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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 

De nordiska länderna ingår i ett av världens mest omfattande mellanstatliga 

samarbeten. 1  Samarbetet har resulterat i unika möjligheter för de nordiska 

medborgarna att flytta inom regionen, en möjlighet som varje år utnyttjas av 

omkring 40 000 medborgare.2 För att underlätta denna rörlighet har de nordiska 

länderna under snart 150 år verkat för nordiskt lagsamarbete och nordisk 

rättslikhet. Det första lagsamarbetet initierades redan på slutet av 1800-talet i 

form av det första nordiska juristmötet. Därefter har ett officiellt samarbete 

utvecklats genom bildandet av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. 

Nordiska rådet bildades 1952 som ett samarbetsorgan för de nordiska 

parlamentsledamöterna. Nordiska Ministerrådet tillkom 1971 med motsvarande 

funktion för de nordiska regeringarna. Ministerrådet består av flertalet sektorer, 

bland annat Nordiska ministerrådet för lagsamarbete. Lagsamarbetets uppdrag 

regleras i Helsingforsavtalet vilket undertecknades 1962. Enligt artikel 4 ska de 

fördragsslutande parterna fortsätta det lagsamarbete som etablerats genom 

Nordiska rådet i syfte att uppnå största möjliga överensstämmelse på 

privaträttens område.  

 

Trots stadgandet i Helsingforsavtalet har de nordiska ländernas arvsregler aldrig 

varit överensstämmande. 3  På Nordiska ministerrådets initiativ genomfördes 

därför mellan 1998 och 2003 en omfattande utredning angående utvecklingen av 

den nordiska arvsrätten och möjligheterna till harmonisering av dessa regler.4 

Som ledare för utredningen utsågs civilrättsprofessorerna Anders Agell och Peter 

Lødrup. Enligt Nordiska ministerrådets direktiv var syftet med utredningen 

framför allt att redogöra för skillnaderna i de nationella arvsreglerna, utreda vilka 

                                                
 
1 Nordiska rådet, om samarbetet.  
2 Kjærheim Fredwalls, Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte – til nordisk nytte, s 
55. 
3 Agell och Lødrup, Nordisk arverett, s 34.  
4 Utredningen presenterades i Agell och Lødrup, Nordisk arverett.   
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skillnader som kan vålla praktiska problem vid flyttning mellan länderna och 

beskriva i vilka frågor det från praktiska utgångspunkter finns ett behov av ett 

nordiskt lagstiftningssamarbete.5 Utredningen kom till slutsatsen att de största 

skillnaderna mellan ländernas arvsrätt ligger i efterlevande makes rättigheter och 

laglottens utformning. Den största risken med dessa skillnader bedömdes vara 

rättsliga slumpeffekter på grund av människors flyttning inom Norden eller på 

grund av gränsöverskridande familjerelationer vilket hämmar rörligheten. 6 

Skillnaderna ansågs dock kunna överbryggas om bara den politiska viljan finns 

tack vare att grundvärderingarna rörande arvsrätt är lika i Norden och samma 

rättspolitiska frågor är aktuella. Dessutom ansåg utredningen att ett harmoniserat 

Norden är viktigt för den ”nordiska identiteten”. Ett enat Norden ansågs kunna 

”tala med en stämma” i internationella samarbeten, något som bedömdes vara 

värdefullt om materiell lagharmonisering på familje- och arvsrätten område blir 

aktuellt inom EU. Sammanfattningsvis var alltså både Agell och Lødrup 

förespråkare av harmonisering.  
 

Idag, drygt ett decennium efter att Agells och Lødrups utredning presenterades, 

råder nya förutsättningar. Danmark har en ny arvslag7 och i Norge ligger ett 

förslag om en ny arvslag på lagstiftarens bord.8 Dessutom har den internationella 

privaträtten reformerats, den nordiska arvskonventionen har fått en ny lydelse 

vilken förväntas inkorporeras i de nationella lagstiftningarna. 9  Ändringen 

påkallades av att EU inträtt som lagstiftare på successionsrättens område genom 

arvsförordningen10 som får direkt tillämplighet i Sverige och Finland.11  

 
                                                
 
5 Agell och Lødrup, Nordisk arverett, s 8. 
6 Agell och Lødrup, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna 
– en sammanfattande rapport, s 40-41. 
7 LOV nr 515 af 06/06/2007, Arveloven.  
8 NOU 2014:1.  
9 TemaNord 2013:528, bilaga.  
10 Europaparlamentets och Rådets förordning nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av 
officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. 
11 Förordningars direkta tillämplighet i EU:s medlemsländer följer av FEUF art 288.  
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Min avsikt är att i denna uppsats utgå från ministerrådets direktiv till 2003 års 

utredning och återuppta frågan om möjligheten att harmonisera de nordiska 

ländernas arvsrätt, utifrån de förutsättningar som råder 2015. Tanken är inte att 

mitt bidrag ska bli lika omfattande som Agells och Lødrups men däremot mer 

aktuellt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att granska nordiskt lagsamarbete och skillnaderna 

mellan de nordiska ländernas arvsregler, utreda om skillnaderna ger upphov till 

problem för nordiska medborgare samt diskutera möjligheten att harmonisera 

den nordiska arvsrätten. De frågeställningar uppsatsen avser att besvara är:  

 

- Varför eftersträvas nordiskt lagsamarbete och nordisk rättslikhet? 

- Vilket resultat har lagsamarbetet uppnått?  

- Råder rättslikhet på arvsrättens område i de nordiska länderna idag?  

- Vilka problem kan uppstå på grund av skillnader i de nordiska ländernas 

arvslagstiftning?  

- Vilken inverkan får de internationellt privaträttsliga lagvalsreglerna om 

arv i internordiska fall?  

- Hur påverkas nordisk arvsrätt av EU-samarbetet?  

- Är harmonisering av de nordiska ländernas arvsrätt ett realistiskt mål?  

 

1.3 Avgränsningar 

Av tids- och utrymmesmässiga skäl kan inte en fullständig rättsjämförande studie 

göras av de nordiska ländernas arvsrätt. Uppsatsen fokuserar därför endast på de 

materiella skillnaderna mellan efterlevande makes arvsrätt, laglottens utformning 

och sambors arvsrätt. Urvalet motiveras av att det är i dessa tre frågor de största 

materiella skillnaderna föreligger, de är ständigt återkommande i den 

arvsrättsliga debatten och de har stor betydelse för enskilda medborgare. 

Behandlingen av den internationella privaträttens påverkan har också begränsats 

till att endast omfatta betydelsen av internationella lagvalsregler.  Förklaringen är 



 
 

10 

att frågor om jurisdiktion, erkännande och verkställighet inte har direkt betydelse 

för en utredning om materiell harmonisering. Uppsatsen förutsätter att läsaren har 

grundläggande kunskaper om svensk arvsrätt, internationell privaträtt och EU-

rätt.  

 

1.4 Metod och material  

Uppsatsen bygger på traditionell rättsdogmatisk metod med ett rättshistoriskt och 

rättspolitiskt perspektiv. Den rättsdogmatiska metoden avser att rekonstruera och 

fastställa gällande rätt på arvsrättens område i Sverige och resten av Norden med 

hjälp av rättskällorna. I sammanhanget är det viktigt att förtydliga att EU-rätt och 

internationell privaträtt är en del av gällande rätt. Det rättshistoriska perspektivet 

används för att vidga förståelsen av gällande rätt genom att redogöra för 

bakgrunden till nordisk rättslikhet. Det rättspolitiska perspektivet används för att 

analysera gällande rätt utifrån de politiska mål och syften som formulerats inom 

det nordiska lagsamarbetet.12  

 

Materialet som använts för att utreda gällande är nationell rätt i form av lagtext, 

förarbeten och doktrin och internationell rätt i form av nordiska mellanstatliga 

konventioner och EU:s överstatliga förordningar. Avsaknaden av praxis i denna 

uppsats kan förklaras av att fall som innehåller gränsöverskridande problematik i 

slutändan hanteras som nationella fall i behörigt lands domstol.13 

 

Uppsatsen använder begreppet ”make” könsneutralt för en tydligare 

framställning.  Den norska, danska och isländska lagstiftning och litteratur som 

använts är översatt av mig. Uppsatsen innehåller även ett antal exempel och 

scenarion för att illustrera skillnaderna mellan de nordiska ländernas arvsrätt och 

tillämpningen av internationellt privaträttsliga regler. Exemplen är fiktiva och 

konstruerade av mig.  

                                                
 
12 Se mer om hur rättspolitiska och rättshistoriska perspektiv kan användas som ett 
komplement till rättsdogmatismen i Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv.  
13 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 72.  
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1.5 Disposition  

Uppsatsen följer en tematisk disposition där varje kapitel är inriktar på en av de 

ovan beskrivna frågeställningarna. Kapitel två behandlar syftet med nordiskt 

lagsamarbete och nordisk rättslikhet. Kapitlet redogör för det nordiska 

lagsamarbetets och rättslikhetens bakgrund, målsättning, framväxt, organisation 

och resultat. Kapitel tre innehåller den rättsjämförande studien av de nordiska 

ländernas arvsrätt. Kapitlet utreder om rättslikhet föreligger på detta område och 

vad effekten av de befintliga skillnaderna blir i praktiken. Kapitel fyra tillför det 

internationellt privaträttsliga perspektivet för att kunna diskutera EU:s inflytande 

över det nordiska samarbetet lagvalsreglernas betydelse för samarbetet. Kapitel 

fem är den avslutande diskussionsdelen som sammanfattar de tidigare 

presenterade argumenten och besvarar uppsatsen syfte.  

 

2. Närmare om nordiskt lagsamarbete och nordisk 

rättslikhet  
2.1 Samarbetets bakgrund, organisation och målsättning  

Det nordiska samarbetet bygger på en unik grund av språk-, kultur- och 

värdegemenskap med djupa historiska rötter.14 Ett av de första exemplen på ett 

nordiskt samarbete som ingicks i syfte att tillvarata regionens intressen är 

bildandet av Kalmarunionen 1397.15 Därefter har Norden genomlevt många år av 

krig och fiendeskap innan tankarna om skandinavism och nordism började 

spridas under 1800-talet. Dessa tankar syftade till att utnyttja den nordiska 

gemenskapen och inleda ett samarbete för att utveckla regionen.  

 

Starten för vår tids nordiska lagsamarbete brukar sättas till det första nordiska 

juristmötet i Köpenhamn 1872. 16  Det första juristmötet var ett resultat av 

                                                
 
14 Abrahamsson, Det nordiska lagstiftningssamarbetets framtid i ett EU-perspektiv, s 1. 
Se mer om nordens historia i kapitel 3.1.  
15 David Bradley, Family law and political culture, s 29-32.  
16 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 701.  
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nordismens tankar och tillkom på initiativ av studentföreningar från nordens 

länder. Dock med undantag av Finland som vid denna tid fortfarande tillhörde 

Ryssland. Konferensen anordnas än idag och samlar vart tredje år över tusen 

jurister från hela Norden för en diskussion om aktuella ämnen.17  

 

Som nämnts i inledningen formaliserades det nordiska samarbetet i och med 

bildandet av Nordiska rådet 1952. Nordiska rådet är samarbetets parlamentariska 

organ bestående av 87 medlemmar. Dessa sammanträder två gånger per år för att 

besluta om planer och program för samarbetet. Medlemmarna i Nordiska rådet 

utses av de nationella parlamenten. Under 1950- och 60-talet var dock Nordiska 

rådet ett parlament utan en regering och saknade därmed ett verkställande organ 

till att genomföra de planer och program som antogs. Därför bildades 1971 

Nordiska ministerrådet med sina underordnade sektorer. Ministerrådet för 

lagsamarbete, MR-LAG, leds av de nordiska justitieministrarna som träffas en 

gång om året för att diskutera och besluta om riktlinjer och nya projekt inom 

lagsamarbete. Det praktiska arbete som följer av ministrarnas beslut leds dock av 

MR-LAGS ämbetsmannakommitté och sekretariat.  

 

Redan i den första inbjudan till 1872 års nordiskt juristmöte framgick det att 

syftet med konferensen var att bevara och utöka den nordiska rättslikheten.18 

Innan Nordiska rådet bildades var det alltså inom ramen för Nordiskt juristmöte 

som nordiskt lagsamarbete ägde rum. I och med bildandet av Nordiska rådet fick 

dock det nordiska samarbetet en kraftfullare initiativtagare genom att Nordiska 

rådet konkretiserade nordiskt juristmötes strävan efter rättslikhet. Enligt 

Nordiska rådet är det politiska målet med nordiskt samarbetet att bidra till en 

dynamisk utveckling av regionen och öka Nordens kompetens och 

konkurrenskraft. 19  För att uppnå målet insåg Nordiska rådet att onödiga 

gränshinder som hämmar enskilda medborgare och företags rörlighet måste 

                                                
 
17 Nordiskt juristmöte, om NJM.  
18 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 701.  
19 Norden.org, om samarbetet.  
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elimineras. Under Nordiska rådets första session utformades en rekommendation 

till de nordiska regeringarna att ”överväga möjligheten att genomföra praktiska 

och konkreta tilltag för att successivt utjämna skillnaderna mellan det egna 

landets medborgare och medborgare från andra nordiska länder. 20 

Rekommendationen är ett uttryck för den då rådande politiska viljan att nordiska 

medborgares rättsliga ställning i praktiken ska vara oberoende av i vilket nordiskt 

land medborgaren vistas, denna rekommendation skapade en betydelsefull norm 

för de kommande årens lagsamarbete.21  

 

De gränshinder som identifierades var dels krav på arbetstillstånd, pass och dels 

skillnader i ländernas lagstiftning. Därför antog Nordiska rådet 1954 

överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad och passunion. 

Unionen resulterade i en grundläggande rättighet för nordiska medborgare att 

fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land utan vare sig krav på 

arbetstillstånd, pass eller uppehållstillstånd. 22  Drygt ett decennium senare 

undertecknades även det i inledningen nämnda Helsingforsavtalet. Genom 

Helsingsforsavtalet kodifierades de politiska målen med nordiskt samarbete, 

således också lagsamarbetet. 23  Som nämnts i inledningen har de nordiska 

länderna enligt artikel 4 förbundit sig att fortsätta lagsamarbetet i syfte att uppnå 

största möjliga överensstämmelse på privaträttens område.  

 

2.2 Samarbetets resultat  

Samarbetet genom Nordiskt juristmöte resulterade i en så långtgående 

harmonisering att Norden under 1920-talet hade en så gott som identisk 

äktenskapsrätt.24 Arvsrätten var dock aldrig harmoniserad i samma omfattning, 

även om länderna stod varandra betydligt närmare än de gör idag. Detta framgår 

                                                
 
20 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 704. 
21 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 705. 
22 Nordiska rådet, överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad.   
23 Nordiska rådet, Helsingforsavtalet. 
24 Agell och Lødrup, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna 
– en sammanfattande rapport, s 40.  
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bland annat av utformningen av den nordiska arvskonventionen som antogs 

under denna tid.25 Den då rådande anknytningsfaktorn vid lagvalet enligt svensk 

och finsk internationell privaträtt var nationalitetsprincipen.26 Det arvsrättliga 

rättsläget ansågs dock vara så likartat i Norden att det inte spelade någon egentlig 

roll vilken lands lag som tillämpades, därför kunde hemvistprincipen styra 

lagvalet i internordiska fall. 27 

 

Lagsamarbetet hade fortsatt framgång under Nordiska rådets första år. Under 

1960-talet var det nordiska samarbete så omfattande att det täckte så gott som 

samtliga av de rättsområden där lagberedningen ankom på justitieministerierna.28 

Under 1970-talet påverkades dock samarbetet av en principiell kris.29 Det ansågs 

att samhället förändrades snabbare än förr vilket resulterade i att lagstiftningen 

och framförallt privaträtten fick kortare livslängd.30 Det nordiska samarbetet 

började därför kritiseras och klandras för att fördröja och försvåra nödvändiga 

nationella reformer.31 Vissa medlemmar av Nordiska rådet ansåg att tiden för 

harmonisering var förbi och att samarbetet istället skulle fokusera på 

informationsutbyte. Därför uppstod en debatt i Nordiska rådet angående 

Helsingforsavtalets bindande verkan och huruvida artikel 4 utgör en förpliktelse 

eller en rekommendation. Den tidvis rätt hetsiga debatten anses ha avslutats 

genom en kompromiss utfäst i en av Nordiska rådets rekommendationer från 

1975. Enligt denna rekommendation ska målet för den vidare utvecklingen av det 

nordiska samarbetet vara ”dels ett fortlöpande samarbete om aktuella 

problemställningar och dels en harmonisering eller såvitt möjligt enhetliga eller 

                                                
 
25 Konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och 
Norge om arv, testamente och boutredning. Konventionen utreds närmare i kapitel 4.  
26 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 68-69.  
27 Agell och Lødrup, Nordisk lovharmonisering inden for familieretten, s 10.  
28 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 706.  
29 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 709.  
30 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 710.  
31 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 709.  
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gemensamma lagstiftningsåtgärder på områden som lämpar sig för nordiskt 

samarbete”.32   

 

På 1980-talet fann det nordiska samarbetet rätt etablerade former genom ovan 

nämnda Nordiska ministerrådet och sektionen MR-LAG.33 Samarbetets nästa kris 

uppstod dock 1995 när Sverige och Finland blev medlemmar i EU. I och med 

detta blev en majoritet av Norden, eftersom Danmark varit medlemsland sen 

1973, bundna av ytterligare ett lagsamarbete. På grund av EU-samarbetets 

överstatliga karaktär reducerades utrymmet för avvikande nationella regler och 

därmed också för nordiska särlösningar.34 Därutöver tar EU-samarbetet upp 

majoriteten resurserna och tiden i de svenska, danska och finska 

justitiedepartementen vilket har orsakat ett praktiskt hinder för det nordiska 

lagsamarbetet.35 

 

Idag har Nordiska rådets kompromiss angående tolkningen av 

Helsingsforsavtalet fortfarande relevans. I nordiska ministerrådets 

samarbetsprogram för justitiesektorn för 2015-2018 uttalas att: 

”Helsingforsavtalet siktar mot inbördes samordning på justitieområdet. Detta 

innebär emellertid inte nödvändigtvis att lagstiftningen ska vara identisk. Nordisk 

rättsenhet omfattar också att uppnå en gemensam struktur och gemensamma 

bärande rättsliga principer för lagstiftningen. Vid genomförande av EU/EES-

reglering och andra internationella förpliktelser ska det i särskild grad 

eftersträvas nordisk rättsenhet”.36  

 

Som visat är syftet med nordiskt lagsamarbete och nordisk rättslikhet att främja 

rörligheten i Norden och på så sätt stärka regionen. Behovet av snabba och 
                                                
 
32 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 711.  
33 Korte, Om nordiskt lagsamarbete, s 712. 
34 Abrahamsson, Det nordiska lagstiftningssamarbetets framtid i ett EU-perspektiv, s 3.  
35 Abrahamsson, Det nordiska lagstiftningssamarbetets framtid i ett EU-perspektiv, s 2-
3.   
36 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015–2018, s 9. EU-rättens inverkan 
på nordiskt lagsamarbete utvecklas i kapitel 4.  
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effektiva lagreformer i ett modernt samhälle, Nordiska rådets tvetydiga 

rekommendation angående Helsingforsavtalet bindande verkan och EU-

samarbetet har dock motarbetat nordisk lagharmonisering. Efter 1920-talet har de 

nordiska ländernas arvsrätt sakta men säkert glidit ifrån varandra, vilket var 

anledningen till att Agell och Lødrups utredning tillsattes 1998.37 Som nämnts i 

inledningen ville Nordiska ministerrådet bland annat få svar på hur den bristande 

rättslikheten påverkar de nordiska medborgare som flyttar mellan länderna. 

Enligt befolkningsstatistik är detta inte ett obetydligt antal. Som nämnts flyttar 40 

000 nordiska medborgare varje år inom regionen och uppskattningsvis har 250 

000 nordiska medborgare bosatt sig permanent i ett annat nordiskt land.38 Bara i 

Sverige bodde det 141 012 personer med ett annat nordiskt medborgarskap 

2014.39 I Norge har samma siffra tredubblats sen 1981.40 Med tanke på ökningen 

av denna rörlighet är det på sin plats att granska skillnaderna mellan de nordiska 

ländernas arvsrätt 2015.  

 

3. En jämförelse av de nordiska ländernas arvsrätt 
3.1 Historisk påverkan  

Vid en nordisk utblick framträder en skiljelinje mellan öst- och västnordisk 

arvsrätt. Uppdelningen har sin förklaring i Nordens historia. 41  På 

Kalmarunionens tid var Finland en del av kungariket Sverige och Island en del 

av kungariket Danmark. Unionen varade till 1523 då Sverige bröt sig ur medan 

den västnordiska statsgemenskapen bestod, dock med makten koncentrerad till 

Köpenhamn. Vid tiden för dessa förhållanden stiftades 1683 års Danske lov och 

1734 års Sveriges rikes lag. Därmed blev den svenska och danska rikslagen 

grunden till lagstiftningen i varsin del av Norden. Den dansk-norska unionen 

                                                
 
37 Agell och Lødrup, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna 
– sektionsmöte, s 153.  
38 Agell och Lødrup, Nordisk lovharmonisering inden for familieretten, s 13 
39 SCB, Befolkningsstatistik.  
40 Kjærheim Fredwalls, Nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte – til nordisk nytte, 
s 55. 
41 David Bradley, Family law and political culture, s 29-32.  
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upphörde 1814, Sverige förlorade Finland 1809 och Island blev en självständig 

republik 1944. Dock så bestod den gemensamma rättstraditionen och de första 

rikslagarna visade sig bli en fördelaktig utgångspunkt för gemensamma 

lagstiftningsprojekt.  

 

3.2 Grundläggande likheter  

Detta kapitel kommer att fokusera på skillnaderna mellan de nordiska 

arvslagstiftningarna. I mångt och mycket överensstämmer dock dessa 

rättsordningar med varandra. De nordiska länderna använder samma 

grundläggande uppdelning i arvsklasser och tillämpar parentelprincipen, 

stirpalgrundsatsen och istadarätten.42  I hela Norden råder också som huvudregel 

testationsfrihet men med undantag för laglott. Dessa likheter är ett resultat av den 

gemensamma nordiska värdegemenskapen.43 Som kommer att framgå nedan har 

dock de gemensamma värderingarna införlivats genom olika rättsliga lösningar.   

 

3.3 Sverige 

Sveriges ärvdabalk, ÄB, från 1958 är Nordens äldsta nu gällande 

arvslagstiftning. Den senaste stora reformen är 1987 års reform44 som gav 

efterlevande make legal arvsrätt före gemensamma bröstarvingar. ÄB har 

kritiserats för att vara föråldrad och skriven för familjekonstellationer som inte är 

normen i dagens samhälle.45 Likväl har den arvsrättsliga utvecklingen efter 1987 

varit begränsad både i lagstiftning och i praxis.46 Flertalet motioner angående 

arvsrättsliga reformer har emellertid initierats de senaste åren så en viss politisk 

vilja till förändring verkar trots allt ligga i luften.47  

 

                                                
 
42 Friðriksdóttir, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 46.  
43 Se kapitel 2.1.  
44 Prop. 1986/87:1.  
45 Boström och Israelsson, Aktuella frågor – är arvsrätten föråldrad? s 644.  
46 Singer, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 33-34.  
47 Se Civilutskottets betänkanden 2014/15:CU6, 2013/14:CU19, 2012/13:CU8, 
2011/12:CU16 och 2010/11:CU18.  
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Reformen av ÄB gav efterlevande make rätt att ensam ärva först avlidne make 

före gemensamma bröstarvingar, andra och tredje arvsklassen. Gemensamma 

bröstarvingar och andra arvsklassen är dock berättigade till efterarv. 

Efterarvskonstruktionen innebär gemensamma bröstarvingars arvsrätt skjuts upp 

och efterlevande make övertar kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, till 

skillnad från full äganderätt. När efterlevande make avlider ärver gemensamma 

bröstarvingar båda sina föräldrar samtidigt. Arvet efter den första avlidne utgör 

en kvotdel av den sist avlidnas kvarlåtenskap. Det svenska systemet skiljer sig i 

detta avseende från det västnordiska. Som kommer att framgå nedan är den 

västnordiska huvudregeln att både efterlevande make och bröstarvingar får ut sin 

andel vid arvsskiftet efter den först avlidne maken.48 Fri förfoganderätt innebär 

att efterlevande fritt kan disponera över egendomen under sin livstid med två 

undantag: För det första kan efterlevande make inte testamentera bort egendom 

som ska tillfalla efterarvingarna. För det andra ställer ärvdabalken upp ett skydd 

mot att efterlevande genom gåva och utan hänsyn till efterarvingarna orsakar 

väsentlig minskning av sin egendom. I dessa fall har efterarvingarna rätt till 

ersättning och mottagaren kan i vissa fall tvingas att återbära gåvan.  

 

Om arvlåtaren däremot endast efterlämnar make och särkullbarn och makarna 

saknar testamente är särkullbarnet ensam arvinge. Ordningen har motiverats med 

att särkullbarn inte kan förväntas ha samma känslomässiga relation efterlevande 

make som makarnas gemensamma bröstarvingar.49 Därmed har det inte ansetts 

berättigat att särkullbarn ska behöva vänta på sin arvslott till förmån för 

efterlevande make.  De särkullbarn som önskar kan dock välja att avstå från sin 

omedelbara arvsrätt och istället inträda som efterarvinge. Återkommande 

motioner, senast från 2014, föreslår att särkullbarn i likhet med bröstarvingar ska 

kunna kräva sin arvslott först när efterlevande make avlidit.50 Syftet är att stärka 

efterlevande makes rätt till det gemensamma hemmet. Förslaget har dock 

                                                
 
48 Se kapitel 3.5, 3.6, 3.7.    
49 Prop. 1986/87:1, s 87.  
50 Civilutskottets betänkande 2014/15:CU6, s 38-39. 
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avslagits med motiveringen att det inte föreligger tillräckliga skäl för en 

lagändring. 

 

Förutom legal arvsrätt skyddas efterlevande make av basbeloppsregeln. 

Efterlevande har alltid rätt till fyra prisbasbelopp, vilket 2015 motsvarar 178 000 

SEK. Skyddet gäller dock bara så långt arvlåtarens kvarlåtenskap räcker och 

värdet av det efterlevande fått genom bodelning, sin enskilda egendom och arv 

före gemensamma bröstarvingar ska avräknas. Basbeloppsregeln har företräde 

framför förordnanden genom testamente, särkullbarns omedelbara arvsrätt och 

laglottsanspråk.  

 

Enligt ÄB är endast bröstarvingar laglottberättigade. Laglotten beräknas 

individuellt för varje bröstarvinge och utgör hälften av arvslotten. I en utredning 

gjord 1981 föreslog Familjelagssakkunniga att laglotten skulle avskaffas. 51 

Sakkunniga ansåg att laglotten förlorat sin funktion eftersom bröstarvingar 

vanligen är så pass gamla när deras föräldrar avlider att de tryggat sin 

försörjning. I undantagsfallen ska välfärdssystemet inträda och inte föräldrarna.  

Utredningen stannade dock på förslagsnivå. Lagstiftaren instämde visserligen i 

att laglotten inte behövs ur ett försörjningsperspektiv men däremot ur ett 

rättviseperspektiv. Laglottens viktigaste funktion idag bedömdes vara att verka 

för att alla bröstarvingar behandlas lika, det befarades att speciellt särkullbarn 

annars skulle missgynnas. Dessutom framhölls det att alla nordiska länder har 

laglottsregler, därmed skulle ett svenskt avskaffande motarbeta den nordiska 

rättslikheten. Efter 1981 har ett antal motioner väckts i frågan.52 Enligt dessa är 

laglotten otidsenlig, strider mot äganderätten och testationsfriheten. I motionerna 

poängteras även att utan laglottsskydd skulle sambor kunna tillgodose varandra 

fullt ut genom testamente. Samtliga motioner avslogs dock med samma 

motivering som 1981.  

 
                                                
 
51 SOU 1981:85, s 211.   
52 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU19, s 55 och 2012/13:CU8, s 9.  
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Enligt svensk rätt saknar sambor legal arvsrätt. Efterlevande sambo skyddas dock 

genom 2003 års sambolag och lilla basbeloppsregeln. Sambolagen stadgar att vid 

ett samboförhållandets upphörande ska på begäran av någon av samborna 

samboegendomen delas lika mellan parterna genom bodelning. Sverige är det 

enda nordiska land som har bodelningsregler som kan medföra värdeöverföring 

mellan sambor. Lilla basbeloppsregeln innebär att vid bodelning med anledning 

av dödsfall har sambo alltid rätt att från samboegendomen erhålla egendom värd 

två prisbasbelopp, vilket uppgår till 89 000 SEK. Lilla basbeloppsregeln är alltså 

just en bodelningsregel och inte en arvsrättslig regel. Vid införandet av 1987 års 

sambolag motiverades dock avsaknaden av legal arvsrätt med att efterlevande 

sambor skulle skyddas tillräckligt av regler om likadelning av samboegendom 

och lilla basbeloppsregeln.53 I resten av Norden är istället huvudregeln att 

vardera sambon behåller sin egendom enligt allmänna förmögenhetsrättsliga 

regler.54 Danmark och Norge har dock nyligen infört arvsrättsliga regler till 

förmån för efterlevande sambo.55 

 

Sambors arvsrätt är emellertid en återkommande fråga i den rättspolitiska 

debatten.56 Senast i motioner från 2010 och 2011 har det föreslagits att sambor 

ska ges samma arvsrätt som makar.57 Samtliga motioner i ämnet har emellertid 

avslagits med motiveringen att lagstiftaren inte vill skapa en typ av äktenskap 

med lägre dignitet. Liksom i fallet med förekomsten av laglott hänvisade 

civilutskottet till betydelsen av nordisk rättslikhet. Eftersom inget nordiskt land 

ger sambors samma arvsrättsliga ställning som makar ansåg utskottet det som 

olämpligt med en svensk reform.58 

 

  

                                                
 
53 SOU 1981:85, s 205-206.   
54 Asland m.fl, Nordisk samborrett, s 30 ff.  
55 Se kapitel 3.5 respektive 3.6.1.  
56 Se senast prop. 2002/03:80.  
57 Civilutskottets betänkande 2011/12:CU16, s 54 och 2010/11:CU18, s 51.  
58 Civilutskottets betänkande 2011/12:CU16, s 55 och 2010/11:CU18, s 51-52. 
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3.4 Finland  

Den finska ärvdabalken, ÄBF, är från 1965 och överensstämmer i princip med 

den svenska motsvarigheten till uppbyggnad och innehåll. De finska förarbetena 

konstaterar att tiden under svenskt styre gjort att finsk och svensk rätt vilar på 

samma grundvalar som varken kan eller bör ignoreras.59 ÄB stod därför som 

förebild under beredningen av ÄBF och svenska rättskällor har också en 

betydande inverkan vid lagtolkning och arvsrättslig forskning i Finland. I likhet 

med vad som är fallet i Sverige pågår i dagsläget inget omfattande reformarbete 

av den finska arvsrätten.60 Arbetsgrupper har tillsatts under 2000-talet och bland 

annat föreslagit en begränsning av laglotten. Arbetet stannande dock på 

förslagsnivå.61 

 

En betydelsefull skillnad jämfört med det svenska systemet uppkom dock efter 

1987 års reform av ÄB. Enligt ÄBF har efterlevande make ingen legal arvsrätt 

om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar. Efterlevande kan få behålla dödsboet 

oskiftat om bröstarvingarna samtycker och inte annat följer av arvlåtarens 

testamente. Även om bröstarvingarna vill att arvet ska skiftas omedelbart har 

efterlevande alltid rätt behålla den bostad som använts som makarnas 

gemensamma hem oskiftat under sin livstid. Den rätten går också före 

åberopande av laglott och gäller både gentemot gemensamma bröstarvingar och 

särkullbarn. Detta medför att trots att bröstarvingar ärver före efterlevande make 

blir deras arvslott relativt liten eftersom bostaden vanligen utgör den största 

delen av kvarlåtenskapen. Denna långtgående skyddsregel finns bara i finsk rätt 

och motiveras av bristen på andra skyddsbestämmelser som basbeloppsregeln 

och uskifte.62   

 

                                                
 
59 Kangas, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 66-67.  
60 Kangas, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 75.  
61 Arbetsgruppsbetänkande 2004:6. Behovet av en ärvdabalksreform.  
62 För uskiftesreglerna, se kapitel 3.5.  
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Den svenska och finska ärvdabalken överensstämmer däremot angående 

laglottens utformning. Endast bröstarvingar är laglottsberättigade, laglotten 

beräknas individuellt och utgör hälften av arvslotten.  

 

Finlands sambolag trädde i kraft så sent som 2011 och under beredningsarbetet 

var lagstiftaren tydlig med att den nya lagen inte skulle förändra sambors 

arvsrättsliga ställning.63  Sambor har alltså ingen legal arvsrätt och som nämnts 

ovan innehåller den nya lagen heller inga regler om likadelning av 

samboegendom.64 Däremot ger sambolagen efterlevande möjlighet att få skäligt 

bidrag ur den avlidne sambons kvarlåtenskap för att trygga sin försörjning.65  

 

3.5 Danmark  

Danska arveloven, ALD, från 2007 är idag nordens yngsta arvslagstiftning. Den 

huvudsakliga anledningen till revideringen var att anpassa lagen efter moderna 

familjemönster med allt fler särkullbarn inom samma familj samt 

samboförhållanden. 66  Genom den nya arveloven ville lagstiftaren också ge 

individualprincipen större utrymme i form av ökad testationsfrihet samt prioritera 

efterlevande makes arvsrätt. 

 

I Danmark och övriga västnordiska länder, Norge och Island, har efterlevande 

make en självständig arvsrätt och vid arvsskiftet kompenseras både efterlevande 

och bröstarvinge samtidigt, till skillnad från det svenska systemet med efterarv. 

Enligt ALD ärver efterlevande make halva kvarlåtenskapen om arvlåtaren 

efterlämnar bröstarvingar. Resterande halva ärver bröstarvingarna lika. Om det 

bara finns arvingar i andra eller tredje arvsklassen är efterlevande make ensam 

arvinge.  

 

                                                
 
63 Tuunainen, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 132.  
64 Asland m.fl, Nordisk samborrett, s 51. 
65 Singer, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 117.  
66 Feldthusen, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 11-12. 
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I Danmark är efterlevande make också laglottsberättigad (tvangsarving). Både 

efterlevande make och bröstarvinges laglott (tvangsarvelod) uppgår till en 

fjärdedel av deras respektive arvslott.67 Dessutom är efterlevande make alltid 

berättigad till 600 000 DKK (750 000 SEK)68 enligt samma system som den 

svenska basbeloppsregeln (suppleringsarv). Efterlevande makes rättsställning 

stärktes rejält i och med 2007 års reform. Enligt den gamla arveloven från 1963 

hade efterlevande make legal arvsrätt till en tredjedel av kvarlåtenskapen och 

basbeloppsregeln uppgick till 150 000 DKK (190 000 SEK).69  

 

Istället för att skifta dödsboet och ärva sin make enligt arvelovens regler kan 

efterlevande välja sitta i ”uskifte”. Reglerna om uskifte finns även i den norska 

och isländska arveloven. Uskifte ger efterlevande rätt att skjuta upp arvskiftet på 

framtiden och överta makarnas giftorättsgods med i det närmaste full 

dispositionsrätt.70 Uskifte kan även omfatta arvlåtarens enskilda egendom om 

bröstarvingarna samtycker eller makarna kommit överens om detta i 

äktenskapsförord. Rätten till uskifte gäller framför makarnas gemensamma 

bröstarvingar. Om arvlåtaren efterlämnar särkullbarn krävs däremot deras 

samtycke. I det närmaste full dispositionsrätt innebär att efterlevande make kan 

förbruka och sälja egendom enligt egna önskemål så länge det sker till 

marknadspris. Efterlevande får dock inte konsumera eller ge bort sådana summor 

som står i uppenbart missförhållande till kvarlåtenskapens storlek. Om 

efterlevande missbrukar sin ställning i uskifte är bröstarvingarna berättigade till 

ersättning och kan ansöka om omedelbart skifte. I jämförelse med de svenska 

reglerna kring arv med fri förfoganderätt förefaller det som att uskiftesreglerna i 

högre grad begränsar efterlevande makes dispositionsrätt.71 Efterlevande måste 

alltså överväga vilket alternativt som är mest fördelaktigt: Att överta hela 

                                                
 
67 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 25.  
68 Alla valutaomvandlingar till SEK är avrundade för en tydligare framställning.  
69 Bormann och Trebjerg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 17-19.  
70 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 65. Asland och Lødrup, Oversikt over 
arveretten, s 33-34.  
71 Agell och Lødrup, Nordisk arverett, s 124.  
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kvarlåtenskapen med begränsad äganderätt enligt uskiftesreglerna eller en del av 

kvarlåtenskapen med full äganderätt enligt den legala arvsrätten. 

 

Laglottens storlek var föremål för reducering 2007. I och med reformen 

reducerades den från halva till en fjärdedel av vardera bröstarvingens och 

efterlevande makes arvslott. Därutöver infördes möjligheten för arvlåtaren att 

genom testamente beloppsbegränsa laglotten till 1 000 000 DKK (1 250 000 

SEK) per bröstarvinge. Om bröstarvinge överhuvudtaget skulle ges rätt till 

laglott övervägdes noggrant i förarbetena. I likhet med diskussionen i det svenska 

lagstiftningsarbetet ansågs det att laglotten var ett föråldrat institut och att barn 

vanligen är så pass gamla när deras föräldrar avlider att de inte är beroende av 

kvarlåtenskapen för sin försörjning. 72  Förarbetena framhöll därför att den 

rimligaste lösningen vore att den som tjänat ihop och bevarat egendom under sin 

livstid själv får styra hur den ska fördelas vid sin död. I förarbetena till ALD 

påpekades det dock att laglottssystemet överensstämmer med den allmänna 

rättsuppfattningen i Danmark och har därmed har praktisk betydelse. 73 

Majoriteten av alla arvlåtare vill att efterlevande make i första hand ska kunna 

behålla hus och hem intakt och att arvet därefter fördelas lika mellan 

bröstarvingarna. I förarbetena poängterades också att laglotten är särskilt viktig 

för särkullbarn till arvlåtaren. Dessa riskerar i högre grad att förbises och 

bortprioriteras på grund av arvlåtarens nya familjeförhållanden. Efter en 

helhetsbedömning beslutade sig därför lagstiftaren för att behålla laglotten men 

reducera dess storlek.74  

 

Vid arbetet med den nya ALD föreslog den ansvariga utredningsgruppen legal 

arvsrätt för sambor enligt samma regler som just hade antagits i Norge.75 På 

grund av den låga testationsfrekvensen i Danmark framhöll utredningen behovet 

                                                
 
72 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 20.  
73 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 21.  
74 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 20-21. 
75 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 173-175.  
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av ekonomiska skyddsregler för denna allt vanligare samlevnadsform. 

Justitsministeriet instämde men ansåg att det finns och även i framtiden bör 

finnas principiella skillnader mellan äktenskap och samboende. Det betonades att 

det trots allt står var och en fritt att ingå äktenskap eller upprätta testamente. Om 

arvlåtaren valt att stå utanför äktenskapets rättsverkningar under sin livstid måste 

det respekteras även vid arvlåtarens död.76 Dansk lagstiftning och praxis har 

under de senaste årtiondena dock likställt makar och sambor genom 

regeländringar angående till exempel faderskap, umgängesrätt och 

livförsäkringar. Utredningen hävdade därför att legal arvsrätt för sambor skulle 

bidra till rättsenhetlighet och förutsebarhet.77  

 

Folketinget gick ändå emot utredningens förslag och istället för legal arvsrätt 

infördes en ny form av sambotestamente (det udvidede samlevertestamente). 

Denna typ av testamente är tillgängligt för de som levt under äktenskapsliknande 

förhållanden de senaste två åren, alternativt har eller väntar gemensamma barn.78 

Genom ett sådant testamente kan sambor likställas med makar utan 

giftorättsgods. Efterlevande sambo ärver halva kvarlåtenskapen om den först 

avlidna sambon efterlämnar bröstarvingar. Finns det bara arvingar i andra och 

tredje arvsklassen ärver efterlevande sambo hela kvarlåtenskapen. Eftersom 

sambon likställs med make ”uppgraderas” sambon till laglottsberättigad samt blir 

berättigad till 600 000 DKK enligt basbeloppsregeln.  

 

Generellt har den nya ALD blivit väl mottagen i Danmark och anses inte gett 

upphov till några väsentliga, praktiska problem.79 Intresset för att upprätta det 

nya sambotestamentet har också varit stort.80  

 

  
                                                
 
76 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 176-177. 
77 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 173-174. 
78 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 178-182.  
79 Bormann och Trabjerg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 32.  
80 Feldthusen och Nielsen, Arveretten, s 177.  
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3.6 Norge 
3.6.1 Nuvarande reglering 

Norges arvelov, ALN, är från 1972 men har reviderats kontinuerligt fram till 

idag. Den centrala utvecklingslinjen i lag och praxis har varit att begränsa 

släktens arvsrätt till förmån för efterlevande make samt att stärka sambors 

arvsrätt.81  

 

Enligt ALN är storleken på efterlevande makes arvslott i likhet med de danska 

reglerna beroende av vilka andra arvingar som arvlåtaren efterlämnar.82 Om 

arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar ärver efterlevande make en fjärdedel och 

bröstarvingarna tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen. Om arvlåtare bara efterlämnar 

arvingar i andra och tredje arvsklassen ärver efterlevande halva respektive hela 

kvarlåtenskapen. Efterlevande makes rättsställning skyddas även genom reglerna 

om uskifte, vilka i princip överensstämmer med de danska.83 Att sitta i uskifte är 

mycket vanligt i Norge och utnyttjas av en majoritet av efterlevande makar.84  

 

Den norska motsvarigheten till basbeloppsregeln (minstearv) uppgår till fyra 

gånger det norska prisbasbeloppet (grunnbeløpet), vilket ungefär motsvarar 350 

000 NOK (380 000 SEK).85 Om arvlåtaren enbart efterlämnar arvingar i andra 

och tredje arvsklassen är efterlevande make berättigad till sex prisbasbelopp (565 

000 SEK).  

 

Endast bröstarvingar (livsarvingar) är laglottsberättigade. Laglotten (pliktdelen) 

utgör två tredjedelar av arvlåtarens kvarlåtenskap.86 Laglottskvoten beräknas på 

arvlåtarens nettodödsbo efter att skulderna dragit av. Denna utformning finns i 

Norge och på Island och särskiljer sig alltså från resten av Norden där laglotten 

                                                
 
81 NOU 2014:1, s 21.  
82 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 23-24.  
83 Se kapitel 3.5.  
84 NOU 2014:1, s 57.  
85 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 24.  
86 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 80.  
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utgör en del av arvslotten. Skillnaden mellan de olika beräkningsmetoderna blir 

tydlig i en jämförelse mellan Norge och Danmark.87 Laglottsberättigade i Norge 

är alltså berättigade till två tredjedelar av hela kvarlåtenskapen medan 

laglottsberättigade i Danmark är berättigade till en fjärdedel av halva 

kvarlåtenskapen. I Norge är laglotten också beloppsbegränsad till 1 000 000 

NOK (1 080 000) SEK per barn eller 200 000 NOK (215 000 SEK) per barnbarn. 

Maxbeloppet är lagstadgat till skillnad från den danska regeln som genom 

testamente ger möjligheten att beloppsbegränsa laglotten. 88  

Beloppsbegränsningen innebär att stora dödsbon har en vidare testationsfrihet än 

små eftersom en större procent av kvarlåtenskapen kan testamenteras bort.89  

 

Även i Norge prioriteras testationsfrihet över laglottssystemet. Laglottens storlek 

reducerades från tre fjärdedelar till dagens storlek 1937.90 Beloppsbegränsningen 

har gradvis ökat under åren och bör enligt förarbetena till ALN följa 

konsumentprisindex. De nuvarande beloppsbegränsningarna är dock från 1985 

och redan då bortsåg lagstiftaren från rekommendationen i förarbetena.91 Om 

laglotten hade påverkats av penningvärdet skulle den idag uppgå till ungefär 3 

400 000 NOK (3 680 000 SEK). Trots att laglottens maxbelopp har höjts har i 

realiteten testationsfriheten ökat.  

 

Sambor fick begränsad legal arvsrätt och rätt till uskifte efter en ändring av 

arveloven 2008.92 Efterlevande sambo som har eller väntar gemensamma barn 

med arvlåtaren har rätt att ärva egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. 

Storleken på sambors arvsrätt är inte beroende av vilka övriga arvingar som 

arvlåtaren efterlämnar. Uskiftesreglerna omfattar i sambors fall bara bostad, 

bohag, bil och fritidshus som inköpts för gemensamt bruk. Sambors arvsrätt går 

                                                
 
87 NOU 2014:1, kap 17.   
88 NOU 2014:1, s 140.  
89 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 81. 
90 NOU 2014:1, s 137.  
91 Frantzen, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 31-32.  
92 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 36.  
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före bröstarvingars krav på laglott vilket innebär att bröstarvingar till små 

dödsbon bli utan arv.93 Dessutom kan sambor som levt tillsammans i minst fem 

år men saknar gemensamma barn välja att kompensera varandra genom 

testamente på bekostnad av bröstarvingarnas laglott. Denna testationsfrihet är 

dock begränsad till fyra prisbasbelopp.94 

 
3.6.2 Arbetet med en ny arvelov 

I februari 2014 överlämnades NOU 2014:1 till norska Justis- og 

beredskapsdepartementet. Utredningsgruppen tillsattes 2011 med uppdraget att 

föreslå en modern arvelov som passar nutidens familjekonstellationer och 

överensstämmer med allmänhetens rättsuppfattning på området.95 Utredningen 

föreslår betydande förändringar rörande efterlevande makes arvsrätt, sambors 

arvsrätt och laglottens utformning.   

 

Utredningen anser att efterlevande makes legala arvsrätt ska utökas från en 

fjärdedel till halva kvarlåtenskapen om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar. Om 

arvlåtaren däremot bara efterlämnar arvingar i andra arvsklassen föreslås att 

efterlevande make ärver hela kvarlåtenskapen. Denna ändring skulle alltså 

överensstämma med Danmarks regler på området. En utökning av efterlevande 

makes legala arvsrätt skulle främst ske på bekostnad av arvlåtarens eventuella 

särkullbarn. Utredningen ansåg dock detta vara berättigat då efterlevande 

möjlighet att hålla bostad och bohag intakt bedömdes som mer skyddsvärt.96  

 

Angående sambors legala arvsrätt föreslår utredningen att sambor som har 

gemensamma barn alternativt har levt tillsammans under äktenskapsliknande 

förhållanden de senaste fem åren helt likställs med efterlevande makar. Det vill 

säga både rätt till halva kvarlåtenskapen och uskifte. Utredningen anser att denna 

                                                
 
93 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 39.  
94 Asland och Lødrup, Oversikt over arveretten, s 40.  
95 NOU 2014:1, s 9.  
96 NOU 2014:1, s 35-36.  
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lösning skulle medföra att arv tillfaller den person som arvlåtaren anser som sin 

närmaste anhörig.97  

 

Förutom att ge efterlevande sambor rätt till uskifte föreslår utredningen inga 

större förändringar angående institutet. De vanligaste tvisterna kring uskifte rör 

gränserna för efterlevande makes dispositionsrätt. Utredningen konstaterar dock 

att dessa bedömningar är ett fall för rättspraxis och inte lagstiftaren.98 

 

Den nuvarande utformningen av laglotten har kritiserats för att inte lämna något 

utrymme för testationsfrihet eftersom dödsboet vanligen är tomt när egendom 

reserverats för basbeloppsregeln och laglotten. Ett bibehållande av laglott 

försvaras dock av utredningen eftersom den anses balansera de olika intressen 

som finns bland dödsbodelägarna. Dessutom anses reglerna motsvara 

uppfattningen att föräldrar har en plikt att försörja sina barn samt att viss 

egendom ska stanna inom familjen.99 Utredningen anser därför att den gyllene 

medelvägen, som dessutom följer den internationella trenden, är att reducera 

laglotten. Utredningen föreslår att laglotten i framtiden ska utgöra halva 

arvslotten istället för två tredjedelar av kvarlåtenskapen. Denna lagändring skulle 

alltså ge Norge samma regler som Sverige och Finland. Utredningen föreslår 

även att beloppsbegränsningen höjs till 3 400 000 NOK (3 680 000 SEK).100  

 

Norge saknar en motsvarighet till svenska Lagrådet men utredningen har mötts 

av blandade reaktioner från remissinstanserna. Den norska Advoktatforeningen 

anser att utredningens förslag om legal arvsrätt för efterlevande make kontra 

bröstarvingars rätt samt laglottens utformning på ett lämpligt sätt skulle balansera 

intressena i normalfallen.101 Däremot är Advokatföreningen osäker på om det är 

                                                
 
97 NOU 2014:1, s 50.  
98 NOU 2014:1, s 82-88.  
99 NOU 2014:1, s 141.  
100 NOU 2014:1, s 144-145.  
101 Den norska Advoktatforeningen, høringssvar, s 2-3.  
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en önskad utveckling att arvsrättsligt likställa sambor med efterlevande make.102 

Föreningen anser att ett anknytningskrav på fem år är för kortvarigt för att 

sambon ska anses som arvlåtarens närmaste anhörig och rättfärdiga ett ingrepp i 

bröstarvingarnas laglott. Föreningen poängterar också att Norge skulle bli relativt 

ensam i Europa om att tillhandahålla så frikostiga regler för sambor. Norska 

regeringen har än så länge inte överlämnat någon proposition angående en ny 

arvelov till Stortinget. Det återstår alltså att se vad NOU 2014:1 resulterar i.  

 

3.7 Island 

Den isländska Erfdaløgen, EL, är från 1962 och har i princip sin ursprungliga 

lydelse med undantag för ett par reformer under 1980-talet. De reformer som 

skett har främst syftat till att stärka efterlevande makes rättsställning.103 Det 

arvsrättsliga reformarbetet är betydligt mer vilande på Island jämfört med 

Danmark och Norge.104 Inga reformer väntas heller träda i kraft de kommande 

åren. Medan vissa anser att detta beror på att Island har lyckats upprätta ett 

system som är tillfredsställande menar andra att det är dags att börja se över 

reglerna om framförallt sambors arvsrätt och förekomsten av laglott.  

 

Enligt EL ärver efterlevande make en tredjedel och bröstarvingar två tredjedelar 

av kvarlåtenskapen.105 Finns det bara arvingar i andra och tredje arvsklassen är 

efterlevande make ensam arvinge. Island saknar en motsvarighet till 

basbeloppsregeln. Istället ges det mer långtgående regler om uskifte jämfört med 

det danska och norska systemet.  

 

Make kan genom testamente ge sin efterlevande rätt att sitta i uskifte med 

samtliga bröstarvingar.106 I dessa fall krävs det alltså inget samtycke från den 

avlidnes särkullbarn. Dessutom kan make genom testamente frånta sin 
                                                
 
102 Den norska Advoktatforeningen, høringssvar, s 3-5.  
103 Friðriksdóttir, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 47.  
104 Friðriksdóttir, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 49.  
105 Friðriksdóttir, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 47-48.  
106 Friðriksdóttir, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 48-50.  
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efterlevande den lagliga rätten att sitta i uskifte med gemensamma bröstarvingar. 

Denna lösning infördes 1989 och ansågs balansera efterlevande makes och 

bröstarvingars intressen på ett lämpligt sätt, trots att mindre hänsyn tas till 

särkullbarns situation.  

 

I likhet med Danmark är både bröstarvingar och efterlevande make 

laglottsberättigade. På Island är dock bröstarvingarnas kvotdel större än 

efterlevandes. Laglotten är två tredjedelar av kvarlåtenskapen och det finns ingen 

lagstadgad beloppsbegränsning. Om arvlåtaren efterlämnar både efterlevande 

make och bröstarvingar får bröstarvingarna två tredjedelar och efterlevande make 

en tredjedel av laglotten.107  

 

Till skillnad från utvecklingen som skett i resten av västnorden har sambor ingen 

legal arvsrätt och det finns ingen motsvarighet till det danska 

sambotestamentet.108  

 

3.8 Nordisk rättslikhet 2015 
3.8.1 Rådande rättslikhet  

Som nämnts i inledningen visade Agells och Lødrups utredning att de största 

skillnaderna mellan ländernas arvsrätt ligger i efterlevande makes rättigheter och 

laglottens utformning. Jämförelsen av rättsläget 2015 visar att dessa skillnader 

både består och har ökat efter att 2007 års ALD trädde i kraft. Utöver 

skillnaderna angående efterlevande makes arvsrätt och laglotten orsakar de 

nordiska ländernas regler om sambors arvsrätt en betydande rättsolikhet, inte 

minst om förslaget enligt NOU 2014:1 antas av Stortinget. Nedan har tre olika 

scenarion ställts upp för att på ett sammanfattande och visuellt sätt visa på hur ett 

arv fördelas enligt de nordiska ländernas lagstiftning:  

                                                
 
107 Agell och Lødrup, Nordisk arverett, s 139.  
108 Friðriksdóttir, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, s 50-52.  
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Scenario 1  
 
Äkta makar med två gemensamma barn. Make 1 avlider. Kvarlåtenskap 5 
miljoner SEK. Exemplet visar ett fall där arvet skiftats utan att regler om uskifte 
eller övertagande av bostad åberopats. Basbeloppsregeln har tillgodosetts. 
 
Sverige 
Arvslott make 2: 5 000 000 
(Innehas med fri förfoganderätt)  
Arvslott bröstarvinge 1: 0  
Arvslott bröstarvinge 2: 0  
 
Finland  
Arvslott make 2: 0  
Arvslott bröstarvinge 1: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 2 500 000  
 
Danmark  
Arvslott make 2: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 250 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Norge    
Arvslott make 2: 1 250 000  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 875 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 1 875 000  
 
Norge enligt NOU 2014:1  
Arvslott make 2: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 250 000 
Arvslott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Island 
Arvslott make 2: 1 666 666  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 666 666 
Arvslott bröstarvinge 2: 1 666 666 
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Scenario 2  
 
Äkta makar med två gemensamma barn. Make 1 avlider. Make 1 har genom 
testamente förordnat att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla välgörenhet. 
Kvarlåtenskap 5 miljoner SEK.  
 
Sverige  
Laglott bröstarvinge 1: 1 250 000   
Laglott bröstarvinge 2: 1 250 000  
  
Finland  
Laglott bröstarvinge 1: 1 250 000  
Laglott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Danmark  
Laglott make 2: 625 000  
Laglott bröstarvinge 1: 312 500  
Laglott bröstarvinge 2: 312 500  
 
Norge  
Laglott bröstarvinge 1: 1 000 000  
Laglott bröstarvinge 2: 1 000 000   
(Två tredjedelar av 5 miljoner delat på två bröstarvingar skulle ge 1 666 666 i 
laglott men beloppsbegränsningen inträder)  
 
Norge enligt NOU 2014:1  
Laglott bröstarvinge 1: 1 250 000 
Laglott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Island 
Laglott make 2: 1 111 111 
Laglott bröstarvinge 1: 1 111 111 
Laglott bröstarvinge 2: 1 111 111 
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Scenario 3  
 
Sambor med två gemensamma barn. Sambo 1 avlider. Kvarlåtenskap 5 miljoner 
SEK. Exemplet visar ett fall där arvet skiftats utan att regler om uskifte 
åberopats. Basbeloppsregeln har tillgodosetts. 
 
Sverige  
Arvslott sambo 1: 0 
(Men rätt till 89 000 enligt lilla basbeloppsregeln)  
Arvslott bröstarvinge 1: 2 455 500 
Arvslott bröstarvinge 2: 2 455 500  
 
Finland  
Arvslott sambo 2: 0 
(Men möjlighet till bidrag ur kvarlåtenskapen enligt skälighetsbedömning) 
Arvslott bröstarvinge 1: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 2 500 000  
 
Danmark 
(Om sambotestamente saknas)  
Arvslott sambo 2: 0 
Arvslott bröstarvinge 1: 2 500 000 
Arvslott bröstarvinge 2: 2 500 000 
(Om sambotestamentet upprättats)  
Arvslott sambo 2: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 250 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Norge  
Arvslott sambo 2: ≈ 380 000  
Arvslott bröstarvinge 1: ≈ 2 310 000 
Arvslott bröstarvinge 2: ≈ 2 310 000 
 
Norge enligt NOU 2014:1  
Arvslott sambo 2: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 1: 1 250 000 
Arvslott bröstarvinge 2: 1 250 000  
 
Island 
Arvslott sambo 2: 0 
Arvslott bröstarvinge 1: 2 500 000  
Arvslott bröstarvinge 2: 2 500 000  
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3.8.2 Problematiken med avsaknad av rättslikhet  

De uppställda scenarierna visar att kvarlåtenskapsfördelningen kan leda till i 

mycket olika resultat beroende på vilket nordiskt land lag som tillämpas. Detta 

trots de grundläggande likheter som redogjorts för i kapitel 3.1. Sett till 

tabellerna ovan torde det vara svårt att hävda att vi har arvsrättslig rättslikhet i 

Norden. Arvslotten kan som visat variera stort, särskilt när dödsboet innehållet 

mycket pengar. Framförallt på grund av att Finland saknar arvsrätt för 

efterlevande make, laglottens storlek i Sverige och Finland jämfört med 

Danmark, den norska beloppsbegränsningen av laglotten och sambors arvsrätt 

enligt NOU 2014:1 jämfört med reglerna i resten av Norden. Därutöver varier det 

skydd som efterlevande make har utöver legal arvsrätt. Speciellt avsaknaden av 

uskiftesregler i Sverige och Finland kan få stor betydelse för enskilda. Som 

nämnts i kapitel 3.6 utnyttjas uskifte av majoriteten av efterlevande makar i 

Norge.  

 

Jämförelsen i detta kapitel visar också att skiljelinjen mellan väst- och östnordisk 

arvsrätt med grunden i Nordens första rikslagar består. Detta framgår särskilt 

tydligt angående makars och sambors arvsrätt. Uskiftesreglerna är starkt rotade 

hos den västnordiska sidan medan Sverige tillämpar efterarv och Finland endast 

regler om nyttjanderätt till gemensam bostad. Danmark och Norge har valt att 

stärka skyddet för efterlevande sambor medan utvecklingen i Sverige och 

Finland stannat på förslagsnivå i departementen. Denna uppdelning i väst- och 

östnordisk arvsrätt har i doktrinen beskrivits som det största hindret för 

harmonisering.109 För att en nordisk harmonisering ska vara möjlig måste således 

antingen det väst- eller östnordiska systemet stå modell för de nya gemensamma 

reglerna.  

 

Dock visar jämförelsen att den rättspolitiska debatten i de nordiska länderna 

behandlar samma frågor och de reformer som genomförts i Norden pekar åt 

                                                
 
109 Frantzen, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 14-15.  



 
 

36 

samma håll: Att prioritera testationsfrihet och stärka efterlevande makes arvsrätt 

på bekostnad av bröstarvingars laglott. Sambors arvsrätt debatteras också i 

samtliga nordiska länder men har bara resulterat i reformer av den danska och 

norska arveloven. Uttalandena i de norska remissvaren till NOU 2014:1 och det 

svenska civilutskottet visar också på att argumenten för och emot sambors 

arvsrätt överensstämmer. Som nämnts i kapitel 2.2 har Helsingsforsavtalet två 

funktioner. Om harmonisering således inte är möjligt på grund av skiljelinjen 

mellan öst- och västnordisk arvsrätt borde det i vart fall finnas större utrymme 

för informationsutbyte angående nu nämnda frågor. Informationsutbytet mellan 

Sverige, Norge och Danmark angående sambors arvsrätt verkar dock inte ha varit 

särskilt frekvent de senaste åren. Det är anmärkningsvärt att svenska motioner 

om sambors arvsrätt och laglottens utformning avslagits av civilutskottets med 

argumentet att sådana reformer skulle hämma nordisk rättslikhet. Med tanke på 

utvecklingen i Danmark och Norge framstår civilutskottets motivering som 

slentrianmässig och gjord utan närmare eftertanke.110 Det återstår att se vilken 

inverkan 2007 års ALD och NOU 2014:1 får på arvsrättens utveckling i Sverige, 

Finland och Island. 

 

Som nämnts i inledningen kom Agell och Lødrup till slutsatsen att de största 

problemen som kan uppstå på grund av skillnaderna mellan de nordiska 

ländernas arvsrätt är rättsliga slumpeffekter vid flyttning mellan länderna. Med 

andra ord motverkar rättsolikhet rörligheten i Norden och uppfyller inte Nordiska 

rådets politiska målsättningar. Agell och Lødrup poängterade också att risken för 

rättsliga slumpeffekter är större inom familjerätten eftersom familjerättsliga 

relationer består över långa perioder i jämförelse med till exempel köp av vara.111 

Om köpet resulterar i en tvist behövs det vanligtvis också bara ett rättsligt 

avgörande enligt ett lands regler, därefter är de rättsliga frågorna slutgiltigt 

                                                
 
110 Singer, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 39-40. 
111 Agell och Lødrup, Nordisk lovharmonisering inden for familieretten, s 13. 
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besvarade.112 Arv kan däremot vara ett långvarigt rättsförhållande. Följande 

exempel illustrerar detta.  

 

En svensk efterlevande ärver sin avlidne make med fri förfoganderätt enligt 
svensk lag före två gemensamma barn. Den efterlevande make flyttar därefter till 
Norge och förvärvar hemvist där. Maken gifter om sig med en norsk medborgare 
och får ett barn. När den svensk-norske maken avlider ska arvet enligt 
hemvistprincipen fördelas enligt norsk lag.113  
 

Frågan i detta fall blir alltså om de två svenska särkullbarnen är berättigade till 

efterarv från sin först avlidne förälder. Som framgått ovan existerar inte den 

svenska efterarvskonstruktionen i norsk rätt. Agells och Lødrups utredning hade 

inte resurser och tid att utreda tillämpningsfrågor som dessa, samma sak gäller 

för denna uppsats. Det vore dock onekligen intressant att veta hur praktiserande 

jurister skulle lösa denna fråga.  

 

Jämförelsen i detta kapitel visar att rättsolikheten Agell och Lødrup redovisade 

2003 består och har utökats 2015. Därför kvarstår också de problem som Agell 

och Lødrup identifierade. För att få ett verkligt grepp om problematiken med 

arvsrättslig rättsolikhet i de nordiska ländernas är det emellertid nödvändigt att 

även ta de gällande internationellt privaträttsliga reglerna i beaktande.114   

 

4. Internationell privaträtt på arvsrättens område 
4.1 Grundläggande om internationell privaträtt  

Den tid när till exempel svensk lag endast tillämpas på arv efter svenska 

medborgare är för länge sen förbi. Därför är det på sin plats att undersöka hur väl 

de internationellt privaträttsliga reglerna om lagval är anpassade till skillnaderna 

mellan de nordiska ländernas arvsrätt. 115  Internationell privaträtt består av 

                                                
 
112 Agell och Lødrup, Nordisk lovharmonisering inden for familieretten, s 13-14.  
113 Se närmare om hemvistprincipen i kapitel 4. 
114 Jänterä-Jareborg, Festskrift till Peter Lødrup, s 351. 
115 Jänterä-Jareborg, Festskrift till Peter Lødrup, s 351.  
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nationell rätt och internationella överenskommelser. Det nordiska samarbetet har 

sen starten resulterat i ett antal överenskommelser men det senaste decenniet har 

EU tagit över rollen som den primära lagstiftaren i medlemsländerna. På 

arvsrättens område blir detta tydligt när EU:s arvsförordning träder i kraft och 

måste ges företräde framför arvskonventionen i Sverige och Finland.116  

 

Lagvalsregler innehåller vanligen ett eller flera anknytningskriterium som avgör 

vilket lands lag som ska tillämpas. Problematiken kring tillämplig lag kan även 

lösas preventivt genom materiell harmonisering, i doktrinen kallat conflict 

avoidance. 117  Begreppet conflict avoidance syftar på att om de aktuella 

rättsordningarna har samma innehåll får frågan om tillämplig nationell lag 

uppenbarligen ringa betydelse.  

 

Som visat i kapitel 3 består de olikheter mellan de nordiska ländernas arvsrätt 

som Agell och Lødrup pekade ut som särskilt problematiska 2003. Dessutom har 

reglerna kring sambors rättsställning lett till ytterligare skillnader mellan 

rättsordningarna. Med stöd av uppsatsens kapitel 3 kan det konstateras arbetet i 

de nordiska parlamenten och nordiska ministerrådet inte resulterat i conflict 

avoidance. Istället är det upp till de gällande lagvalsreglerna att styra 

fördelningen av arv i internordiska fall.   

 

4.2 1934 års nordiska arvskonvention  

Redan i början av 1900-talet insåg lagstiftaren i de nordiska länderna att flertalet 

människor väljer att leva, arbeta och bilda familj över nationsgränserna.118 Inom 

den nordiska regionen ansågs rörligheten vara särskilt stor, mycket tack vare 

nordismens tankar. Insikten resulterade i förhandlingar och den 19 november 

1934 undertecknades den nordiska arvskonventionen. Syftet med konventionen 

                                                
 
116 Principen om EU-rättens företräde i medlemsländerna fastställdes av EU-domstolen 
1964 i fallet Costra mot Enel. 
117 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 30-32.  
118 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 67 ff. 
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var att skapa klarhet kring samt underlätta de situationer när en nordisk 

medborgare flyttar inom regionen.119 Arvskonventionen tillämpas när arvlåtaren 

var medborgare i ett nordiskt land men hade hemvist i ett annat nordiskt land. 

Konventionen har status som lex specialis och alltså företräde framför de 

nordiska ländernas allmänna internationella arvsrätt, i Sveriges fall lag (1937:81) 

om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, IDL och RB.120 

 

1934 års konvention implementerades i svensk rätt genom tre lagar: Lagen 

(1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som 

hade hemvist här i riket, NDL I, lagen (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som 

hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge, NDL II, och lagen 

(1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, 

Finland, Island eller Norge, NDL III. Därefter har lagen (1977:595) om 

erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område, 

NEVL, tillkommit. 

 

Huvudregeln enligt artikel 1 är att arvet i sin helhet ska fördelas enligt de 

nationella reglerna i det land där arvlåtaren hade hemvist vid sin död. Fördelning 

av kvarlåtenskap innefattar både legal arvsrätt, basbeloppsregler och rätt till 

uskifte. I artikelns andra mening finns dock ett undantag från hemvistprincipen 

till förmån för nationalitetsprincipen, den så kallade femårsregeln. Om hemvisten 

inte varat i minst fem år ska lagen i det nordiska land där arvlåtaren är 

medborgare tillämpas. Regelns tillämpnings förutsätter dock att den åberopas av 

en legal arvinge eller testamentstagare som missgynnas av att hemvistlandets lag 

tillämpas.121 Femårsregeln ansågs vid konventionens tillkomst påkallad på grund 

av skillnaderna mellan de nordiska ländernas arvsrätt.122 Det ansågs motiverat att 

arvlåtaren ges tid att bekanta sig med och anpassa sig efter sin nya rättsordning 
                                                
 
119 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 68.  
120 Allmän behörig i internationellt privaträttsliga fall har analogiskt stöd i RB 10 kap 1 
§.   
121 Brattström och Singer, Rätt arv, s 200.  
122 Brattström och Singer, Rätt arv, s 199.  
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samt att arvingar har möjligheten att ingripa då arvet enligt hemvistlandets lag 

inte skulle fördelas enligt deras berättigade förväntningar.  

 

Som nämnts i kapitel 2.2 valdes hemvist som anknytningskriterium eftersom 

Nordens arvsrätt var så likartad att det ansågs vara av ringa betydelse vilket lands 

lag som tillämpades. Begreppet hemvist har dock inte getts någon 

konventionsbunden definition utan ska avgöras av den handläggande 

myndigheten.123 I västnorden används istället termen ”bosatt” eller ”bopæel”. För 

att försäkra en enhetlig tillämpning av arvskonventionen torde det vara väsentligt 

att ett sådant nyckelbegrepp tolkas lika i staterna. En konventionsbunden 

definition av hemvist var stod därför på agendan när Nordiska ministerrådet 2006 

initierade att 1934 års arvskonvention måste utvärderas och moderniseras.124 

Uppdraget gick till den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor, bestående 

av utvalda experter från de nordiska länderna.  

 

Expertgruppen för familjerättsfrågors arbete avslutades 2009 och betyget blev att 

konventionen till största delen är välfungerande, enkel att tillämpa och 

konkretiserar innebörden av ömsesidigt förtroende mellan konventionsländer.125 

Konventionen ansågs dock vara i behov av en revidering både språk- och 

innehållsmässigt. Revideringen påkallades också av EU:s stundande 

arvsförordning.  

 

4.3 EU:s arvsförordning  

I och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 fick EU utökad 

lagstiftningskompetens på civilrättens område och befogenhet över 

gränsöverskridande familjerättsliga och arvsrättsliga frågor.126 Av FEUF artikel 

81 följer att lagstiftning om civilrättsligt samarbete är en del av arbetet för ett 

                                                
 
123 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 83.  
124 TemaNord 2013:528, s 7.  
125 TemaNord 2013:528, s 7-8.   
126 Craig and De Búrca, EU Law, s 17-18.  
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område med frihet, säkerhet och rättvisa. Av nämnda artikeln följer att EU Ska 

utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande 

följder. Samarbetet får inbegripa beslut om åtgärder om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar. Dock omfattar EU:s civilrättsliga 

samarbete i nuläget inte materiell harmonisering utan internationellt privat- och 

processrättsliga regler. 127  Således har inte heller lagsamarbetet inom EU 

resulterat i conflict avoidance.   

 

Länge lämnade dock EU arvsrätten orörd men 2009 överlämnades förslaget om 

en ny arvsförordning till parlamentet och rådet. Arvsförordningen antogs 4 juli 

2012 och får direkt tillämplighet i medlemsstaterna från och med 17 augusti 

2015. Sverige och Finland är dock de enda nordiska länder som ska tillämpa 

förordningen eftersom Danmark förhandlat fram och beviljats ett undantag från 

det civilrättsliga samarbetet. Norge och Island deltar fortfarande bara i EES-

avtalet och i mars 2015 drog Island formellt tillbaka sin ansökan om medlemskap 

i EU.128  

 

EU och medlemsstaterna har delad befogenhet över arbetet för ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa. Enligt FEUF artikel 2.2 har Sverige och Finland 

efter antagandet av arvsförordningen inte längre befogenhet att lagstifta om de 

frågor som regleras i förordningen. Av företrädesprincipen följer också att EU-

rättens företräde framför nationell rätt, som de svenska NDL I-III, är absolut.129  

 

Arvsförordningen tillämpningsområde innefattar samtliga civilrättsliga aspekter 

vid arv, alltså omfattas både legal arvsrätt, basbeloppsregler och rätt till uskifte. 

Enligt arvsförordningen premiss (7) och (8) kräver den fria rörligheten inom 

unionen och en välfungerande inre marknad att det inte föreligger hinder för 

unionsmedborgare att hävda sina rättigheter vid arv med gränsöverskridande 

                                                
 
127 Jänterä-Jareborg, EU:s internationella familje- och successionsrätt, s 673.  
128 Airaksinen, Island säger nej till EU.  
129 Mål 6/64, Costra v. Enel.   
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verkan. I ett område för rättvisa bör också unionsmedborgarna kunna utforma 

sina arvsrättsliga förhållanden i förväg samtidigt som arvingar och 

testamentstagares rättigheter skyddas. Syftet med arvsförordningen är att genom 

att sammanföra arvsrättsliga bestämmelser om jurisdiktion, tillämplig lag, 

erkännande och verkställighet uppnå ovanstående mål. 

 

Den allmänna regeln i artikel 21 stadgar att om inte annat anges i förordningen 

ska tillämplig lag på arvet i dess helhet vara lagen i det land där arvlåtaren hade 

hemvist vid sin död. Om det däremot undantagsvis framgår av alla 

omständigheter i fallet att arvlåtaren vid sin död uppenbart hade en närmare 

anknytning till ett annat land ska lagen i det andra landet tillämpas. Den största 

nyheten ur ett nordiskt perspektiv är att förordningen genom artikel 22 inför 

möjligheten för arvlåtaren att själv välja tillämplig lag. Valmöjligheten är dock 

begränsad till det lands lag där arvlåtaren är medborgare vid tillfället för sitt val 

eller sin död men behöver inte vara lagen i en medlemsstat. Lagvalsförordnandet 

måste även omfatta hela kvarlåtenskapen vilket utesluter möjligheten att fördela 

egendom i olika länder enligt olika lagar.130  

 

Inte heller arvsförordningen har en förordningsbunden definition av hemvist, 

eller habitual residence enligt förordningens engelska lydelse. Förordningens 

premiss (23) stadgar att vid fastställandet av hemvisten bör den myndighet som 

handlägger arvet göra en helhetsbedömning av omständigheterna kring 

arvlåtarens liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för 

dödsfallet. Samtliga relevanta omständigheter ska beaktas men särskilt hur 

varaktig och regelbunden arvlåtarens vistelse i det berörda landet varit. Det rör 

sig alltså om en mer komplicerad bedömning än att enbart titta på bosättningen. 

Arvsförordningens premiss (24) medger dock att fastställandet av hemvist kan bli 

komplicerat. Särskilt i de fall när arvlåtaren av yrkesmässiga eller ekonomiska 

skäl har bott utomlands men bibehållit en nära och stabil koppling till sitt 

                                                
 
130 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 84.  
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ursprungsland. Enligt premissen befaras andra komplicerade fall uppkomma då 

den avlidne har bott i flera stater eller rest från stat till stat utan att ha något mer 

permanent boende i någon av dessa. Tolkningen av habitual residence kommer 

falla på EU-domstolen vars förhandsbesked direkt kommer påverka Sverige och 

Finland men indirekt också resten av Norden.131  

 

Arvsförordningen innebär en omfattande förändring av den internationella 

arvsrätten. Speciellt för Sveriges del där anknytningskriteriet för lagvalet går från 

nationalitetsprincipen enligt lag om internationella förhållanden rörande dödsbon 

till hemvistprincipen och partsautonomi. Sverige och Finland har visserligen 

beviljats ett undantag från arvsförordningens direkta tillämplighet genom artikel 

75 (3). Artikeln ger Sverige och Finland rätt att tillämpa arvskonventionen 

istället för arvsförordningen i internordiska fall. Undantaget är dock begränsat till 

att endast avse förvaltningsregler av dödsbon och förfaranderegler angående 

erkännande och verkställighet av arvsrättsliga domar.  

 

Inför antagande av arvsförordningen ansökte Sverige och Finland hos EU om att 

sinsemellan och i relation till de övriga nordiska länderna även fortsättningsvis få 

tillämpa en reviderad lydelse av arvskonventionen.132 Länderna vad måna om att 

få behålla och utveckla de praktiska och lättillämpade lagvalsreglerna istället för 

den komplexa arvsförordningen. Därför blev undantagets snäva räckvidd en 

ordentlig missräkning för expertgruppen för familjerättsfrågor som blev tvungna 

att omvärdera arvskonventionens revideringsmöjligheter. Resultatet av artikeln 

75 (3) blir nämligen att angående frågor om jurisdiktion och lagval i 

internordiska fall kommer Sverige och Finland tillämpa arvsförordningen medan 

Norge, Danmark och Island kommer tillämpa 2012 års arvskonvention.  

 

  

                                                
 
131 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 83. 
132 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 76.  
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4.4 2012 års nordiska arvskonvention 

EU meddelade omfattningen av Sverige och Finlands beviljade undantag 2009, 

när den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor i princip avslutat sitt 

uppdrag. 133  Bland annat innehöll expertgruppens eget förslag en 

konventionsbunden definition av hemvist enligt vilken arvlåtarens bosättning i 

ett nordiskt land måste ha varat minst två år för att där gällande lag ska vara 

tillämplig. 134  I övrigt ansåg expertgruppen att deras revideringsförslag var 

enklare, mer flexibelt och bättre lämpat för de internordiska arvsförhållandena än 

arvsförordningen.135 

 

På grund av undantagets omfattning ställdes expertgruppen dock inför ett vägval 

med fyra alternativ. 136  Revideringsarbetet kunde för det första avbrytas. 

Resultatet skulle då bli att Norge, Danmark och Island även i fortsättningen 

tillämpar 1934 års arvskonvention medan Sverige och Finland blir bundna av 

arvsförordningen utan undantag för internordiska fall.  Förordningens artikel 75 

(3)  är nämligen kopplad till och beroende av förekomsten av en nordisk 

arvskonvention antagen 1 juni 2012. Arbetet kunde för det andra fortsätta utan 

Sverige och Finlands deltagande. Därmed skulle samtliga nordiska länder få 

moderna internationella arvsregler men Norge, Danmark och Island genom en ny 

arvskonvention och Sverige och Finland genom arvsförordningen. I båda nämnda 

fall skulle det alltså råda rättsolikhet mellan de nordiska länderna på ett 

samarbetsområde som trots allt varit framgångsrikt sen 1934. För det tredje 

diskuterade expertgruppen möjligheten för Norge, Danmark och Island att ingå 

ett avtal med EU om att omfattas av arvsförordningen. Ingendera parten såg dock 

detta som ett attraktivt alternativ. För det fjärde kunde expertgruppens 

revideringsförslag anpassas efter arvsförordningens grundläggande regler 

angående jurisdiktion och lagval. På detta vis får EU-rätten genomslag i Sverige 
                                                
 
133 TemaNord 2013:528, s 29.  
134 TemaNord 2013:528, s 28-29.  
135 TemaNord 2013:528, s 29. 
136 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 76-77 och TemaNord 
2013:528, s 30-31.  
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och Finland samtidigt som den nordiska rättslikheten på området består. Med 

motiveringen att arvskonventionen varit välfungerande och betydelsefull 

prioriterade expertgruppen att Norden även i fortsättningen skulle ha likalydande 

lagvalsregler. Expertgruppen valde alltså att anpassa lagvalsreglerna i 2012 års 

arvskonvention efter lagvalsreglerna i arvsförordningen.137  

 

Expertgruppen ansåg att den stora fördelen med den valda lösningen är att 

internordiska arv kommer styras av likartade regler oavsett om arvskonvention 

eller arvsförordningen tillämpas. 138  Samtidigt uppdateras de föråldrade 

lagvalsreglerna i 1934 års arvskonvention. Trots att lösningen ter sig praktisk kan 

den kritiseras på principiella grunder. Till exempel kan behovet av särskilda 

internordiska regler ifrågasättas, de nordiska länderna har dock ansett att en 

nordisk arvskonvention fortfarande har ett särskilt värde trots att EU dikterat dess 

villkor.139 

 

Arvskonventionen måste ratificeras för att träda i kraft mellan de nordiska 

länderna. För Sveriges del förväntas detta ske genom antagandet av nyligen 

framarbetade lag om arv i internationella situationer.140 Lagförslaget innehåller 

främst kompletteringsbestämmelser till arvsförordningen och arvskonventionen. 

Om lagförslaget röstas igenom träder den nya lagen i kraft samma dag som 

arvsförordningen. Samtidigt upphävs NDL I-III och IDL.141  

 

4.5 Internationell privaträtts och EU:s inverkan på nordisk arvsrätt  

Som nämnts i kapitel 2.2 har det nordiska samarbetet försvårats av att Sverige, 

Finland och i begränsad form Danmark är bundna av EU-samarbetet.  

Arvsförordningen är ett exempel på hur EU:s makt påverkar regionala 

lagsamarbeten. Visserligen kommer lagvalet som huvudregel fortfarande styras 
                                                
 
137 TemaNord 2013:528, s 31.  
138 TemaNord 2013:528, s 31.  
139 Jänterä-Jareborg, Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, s 78.  
140 Prop. 2014/15:105.  
141 Prop 2014/15:105, s 10.  
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av arvlåtarens hemvist, i likhet med 1934 års arvskonvention. EU:s inverkan på 

den nordiska arvsrätten sker istället genom ett icke-konventionsbundet 

hemvistbegrepp vilket kommer tolkas av EU-domstolen samt införandet av 

partsautonomi.  

 

Som nämnts ovan ville den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor införa 

ett bosättningskrav på två år i ett nordiskt land för att tillämplig ska ändras och 

därmed undvika överraskningsmoment. I och med att 2012 års arvskonvention 

anpassades efter arvsförordningen kommer istället en helhetsbedömning av 

arvlåtarens liv enligt arvsförordningens premiss (23) och (24) att avgöra 

hemvisten. Som nämnts i kapitel 2.2 har omkring 250 000 nordiska medborgare 

bosatt sig permanent i ett annat nordiskt land. Enligt en helhetsbedömning av 

arvlåtarens liv är det möjligt att betydligt fler än de som är permanent bosatta i ett 

annat nordiskt land att påverkas av arvskonventionen och arvsförordningens 

regler.  Nedan följer tre exempel på nordiska, inte helt ovanliga, situationer där 

hemvisten är särskilt svårbedömd och kan orsaka arvsrättsliga slumpeffekter. 

 

Tack vara Nordens gemensamma arbetsmarknad har en svensk medborgare sen 
ett år tillbaka jobbat åt ett norskt oljebolag. Han bor i en lägenhet i Stavanger 
tillsammans med några vänner. I de längre perioder av ledighet som följer efter 
en intensiv jobbperiod brukar han dock åka och bo hos sin familj i Karlstad.  
 
En svensk medborgare har just avslutat juristprogrammet i Sverige och flyttat till 
Köpenhamn för att läsa en tvåårig masterutbildning. Hon bor i ett studentboende 
tillsammans med en annan utländsk mastersstudent. Tack vare Öresundsbron kan 
hon dock snabbt och smidigt åka hem till familj och vänner i Malmö vilket hon 
utnyttjar så fort hon får möjlighet.  
 
Ett gift par flyttade från Finland till Sverige i sin ungdom. De har dubbelt 
medborgarskap och talar finska och svenska. De bor i Haparanda där de har sin 
permanenta bostad och sina vuxna barn. I och med pensioneringen bestämmer de 
sig för att bosätta sig i sitt fritidshus i norra Finland men behålla bostaden i 
Sverige så att de ofta kan hälsa på barn och vänner.  
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Svårbedömda fall av arvlåtarens hemvist torde bli särskilt vanliga i Norden på 

grund av den gemensamma arbetsmarknaden och passunionen. Det återstår 

därför att se hur EU-domstolen skulle tolka hemvisten i ovanstående exempel.  

 

Genom 2012 års arvskonventions och arvsförordningens bestämmelse om 

partsautonomi får emellertid arvlåtaren möjlighet att planera för fördelningen av 

sin kvarlåtenskap. Därmed kan arvlåtaren själva skapa förutsebarhet och undgå 

hemvistbedömningen och de rättsliga slumpeffekter som kan följa av flyttning i 

Norden. Partsautonomi är också en allmän trend i modern internationell 

privaträtt.142 Trenden märks ibland annat Rom I-förordningen artikel 3 och Rom 

II-förordningen artikel 14. Som nämnts ovan stadgar EU i premissen till 

arvsförordningen att i ett område för rättvisa bör medborgarna kunna utforma 

sina arvsrättsliga förhållanden i förväg.  

 

Det kan dock diskuteras om partsautonomi är enbart positivt. I den internationellt 

privaträttsliga doktrinen används termen forum shopping för de situationer när en 

part aktivt väljer förmånligaste tillämpliga lag och behörig domstol för sitt fall. 

Inom familjerätten är forum shopping en negativ företeelse eftersom det vanligen 

används av makar som vill söka äktenskapsskillnad i så kallade 

”skilsmässoparadis”.143 På arvsrättens område kan det tänkas att möjligheten att 

välja tillämplig lag kan användas av förmögna arvlåtare som vill tillämpa norsk 

lag och därmed få tillgång till beloppsbegränsningen av laglotten. I de flesta fall 

innebär dock inte forum shopping något otillbörligt beteende.144 Fördelarna med 

att 2012 års arvskonvention och arvsförordningen implementerar partsautonomin 

i den nordiska arvsrätten torde därför överväga eventuellt missbruk av forum 

shopping.  

 

  
                                                
 
142 Jänterä-Jareborg, Festskrift till Peter Lødrup, s 363-364.  
143 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 31-32. 
144 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 32. 
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5. Avslutande diskussion   
I likhet med Agells och Lødrups utredning har denna uppsats granskat 

skillnaderna mellan de nordiska ländernas arvsrätt, identifierat vilka problem 

skillnaderna kan orsaka samt redogjort för möjligheten att harmonisera ländernas 

materiella arvsregler.  

 

Det nordiska lagsamarbetet och strävan efter nordisk rättslikhet grundar sig på 

den politiska målsättningen att främja rörligheten i Norden vilket i sin tur ska 

utveckla och stärka regionen. Enligt min mening visade den rättsjämförande 

studien i kapitel tre på förvånansvärt stora skillnader mellan de nordiska 

ländernas arvsrätt. Främst på grund av utvecklingen i dansk och norsk rätt. Med 

tanke på hur mycket arvslottens storlek kan variera på grund av skillnaderna 

mellan de nordiska ländernas arvsrätt kan det dock ifrågasättas huruvida det 

nuvarande rättsläget uppfyller den politiska målsättningen. 

 

Agell och Lødrup kom till slutsatsen att problemet med nordisk rättsolikhet 

främst är att enskilda medborgare riskerar att drabbas av rättsliga slumpeffekter 

vid flyttning inom Norden. Risken för slumpeffekter är särskilt stor eftersom 

fördelning av kvarlåtenskap vanligen är ett utdraget rättsförhållande. Eftersom 

rättsolikheten som existerade 2003 både består och har ökat 2015 är min 

uppfattning att den problematik som Agell och Lødrup identifierade i högsta grad 

är aktuell idag.  

 

Frågan är emellertid vad som är en realistisk lösning på ovanstående problematik 

Agell och Lødrup var som nämnts i inledningen förespråkare av harmonisering. 

Den nordiska rättshistorien visar dock att arvsrätten aldrig varit fullständigt 

harmoniserad, trots stadgandet i Helsingforsavtalet artikel 4. Orsaken till detta är 

dels skiljelinjen mellan väst- och östnordisk arvsrätt men framför allt EU-

samarbetets inverkan på det nordiska samarbetet. Förutom att EU-samarbetet 

kräver majoriteten av resurserna i medlemsländerna departement är förordningen 
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ett exempel på den principiella problematik som uppstår när Sverige, Finland och 

Danmark deltar i både ett mellanstatligt och ett överstatligt samarbete. 

Medlemsländerna måste respektera principen om lojalt samarbete enligt FEU 

artikel 4.3 och verka för EU-rättens genomslag i nationell rätt. Detta blev 

påtagligt när nordens begränsade undantag från arvsförordningen meddelades 

och 2012 års arvskonvention fick anpassas efter arvsförordningen. Eftersom 

arvsrätten är en del av EU:s arbete för ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa kommer EU-samarbetet alltid behöva prioriteras över det nordiska 

lagsamarbetet och nordiska särlösningar. Med stöd av detta är min slutsats att 

materiell harmonisering inom Norden tillhör en förfluten tid.  

 

Inte heller EU:s civilrättsliga samarbete omfattar materiell harmonisering. Istället 

tillämpas internationellt privaträttsliga regler för att uppnå målet: Ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa samt en välfungerande inre marknad med fri 

rörlighet. Agells och Lødrups sekundära argument för harmonisering var att ett 

harmoniserat Norden kan ”tala med en stämma” och därmed få större inflytande 

över en eventuell harmonisering av den materiella civilrätten inom EU. I nuläget 

är detta argument inte aktuellt eftersom EU:s civilrättsliga samarbete endast 

omfattar internationell- privat och processrätt. Enligt min mening är det 

dessutom osannolikt att Norden skulle få ett betydande inflytande över en 

harmoniseringsprocess med tanke på att två av fem nordiska länder står utanför 

samarbetet och lagstiftningsprocessen.  

 

Den internationella privaträtten ingick inte i Agells och Lødrups utredning. De 

ansåg att lagvalsregler aldrig kan förhindra att skillnaderna mellan de nordiska 

ländernas arvsrätt orsakar slumpartade och otillfredsställande resultat vid 

flyttning inom Norden.145 Först genom harmonisering, eller conflict avoidance, 

uppnås förutsebarhet och trygghet för nordiska medborgare. Agell och Lødrup 

kritiserade dock 1934 års arvskonvention och hemvisten som 

                                                
 
145 Agell och Lødrup, Nordisk arverett, s 30.  
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anknytningskriterium. De ansåg att förutsättningarna för att tillämpa 

hemvistprincipen inte föreligger på grund av de stora skillnaderna mellan de 

nordiska ländernas arvsrätt, därmed spelar lagvalet en egentlig roll. 

  

Enligt min mening resulterade de internationellt privaträttsliga reglerna både i 

problem och lösningar för den nordiska arvsrätten. Problemet med reglernas 

innehåll är, precis som Agell och Lødrup uttryckte, att risken för slumpeffekter 

ökar. I och med att hemvistprincipen används som anknytningskriterium för 

lagvalet kommer betydligt fler nordiska medborgare att påverkas av ett annat 

nordiskt lands arvsrätt jämfört med om nationalitetsprincipen tillämpats. Detta 

gäller särskilt när hemvisten enligt EU:s synsätt ska avgöras efter en 

helhetsbedömning av arvlåtarens liv, inte enbart efter bosättningen. Tack vare 

den nya möjligheten till partsautonomi kan dock nordiska medborgare själv 

förhindra rättsliga slumpeffekter. Enligt min mening är detta ett sätt att och skapa 

förutsebarhet samt främja rörligheten i Norden. Medborgare kan försäkra sig om 

att arvet fördelas enligt ett lands lag, oberoende av flyttning inom Norden.  

 

Om stävan efter harmonisering överges av nordiska rådet och nordiska 

ministerrådet är min åsikt att lagsamarbetets andra syfte, informationsutbyte 

måste förbättras. Framförallt bör östnorden inspireras och lära sig av det mer 

reformbenägna västnorden. Dessutom måste det svenska civilutskottet sluta avslå 

motioner om arvsrättsliga reformer med argumentet att det skulle motverka 

nordisk rättslikhet, det argumentet är som visat förlegat.  

 

För att partsautonomi ska få ovan nämnda önskvärda effekt är min uppfattning 

att nordiska medborgare måste blir mer medvetna om vilken betydelse 

skillnaderna i de nordiska ländernas arvsrätt kan få för en mobil nordisk 

medborgare. Även jurister måste bli mer medvetna om gränsöverskridande 

problem och förbättra sina kunskaper på området, till exempel för att kunna ge 

rådgivning om lagvalsklausuler i testamenten. I och med att femårsregeln i 1934 

års arvskonvention upphör försvinner möjligheten att justera tillämplig lag i 
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efterhand om arvinge anser sig missgynnad enligt hemvistlandets lag. Efter 17 

augusti 2015 blir det alltså viktigare att se över sin arvsrättsliga situation, tänka 

preventivt och kvarlåtenskapsplanera.  
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