i nu nämnda fall beror inte på kvarlåtenskapens storlek 

som vid bristbo utan på lagstiftningen. Frågan är om detta innebär någon skillnad för 

bedömningen. De skäl som HD haft för att uppställa presumtionen i NJA 1975 s. 302 

borde dock föreligga även när efterlevande make inte ärver på grund av existensen av 

särkullbarn. Försäkringstagaren kan i och för sig redan vid tidpunkten för förmånstagar-

förvärvets tillkomst förutse att efterlevande make inte kommer ärva något, förutsatt att 

hen är medveten om arvsordningen. Trots detta kan det inte antas att försäkringstagaren 

vid förmånstagarförordnandets tillkomst tänker på någon annan än den första 

mottagaren. Den genomsnittliga försäkringstagaren är förmodligen inte medveten om de 

efterarvsrättsliga aspekterna av förmånstagarförordnandet, och kan därför inte antas ha 

gjort ett medvetet val att utesluta efterarv enbart för att en rätt till efterarv inte 

uttryckligen angivits i förmånstagarförordnandet. Även när bröstarvingar ärver allt 

måste därför den genomsnittliga försäkringstagarens vilja antas vara att avsteg inte ska 

göras från reglerna om efterarv.  

 

I övrigt gör sig mycket av det som anförts under 4.2 angående bristbon gällande. Inte 

heller här kan fördelningen av först avlidna makens kvarlåtenskap tillåtas styra vilken 
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karaktär efterlevande makens förmånstagarförvärv har, eftersom 14:7 FAL ger uttryck 

för att bedömningen av förmånstagarförordnandets konsekvenser ska ske fristående från 

hur arvet efter försäkringstagaren har fördelats. Och inte heller nu föreligger några 

lagtekniska hinder, då en analog tillämpning av 3:2 ÄB inte förutsätter att lagrummet 

även kan tillämpas på grund av att efterlevande make ärvt först avlidna maken. Ett 

förmånstagarförvärv med full äganderätt i dessa fall skulle innebära att särkullbarn 

(samt gemensamma barn enligt tidigare regleringen) missgynnas. I de fall försäkrings-

tagaren haft en vilja att missgynna sina särkullbarn kan det medföra att presumtionen 

bryts, vilket behandlas vidare i kapitel 5. Det kan dock inte antas att den genomsnittliga 

försäkringstagaren har en sådan vilja, varför presumtionen bör vara att avsteg inte ska 

göras från reglerna om efterarv. 

 

Sammantaget föreligger det skäl att som i NJA 1975 s. 302 presumera att försäkrings-

tagaren inte velat göra avsteg från reglerna om efterarv även i de fall make inte ärvt 

något på grund av att annan arvinge prioriteras enligt arvsordningen. Huruvida make 

ärvt är således irrelevant vid bedömningen av förmånstagarförvärvets karaktär, då 

presumtionsregelns tillämpningsområde omfattar även fall då make inte ärvt. 

4.4 Basbeloppsregeln 

Fördelning av först avlidna makens kvarlåtenskap kan påverkas av basbeloppsregeln i 

3:1 st. 2 ÄB. Sedan 1988 är basbeloppsregeln en arvsregel, vilket innebär att vad 

efterlevande make erhåller genom en tillämpning av regeln tillfaller hen med fri 

förfoganderätt.72 Även om arvet tillfaller efterlevande make på en annan grund än enligt 

3:1 st. 1 ÄB blir resultatet detsamma. Make ärver även här med fri förfoganderätt, 

varför det inte finns skäl att göra annan bedömningen avseende presumtionen om en 

vilja att avsteg inte ska göras från reglerna om efterarv än som gjorts i NJA 1975 s. 302. 

I de fall tillämpningen av basbeloppsregeln föranleds av testamente upprättat av först 

avlidna maken kan dock testamentet bryta presumtionen enligt vad som kommer att 

behandlas i kapitel 5.  

 

                                                
72 Prop. 1986/87:1 s. 233. 
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Innan basbeloppsregeln fick sin nuvarande utformning 1988 var regeln en bodelnings-

regel, vilken återfanns i 13:12 st. 2 giftermålsbalken (GB). När gamla basbeloppsregeln 

tillämpades tillföll då egendomen efterlevande make med full äganderätt, varför ingen 

efterarvsrätt uppstod för först avlidna makens arvingar. Som anförts i 4.3 förekommer 

det även idag fall där efterlevande make dör långt efter först avlidna maken och 

bedömningen av efterarv påverkas därför av äldre regler, om först avlidna maken har 

avlidit innan 1988. 

 

Återigen gör sig de skäl som anförs i NJA 1975 s. 302 för en presumtion om fri 

förfoganderätt gällande. Som anförts i 4.2 angående bristbon kan inte försäkrings-

tagaren antas göra en mer välövervägd och genomtänkt disposition enbart på grund av 

att hens eller makens ekonomiska förhållanden inte är goda. Inte heller när gamla 

basbeloppsregeln tillämpats kan därför försäkringstagare antas ha tänkt längre än till 

utbetalningstidpunkten vid förmånstagarförordnandets tillkomst. Fördelningen av först 

avlidna makens kvarlåtenskap kan inte tillåtas diktera fördelningen av försäkrings-

ersättningen, då det inte överensstämmer med 14:7 FAL, utan istället bör 3:2 ÄB 

tillämpas analogt. 

 

Sammanfattningsvis bör den i NJA 1975 s. 302 uppställda presumtionsregelns 

tillämpningsområde omfatta även fall när gamla eller nya basbeloppsregeln tillämpats 

vid först avlidna makens död. Således ska försäkringstagaren även då presumeras ha en 

vilja att inte göra avsteg från reglerna om efterarv. 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Även under de legala sakomständigheterna som behandlats i avsnitt 4.2-4 borde den 

presumtion som uppställts i NJA 1975 s. 302 inträda. Presumtionsregeln om fri 

förfoganderätt omfattar därmed makes förmånstagarförvärv oavsett hur först avlidna 

makens kvarlåtenskap har fördelats enligt lag. Det HD i nyss nämnda rättsfallet grundat 

presumtionen på är att den genomsnittliga försäkringstagaren inte kan antas ha tänkt 

längre än till utbetalningstidpunkten vid förmånstagarförordnandets upprättande,73 och 

det måste vara fallet oavsett hur kvarlåtenskapen fördelats. Skälen att presumera att 

                                                
73 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
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försäkringstagaren haft en vilja att inte göra avsteg från reglerna om efterarv är därför 

desamma oavsett hur kvarlåtenskapen fördelats. 

 

En presumtion att försäkringstagaren haft en vilja att inte göra avsteg från reglerna om 

efterarv möter inga hinder i de i kapitlet behandlade fallen. Det är snarare ändamåls-

enligt att uppställa presumtionen i alla fall av makes förmånstagarförvärv. Det stämmer 

nämligen väl överens med den i 14:7 FAL uttryckta inställningen till förmånstagar-

förordnande som ett från arv fristående rättsligt institut. Då försäkringsersättningens 

fördelning vid först avlidna makens död som utgångpunkt inte påverkas av hur 

kvarlåtenskapen fördelas är det konsekvent att inte heller låta kvarlåtenskapens 

fördelning påverka bedömningen av karaktären av makes förmånstagarförvärv. Att 

presumtionen om en vilja att inte göra avsteg från reglerna om efterarv inträder i alla 

fall av makes förmånstagarförvärv, oavsett övriga omständigheter, innebär att 

lagstiftarens motiv till efterarvsregleringen respekteras. Då HD i NJA 1975 s. 302 

förespråkar tillämpning av efterarvsreglerna är det konsekvent att låta syftena bakom 

efterarvsregleringen genomsyra ordningen för förmånstagarförvärv. Motiven var att 

ordningen inte skulle vara slumpmässig utan rimlig eller rättvis. Om presumtionens 

inträdande skulle vara beroende av huruvida efterlevande make tagit del i först avlidna 

makens kvarlåtenskap så skulle ordningen vara slumpmässig. Istället måste därför 

presumtionen vara gällande generellt vid makes förmånstagarförvärv, då ordningen på 

så sätt inte är slumpmässig. En sådan konsekvent ordning medför också fördelar för 

rättstillämpningen då antalet tillämpningsfrågor minskar. 

 

Gällande rätt borde vara att när efterlevande make är förmånstagare till först avlidna 

makens försäkring presumeras försäkringstagarens vilja vara att avsteg inte ska göras 

från reglerna. Samma skäl för att presumera den aktuella viljan föreligger oavsett hur 

först avlidna makens kvarlåtenskap har fördelats, varför makes arv med fri 

förfoganderätt inte är en omständighet som måste föreligga för att presumtionen ska 

inträda. Presumtionsregeln tillämpas dock inte i de fall som annan vilja än den som 

presumeras visas. Vilken typ av omständigheter som kan bryta presumtionen kommer 

behandlas i det kommande kapitlet. 
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5 Presumtionsbrytande omständigheter 

5.1 Inledande kommentarer 

Presumtionen som uppställts i NJA 1975 s. 302 innebär att det när efterlevande make är 

förmånstagare till först avlidna makens försäkring presumeras vara försäkringstagarens 

vilja att det inte ska göras avsteg från reglerna om efterarv. I första hand ska dock 

försäkringstagarens subjektiva vilja vara avgörande, 14:4 FAL, varför presumtionen 

bryts om det visas att försäkringstagarens vilja avviker från den presumerade. Det som 

ska visas är att försäkringstagaren haft en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv, 

vilket får som rättsföljd att försäkringsersättningen tillfaller efterlevande make med full 

äganderätt i enlighet med huvudregeln för förmånstagarförvärv. 

 

För att en från presumtionen avvikande vilja ska kunna visas måste det föreligga någon 

typ av presumtionsbrytande omständigheter. Omständigheterna kan vara av varierande 

karaktär, och det blir en fråga om att från fall till fall avgöra huruvida en avvikande vilja 

är visad. I första hand kan det bli en fråga om tolkning av förmånstagarförordnandet i 

sig. Förmånstagarförordnandets utformning som presumtionsbrytande omständighet 

kommer att behandlas i avsnitt 5.2. När förmånstagarförordnandet i sig inte ger ledning 

kan det bli aktuellt att leta efter andra tolkningsdata. Ett inte ovanligt sådant är ett av 

försäkringstagaren upprättat testamente. När testamente kan inverka på tolkningen av 

förmånstagarförordnandet och därigenom bryta presumtionen behandlas i avsnitt 5.3. 

 

Också andra omständigheter kan bryta presumtionen, men någon uttömmande utredning 

om samtliga omständigheter kan inte göras inom ramen för en teoretisk framställning. 

Istället får tolkningen avgöras från fall till fall. Tolkningsoperationen är ett samspel 

mellan samtliga föreliggande omständigheter. Vad som i avsnitt 5.2 och 5.3 sägs om 

förmånstagarförordnandet och testamenten är således inte det enda som kan påverka 

tolkningen av förmånstagarförordnandet, utan bör ses som generella riktlinjer.  

5.2 Tolkning av förmånstagarförordnandet 

En subjektiv vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv kan visas genom att det 

framgår direkt av förmånstagarförordnandet eller i vart fall framgår genom en tolkning 
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av förmånstagarförordnandet i sig. På grund av att förmånstagarförordnanden i regel har 

en standardiserad utformning låter sig sällan en tolkning av förordnandet göras.74 

 

Många förmånstagarförordnanden är standardiserade då försäkringstagaren inte tecknat 

försäkringen personligen, utan försäkringen tecknats inom ramen för en anställning. 

Även i de fall försäkringstagaren själv tar initiativet till att teckna en livförsäkring så 

finns sällan någon tolkningsdata i frågan. Vid en jämförelse av hur tecknandet av 

livförsäkring går till hos några större försäkringsbolag är det tydligt att försäkrings-

tagaren sällan tar ställning avseende karaktären av makes förvärv. Blanketter och 

försäkringsvillkor från SEB Trygg Liv, Folksam och Skandia har jämförts, vilka 

samtliga har standardiserade förmånstagarförordnanden. 75  Förordnanden sker antingen 

genom kryssval av försäkringstagaren eller genom av försäkringsbolaget i försäkrings-

villkoren angivet förordnande, vilket kan ändras av förmånstagaren.76 Kryssvalen är 

utformade på så sätt att försäkringstagaren får olika alternativ att välja på, vilka består 

av listor där olika släktingar rangordnas, varefter det brukar finnas ett tomt alternativ, 

där försäkringstagaren själv kan namnge specifika förmånstagare. 77  Listorna som 

försäkringstagaren kan välja på kan exempelvis se ut enligt följande:78 

 

1. Make, registrerad partner eller sambo 

2. Arvingar 

 

Ingen av blanketterna innehåller något val vad gäller karaktären av förmånstagar-

förvärvet. Vissa andra valmöjligheter finns och förklaras, till exempel om försäkrings-

ersättningen ska vara enskild egendom, men något motsvarande finns alltså inte 

                                                
74  Jfr Brattström & Singer, Rätt arv, s. 122, där det anges att standardiserade 
förordnanden knappast kan sägas ge uttryck för någon subjektiv vilja. 
75 De undersökta försäkringarna är SEB Trygg Livs ”Livförsäkring Trygg”, där blankett 
och villkor erhållits via deras kundtjänst, Folksams ”Livförsäkring”, där blankett och 
villkor hämtats från deras hemsida (se källförteckningen) samt Skandias 
”Livförsäkring”, där blankett hämtats på deras hemsida (se källförteckningen). 
76 Folksam har make förvalt som förmånstagare i första hand i sina försäkringsvillkor, 
med blankett för ändringar tillgänglig, medan övriga inte har någon förvald 
förmånstagare utan försäkringstagaren måste meddela försäkringsgivaren vilken 
förmånstagare som önskas, vilket kan göras genom användande av blankett. 
77 Gäller i SEB Trygg Livs och Folksams blanketter, i Skandias blankett finns kryssruta 
för den som vill få hem en blankett för specialförordnande. 
78 Exemplet taget från Folksams blankett, där det är det först angivna alternativet. 
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avseende karaktär eller efterarv. Det bör dock poängteras att försäkringstagaren har 

möjlighet att på eget initiativ se till att förvärvets karaktär regleras i förmånstagar-

förordnande, men att det sker borde vara högst ovanligt. 

 

Det finns följaktligen sällan några uttryckliga ställningstaganden i förmånstagar-

förordnandet avseende förvärvets karaktär, varför presumtionsregeln tillämpas såvida 

inte viss tolkning är möjlig. Om efterlevande make erhållit försäkringsersättningen i 

egenskap av make eller arvinge kan enligt HD i NJA 1975 s. 302 inte påverka 

tolkningen.79 Det kan diskuteras huruvida ett förordnande om enskild egendom ger 

uttryck för en presumtionsbrytande vilja avseende förvärvets karaktär. Ett sådant val 

ställs försäkringstagaren för i blanketterna från SEB Trygg Liv, Folksam och Skandia,80 

och villkoret är möjligt enligt 7:2 p. 5 ÄktB och 14:3 st. 3 FAL.  

 

Ett förordnande om enskild egendom kan både ge uttryck för överväganden som talar 

för en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv och överväganden som inte gör det. 

För att försäkringstagaren har en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv talar att 

förordnandet innebär en starkare position för efterlevande make som är förmånstagare 

samt att makens egna arvingar gynnas genom att deras arv blir större jämfört med om en 

potentiell framtida make skulle ha giftorätt i försäkringsersättningen. Mot en sådan vilja 

talar att ett förordnande om enskild egendom i viss mån ger samma konsekvenser som 

ett förvärv med fri förfoganderätt, då ett sådant förvärv hålls utanför bodelning, 3:6 ÄB. 

Om makarna haft gemensamma barn kan då försäkringstagaren förordnat om enskild 

egendom för att se till att försäkringsersättningen kommer barnen till del när 

efterlevande make avlider. 

 

Det borde dock vara att dra för långtgående slutsatser av förordnandet om enskild 

egendom att försöka utläsa en vilja avseende reglerna om efterarv. För det första 

behöver det inte vara förmånstagarförordnandet till make som motiverat förordnandet 

om enskild egendom. Som redovisats är förmånstagarförordnandet oftast en lista av 

olika rangordnade personer, och att försäkringstagaren kryssat för enskild egendom kan 

då ha motiverats av överväganden avseende andra potentiella förmånstagare. Även om 

                                                
79 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
80 Se not 71 för information om blanketterna. 
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både likheter och skillnader finns mellan ett förvärv av enskild egendom och ett förvärv 

med fri förfoganderätt så kan inga slutsatser därigenom dras då det är osäkert vad som 

motiverat försäkringstagaren. För det andra föreligger troligtvis skillnad i kunskap kring 

enskild egendom respektive fri förfoganderätt hos den genomsnittliga försäkrings-

tagaren. Gemene man är troligtvis införstådd med innebörden av enskild egendom, och 

det förklaras dessutom på de undersökta blanketterna vad villkoret innebär. Däremot 

kan kunskap om fri förfoganderätt eller efterarv antas vara mindre vanlig. Att 

försäkringstagare gör ett förordnande om enskild egendom, där hen har goda 

förutsättningar att vara införstådd med konsekvenserna, borde därför inte ha någon 

inverkan på tolkningen av förordnandet i avseende på förvärvets karaktär, såvida inte 

särskilda skäl talar för en sådan tolkning. Sammantaget kan det inte enbart på grund av 

ett förordnande om enskild egendom anses visat att försäkringstagarens vilja avviker 

från den som presumerade - att avsteg inte ska göras från reglerna om efterarv.  Det 

finns följaktligen sällan någon tillgänglig tolkningsdata i förmånstagarförordnandet i 

sig, varför det som regel krävs tolkningsdata utanför förmånstagarförordnandet för att 

presumtionen ska brytas. En sådan potentiell tolkningsdata är testamente, vilket i det 

följande behandlas. 

5.3 Testamente som tolkningsdata 

5.3.1 Inledning 

I NJA 1975 s. 302 tar HD upp testamente som en omständighet som kan föranleda att 

förmånstagarförordnandet tolkningsvis kan tilläggas viss betydelse, och menar att 

presumtionsregeln inte ska tillämpas när försäkringstagaren testamenterat hela 

kvarlåtenskapen till efterlevande make med full äganderätt.81 Det står därmed klart att 

ett testamente med förordnande om full äganderätt till efterlevande make ger uttryck för 

en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv, varför presumtionen bryts. 

 

I vilken mån även andra typer av testamentsförordnanden bryter presumtionen besvaras 

inte av HD. För att ett testamente ska bryta presumtionen måste det ge uttryck för att 

försäkringstagaren haft en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv. Den uttryckta 

                                                
81 NJA 1975 s. 302, s. 314. 



 40 

viljan ska dessutom ha förelegat vid tidpunkten för förmånstagarförordnandets 

tillkomst.82 Två fall som prövats av HD visar att även om testamente ger uttryck för viss 

vilja är det inte säkert att förmånstagarförordnandet kan tolkas med hjälp av testamentet. 

I båda fallen var frågan om det i förmånstagarförordnandet använda uttrycket arvingar 

kunde anses avse försäkringstagarens universella testamentstagare. I NJA 1976 s. 24 

kunde inte testamente användas för att tolka innehållet i förmånstagarförordnandet, då 

testamentet upprättats efter förmånstagarförordnandet varför viljan kommit till uttryck 

först efter förmånstagarförordnandets tillkomst.83 I NJA 1996 s. 652 blev utgången den 

motsatta, bland annat med hänsyn till att testamentet upprättats innan förmånstagar-

förordnandet. 84 

 

Det borde inte av de ovan nämnda rättsfallen gå att dra slutsatsen att när testamentet 

upprättats i förhållande till förmånstagarförordnandets tillkomst ska vara avgörande för 

huruvida den uttryckta viljan ska anses ha förelegat vid förmånstagarförordnandets 

tillkomst, enbart att det kan spela in. Den vilja som förelegat vid tidpunkten för 

förmånstagarförordnandets tillkomst måste inte vara en verklig vilja utan kan också vara 

en hypotetisk vilja, det vill säga vad försäkringstagaren kan antas ha velat under 

förutsättningar hen inte var medveten om.85 Även om viljan uttryckts först senare 

genom ett testamente kan testamentet ändå vara ett starkt bevismedel för att en likadan 

hypotetisk vilja förelegat vid förmånstagarförordnandets tillkomst. HD:s dom i 

NJA 1976 s. 24 kan kritiseras, då endast den verkliga viljan verkar ha beaktats. Ett 

skiljaktigt justitieråd ansåg sambon tolkningsvis vara förmånstagare, vilket bygger på 

ett resonemang kring en hypotetisk vilja.86 Ett sådant resonemang ligger mer i linje med 

grunderna för hur ett förmånstagarförordnande ska tolkas. Det måste beaktas att 

försäkring med förmånstagarförordnande ofta tecknas av annan än försäkringstagaren 

och även i övriga fall regelmässigt är standardiserade. Det har därför i många fall, till 

exempel avseende karaktären av makes förmånstagarförvärv, inte skett någon 

viljeyttring i relevanta tolkningsfrågor. Så länge inget talar för att försäkringstagaren 

skulle ha ändrat inställning mellan förmånstagarförordnandets tillkomst och 

                                                
82 Agell, Testamentsrätt, s. 74. 
83 NJA 1976 s. 24, s. 30. 
84 NJA 1996 s. 652, s. 656. 
85 Jfr Agell, Testamentsrätt, s. 69, om hypotetisk vilja vid testamentstolkning. 
86 NJA 1976 s. 24, s. 30ff. 
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testamentets upprättande, oavsett vilket som skett först, i den fråga som är föremål för 

tolkning borde den i testamentet uttryckta viljan med fog också kunna antas vara en vid 

förmånstagarförordnandets tillkomst föreliggande hypotetisk vilja.  

 

I det följande utreds i vilken mån testamente bryter presumtionen. Tre klara typer av 

testamentsförordnanden behandlas. Testamenten kan dock vara av varierande 

utformning, varför det i praktiken förekommer fler typer av testamentsförordnanden 

samt testamenten som i sig är otydliga i sin innebörd. Samtliga möjliga tolkningsfall 

kan inte behandlas inom ramen för en teoretisk framställning, varför ambitionen inte är 

att ge en uttömmande genomgång av testamente som tolkningsdata. Istället ges 

generella riktlinjer, men även andra aspekter kan spela in. Till exempel skulle andelen 

av kvarlåtenskapen som efterlevande make erhåller genom testamentet kunna påverka 

tolkningen, samt om det finns legatarier eller andra universella testamentstagare och 

vilka de i så fall är. Detta måste beaktas vid bedömningen, men det får avgöras från fall 

till fall huruvida försäkringstagaren genom testamentet ger uttryck för en vilja att göra 

avsteg från reglerna om efterarv. Då en uttömmande utredning i detta och andra 

avseenden inte är möjlig, följer här en något mer ytlig behandling med hänsyn endast 

till tre olika testamentsförordnanden för att belysa vilka överväganden som blir 

relevanta vid tolkningsoperationen. Först ska dock ramarna för tolkningsoperationen 

utredas, för att se vilka typer av tolkningar som överhuvudtaget är möjliga. 

5.3.2 Tolkning och formkrav 

I 14:3 FAL uppställs formkrav för förmånstagarförordnanden, vilka behandlats i 

avsnitt 2.2.1. Då formkraven är absoluta kan inte förmånstagarförordnande åstad-

kommas genom testamente.87 Testamente kan dock användas för att tolka förmånstagar-

förordnandet när det preciserar förmånstagarförordnandet, men inte längre än så.88 

Gränsen för vad som utgör tolkning är passerad om förmånstagarförordnandet ges en 

innebörd som inte kan anknytas till det skrivna ordet.89 Resultatet av tolkningen måste 

ligga inom formkravens ramar för att bli gällande. 

 

                                                
87 Agell, Testamentsrätt, s. 113. 
88 Hellner, Försäkringsrätt, s. 545. 
89 Jfr Agell, Testamentsrätt, s. 72, om tolkning av testamente. 
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Två rättsfall från HD, vilka delvis behandlats i avsnitt 5.3.1, belyser konflikten mellan 

tolkning och formkrav. Frågan i fallen var om det i förmånstagarförordnandet använda 

uttrycket arvingar kunde tolkas avse försäkringstagarens universella testamentstagare 

istället för de legala arvingarna. I NJA 1976 s. 24 var försäkringstagarens sambo 

universell testamentstagare. Sambon kunde inte tolkningsvis anses vara arvinge och 

därmed förmånstagare eftersom testamentet upprättats efter förmånstagarförordnandet 

och det därför inte visats att viljan att sambon skulle vara förmånstagare förelåg redan 

vid förmånstagarförordnandets tillkomst. 90  Istället tillföll försäkringsersättningen 

försäkringstagarens barn som var legal arvinge. I NJA 1996 s. 652 däremot ansågs 

försäkringstagarens universella testamentstagare tolkningsvis vara förmånstagare. Det 

var visat att det måste vara det som försäkringstagaren avsett med uttrycket arvingar 

som förmånstagare, och inte den legala arvingen Allmänna arvsfonden.91 Det anmärktes 

att det råder en stark presumtion för att ordet arvingar innebär legala arvingar och inte 

universella testamentstagare. Precis som avseende makes förmånstagarförvärv rör det 

sig således om en presumtion som kan brytas på grund av tolkning av förmånstagar-

förordnandet med testamente som tolkningsdata. Även om HD:s bedömning fick skilda 

utfall visar båda rättsfallen att det är möjligt att tolka uttrycket arvingar i ett 

förmånstagarförordnande som att det innefattar universella testamentstagare, trots att en 

sådan tolkning inte hade stöd i det första fallet. Tolkningen håller sig således inom 

formkravens ramar.  

 

Vad gäller makes förmånstagarförvärv kan tolkningsoperationen delas upp i två delar. 

För det första kan det vara fråga om att tolka vilken karaktär makes förmånstagarförvärv 

ska ha, för det andra vilka som är efterarvsberättigade. I NJA 1975 s. 302 ger HD 

uttryck för att testamente kan användas för att tolka karaktären av makes förmånstagar-

förvärv.92 Detta ligger inom gränsen för formkraven, då förvärvet måste ha någon av två 

alternativa karaktärer och förmånstagarförordnandet inte utesluter något alternativ. Båda 

tolkningarna kan därför anknytas till förmånstagarförordnandets ordalydelse. 

 

HD uttalar däremot ingenting i frågan om testamente som tolkningsdata för vem som är 

efterarvsberättigad. Frågan kan bli aktuell till exempel när försäkringstagaren i sitt 
                                                
90 NJA 1976 s. 24, s. 30. 
91 NJA 1996 s. 652, s. 656. 
92 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
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testamente utpekar testamentariska efterarvingar. Här föreligger likheter med de två 

fallen där uttrycket arvingar behandlas. Frågan är om personer som omnämns i 

testamente kan tolkas som att de omfattas av förmånstagarförordnandet, trots att de där 

inte omnämns, varken via släktskap eller namn. En viktig skillnad föreligger dock. I de 

två rättsfallen kan tolkningen knytas till uttrycket arvingar, vilket kan sägas utpeka de i 

testamentet omnämnda personerna. Uttrycket arvingar kan användas något annorlunda i 

vardagligt tal än rent juridiskt. För att tolkningen av förmånstagarförordnandet ska hålla 

sig inom formkravens ramar krävs inte att den språkliga tolkningen motsvarar normalt 

språkbruk, utan en långtgående tolkning av använda uttryck kan vara godtagbar om den 

överensstämmer med försäkringstagarens vilja.93 Den juridiska betydelsen av uttrycket 

arvingar innefattar endast legala arvingar, men det är förmodligen inte ovanligt att en 

person utan djupare juridiska kunskaper även skulle kunna använda uttrycket för att 

beteckna sina universella testamentstagare. Gemene man skulle nog inte tänka på 

Allmänna arvsfonden, som var legal arvinge i NJA 1996 s. 652 som en arvinge, utan 

istället avse sina universella testamentstagare, särskilt när de som i rättsfallet var 

arvlåtarens släktingar. Uttrycket arvingar kan därför tolkas innebära annat än den strikt 

juridiska betydelsen. 

 

När det gäller förmånstagarförordnande till make talar ett testamente med 

testamentariska efterarvingar för att försäkringstagaren haft en hypotetisk vilja att de 

testamentariska efterarvingarna ska vara försäkringsrättsliga efterarvingar. Den 

hypotetiska viljan kan dock inte knytas till det skrivna ordet, varför den måste lämnas 

utan avseende. Även om makes förmånstagarförvärv med fri förfoganderätt förutsätter 

att det finns efterarvingar framgår inte de specifika efterarvingarna som omnämns i 

testamentet på något sätt av förmånstagarförordnandet. Det måste vara en för 

långtgående tolkning att tillskapa en rätt till efterarv för någon som på intet sätt, ens 

genom ett tvetydigt uttryck som arvinge, omnämns i förmånstagarförordnandet. 

Testamentet tillför information utöver det skrivna ordet varför tolkningen passerat 

gränsen för vad som är tillåtet med hänsyn till formkraven i 14:3 FAL. Så länge inte 

förmånstagarförordnandet på något sätt berör frågan om vem som är efterarvsberättigad 

är därför inte en tolkning i frågan möjlig att göra med stöd i testamente. Det bör istället 

åligga försäkringstagaren att uttryckligen förordna om försäkringsrättsliga efterarvingar 

                                                
93 Jfr Boström, Tolkning av testamente, s. 62, om tolkning av testamente. 
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i de fall hen önskar att vissa personer ska vara efterarvsberättigade. Att testamentariska 

efterarvingar finns kan dock påverka tolkningen av karaktären av makes förvärv, vilket 

utvecklas i avsnitt 5.3.4. 

 

Sammanfattningsvis kan som utgångspunkt endast karaktären av makes förmånstagar-

förvärv tolkas med hjälp av testamente. I de fall förmånstagarförordnandet är av 

standardformat och endast utpekar make eller arvinge kan dock inte vem som är 

efterarvsberättigad tolkas med hjälp av testamente, då det strider mot formkraven i 

14:3 FAL. I de följande avsnitten kommer därför endast frågan om vilka typer av 

testamenten som kan bryta presumtionen om att makes förmånstagarförvärv sker med 

fri förfoganderätt behandlas. 

5.3.3 Inget förordnande om karaktär 

En typ av testamentsförordnande är att först avlidna maken kan ha testamenterat hela 

kvarlåtenskapen till efterlevande make utan särskilt förordnande om karaktär. Enligt den 

presumtionsregel som då gäller avseende testamentet tillfaller kvarlåtenskapen 

efterlevande make med full äganderätt.94 

 

När testamentet inte uttryckligen anger att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande 

make med full äganderätt, utan så sker genom tillämpning av en presumtionsregel 

avseende testamentstolkning, har inte först avlidna maken på ett lika tydligt sätt tagit 

ställning mot reglerna om efterarv som i fall där testamentet uttryckligen anger att 

karaktären ska vara full äganderätt. I NJA 1975 s. 302 utesluter HD att just denna 

presumtionsregel avseende testamente ska gälla också avseende förmånstagarförvärv, 

då försäkringstagares och testatorers val antas vara olika genomtänkta och 

välövervägda.95 Frågan är om presumtionsregeln avseende testamentstolkning ändå ska 

tillåtas spilla över på förmånstagarförordnandet genom en tolkningsoperation.  

 

Det HD resonerade om var huruvida den presumtionsregel som gällde testamente skulle 

tillämpas även avseende förmånstagarförordnande, inte huruvida sådant testamente i det 

specifika fallet kan föranleda en presumtionsbrytande tolkning av förmånstagar-
                                                
94 Beckman m.fl., Svensk familjerättspraxis, C V:a (p.1). 
95 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
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förordnandet. Den genomsnittliga försäkringstagaren kan inte antas ha samma avsikter 

som den genomsnittliga testatorn, men i förevarande fall handlar bedömningen om en 

specifik försäkringstagare tillika testator. Försäkringstagaren kan antas ha haft en 

genomtänkt och välövervägd önskan när testamentet upprättades. Att försäkringstagaren 

ändå inte angivit med vilken karaktär efterlevande make ska erhålla kvarlåtenskapen 

med ger uttryck för att hen inte har något intresse av att gynna sina legala arvingar. 

Testamentet kan således sägas ge uttryck för samma vilja som ett testamente med 

uttryckligt förordnande om full äganderätt till efterlevande make: att avsteg ska göras 

från reglerna om efterarv. Viljan avviker därmed från den presumerade, varför 

presumtionen om ett förmånstagarförvärv med fri förfoganderätt bryts.  

5.3.4 Förordnande om fri förfoganderätt 

Försäkringstagaren kan ha upprättat ett testamente enligt vilket make ska erhålla 

kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket framgår genom användande av uttrycket 

fri förfoganderätt och/eller om det anges att en till efterarv ska föreligga. Hur sådant 

testamentsförordnande påverkar tolkningen av förmånstagarförordnandet borde vara 

beroende av vem som enligt testamentet är efterarvsberättigad. Några huvudfall kan 

uppställas: inga efterarvingar har angivits, de legala arvingarna har angivits, en av flera 

legala arvingar har angivits samt till sist att annan än legala arvingar har angivits. 

 

I de två första fallen borde testamentet inte medföra några avsteg från presumtions-

regeln. Testamentet ger tydligt uttryck för en vilja att reglerna om efterarv ska följas, 

varför den vilja som föreligger överensstämmer med den presumerade. Således bryts 

inte presumtionen.  

 

När de testamentariska efterarvingarna är andra än den först avlidna makens arvingar 

bör dock presumtionsregeln brytas, trots att testamentet innebär att efterlevande make 

förvärvar kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Enligt vad som anförts i 5.3.2 kan 

testamentariska efterarvingar inte tolkningsvis anses efterarvsberättigade vid makes 

förmånstagarförvärv, då det skulle strida mot formkraven i 14:3 FAL i och med att det 

inte kan knytas till det i förmånstagarförordnandet skrivna ordet. Om make skulle 

erhålla försäkringsersättningen med fri förfoganderätt skulle istället de legala arvingarna 

få rätt till efterarv, vilket inte kan antas stämma överens med försäkringstagarens vilja 
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då hen gett uttryck för att vilja utesluta de legala arvingarna i testamentet. Testamentet 

ger uttryck för en vilja att göra avsteg från de legala reglerna om efterarv, varför viljan 

Därmed bryts presumtionen, och försäkringsersättningen tillfaller efterlevande make 

med full äganderätt. 

 

Om den eller de testamentariska efterarvingarna är en eller flera av de legala 

efterarvingarna blir frågan om tolkning av förvärvets karaktär mer komplex. Om 

förmånstagarförvärvet sker med fri förfoganderätt gynnas de uteslutna legala 

efterarvingarna genom testamentsförordnandet till övriga legala efterarvingar, men om 

förmånstagarförvärvet anses ske med full äganderätt missgynnas de testamentariska 

efterarvingarna vilka försäkringstagaren haft en vilja att gynna. Försäkringstagaren ger 

uttryck för att endast vilja följa reglerna om efterarv i viss mån. Ingen tolkning framstår 

som helt lyckad, och utan andra tolkningsdata kan det inte anses visat att det föreligger 

en från den presumerade viljan avvikande vilja. Presumtionen bryts därmed inte. 

5.3.5 Förordnande till annan än efterlevande make 

En sista typ av testamente som kommer behandlas är när försäkringstagaren upprättat 

testamente till förmån för annan än efterlevande make. Tolkningen av förmånstagar-

förordnandet borde vara beroende av vem som är universell testamentstagare. 

 

För det första kan universell testamentstagare vara annan än de legala arvingarna. Då 

försäkringstagaren i sitt testamente gett uttryck för en vilja att utesluta de legala 

arvingarna, borde försäkringstagarens vilja vara att de inte ska ha någon rätt till efterarv 

på grund av makens förmånstagarförvärv. Det är således visat att försäkringstagaren har 

en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv, varför presumtionen bryts.  

 

För det andra kan legala arvingar vara universella testamentstagare. Förmånstagar-

förordnandet kan då vara ett sätt att skydda efterlevande maken trots att försäkrings-

tagaren vill att hens arvingar ska få ut sitt arv omedelbart och inga efterarvsrättsliga 

konsekvenser ska uppstå, men samtidigt talar det faktum att de legala arvingarna gynnas 

genom testamentet för att avsteg inte ska göras från efterarvsreglerna vid förmånstagar-

förvärvet då försäkringstagaren inte uteslutit dem. Det går därmed inte utan andra 

tolkningsdata att urskilja en tydlig vilja, varför presumtionen inte bryts.  
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5.3.6 Slutsatser 

Att testamente kan användas för att tolka förmånstagarförordnande står klart genom 

NJA 1975 s. 302, men i vilka situationer så kan ske är oklart. I den utredning som har 

gjorts har vissa slutsatser kunnat dras, men dessa bör ses mer som generella riktlinjer än 

fasta tolkningsregler. Ytterst handlar det om en tolkning i det specifika fallet, och vid en 

sådan kan såväl testamentets och förmånstagarförordnandets utformning som andra 

omständigheter spela in. Det går därför inte på förhand att ge några fasta regler om hur 

förmånstagarförordnanden tolkas när testamente finns. 

 

Det som kan konstateras är att det är möjligt att använda testamente som tolkningsdata, 

men att det finns vissa ramar för en sådan tolkning. Det är möjligt är att tolka vilken 

karaktär makes förmånstagarförvärv har, men vem som är efterarvsberättigad borde när 

förmånstagarförordnandet är av standardformat inte gå att styra med hjälp av testamente 

då det inte är inom formkravens ramar. Den i NJA 1975 s. 302 uppställda presumtions-

regeln kan därmed brytas genom att använda testamente som tolkningsdata, men det går 

förmodligen inte att när presumtionsregeln tillämpas tolka vem som är efterarvs-

berättigad, utöver vad som följer av ÄB. 

 

När testamente används som tolkningsdata för att avgöra vilken karaktär makes 

förmånstagarförvärv har borde den viktigaste frågan vara huruvida testamentet ger 

uttryck för att försäkringstagaren haft en vilja att utesluta sina legala arvingar från arv. 

Om frågan besvaras jakande borde tolkning av förmånstagarförordnanden regelmässigt 

leda till att makens förmånstagarförvärv sker med full äganderätt, då försäkringstagaren 

har visats haft en vilja att göra avsteg från reglerna om efterarv. Om frågan däremot 

besvaras nekande borde testamentet i sig inte föranleda att presumtionen bryts, då det 

inte är visat att försäkringstagaren varit av annan vilja än den som presumeras. 

5.4 Sammanfattande kommentarer 

Då regeln från NJA 1975 s. 302, att makes förmånstagarförvärv sker med fri 

förfoganderätt, endast är en presumtionsregel ska den inte tillämpas om det visas att 

försäkringstagaren haft en annan vilja än den som presumeras. Det borde inte vara fråga 

om någon stark presumtion, likt den som HD i NJA 1996 s. 652 menar råder avseende 
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tolkningen av uttrycket arvingar. Till skillnad från i det fallet finns inte avseende 

förmånstagarförordnande till make någon juridisk mer riktig tolkning av använda 

begrepp. Förordnandet brukar kort och gott innehålla ordet make eller arvinge och detta 

talar varken för eller mot endera karaktär av förvärvet. Istället måste lägre beviskrav 

ställas, då försäkringstagarens vilja enligt 14:4 FAL är primär vid tolkningen av ett 

förmånstagarförordnande. Walin och Lind behandlar inte uttryckligen vilket beviskrav 

som gäller enligt 14:4 FAL, men använder uttryck som ”försäkringstagarens vilja kan 

antas ha varit en annan [min kursivering]” och ”med rimlig grad av säkerhet tyder på 

att försäkringstagaren har haft en annan avsikt[min kursivering]”.96 Likt de legala 

presumtionsreglerna har den som hävdar att annan vilja än den presumerade föreligger 

bevisbördan, men det borde inte vara aktuellt att tala om någon stark presumtion utan 

snarare någon typ av sannolikhetsövervikt.  

 

För att utreda om presumtionen bryts måste det undersökas huruvida försäkringstagaren 

haft en vilja att avvika från reglerna om efterarv. Då förmånstagarförordnandet oftast 

kommer till genom kryss i en ruta eller att det redan finns i förtryckt text finns oftast 

inte mycket tillgänglig tolkningsdata i förmånstagarförordnandet i sig. Det är därför 

testamente kan få så stor betydelse, då det ofta är det enda som ger uttryck för 

försäkringstagarens inställning till reglerna om efterarv. Även om annat kan 

förekomma, till exempel vittnesmål om vad försäkringstagaren själv sagt, så blir 

testamente av stor vikt och borde vara den mest frekvent förekommande presumtions-

brytande omständigheten.  

 

Om inga presumtionsbrytande omständigheter föreligger kommer presumtionsregeln att 

tillämpas, innebärande att efterlevande make förvärvar försäkringsersättningen med fri 

förfoganderätt. Ett förvärv med fri förfoganderätt förutsätter dock att det finns efterarvs-

berättigade arvingar. Vilka av den först avlidna makens arvingar som är berättigade till 

efterarv kommer behandlas i nästa kapitel.  

                                                
96 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 412. 
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6 Efterarvsberättigade 

6.1 Inledande kommentarer 

När efterlevande make varit förmånstagare i första avlidna makens försäkring och inga 

presumtionsbrytande omständigheter förelegat förvärvas försäkringsersättningen med 

fri förfoganderätt, då presumtionsregeln från NJA 1975 s. 302 tillämpas. Ett förvärv 

med fri förfoganderätt förutsätter dock att det finns någon som är efterarvsberättigad. 

Utan efterarvsberättigade arvingar tillfaller hela försäkringsersättningen efterlevande 

make med full äganderätt. I nämnda rättsfall tar inte HD ställning till vilka av först 

avlidna makens arvingar som är efterarvsberättigade vid efterlevande makes 

förmånstagarförvärv, eller vad som är grunden för efterarvsrätten. Det står dock klart att 

arvingar ur andra arvsklassen kan vara efterarvsberättigade när presumtionsregeln 

tillämpas, då arvingar ur andra arvsklassen i rättsfallet fick rätt till efterarv. 

 

Vid tidpunkten för rättsfallets tillkomst var det endast arvingar ur andra arvsklassen som 

kunde ha rätt till efterarv enligt arvsreglerna, men enligt dagens lagstiftning tillhör även 

bröstarvingar kretsen av potentiella efterarvingar, 3:2 ÄB. HD:s slutsats om att först 

avlidna makens arvingar hade rätt till efterarv på grund av efterlevande makens 

förmånstagarförvärv byggde inte på att arvingarna tillhörde andra arvsklassen, utan på 

att avsteg inte skulle göras från reglerna om efterarv.97 Idag ser dessa regler annorlunda 

ut, och prejudikatet måste tolkas i ljuset av nuvarande efterarvsregler. Det är således 

dagens efterarvsregler som blir relevanta när det diskuteras vilka arvingar som är 

efterarvsberättigade vid makes förmånstagarförvärv. 

 

Osäkerheten som idag uppstår kring vilka arvingar som är efterarvsberättigade beror 

bland annat på att reglerna kring makes arvsrätt och efterarv inte är enhetliga för 

samtliga arvingar ur första och andra arvsklassen. Bedömningen skulle således kunna 

bli olika beroende på vilken arvinge det rör sig om. 

 

Gemensamma barn och arvingar ur andra arvsklassen behandlas lika enligt reglerna om 

makars arvsrätt och efterarv. Efterlevande makes arvsrätt går enligt 3:1 ÄB före dessa 

                                                
97 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
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arvingars arvsrätt, vilka därmed alltid blir efterarvingar när make ärver. Det finns därför 

inga skäl till skillnad i behandling avseende efterarv vid makes förmånstagarförvärv, 

utan även gemensamma barn kan ha rätt till efterarv precis som arvingar ur andra 

arvsklassen bedömdes ha i NJA 1975 s. 302. Då gemensamma barn kan vara enda 

arvingar även till efterlevande make får deras rätt till efterarv i många fall inte någon 

praktisk betydelse. Om efterlevande make har egna särkullbarn, har upprättat testamente 

till förmån för annan än de gemensamma barnen eller tecknat försäkring med annan än 

de gemensamma barnen som förmånstagare, likt i rättsfallet NJA 2013 s. 736, kan dock 

gemensamma barn ha ett intresse av att erhålla så mycket efterarv som möjligt efter 

först avlidna maken. På så sätt blir deras totala arv vid efterlevande makens död större.  

 

Som redogjorts för i avsnitt 2.1.1 behandlas särkullbarn enligt lag annorlunda än 

gemensamma barn och arvingar ur andra arvsklassen vid först avlidna makens död. När 

särkullbarn enligt 3:1 ÄB fått ut hela arvslotten i förhållande till kvarlåtenskapen 

föreligger ingen rätt till efterarv på grund av efterlevande makens arvsrätt, 3:2 ÄB. 

Huruvida detta förhållande innebär att särkullbarn inte är efterarvsberättigade vid makes 

förmånstagarförvärv går inte att utläsa direkt ur NJA 1975 s. 302 då någon sådan 

situation inte var för handen och inte heller skulle kunna uppstå enligt dåvarande 

lagtext. Frågan kvarstår därför om särkullbarn ska anses efterarvsberättigade vid 

presumtionsregelns tillämpning.  

 

HD besvarar inte heller huruvida en annan omständighet som förelåg i fallet spelar in 

vid bedömningen av vem som är efterarvsberättigad. I fallet hade arvingarna en konkret 

rätt till efterarv med anledning av att efterlevande make ärvt först avlidna makens 

kvarlåtenskap, men det framgår inte om det är en förutsättning för efterarv. Utöver 

osäkerhet kring vilken typ av arvingar som är efterarvsberättigade föreligger därför 

osäkerhet om under vilka förutsättningar arvingarna är berättigade till efterarv. 

 

Vilka arvingar som är efterarvsberättigade och när är beroende av vilken grunden för 

rätten till efterarv är. I det följande kommer tre alternativa grunder behandlas, vilka 

leder till olika svar på frågan vilka arvingar som är efterarvsberättigade. Inledningsvis, i 

avsnitt 6.2, presenteras alternativet att följa den legala arvsordningen. Därefter utreds 

det om det finns skäl att frångå den legala arvsordningen och att vem som är efterarvs-

berättigad istället bygger på ett krav på konkret efterarvsrätt, vilket behandlas i avsnitt 
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6.3, eller ett krav på visst släktskap, vilket behandlas i avsnitt 6.4. Avslutningsvis följer 

i avsnitt 6.5 en avslutande diskussion där frågan slutligen besvaras. 

6.2 Efterarvsberättigade enligt arvsordningen 

Då presumtionsregeln från NJA 1975 s. 302 bygger på en presumerad vilja att avsteg 

inte ska göras från reglerna om efterarv bör utgångspunkten för vilka arvingar som är 

efterarvsberättigade vid presumtionsregelns tillämpning vara vilka som är efterarvs-

berättigade enligt arvsregleringen. Enligt 3:2 ÄB är det i första hand bröstarvingar, och 

om sådana inte finns, arvingar ur andra arvsklassen. Enligt 3:2 st. 2 ska bröstarvinge 

avräkna det arv hen fick vid först avlidna makens död, vilket är anledningen till att 

särkullbarn regelmässigt inte har rätt till efterarv i relation till först avlidna makens 

kvarlåtenskap. 

 

Om 3:2 ÄB tillämpas analogt på makes förmånstagarförvärv blir resultatet enligt 

följande. Först avlidna makens bröstarvingar eller, om sådana inte finns, arvingar ur 

andra arvsklassen har rätt till efterarv. Normalt har ingen bröstarvinge något att avräkna 

sig enligt 3:2 st. 2 ÄB avseende försäkringsersättningen då de enligt 14:7 FAL inte fått 

del av den vid först avlidna makens död, endast i de klara undantagsfall då jämkning 

kommit till stånd enligt 14:7 st. 2 FAL. Enligt den legala arvsordningen, vilken enligt 

HD i NJA 1975 s. 302 ska följas,98 har särkullbarn lika rätt till arv som gemensamma 

barn, 2:1 ÄB. Då särkullbarn avseende försäkringsersättningen behandlas likadant som 

gemensamma barn (och arvingar ur andra arvsklassen) vid först avlidna makens död 

finns inget skäl till särbehandling vid efterlevande makens död. Enligt detta 

betraktelsesätt blir följaktligen samtliga bröstarvingar, när sådana finns, berättigade till 

efterarv, även särkullbarn. Alla de arvingar som tillhör kretsen av efterarvingar enligt 

3:2 ÄB är således efterarvsberättigade när presumtionsregeln tillämpas. Däremot har 

särkullbarn regelmässigt fått ut arv vid först avlidna makens död som hen ska avräkna 

sig, men det påverkar inte rätten till efterarv på grund av makes förmånstagarförvärv.  

 

Till det beskrivna synsättet borde Brattström och Singer ansluta sig. Författarna gör 

inget uttryckligt ställningstagande i fråga om särkullbarns rätt till efterarv eller grunden 

                                                
98 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
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för efterarvsrätten, men anger att rätt till efterarv föreligger för arvingar ur första och 

andra arvsklassen utan att ta upp några begränsningar.99 De måste därför vara av 

uppfattningen att 3:2 ÄB ska tillämpas analogt på förmånstagarförvärvet, och 

principerna för arvets fördelning följs. 

 

Efterarvskonstruktionen bygger på att den som vid först avlidna makens död får stå 

tillbaka för efterlevande maken vid ett senare tillfälle, vid efterlevande makens död, får 

ut det arv hen är berättigad till. Då presumtionsregeln bygger på att avsteg inte ska 

göras från reglerna om efterarv bör denna tanke appliceras på makes förmånstagar-

förvärv. Det blir då tydligt att samtliga arvingar i antingen första eller andra arvsklassen 

har rätt till efterarv, då de tidigare fått stå tillbaka för efterlevande make, eftersom att de 

enligt 14:7 FAL som utgångspunkt inte haft någon rätt till del i försäkringsersättningen 

vid först avlidna makens död. 

 

Viktigt att beakta är att avgörande för bedömningen av vem som är efterarvsberättigad 

är förhållandena vid efterlevande makens död.100 Huruvida någon vid först avlidna 

makens död bedömdes få ut hela sin arvslott i relation till den kvarlåtenskap som 

fördelades då är därför inte avgörande vid fördelningen av efterarv vid efterlevande 

makens död, då nya omständigheter kan ha tillkommit. Till exempel har ett särkullbarn, 

som fick ut vad som troddes vara hela arvslotten vid först avlidna makens död, rätt till 

efterarv vid efterlevande makens död när gemensamt barn avlidit (utan att efterlämna 

egna bröstarvingar) mellan först avlidna makens och efterlevande makens dödsfall. 

Även om särkullbarnet tidigare bedömts fått hela sin arvslott så vaknar deras rätt till arv 

igen genom att förhållandena är annorlunda vid efterlevande makens död. Liknande är 

det när efterlevande make varit förmånstagare till försäkring tecknad av först avlidna 

maken. Vid först avlidna makens död ingår inte försäkringsersättningen i kvarlåten-

skapen, varför särkullbarnets arvslott beräknas utan hänsyn till den. Vid efterlevande 

makens död finns dock ett efterarv att fördela på grund av förmånstagarförvärvet, vilket 

det inte tagits hänsyn till vid först avlidna makens död. Förutsättningarna har därmed 

förändrats genom att försäkringsersättningen vid först avlidna makens död inte ingick i 

kvarlåtenskapen men gör det vid efterlevande makens död, om än som en ideell andel. 

                                                
99 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 131. 
100 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 70. 
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Särkullbarnets rätt till arv kan då sägas vakna igen, på grund av att förhållandena vid 

efterlevande makens död är annorlunda än vid först avlidna makens död.  

 

Då förmånstagarförordnandet är en rättshandling kan jämförelser med fördel också 

göras med ordningen för testamente. Om testamente innehåller förordnande om fri 

förfoganderätt men ingen angivelse av vem som är efterarvsberättigade uppstår samma 

fråga som nu behandlas avseende makes förmånstagarförvärv – vem är efterarvs-

berättigad? Vid ett sådant förordnande gäller enligt 12:1 ÄB, om inte annat föreskrivits, 

reglerna i 3 kap. ÄB. Avseende testamentet tillämpas således 3 kap. ÄB analogt. Vid 

den analoga tillämpningen av 3 kap. ÄB tas ingen hänsyn till hur arvet skulle ha 

fördelats enligt 3:1 ÄB, då fördelningen varit en annan på grund av testamentet. 

Utgångspunkten är istället att samtliga bröstarvingar i slutänden ska få lika mycket, och 

särkullbarn har således rätt till efterarv i den mån de inte redan fått ut arv, t.ex. på grund 

av laglottsanspråk vid först avlidna makens död. Likadant bör det vara vid 

förmånstagarförvärv genom att hänsyn inte tas till 3:1 ÄB, utan istället till hur 

försäkringsersättningen faktiskt har fördelats vid först avlidna makens död enligt 

14:7 FAL.  

 

Utgångpunkten borde vara att samtliga arvingar ur första respektive andra arvsklassen 

behandlas likadant i efterarvshänseende, och alltid är efterarvsberättigade när 

presumtionsregeln tillämpas. Det kan dock anföras argument för att en sådan tolkning 

inte är möjlig. I det följande kommer två alternativa synsätt på vilka arvingar som är 

efterarvsberättigade behandlas, för att se om det finns skäl att avgöra rätten till efterarv 

på annan grund än den ovan behandlade. 

6.3 Konkret efterarvsrätt 

Ett synsätt i frågan om vilka arvingar som är efterarvsberättigade vid presumtions-

regelns tillämpning är att det ställs ett krav på konkret efterarvsrätt, likt rekvisitet i 

3:8 ÄB. Enligt 3:8 ÄB har först avlidna makens arvingar med konkret efterarvsrätt även 

rätt att ärva efterlevande maken, om efterlevande maken inte själv har några arvingar 

enligt 2:1-3 ÄB.101 Om samma rekvisit tillämpas vid makes förmånstagarförvärv skulle 

                                                
101 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 142f. 
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endast de arvingar vilka har en rätt till efterarv på grund av att efterlevande make ärvt 

första avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vara efterarvsberättigade på 

grund av makes förmånstagarförvärv. Att ett sådant krav skulle kunna föreligga kan 

motiveras av att HD i NJA 1975 s. 302 använder formuleringen ”den arvsrätt som 

tillkommer [make E:s arvingar] efter [make S:s] död skall omfatta även de tre 

försäkringar varom är fråga i målet.”102 Det skulle kunna innebära att HD beaktat det 

faktum att make E:s arvingar haft en konkret efterarvsrätt, till följd av vilken de även 

haft rätt till efterarv på grund av make S:s förmånstagarförvärv. 

 

Ett krav på konkret efterarvsrätt är dock inte i överensstämmelse med den presumerade 

viljan, att avsteg inte ska göras från reglerna om efterarv, då samtliga som enligt 3:2 ÄB 

tillhör den efterarvsberättigade kretsen i så fall inte kommer få rätt till efterarv. Istället 

görs efterarvsbedömningen beroende av hur kvarlåtenskapen har fördelats vid först 

avlidna makens död, vilket får anses vara en felaktig koppling då förmånstagar-

förordnande är ett från arvet fristående institut. Enligt 14:7 FAL är fördelningen av 

första avlidna makens kvarlåtenskap irrelevant vid bedömningen av förmånstagar-

förordnandets konsekvenser vid först avlidna makens död, och då är det systematiskt 

riktigt att inte heller vid bedömningen av förmånstagarförordnandets konsekvenser vid 

efterlevande makens död beakta hur först avlidna makens kvarlåtenskap fördelats. 

 

Ett krav på konkret efterarvsrätt går även emot arvsordningens systematik. Både 

efterarv på grund av att efterlevande make har ärvt först avlidna maken och efterarv på 

grund av att efterlevande make varit förmånstagare i en av först avlidna maken tecknad 

försäkring är del av ett arv efter en och samma arvlåtare – först avlidna maken. Ett krav 

på konkret efterarvsrätt innebär att arvet efter samma arvlåtare delas upp i två delar, där 

rätt till arv i den ena delen förutsätter rätt till arv i den andra delen. Arvsregleringen i 

2 kap. ÄB lämnar inget utrymme för en sådan systematik. Enligt de regler som finns där 

ska hela arvet delas i lika delar för släktgrenarna i den aktuella arvsklassen. Ett krav på 

konkret efterarvsrätt innebär att arvsordningen i 2 kap. ÄB inte tillämpas genomgående 

vid fördelningen av efterarv med anledning av efterlevande makes förmånstagarförvärv, 

                                                
102 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
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med resultat att vissa arvingar får mer i arv än andra. Det är inte i linje med HD:s 

resonemang i NJA 1975 s. 302, enligt vilket den legala arvsordningen ska följas.103 

 

Här föreligger en tydlig skillnad mellan bedömningen av vem som är efterarvsberättigad 

vid makes förmånstagarförvärv och bedömningen av vem som är berättigad till arv 

enligt 3:8 ÄB. 3:8 ÄB reglerar inte rätten till efterarv utan vem som har rätt till 

efterlevande makens andel i kvarlåtenskapen, det vill säga den del som efterlevande 

make innehaft med full äganderätt.104 Det är därför fråga om att göra arvet efter en 

arvlåtare beroende av huruvida någon ärver en annan arvlåtare. Oavsett lämpligheten i 

rekvisitet konkret efterarvsrätt är det möjligt att i anslutning till 3:8 ÄB uppställa ett 

sådant rekvisit, då efterarvsregleringen bygger på att efterlevande makens kvarlåtenskap 

delas upp i arv efter två personer.105 Det går därför att göra det ena arvet beroende av 

det andra arvet, då de kan särskiljas. Presumtionsregeln om makes förmånstagarförvärv 

är dock en efterarvsrättslig fråga. Det går inte att dela upp arvet efter en och samma 

person och göra vissa delar beroende av andra. 

 

I anslutning till 3:8 ÄB har tolkningen dessutom varit bunden av att uttrycket 

arvsberättigad används i paragrafen och det finns förarbetsuttalanden om att endast de 

som har efterarvsrätt kan ha rätt till arv enligt 3:8 ÄB.106 Tolkningen har därför varit 

begränsad på ett sätt vilket inte är fallet vid tolkningen av makes förmånstagarförvärv, 

där det inte finns någon lagreglering eller direkta förarbetsuttalanden att utgå från. 

 

Rekvisitet konkret efterarvsrätt i 3:8 ÄB har inte undgått kritik. Lind menar det inte står 

i överenstämmelse med den prioritet som finns arvsklasserna emellan i den svenska 

arvsordningen, då särkullbarn i praktiken missgynnas jämfört med bland annat arvingar 

ur andra arvsklassen.107 Brattström och Singer framför samma kritik, och tillägger att 

det inte är ändamålsenligt att arvets fördelning blir beroende av tillfälligheter.108 Agell 

tar bland annat upp att det kan bli mycket orättvist om två arvingar av samma dignitet, 

                                                
103 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
104 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 137f. 
105 Se t.ex. NJA 2005 s. 400, där först avlidna makens särkullbarn fått ut arvet efter sin 
förälder och därför inte fick ärva efterlevande maken enligt 3:8 ÄB. 
106 Prop. 1986/87:1 s. 238. 
107 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 141. 
108 Brattström & Singer, Rätt arv, s. 143f. 
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till exempel två särkullbarn, i det enskilda fallet behandlas olika på grund av att endast 

en avstått arv efter sin förälder och därigenom blir konkret efterarvsberättigad.109 

Kritiken gör sig gällande även mot rekvisitet i anslutning till makes förmånstagar-

förvärv. Särkullbarn kommer missgynnas jämfört med gemensamma barn och arvingar 

ur andra arvsklassen om de inte får del i försäkringsersättningen. Det överensstämmer 

inte med grunderna för den svenska arvsordningen. Det går också emot de lagstiftnings-

reformer som vidtagits för att jämställa utomäktenskapliga barn med barn födda inom 

äktenskapet. Det är heller inte i överensstämmelse med syftena bakom efterarvs-

regleringen, att undvika en slumpmässig fördelning av arvet, vilket måste beaktas vid 

makes förmånstagarförvärv då det är en fråga om efterarv. 

 

Sammanfattningsvis kan inte konkret efterarvsrätt anses vara en riktig tolkning av vilka 

arvingar som är efterarvsberättigade när presumtionsregeln tillämpas. Om den legala 

arvsordningen ska följas kan inte juridiska teknikaliteter tillåtas styra fördelningen av 

efterarvet, utan en likadelning ska göras mellan arvingar tillhörande viss arvsklass 

utefter dessas prioritetsordning. Det citat som återgavs inledningsvis i detta avsnitt kan 

inte tolkas som att HD avsett att uppställa ett krav på konkret efterarvsrätt då det skulle 

strida mot den legala arvsordningen som HD haft för avsikt att följa. Den valda 

formuleringen borde inte ha föranletts av skymda juridiskt tekniska överväganden, utan 

det framstår som troligare att det endast rör sig om en formulering anpassad efter de 

omständigheter som förelåg i fallet. Det finns följaktligen inga skäl att tillämpa ett krav 

på konkret efterarvsrätt istället för att fördela efterarvet i enlighet med arvsordningen.  

6.4 Visst släktskap 

Linds tolkning av NJA 1975 s. 302 innebär att en rätt till efterarv enligt presumtions-

regeln endast tillkommer först avlidna makens ”legala efterarvingar”. Andra arvingar, i 

vilket han inkluderar särkullbarn, har som huvudregel inte rätt till efterarv i försäkrings-

ersättningen.110 Med uttrycket legala efterarvingar måste Lind därmed avse endast 

arvingar ur andra arvsklassen och gemensamma barn, vilka arvingar enligt lag alltid blir 

                                                
109 Agell, Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning, s. 38. 
110 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 413. Frågan berördes inte i de 
av Walin författade upplagorna av Ärvdabalkskommentaren, varför Lind antas ensam 
stå bakom den text som i nuvarande upplaga behandlar rättsfallet NJA 1975 s. 302. 
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efterarvingar när efterlevande make ärver. De skulle således alltid vara efterarvs-

berättigade när presumtionsregeln tillämpas, men särkullbarn skulle aldrig vara det. 

 

Det är dock möjligt att läsa Linds text som att endast de arvingar som har en konkret rätt 

till efterarv enligt lag är efterarvsberättigade vad gäller förmånstagarförvärvet, alltså ett 

krav på konkret efterarvsrätt. Då skulle även särkullbarn kunna vara efterarvsberättigade 

vid makes förmånstagarförvärv, t.ex. om de avstått arv enligt 3:9 ÄB. Lind preciserar 

inte vad som avses med uttrycket legala efterarvingar, och anger endast att särkullbarn 

normalt inte är dödsbodelägare.111 Lagstiftaren utesluter inte särkullbarn från kretsen av 

legala efterarvingar, utan betonar att särkullbarn kan ha rätt till efterarv enligt lag.112 Att 

med uttrycket legala efterarvingar endast avse gemensamma barn och arvingar ur andra 

arvsklassen skulle därmed vara direkt felaktigt. Som stycket om Linds tolkning av 

NJA 1975 s. 302 är formulerat framstår det dock som mest sannolikt att författaren inte 

inkluderar särkullbarn i begreppet legal efterarvinge, vilka därmed aldrig blir efterarvs-

berättigade vid makes förmånstagarförvärv även om en konkret efterarvsrätt föreligger. 

De undantag som tas upp, när särkullbarn har rätt till efterarv i försäkringsersättningen, 

syftar endast på när förmånstagarförordnandet kan tolkas på visst sätt, och inte när 

särkullbarn har en konkret efterarvsrätt.113 

 

I anslutning till 3:8 ÄB anser Lind att rekvisitet konkret efterarvsrätt inte är i 

överensstämmelse med den prioritet mellan arvsklasser som finns i den svenska 

arvsordningen.114 Det framstår därför som osannolikt att han vid makes förmånstagar-

förvärv skulle förespråka samma rekvisit. Om uttrycket legala efterarvingar tolkas som 

att det endast är gemensamma barn och arvingar ur andra arvsklassen gör sig dock 

kritiken gällande ännu starkare. Då är det inte bara en ordning som i praktiken miss-

gynnar särkullbarn utan en ordning som bygger på ett missgynnande av särkullbarn. 

Oavsett tolkning av Linds ståndpunkt framstår det därför som uppseendeväckande att en 

författare som avseende tolkningen av en regel anser att arvingar ur första arvsklassen 

inte bör missgynnas i förhållanden till arvingar ur andra arvsklassen men som avseende 

tolkningen av en annan regel intar en ståndpunkt som innebär ett sådant missgynnande.  

                                                
111 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 413. 
112 Prop. 1986/87:1 s. 85. 
113 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 413. 
114 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 140f. 
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Även Skatteverket har tagit ställning i frågan. Skatteverket har inte att avgöra den civil-

rättsliga frågan, men är den myndighet som registrerar bouppteckningar, 20:8 ÄB. Då 

samtliga dödsbodelägare enligt 20:2 ÄB ska kallas till en bouppteckningsförrättning och 

den som har rätt till efterarv är dödsbodelägare måste Skatteverket ta ställning till vilka 

som är efterarvsberättigade för att avgöra om rätt personer kallats till förrättningen. 

Deras bedömning har dock ingen prejudicerande verkan för den civilrättsliga frågan om 

arvets fördelning. I Skatteverkets handledning anges att arvingar ur andra arvsklassen 

och gemensamma barn presumeras ha efterarvsrätt vid makes förmånstagarförvärv och 

därför ska kallas till förrättningen. Särkullbarn däremot är inte efterarvingar om de 

redan har fått ut hela sitt arv, och har då inte heller efterarvsrätt till försäkringen. De 

behöver därför inte kallas till förrättningen.115 

 

Det är inte helt tydligt om Skatteverket anser att grunden för efterarvsrätt är att arvingen 

har visst släktskap eller att arvingen har konkret efterarvsrätt. För att de anser konkret 

efterarvsrätt vara grunden talar formuleringen ”[om] särkullbarn fått ut hela sitt arv efter 

föräldern är de inte efterarvingar och har då inte heller efterarvsrätt till försäkringen”.116 

Denna formulering låter som om Skatteverket beaktar det faktum att särkullbarnet i det 

konkreta fallet fått ut sitt arv som en grund till att de inte heller har rätt till efterarv i 

försäkringsersättningen. 

 

Skatteverkets ställningstagande måste ändå tolkas som att grunden för rätten till efterarv 

anses vara att arvingen är av visst släktskap. Om grunden varit konkret efterarvsrätt 

skulle nämligen ställningstagandet vara överflödigt. Skatteverket har att ta ställning till 

vem som är dödsbodelägare. Den som har en konkret efterarvsrätt är dödsbodelägare 

redan på grund av att hen har rätt till efterarv på grund av att efterlevande maken ärvt 

först avlidna makens kvarlåtenskap. Det finns då ingen anledning att i boupptecknings-

ärendet ta ställning till huruvida en rätt till efterarv på grund av förmånstagarförvärvet 

föreligger, då det inte kan leda till att några ytterligare dödsbodelägare tillkommer. 

Skatteverket tar dock upp förmånstagarförvärvet som en fristående grund för att 

dödsbodelägare kan finnas, och gör inga reservationer om att efterarvsrätten för 

                                                
115 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 64. 
116 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 64. 
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gemensamma barn eller arvingar ur andra arvsklassen gäller endast om en konkret 

efterarvsrätt föreligger. Enda gången ställningstagandet behöver tillämpas i praktiken är 

när arvingarna inte har någon konkret efterarvsrätt, och då innebär ställningstagandet att 

arvingar ur andra arvsklassen eller gemensamma barn ändå är berättigade till efterarv 

med anledning av efterlevande makens förmånstagarförvärv. Det kan inte vara fråga om 

att uppställa ett krav på konkret efterarvsrätt för särkullbarn när ett sådant krav inte 

gäller för gemensamma barn och arvingar ur andra arvsklassen, då det inte rimligen kan 

finnas olika rekvisit för olika arvingar. Den enda logiska tolkningen av Skatteverkets 

ställningstagande är därmed att grunden för efterarvsrätt anses vara arvingens släktskap, 

innebärande att arvingar ur andra arvsklassen och gemensamma barn alltid är efterarvs-

berättigade vid presumtionsregelns tillämpning medan särkullbarn aldrig är det.  

 

Att särkullbarn inte skulle vara efterarvsberättigade när presumtionsregeln från 

NJA 1975 s. 302 tillämpas måste bygga på den särbehandling som görs av dem i 

3 kap. ÄB, innebärande att 3:1 ÄB i kombination med 3:2 st. 2 ÄB skulle vara ett 

lagtekniskt hinder för att tillerkänna särkullbarn efterarvsrätt vid makes förmånstagar-

förvärv. Särkullbarn har regelmässigt inte rätt till efterarv, vilket beror på att de oftast 

har fått ut sitt arv redan vid först avlidna makens död, 3:1 ÄB. Enligt 3:2 st. 2 ÄB har de 

sedermera inte rätt till något efterarv, då de ska avräkna sig det arv de redan fått. Att 

särkullbarn regelmässigt inte blir efterarvingar bygger dock inte på en önskan att 

missgynna särkullbarn, utan tvärtom. Att låta en arvsrättslig fördel leda till att särkull-

barn missgynnas i ett annat hänseende är inte konsekvent med intentionerna bakom 

lagstiftningen. ÄB:s efterarvsreglering utesluter således inte i sig särkullbarn från en rätt 

till efterarv när presumtionsregeln angående makes förmånstagarförvärv tillämpas. 

Dessutom bygger 2:1 ÄB på att samtliga bröstarvingar ska ha lika rätt till arv, vilket 

skulle frångås om särkullbarn inte har samma rätt till efterarv. 

 

3:1 ÄB kan inte innebära ett hinder för särkullbarns efterarvsrätt vid makes 

förmånstagarförvärv då lagrummet inte är relevant vid den bedömningen. 3:1 ÄB 

reglerar arvets fördelning vid först avlidna makens död, men försäkringsersättningen 

omfattas vid först avlidna makens död av egen reglering och ingår enligt 14:7 FAL inte 

i kvarlåtenskapen. HD konstaterade i NJA 1975 s. 302 att avsteg inte ska göras från 
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reglerna om efterarv.117  3:1 ÄB är dock ingen efterarvsregel då lagrummet inte reglerar 

fördelningen vid efterlevande makens död. Tomrummet i FAL:s reglering gäller endast 

frågan om efterarv, varför endast ÄB:s efterarvsregler ska beaktas. 3:2 ÄB ska tillämpas 

analogt, men 3:2 st. 2 ÄB hindrar inte ett efterarv för särkullbarn då de inte fått del i 

försäkringsersättningen vid först avlidna makens död enligt 14:7 FAL och därmed inte 

har något att avräkna sig. Att det i 3:2 st. 2 ÄB talas om arv kan inte vara avgörande, då 

reglerna endast tillämpas analogt på försäkringsersättningen och ordalydelsen därför 

inte utformats med hänsyn till förmånstagarförvärv. När HD gör andelsberäkningen i 

NJA 1975 s. 302 tillämpas 3:2 st. 3 ÄB analogt, trots att regeln anger att andelarna ska 

beräknas med hänsyn till hur arvet har fördelats. Det är då konsekvent att också vid 

bedömningen av vem som är efterarvsberättigad tillämpa 3:2 ÄB analogt.   

 

Vid först avlidna makens död får särkullbarn, precis som alla andra arvingar, stå tillbaka 

för förmånstagarens rätt till försäkringsersättning. Då de inte särbehandlats vid först 

avlidna makens död jämfört med övriga arvingar bör de heller inte särbehandlas vid 

efterlevande makens död. Om särkullbarn inte fått ut sitt arv vid först avlidna makens 

död, till exempel på grund av att basbeloppsregeln i 3:1 st. 2 ÄB tillämpats eller först 

avlidna maken testamenterat hela kvarlåtenskapen till efterlevande make med fri 

förfoganderätt, är de efterarvsberättigade. Likadant bör det vara avseende förmånstagar-

förvärvet.  

 

Lind menar att särkullbarn, istället för rätt till efterarv i försäkringsersättningen, är 

hänvisade till det skydd som jämkningsregeln i 14:7 FAL erbjuder.118 Som anförts i 

avsnitt 2.2.2 sker jämkning endast i undantagsfall, varför den klara majoriteten av 

särkullbarn inte kan få till stånd en jämkning. Det kan därför inte motivera att särkull-

barn inte är efterarvsberättigade. Jämkningen tar hänsyn till förhållandena vid först 

avlidna makens död, och kan därför inte vara tänkt att utesluta en efterarvsrätt för den 

som inte bedöms ha skäl för jämkning. Dessutom har även gemensamma barn möjlighet 

att begära jämkning, om än ännu svårare än särkullbarn att få till en sådan. Trots det har 

gemensamma barn rätt till efterarv vid makes förmånstagarförvärv. 

 

                                                
117 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
118 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del II, s. 413. 
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Sammanfattningsvis finns inga hinder eller övertygande skäl mot att tillerkänna 

särkullbarn rätt till efterarv vid makes förmånstagarförvärv. Att endast gemensamma 

barn och arvingar ur andra arvsklassen skulle vara efterarvsberättigade vid makes 

förmånstagarförvärv kan därför inte vara en riktig tolkning av NJA 1975 s. 302. 

6.5 Sammanfattande kommentarer 

När presumtionsregeln från NJA 1975 s. 302 tillämpas måste samtliga arvingar ur första 

eller andra arvsklassen anses vara efterarvsberättigade, oavsett hur först avlidna makens 

kvarlåtenskap fördelats. Presumtionsregeln bygger på att avsteg inte ska göras från 

reglerna om efterarv, och det resultatet uppnås om 3:2 ÄB tillämpas analogt vid makes 

förmånstagarförvärv. 

 

Att krångla till argumentationen med lagtekniska argument som bygger på 

utformningen av 3:1 ÄB, vilken enligt 14:7 FAL inte är relevant vid först avlidna 

makens död avseende försäkring med förmånstagarförordnande, innebär att 3 kap. ÄB 

läses på ett oflexibelt och felaktigt sätt. Alla regler i 3 kap. ÄB är inte efterarvsregler, 

och endast kapitlets efterarvsregler är relevanta vid bedömningen av efterarv vid makes 

förmånstagarförvärv. Slutsatsen att 3:1 ÄB utesluter särkullbarn från kretsen av 

efterarvingar vid makes förmånstagarförvärv strider också mot efterarvsregleringens 

syften och går stick i stäv med lagstiftarens arbete att jämställa alla barn oavsett börd. 

Och ett krav på konkret efterarvsrätt har varken anknytning till HD:s resonemang i 

NJA 1975 s. 302 eller till relevant reglering i 3 kap. ÄB eller FAL, utan är ett ur 

rättssystematisk synvinkel olämpligt sätt att lösa frågan. Det borde egentligen räcka 

med att konstatera att en analog tillämpning av 3:2 ÄB innebär att arvingar ur första 

eller andra arvsklassen har rätt till efterarv i den mån de inte fått del i försäkrings-

ersättning som tillfallit make genom förmånstagarförordnande. Då ingen arvinge enligt 

14:7 FAL fått ut någon försäkringsersättning, förutom i klara undantagsfall då jämkning 

kommit till stånd, har samtliga arvingar i aktuell arvsklass rätt till efterarv. Det finns 

därför inget skäl att särbehandla särkullbarn.  
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HD anför i NJA 1975 s. 302 att presumtionsregeln ska stämma överens med den 

allmänna rättsuppfattningen.119 Det bör även frågan om vilka arvingar som är efterarvs-

berättigade göra. Den nu förespråkade lösningen bör ligga i linje med den allmänna 

rättsuppfattningen. Synen på alla barns lika status borde vara så starkt rotad i dagens 

samhälle att den genomsnittliga försäkringstagaren inte kan antas vilja missgynna sina 

särkullbarn, varför ordningen inte bör bygga på ett missgynnande eller i praktiken leda 

till ett sådant. I vissa fall är dock syftet med tecknandet av försäkring med 

förmånstagarförordnande just att undvika särkullbarns arvslott eller laglott. Det innebär 

dock inte försäkringstagaren måste ha en önskan att missgynna sina särkullbarn efter 

efterlevande makens frånfälle, utan att det finns en önskan att uppnå ett skydd för 

efterlevande make som inte är möjligt genom arvsordningen eller testamente på grund 

av särkullbarnens existens. Syftet hänför sig till utbetalningstidpunkten och kan inte i 

sig utgöra grund för uteslutande av efterarv för särkullbarn. De försäkringstagare som 

tecknar försäkring med förmånstagare enbart för att tillhandahålla medel för att 

särkullbarn ska kunna lösas ut och sedan inte ha rätt till efterarv borde ha att förtydliga 

det på något sätt, t.ex. genom att i förordnandet skriva att förmånstagarförvärvet ska ske 

med full äganderätt. Den genomsnittliga försäkringstagaren kan ändå inte antas vilja 

behandla särkullbarn sämre än gemensamma barn eller arvingar ur andra arvsklassen, 

varför en analog tillämpning av 3:2 ÄB är ett tillfredsställande sätt att avgöra vilka som 

är efterarvsberättigade. 

  

                                                
119 NJA 1975 s. 302, s. 313. 
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7 Avslutande synpunkter 

7.1 De lege lata 

7.1.1 Inledande kommentarer 

Utifrån vad som i uppsatsen konstaterats vara gällande rätt kan synpunkter om olika 

aktörers handlande framställas. Både Skatteverkets och försäkringsgivares agerande är 

av vikt för frågan om efterarv vid makes förmånstagarförvärv och kommer i det 

följande behandlas. Först ska dock de slutsatser som dragits kort sammanfattas. 

Sammanfattningen kan fungera som en vägledning för hur frågan om efterarv vid makes 

förmånstagarförvärv bör behandlas i praktiken. 

 

När de efterarvsrättsliga konsekvenserna vid makes förmånstagarförvärv ska bedömas 

kan tillämpningen av presumtionsregeln från NJA 1975 s.302 delas upp i flera steg. 

Först måste det konstateras om omständigheterna är sådana att försäkringstagaren ska 

presumeras ha haft en vilja att avsteg inte ska göras från reglerna om efterarv. Enligt 

den utredning som gjorts i uppsatsen inträder presumtionen när make är förmånstagare 

till försäkring oavsett fördelningen av först avlidna makens kvarlåtenskap.  

 

Andra steget blir att utreda huruvida det finns några presumtionsbrytande 

omständigheter som visar att annan subjektiv vilja än den som presumeras föreligger. 

Den avvikande vilja som ska visas är att försäkringstagarens vilja varit att avsteg ska 

göras från reglerna från efterarv, innebärande att försäkringsersättningen ska tillfalla 

efterlevande make med full äganderätt. Ett av försäkringstagaren upprättat testamente 

kan bryta presumtionen om det ger uttryck för att försäkringstagaren velat utesluta de 

legala arvingarna från arv, men testamentet kan inte användas för att tolka vilka som är 

efterarvsberättigade, i vart fall inte när förmånstagarförordnandet är standardiserat. Om 

några presumtionsbrytande omständigheter inte föreligger inträder presumtionsregelns 

rättsföljd, att försäkringsersättningen tillfaller efterlevande make med fri förfoganderätt.  

 

För det tredje måste sedan prövas om det finns några efterarvsberättigade arvingar, 

vilket är en förutsättning för förvärvet med fri förfoganderätt. I enlighet med den 

utredning som gjorts i uppsatsen görs bedömningen genom en analog tillämpning av 
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3:2 ÄB, innebärande att samtliga först avlidna makens arvingar ur första eller andra 

arvsklassen är efterarvsberättigade, vilket inkluderar särkullbarn. Rätten till efterarv 

föreligger även om arvingen inte i övrigt har en konkret rätt till efterarv. 

 

Det fjärde steget blir att beräkna efterarvsandelen. Principerna för andelsberäkning 

följer av HD:s domskäl i NJA 1975 s. 302, varför frågan inte varit föremål för djupare 

utredning. Enligt den av HD använda principen följer andelen av vilket egendomsslag 

som försäkringen hade inom äktenskapet.120 Har försäkringen varit enskild egendom 

blir andelen 100 %. Utgjorde den giftorättsgods blir andelen 50 %. Därefter görs en 

kvotdelsberäknig av det totala efterarvet enligt följande uträkning: 121 

 

Makes arv + förmånstagarförvärv med FF 

Makes arv + egendom efter bodelning + totalt förmånstagarförvärv122 

  

För det fall att ingen av efterarvingarna har något arv att avräkna sig eller har lika stor 

del att avräkna sig blir det sedan enkelt att räkna ut respektive efterarvinges arv, då 

efterarvet delas enligt vanliga principer. Tillämpningssvårigheter utöver vanlig 

efterarvsberäkning uppstår endast i de fall där efterarvingarna har olika mycket att 

avräkna sig, vilket främst är fallet när det finns både särkullbarn och gemensamma barn 

då särkullbarn till skillnad från gemensamma barn fått ut arv vid först avlidna makens 

död, men kan också ske till exempel om en av flera bröstarvingar fått del i försäkrings-

ersättningen genom jämkning. I sådana fall kan följande uträkning användas för 

respektive efterarvinges andel av det totala efterarvet: 

 

(TA + förmånstagarförvärv med FF)/antal arvingar – AVR 

Makes arv + förmånstagarförvärv med FF 

                                                
120 NJA 1975 s. 302, s. 314. 
121 Formeln har en av Walin & Lind uppställd formel som utgångspunkt, se Walin & 
Lind, Kommentar till Ärvdabalken, Del I, s. 73. 
122 Använda förkortningar i denna & nästkommande formel: FF= fri förfoganderätt, 
TA=totalt arv efter först avlidna maken(den kvarlåtenskap som funnits kvar efter 
bodelning), AVR=vad den specifika efterarvingen har att avräkna, det vill säga vad hen 
erhållit i arv/del i försäkringsersättningen vid först avlidna makens död. 
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7.1.2 Skatteverket 

Innan arvskifte görs och beräkningarna i avsnitt 7.1.1 aktualiseras måste en 

bouppteckning förrättas och registreras hos Skatteverket. Till bouppteckning ska 

samtliga dödsbodelägare kallas, 20:2 ÄB. Den som har anspråk på efterarv är dödsbo-

delägare, 18:1 ÄB. De som på grund av efterlevande makens förmånstagarförvärv är 

berättigade till efterarv ska således kallas till förrättningen efter efterlevande maken. I 

första hand blir det en fråga om ifall det fanns några försäkringsrättsliga efterarvingar 

angivna i förmånstagarförordnandet, vilket borde framgå av först avlidna makens 

bouppteckning eftersom att information om försäkring med förmånstagarförordnande 

ska ha tagits med i den, 20:5 st.2 ÄB. Då ett sådant förordnande är ett rent undantagsfall 

blir det istället en fråga om huruvida presumtionsregeln ska tillämpas eller inte. Om 

presumtionen brutits föreligger inget efterarv, varför ingen behöver kallas på grund av 

efterlevande makens förmånstagarförvärv. Det är dock lämpligt att även i dessa fall 

kalla de legala efterarvingarna, då en tolkning som inte har tydligt stöd i förmånstagar-

förordnandet inte bör göras inom ramen för bouppteckningsärendet. Ordningen kan 

jämföras med den som gäller när dödsbodelägarkretsen av annan anledning inte är klar, 

då samtliga potentiella dödsbodelägare ska kallas.123 Att Skatteverket idag bygger sitt 

ställningstagande på presumtionsregeln framstår därför som lämpligt. 

 

Skatteverkets tolkning av vem som är efterarvsberättigad vid tillämpning av 

presumtionsregeln kan dock inte vara riktig, enligt vad som anförts i avsnitt 6.4. Som 

konstaterats borde samtliga arvingar ur första eller andra arvsklassen vara efterarvs-

berättigade när efterlevande make varit förmånstagare i en försäkring tecknad av först 

avlidna maken. Skatteverket anser dock endast arvingar ur andra arvsklassen och 

gemensamma barn vara efterarvsberättigade. Särkullbarn anses inte vara berättigade till 

efterarv, varför de inte måste kallas till efterlevande makens boupptecknings-

förrättning.124 Ställningstagandet avseende särkullbarn framstår därför inte som korrekt. 

 

Även om uppsatsförfattaren efter genomförd utredning finner det självklart att även 

särkullbarn är efterarvsberättigade måste ändå kritiken mot Skatteverket utgå från att de 

haft att bedöma en fråga där rättsläget är oklart. I brist på lagreglering och rättspraxis 
                                                
123 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 28. 
124 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., s. 64. 
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kan det idag inte med fullständig säkerhet fastställas huruvida även särkullbarn är 

efterarvsberättigade. Oaktat att det inte med full säkerhet kan sägas att Skatteverkets 

tolkning av rättsläget är materiellt felaktig så gör ändå Skatteverket formellt fel som inte 

kräver att särkullbarn kallas till bouppteckningsförrättningen efter efterlevande make. 

Skatteverkets uppgift är förvaltningsrättslig, inte civilrättslig, varför de när det 

föreligger civilrättslig osäkerhet måste förhålla sig neutrala i frågan. 

 

Av rättspraxis framgår att, vid osäkerhet om vem som är dödsbodelägare, samtliga 

potentiella dödsbodelägare ska antecknas och kallas till förrättningen. I 

NJA 1971 s. 109 förelåg det tvist om efterlevande make var arvsberättigad eller inte på 

grund av tidigare hemskillnadsdom. HD ansåg då att maken skulle antecknas som 

provisorisk dödsbodelägare tills dess att frågan slutligen avgjorts.125 I Kammarrätten i 

Sundsvalls avgörande 2004-12-06 i mål nr 2701-03 ansågs både tidigare avlidna 

makens arvingar och Allmänna arvsfonden behöva antecknas som dödsbodelägare när 

det rådde tvist om huruvida 3:8 ÄB var tillämplig eller inte. Rättsfallen gäller 

osäkerheter på grund av tvistiga frågor i det specifika fallet inte allmän osäkerhet kring 

en rättsfråga. Principen som går att utläsa ur fallen, att alla potentiella arvingar ska 

antecknas som dödsbodelägare och följaktligen kallas till förrättningen, gör sig dock 

gällande även när osäkerheten gäller en rättsfråga. Denna princip ger också Skatteverket 

uttryck för i ett flertal frågor i sin handledning, där rättsläget anges vara oklart.126 När 

rättsläget är oklart har inte Skatteverket att besvara frågan ”vad är gällande rätt?” utan 

”vilka behöver kallas när det är oklart vem som ärver?”. I fråga om makes 

förmånstagarförvärv har Skatteverket tagit ställning i vad som är gällande rätt, och 

därigenom uteslutit potentiella arvingar, istället för att grunda ställningstagandet på att 

samtliga med en potentiell arvsrätt ska kallas.  Detta ligger inte i linje med Skatteverkets 

förvaltningsrättsliga uppgift. Så länge rättsläget är oklart i fråga om makes 

förmånstagarförvärv måste Skatteverket kräva att samtliga potentiella efterarvingar ska 

kallas, vilket förutsätter att de ändrar inställning i fråga om särkullbarn och kräver att 

även de kallas till bouppteckningsförrättningen med anledning av efterlevande makens 

förmånstagarförvärv. 

 
                                                
125 NJA 1971 s. 109, s. 111. 
126 Skatteverket, Handledning för bouppteckningsärenden m.m., avseende frånskild 
make, s. 21; tidigare sambo, s. 22: oklar dödsbodelägarkrets, s. 28. 
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Innan Skatteverkets nya handledning kom 2013 hade myndigheten ett annat ställnings-

tagande i frågan. Enligt ställningstagandet ”Kallelse av efterarvingar vid förmånstagar-

förvärv” från 2005 ansåg Skatteverket att den först avlidna makens arvingar skulle 

kallas till efterlevande makens bouppteckningsförrättning, även om rätt till efterarv inte 

förelåg på annan grund än förmånstagarförvärv.127 Skatteverket menade att då rättsläget 

var oklart skulle arvingarna kallas för att beredas möjlighet att tillvarata sin eventuella 

arvsrätt, då arvingarnas möjlighet att över huvud taget få sin eventuella rätt till efterarv 

prövad förutsatte att de får kännedom om efterlevande makens dödsfall. Ställnings-

tagandet skulle dock inte ses som ett ställningstagande i den civilrättsliga frågan. 

 

Det tidigare ställningstagandet ligger i linje med Skatteverkets uppgift. Att samtliga 

med en potentiell arvsrätt ska kallas för i och för sig också med sig vissa oönskade 

konsekvenser. Risken för tvister blir högre, och övriga dödsbodelägare kan känna sig 

tvungna att förlikas med någon som kanske egentligen inte har någon rätt till arv. Dessa 

risker kan dock inte motivera ett motsatt ställningstagande med beaktande av 

bouppteckningens funktion. Bouppteckningen ska fungera som en legitimations-

handling, vilken styrker dödsbodelägarnas rätt, och kan sedan användas som underlag 

vid arvskifte.128 Kravet på förrättning och kallelse till sådan kan också ses som en 

möjlighet för arvingar att bevaka sin rätt. Att inte kräva att en efterarvinge med en 

potentiell arvsrätt ska kallas innebär att övriga dödsbodelägare kan genomföra hela 

arvsprocessen utan efterarvingens inblandning, varför hen svårligen kan tillvarata sin 

eventuella rätt. 

 

Skatteverkets nuvarande ställningstagande försvårar således för särkullbarn att tillvarata 

sina intressen. Ett särkullbarn som inte har goda kunskaper inom familjerätt kommer 

förmodligen inte inse att hen kan framställa ett anspråk på efterarv, och dessutom finns 

risken att hen inte får reda på att efterlevande maken avlidit. Även om Skatteverkets 

ställningstagande inte är bindande i den civilrättsliga frågan får det därmed stort 

praktiskt genomslag. Ställningstagandet begränsar också möjligheten att gällande rätt 

blir klarlagd, då frågan förmodligen inte kommer nå rättstillämpningen eftersom att 

särkullbarnen som har ett intresse av att lyfta frågan inte ges förutsättningarna att göra 

                                                
127 Skatteverket, Kallelse av efterarvingar vid förmånstagarförvärv. 
128 Brattström & Singer, Rätt arv s. 156f. 
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det. Chanserna att rättsläget kommer klargöras genom praxis är därför små. Chanserna 

minskas dessutom av att praktiskt verksamma jurister i brist på andra rättskällor väljer 

att följa Skatteverkets bedömning. 

 

Ett ställningstagande som utesluter någon med en potentiell arvsrätt från 

bouppteckningsprocessen ligger därmed inte i linje med Skatteverkets förvaltnings-

rättsliga uppgift. Oavsett om ställningstagandet visar sig vara materiellt riktigt eller inte 

är det således inte godtagbart så länge det råder rättsosäkerhet. Det är därför påkallat att 

Skatteverket ändrar sitt ställningstagande och även kräver att särkullbarn kallas på 

grund av makes förmånstagarförvärv. 

7.1.3 Försäkringsgivare 

Den i NJA 1975 s. 302 uppställda regeln är endast en presumtionsregel, och kan därmed 

frångås om omständigheter som talar för en annan tolkning föreligger. En tolknings-

operation undviks om försäkringstagaren själv i förmånstagarförordnandet tydligt gett 

uttryck för vilken karaktär förvärvet ska ha, och i föreliggande fall angivit försäkrings-

rättsliga efterarvingar. Då förmånstagarförordnande förutsätter en aktiv handling finns 

det möjlighet att också kräva ett ställningstagande från försäkringstagaren i frågan. Som 

framgått av de blanketter från tre stora försäkringsgivare som undersökts i avsnitt 5.2 

ställs försäkringstagare inte inför ett val i frågan. Ansvaret att lyfta frågan har därför 

hamnat på försäkringstagaren. Det kan dock inte förväntas att försäkringstagaren själv 

ska ta upp frågan, då de flesta försäkringstagare förmodligen inte är medvetna om den. 

Ansvaret borde istället ligga på försäkringsgivarna. 

 

Om försäkringsgivare i sina standardiserade avtal skulle införa förtydliganden om 

förmånstagarförvärvets karaktär, och i föreliggande fall vilka som har rätt till efterarv, 

skulle inte tolkningsproblematiken uppstå. Att antingen ha det i den förtryckta texten 

eller som en valmöjlighet där försäkringstagaren själv kryssar för full äganderätt eller fri 

förfoganderätt kan inte vara särskilt krävande för försäkringsgivarna. Det kan jämföras 

med att försäkringstagare idag i de blanketter som undersökts i avsnitt 5.2 ges möjlighet 

att kryssa för att försäkringsersättningen ska vara enskild egendom, förenat med en 

förklaring om vad enskild egendom är. Försäkringstagaren skulle på liknande sätt kunna 

få kryssa för om makes förvärv ska ske med fri förfoganderätt eller full äganderätt. 
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Detta måste förenas med en förklaring av begreppens innebörd. Försäkringsgivare kan 

inte ta för lättvindigt på saken och i den förtryckta texten för enkelhetens skull ange att 

förvärvet ska ske med full äganderätt, utan att informera om att det finns ett alternativ 

vilket försäkringstagaren har möjlighet att välja. Annars är risken att försäkringstagare 

skriver under förmånstagarförordnanden som inte stämmer överens med deras vilja. Då 

livförsäkringar ofta har ett betydande värde är det viktigt att försäkringstagare får den 

information de behöver för att kunna göra ett val som stämmer överens med deras vilja. 

 

Försäkringsgivarna kan inte vara omedvetna om den problematik som föreligger 

avseende efterarv vid makes förmånstagarförvärv, då det sedan 1975 stått klart att 

försäkringsersättningen kan vara föremål för efterarv. Att standardvillkoren trots detta 

inte innehåller någon uppgift av förvärvets karaktär kan bero på att det inte berör 

försäkringsgivarnas handläggning. När försäkringsersättningen har betalats ut till 

förmånstagaren är försäkringsgivarnas handläggning färdig, och de är inte del i de 

praktiska handhavandena kring efterarvet. Det borde dock åligga den som tillhanda-

håller en rättshandling att förklara innebörden av den, även om det främst är i 

försäkringstagarens eget intresse, och försäkringsgivare måste beakta detta rådgivnings-

ansvar vid utformandet av de olika valmöjligheter som försäkringstagare ställs inför. 

 

Det är sålunda viktigt att försäkringsgivaren upplyser försäkringstagaren om 

valmöjligheten mellan full äganderätt och fri förfoganderätt, och dessutom tvingar 

försäkringstagaren att göra ett val i frågan. På så sätt behöver inte frågan lösas genom 

tolkningar och presumtioner, utan framgår tydligt av förmånstagarförordnandet. 

7.2 De lege ferenda 

Det yttersta ansvaret för att klara upp det oklara rättsläget kring makes förmånstagar-

förvärv ligger på lagstiftaren. Nästan 40 år har gått sedan NJA 1975 s. 302 kom, och 

trots efterföljande förändringar av både ÄB och FAL så har lagstiftaren inte 

uppmärksammat behovet av att klargöra rättsläget. Problemet ligger i att lagstiftaren 

inte har behandlat de speciella arvsrättsliga aspekterna kring makes förmånstagar-

förvärv. Istället har regelverken kring förmånstagarförordnande och makes arvsrätt 

utvecklats separat, utan gemensam översyn.  
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Lagstiftningsarbetet har dock inte helt saknat iakttagande av de familjerättsliga 

aspekterna av förmånstagarförordnanden. I FAL har inspiration hämtats från ordningen 

kring testamente vad gäller upprättande och tolkning av förmånstagarförordnande. 

Däremot behövs mer översyn och samstämmighet över konsekvenserna av 

förmånstagarförordnande, det vill säga vad som händer efter utbetalningstidpunkten. 

 

Ett exempel på när det från lagstiftningshåll har tagits initiativ till en större 

samstämmighet mellan reglerna för arv och förmånstagarförordnande är i Ärvdabalks-

utredningens betänkande i SOU 1998:110. Utredningen föreslår att försäkringsbelopp 

som utfaller till make som förmånstagare ska beaktas vid tillämpning av basbelopps-

regeln i 3:1 st. 2 ÄB. De ansåg att ordningen i så fall skulle bli mer balanserad och sätta 

efterlevande makens skyddsbehov i centrum.129 Någon ändring av basbeloppsregeln 

kom dock inte till stånd. Betänkandet ger uttryck för behovet av samstämmighet mellan 

regelverken, då en brist på sådan leder till att syftena bakom den befintliga regleringen 

förfelas. Då förmånstagarförordnande fyller samma funktion som testamente kan inte 

förmånstagarförvärv bortses från vid utformningen av ÄB, och ordningen för arv och 

testamente måste beaktas vid utformandet av FAL. 

 

En respekt för att förmånstagarförordnande är ett från arv och testamente fristående 

rättsligt institut måste dock upprätthållas. I den mån det anses motiverat är det därför 

godtagbart att reglerna som omgärdar institutet avviker från arvsregleringen. Till 

exempel har lagstiftaren som skäl för att försäkringsersättningen som huvudregel är 

fredat från laglotts- och giftorättsanspråk anfört att försäkringstagaren själv ska kunna 

sörja för sina närståendes försörjning. Denna avvikelse har föregåtts av en utredning 

som beaktat de skäl som finns för och emot att regelverket ska överensstämma med 

ordningen för arv och testamente. Frågan om efterarvsrättsliga konsekvenser av makes 

förmånstagarförvärv har inte genomgått någon liknande utredning. Det är därför 

önskvärt att en översyn av 14 kap. FAL görs, där också denna fråga beaktas. Det är 

möjligt för lagstiftaren att nå en annan lösning än den som i uppsatsen förespråkas som 

gällande rätt, men då bör det motiveras varför förmånstagarförordnandets speciella 

karaktär gör en sådan ordning olämplig. Om det inte finns skäl som motiverar en 

avvikelse från arvsregleringen så bör en samstämmighet eftersträvas.  

                                                
129 SOU 1998:110, s. 138f. 
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