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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Arvsrätten har i alla tider varit betydelsefull för individer. Historiskt har arvet varit 

livsavgörande för arvlåtarens släkt. En släkts försörjning, sociala status och 

ekonomiska trygghet var starkt kopplat till den jordegendom som ärvdes i 

generationer. För att undvika att en arvlåtare inte skulle kunna undandra arv till 

förmån för någon annan än släkten, utvecklades i Sverige det som vi kallar 

laglottssystemet. Följaktligen var testamentsrätten begränsad till många delar för 

att arvingarna inte skulle stå på bar backe på grund av att arvlåtaren förordnat om 

sin kvarlåtenskap till någon annan utomstående. Det var ett system som var 

nödvändigt och befogat för det rådande samhället. 

 

På grund av de stora samhällsförändringar som Sverige genomgått är arvet inte 

avgörande för den fortsatta försörjningen för den enskilde. En individ förväntar sig 

inte att ett framtida arv ska säkra den egna, familjens eller släktens ekonomiska 

situation. Enligt dagens arvsrättsliga bestämmelser som finns i 

Ärvdabalken(1958:637) (ÄB) kan arv erhållas på två sätt. Antingen är det genom 

de legala reglerna som fastställer vilka som är arvsberättigade eller genom ett 

testamente som har upprättats av arvlåtaren. Genom ett testamente kan arvlåtaren 

åsidosätta den legala arvsordningen och förordna om sin kvarlåtenskap till förmån 

för någon annan. Om bröstarvingarnas laglotter kränks genom testamentet som 

arvlåtaren har upprättat går det att jämka. I modern tid har ett avskaffande av 

laglottsinstitutet diskuterats vid många tillfällen. Detta bottnar i att laglottens 

ursprungliga syfte, som främst var att försörja släkten, idag tillgodoses på andra 

sätt. Ett arv har inte samma funktion som den hade för hundra år sedan när 

samhället byggde på mer kollektivistiska föreställningar där släkten kunde förlita 

sig på varandra som skyddsnät. I dagens individualistiska samhälle är 

utgångspunkten att en person ordnar sin egen försörjning. Är det inte möjligt av 

olika skäl förväntas staten träda in och ordna det nödvändiga. Av den anledningen 

har laglotten varit föremål för diskussion då institutet kan tänkas vara en kvarleva 

från svunnen tid. Testationsfriheten har med tiden blivit vidare. Skälet till det är 

att det alltid har funnits två motstående intressen där den legala arvsrätten är den 

ena och arvlåtarens sista vilja är den andra. Ett återkommande argument för en 
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utökad testationsfrihet är det starka egendomsskydd som finns i Sverige. 

Lösningen blev att försöka tillgodose båda intressena. En vidare testationsfrihet 

med undantag för laglotten.  

 

Laglottsinstitutet är inte en självklar beståndsdel inom arvsrätten i alla 

rättsordningar. I engelsk arvsrätt ges en individ full testationsfrihet. Med tiden har 

dock testationsfriheten åsidosatts till förmån för andra intressen. Då 

utgångspunkten skiljer sig från vad som gäller i svenska rätt är det av intresse att 

se skillnaderna respektive likheterna i engelsk och svensk rätt.  

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda berättigandet av laglottens 

ändamålsenlighet. För att kunna föra en diskussion kring laglotten är det av 

intresse att se tillbaka i tiden för att förstå laglottsinstitutets uppkomst. Det 

sammanhänger med att den successionsrättsliga lagstiftningen är starkt kopplad 

till samhällsstrukturerna, värderingarna och kulturen under en viss period. 

Laglottens vara eller icke vara har varit till föremål för diskussion av många 

samhällsaktörer. De argument som har förts fram i dessa diskussioner kommer att 

användas som underlag för slutsatserna i denna uppsats. För att få någon form av 

motpol till det svenska laglottsinstitutet har även engelsk arvsrätt behandlats inom 

ramen för denna uppsats. Detta för att exemplifiera och konkretisera ett 

alternativt arvsrättsligt regelverk. Den komparativa delen är inte en djupgående 

genomgång av engelsk arvsrätt. Det är de delar som kan ge insikter i de frågor som 

är intressanta för denna uppsats som kommer att tas med. För att uppfylla syftet 

kommer följande frågor att besvaras: 

 

- Vad är rättshistorien bakom gällande laglottsinstitut? 

- Vilka motiv har legat till grund för att laglottsinstitutet ska finnas kvar? 

- Hur är laglottsinstitutet utformat? 

- Vilka är de bärande delarna i engelsk arvsrätt? 

- Vad har argumenten varit för respektive mot laglotten?  

- Bör laglotten finnas kvar i dess nuvarande utformning? 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen har utgått från den traditionella rättsdogmatiska metoden. Syftet med 

rättsdogmatiken är att ombilda en rättsregel eller att finna, genom en rättsregel, en 

lösning på ett rättsligt problem.1 Frågorna som besvaras i min uppsats tar sin 

utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna som rättsdogmatiken bygger 

på. De källor som beskrivits, analyserats och tolkats i uppsatsen är lagstiftning, 

lagförarbeten, praxis och doktrin. Jag har även använt mig av riksdagsmotioner för 

att få en bild av hur man över tid sett på laglotten från politiskt håll. Vidare 

använder jag material skrivet av advokater för att belysa deras synpunkter på 

laglottsinstitutet.  

 

För att få en kontextuell förståelse för den gällande rätten är det av intresse att se 

den historiska bakgrunden. Inom den rättsdogmatiska metoden anses ofta 

rättshistorisk och komparativ rätt ha en given plats.2 Skälet till att jag valt ha med 

en historisk bakgrund har varit att analysera och utröna ändamålet för de gamla 

reglerna. Det ger underlag att kunna diskutera ursprungliga syftet med regleringen 

i relation till rådande samhällsförhållanden.  

 

Vidare har jag även komparativa inslag genom en redogörelse av engelsk arvsrätt. 

Jag har valt att ha med denna jämförelse för att se vår egen rättsordning i ett annat 

ljus. Jämförande inslagen ger erfarenhetsmaterial för ett visst område som saknas i 

den egna rättsordningen. Ett annat skäl till att ha med en annan rättsordning är att 

det kan ge inspiration till en alternativ lösning i specifik rättsfråga.3 Jag har 

därmed, för att få en annan dimension i uppsatsen, valt att ha komparativa inslag.  

 

Slutligen har jag även fört ett de lege ferenda resonemang genomgående, i uppsats 

men i synnerhet kapitel sex och sju. Diskussionen rör hur lagen bör se ut för det 

fall man anser att gällande ordning inte är tillräckligt tillfredställande. Uppsatsen 

innehåller därmed rättspolitiska inslag. Jag är kritisk till en viss del av 

lämpligheten av gällande ordning.  

                                                        
1 Kleineman – Rättsdogmatisk metod, Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära s. 21. 
2 Hannu Tapani – Föreläsning över juridikens metodlära s. 114. 
3 Kleineman – Rättsdogmatisk metod, Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära s. 40. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Det andra kapitlet behandlar den historiska 

bakgrunden av arvsrätten. Tredje kapitlet beskriver gällande rätt med fokus på 

den legala arvsrätten. Detta är viktigt för att kunna sätta in laglottssystemet i sitt 

rättsliga sammanhang. Laglottssystemet skildras i fjärde kapitlet. Där diskuteras 

bland annat de skyddsmekanismer som lagstiftaren har upprättat för att skydda en 

bröstarvinges rätt till laglott. I kapitel fem beskrivs engelsk arvsrätt med fokus på 

testationsfriheten och närliggande spörsmål. Detta exemplifierar en alternativ 

lösning till den svenska arvsordningen. Det har varit mycket diskussion kring 

laglottens vara eller icke vara. Dessa diskussioner sammanfattas i kapitel sex. 

Slutligen har jag i kapitel 7 en slutsats där en diskussion förs gällande frågan om 

laglottens vara eller icke-vara.  
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2 Historisk tillbakablick på arvsrätten 

2.1 Inledning 

För att diskutera och ifrågasätta laglottens ställning i nuvarande svensk rätt finner 

jag det önskvärt att beskriva de historiska aspekterna kring laglottsskyddet. Ett 

lands kultur speglar många gånger landets rättssystem. Successionsrätten är ett 

rättsområde där kulturen särskilt speglas i lagstiftningen. Till skillnad från andra 

rättsområden formas detta rättsområde i högre grad av historiska, kulturella och 

sociala faktorer. De är grundläggande värderingar i samhället som kommer till 

uttryck i de arvsrättsliga regleringarna. Successionsrätten är ett rättsområde som 

förändras väldigt långsamt och är till många delar också oförändrat.4 Följande 

avsnitt kommer att visa hur arvsrätten har sett ut och utvecklats från medeltiden 

fram till 1920- talet.  

 

2.1.1 Ärvd egendom som ett socialt skyddsnät 

Bristen på källmaterial gör att vi har en knapphändig kunskap om hur 

samhällsförhållandena såg ut under tidig medeltid. I slutet av 1200-talet och fram 

till mitten av 1300-talet trädde landskapslagarna in som konkretiserar bilden av 

hur Sveriges samhällsstruktur såg ut under den tidperioden. Indelningen av 

landskapslagarna görs i två huvudgrupper götalagar och svealagar. Dessa 

landskapslagar utgjorde en partikulär lagstiftning och rättsreglerna kunde se olika 

ut i skilda delar av landet.5 Arvsrätten utgick i hög grad från släktgemenskapen 

under äldre tid. Fast egendom var den viktigaste tillgången som man ville bevara 

och skydda inom familjen och släkten. Genom den fasta egendomen kunde man 

avgöra familjens sociala status och det var den främsta ekonomiska tryggheten 

under det då rådande jordbrukssamhället. 6  Jorden var det främsta 

produktionsmedlet i det svenska samhället och var därmed väldigt viktig för 

befolkningen som bodde på landet. Arvsreglerna var formade så att släkten skulle 

ärva då jordägandet var bundet till släkten. Detta var en reglering som berörde 

                                                        
4 Önnerfors Trolle – Jorden, släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen har 
spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og arverettsliga 
utfordringer s. 169.   
5 Inger – Svensk rättshistoria s. 9 ff. 
6 Inger – Svensk rättshistoria s. 33. 
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många människor. Fram till mitten av 1800-talet levde över 90 procent av den 

svenska befolkningen på landet.7 

  

Landskapslagarna kunde se ut på två sätt. De kunde grundas antingen på 

gradualprincipen eller parentelprincipen. Enligt gradualprincipen innefattas en 

trängre personkrets som är arvsberättigad. Gradualprincipen var utgångspunkten 

för Östgötalagens ärvdabalk och syftet med arvsbestämmelserna var att inte 

splittra boet på för många personer. Enligt Gradualprincipen är det en 

arvsberättigad arvinge som tar hela kvarlåtenskapen. För det fall den första 

arvingen, av olika anledningar, inte kan ta arvet finns det en turordning för vem 

som är näst på tur att ärva. 8  Svealagarna grundade sina arvsregler på 

parentalprincipen som även kom att bli den vägledande principen i senare 

arvsordningar. Enligt principen delar man upp släkten i olika avdelningar, s.k. 

parental. 9  Föräldrar med avkomlingar utgör en parental. Vidare används 

istadarätten vid tillämpning av parentalprincipen. Istadarätten innebär att en 

avliden arvinges descendenter, vilket är barn eller andra avkomlingar som 

exempelvis barnbarn, har rätt att inträda i den avlidne förälders ställe och ta det 

arv som föräldern skulle ärvt om han eller hon varit vid liv vid tidpunkten för 

arvlåtarens död.10   

 

Arvsreglerna var kopplade till egendomsformer, där olika regler gällde beroende 

på egendomsformen. Jorden var indelad i två egendomsformer där arvejord var 

den mest skyddsvärda formen då det var jord som tillfallit någon genom arv. 

Avlingejord var den andra egendomsformen vilket var lösöre eller jord som någon 

själv förvärvat genom exempelvis gåva eller köp.11 Som nämnts tidigare var 

arvsreglerna utformade för att kunna behålla jordegendom inom släkten. Det 

gällde både för adeln och bönderna. Kyrkan hade dock ett motstående intresse 

                                                        
7 Önnerfors Trolle – Jorden, Släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen har 
spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og arverettsliga 
utfordringer s. 172.   
8 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 19. 
9 Inger – Svensk rättshistoria s. 35. 
10 Inger – Svensk rättshistoria s. 36.  
Önnerfors Trolle – Jorden, Släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen har 
spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og arverettsliga 
utfordringer s. 173.  
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vilket var att kunna tillgodose kyrkans behov av jordförvärv. Kyrkans intresse i 

jordägande uppnåddes genom att införa testamentsrätt där kyrkan hävdade att 

man kunde testamentera till fromma ändamål utan arvingars medgivande. 

Götalagarnas utformning av testamentsrätten var enligt huvudlottssystemet, där 

arvlåtaren efter huvudtal delar upp kvarlåtenskapen på sig och arvingar. 

Arvlåtaren fick därefter rätt att skänka sin del av arvet till kyrkan. Svealagarna var 

utformade efter arvejordssystemet vilket innebar att arvlåtaren fick förfoga fritt 

över all lösöre och avlingejord till fromma ändamål. Gällande arvejord krävdes 

dock ett medgivande av arvingarna om arvlåtaren ville skänka mer än 1/10. Fanns 

det ett samtycke kunde personen testamentera hur mycket arvejord han eller hon 

ville. Syftade gåvorna till andra skäl än fromma ändamål krävdes det alltid 

samtycke från arvingarna.12 Skälen som talade för att en begränsad testationsfrihet 

skulle råda var att egendom skulle bevaras inom släkten, att bröstarvingar hade ett 

behov av att erhålla kvarlåtenskapen för att kunna försörja sig och därutöver för 

att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna.13  

 

2.1.2 Den omfattande rikslagsstiftningen  

Under kung Magnus Erikssons styre skedde en omfattande rikslagsstiftning runt 

1350 som hade till syfte att ersätta de äldre landskapslagarna. Rikslagsstiftningen 

var en följd av att rikets enande och kungamaktens mer stärkande ställning. Av det 

skälet ersattes den partikulära lagstiftningen som tidigare var gällande. För 

landsbygden gällde en allmän landslag och för städer kom det att gälla en allmän 

stadslag.14 Det var ett laglottsystem som styrde hur arvlåtaren kunde fördela sin 

kvarlåtenskap då en viss andel av förmögenheten inte kunde undandras 

arvingarna.15 Landslagen stadgade att en bröstarvinge till en bonde eller hustru 

ska ärva, sonen med en lott som motsvarade 2/3 och dottern med en lott som 

motsvarade 1/3.16 Det fanns inget stadgat om möjligheten att testamentera i 

landslagen på grund av motståndet till det kyrkliga inflytandet.17 Då det inte fanns 

någon bestämmelse i landslagen om testationsrätt fick landskapslagarnas 

                                                        
12 Hafström – Den svenska familjerättens historia s. 130. 
13 Walin & Lind – Kommentar till ärvdabalken Del I s. 200. 
14 Inger – Svensk rättshistoria s. 17. 
15 Inger – Svensk rättshistoria s. 39. 
16 Holmbäck & Wessén – Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning s. 58. 
17 SOU 1925:43 s. 295. 
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föreskrifter tillämpas. 18  Den landskapslag som kom att tillämpas gällande 

testationsrätten var Upplandslagen.19 

 

Stadslagen var till skillnad från landslagen mer jämställd och stadgade att både son 

och dotter har rätt att ärva lika lott om byaman eller dennes hustru avlider.20 

Vidare fanns det, i enlighet med stadslagen, möjlighet att utan begränsningar 

skriva ett testamente om att kvarlåtenskapen skulle gå till fromma ändamål. Hade 

testatorn barn fanns det en rätt att genom testamente ge bort 1/10 av all sin 

egendom, oberoende av om det var fast eller lös egendom. När arvlåtaren inte hade 

efterlämnat barn men andra arvingar hade testator rätt att testamentera bort 1/3 

av kvarlåtenskapen. Fanns det inga barn eller arvingar i landet men arvingar 

utomlands hade testator rätt att testamentera bort 1/2 av sin egendom. För de fall 

då efterlevande barn eller arvingar ville flytta till landet hade testator ingen rätt att 

ge bort hus, gård eller jord. Därmed var stadslagens testationsfrihet mer 

begränsad än landsrätten.21  

 

2.1.3 Samhällsutvecklingens påverkan på arvslagstiftningen 

Då samhällsutvecklingen hade gått framåt ansåg många att de stads-och landslagar 

som fanns var föråldrade. Utbygganden av statsförvaltningen, näringslivets 

expansion och ståndssamhällets utveckling var faktorer som pekade på att det 

behövdes en omarbetning av de gamla lagarna. Det uttrycktes ett behov om att se 

över lagstiftningen.22 Adeln som ägde ungefär två tredjedelar av all jord i riket 

hade nu ett intresse av att ha specialreglering för att kunna sammanhålla sin jord. 

Därmed utfärdade adeln privilegier som stadgade att adelns fasta egendom ska 

fördelas efter landsrätten oberoende av var egendomen var belägen. Följden av 

adelns specialreglering blev att söner därmed ärvde mer än döttrar och 

testamentsfriheten blev vidare.23 Det fanns under senare delen av 1600-talet ett 

behov att reglera testamentsrätten till form och innehåll vilket ledde till att 

                                                        
18 Inger – Svensk rättshistoria s. 39. 
19 Walin & Lind – Kommentar till ärvdabalken Del I s. 189. 
20 Holmbäck & Wessén– Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning s. 58. 
21 Holmbäck & Wessén– Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning s. 62. 
22 Inger – Svensk rättshistoria s. 87. 
23 Önnerfors Trolle – Jorden, Släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen 
har spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og 
arverettsliga utfordringer s. 174.   
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förordning 3/7 1686, s.k testamentsstadgan bearbetades fram. I 

testamentsstadgan kvarstod skillnad mellan stads- och landslag gällande 

testamentsfriheten. Enligt landsrätten bestämdes testamentsfriheten på basis av 

egendomens kvalitet medan testamentsfriheten enligt stadsrätten bestämdes 

utifrån kvantitativa premisser.24  Det var bara en myndig man som hade full 

förmåga att upprätta ett testamente. Mannens förmån att kunna testamentera var 

även ett medel för att kunna behålla egendom inom släkten. En kvinna kunde bara 

med mannens råd och samtycke testamentariskt förfoga över sin giftorättsandel 

och enskilda egendom. Kvinnan kunde, om hennes man inte samtyckte, vända sig 

till en domstol för att få en rättslig prövning av saken.25  

 

2.1.4 Laglottens inträde i dagens utformning 

Det var enligt 1734 års lag förbjudet att testamentera bort arvejord. Med detta blev 

det således strängare krav än vad som tidigare gällde enligt såväl landskapslagarna 

som Magnus Erikssons landslag. Det var dock fritt fram att förfoga över avlingejord 

och lösören genom testamente.26 Det vidtogs en ändring av stadsrätten på så sätt 

att i de fall arvlåtaren saknade bröstarvingar så medgavs han rätt att fritt 

disponera över avlingejord och lösören.27 Barn utom äktenskap hade ingen 

arvsrätt efter någon av föräldrarna enligt 1734 års lag.28  

 

Genom förordning 21 december 1857 angående vad i testamente givas må, så ock 

om gåva av fast egendom(vidare förordningen) infördes laglottsystemet så som 

den är formad idag. 29 En följd av förordningen var att arvejordssystemet 

avskaffades. Följden av att arvejordssystemet avskaffades var att det nu inte var 

behövligt att anpassa sitt testamente efter egendomsformen. Testatorn hade full 

testationsfrihet med undantag för laglottsskyddet.30 Laglottsystemet gällde på 

                                                        
24 SOU 1925:43 s. 296. 
25 Inger – Svensk rättshistoria s. 116 f. 
26 SOU 1925:43 s. 296. 
27 SOU 1925:43 s. 297 & 17 Cap. 1 § 1734 års lag. 
28 Prop. 1969:124 s. 59. 
29 Walin & Lind – Kommentar till ärvdabalken Del I s. 200. 
30 Önnerfors Trolle – Jorden, Släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen 
har spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og 
arverettsliga utfordringer s. 186.   
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landet såväl som i staden då förordningen upphävde skillnaderna som innan fanns 

mellan land och stad.31  

 

2.1.5 Snävare arvskrets 

Lagen om arv den 8 juni 1928 som trädde i kraft den 1 januari 1929 upphävde 

bestämmelserna i ovannämnda förordning. Samtidigt slogs det fast i den nya lagen 

att testatorn äger rätt att testamentera bort all sin egendom, med förbehåll för 

bröstarvingarnas rätt till laglott.  Förordningen föreskrev att arvlåtaren enbart 

kunde testamentera bort egendom som inte utgjorde laglotten. Skillnaderna i 

regelverken blir aktuella i de fallen då arvingarna respekterar arvlåtarens sista 

vilja.32 Då lagändringen gjorde det möjligt att förfoga över laglottsdelen för de fall 

arvingarna inte väljer att jämka testamentet. Att förändra laglottsystemet i vidare 

mening var otänkbart då systemet var inträngt i den allmänna folkuppfattningen 

och dess existens var oomtvistad.33  

 

Lagen om arv från 1928 innehöll även en begränsning för hur långt arvsledet 

kunde sträcka sig. Genom lagen begränsades arvsrätten till kusiner så att kusiner 

och mer avlägsna släktingar inte hade arvsrätt. Arvsrätten begränsades på detta 

sätt för att släkten i äldre tid var en mer sluten enhet. Samhällsförändringarna 

hade gjort att avlägsna släktingars arvsrätt föreföll mindre naturligt vid tiden för 

lagändringen. Den trängre familjen hade större betydelse i socialt och ekonomiskt 

hänseende och behovet av hjälp från släkten var inte längre lika viktigt. Med 

begreppet familjen menas en snävare krets, som i princip omfattar det som kallas 

för kärnfamiljen inbegripande föräldrar och barn samt även den närmaste släkten i 

rakt upp- och nedstigande led.  Med denna utveckling kan det vara svårt att förena 

arvsrättens regler där alla släktingar har rätt till arv på grund av blodsband 

oberoende på vad för relation de haft med arvlåtaren. När arvsrätten begränsades 

till att inte omfatta kusiner och avlägsnare släktingar utgick man från att den nya 

ordningen gav uttryck för en arvsrätt som omfattade de släktingar som har 

regelmässig samhörighet.34  

                                                        
31 Inger. Göran – Svensk rättshistoria s. 255. 
32 Inger. Göran – Svensk rättshistoria s. 336. 
33 Prop. 1928:17 s. 69. 
34 Prop. 1928:17 s. 54. 
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2.2 Sammanfattning 

I detta kapitel har den historiska utvecklingen av arvsrätten presenterats 

översiktligt. Det är inte menat att vara en heltäckande historisk genomgång av 

arvsrätten. Avgränsningen har istället skett för att lyfta de viktigaste delarna för 

att få en historisk överblick. Laglotten infördes tidigt i svensk arvsrätt för att 

skydda vissa specifika intressen. Funktionen med detta institut var främst att 

säkra släkten och familjens ekonomiska fortlevnad vid arvlåtarens frånfälle. 

Släktens behov av att erhålla arv var tätt sammankopplat med det rådande 

jordbrukssamhället. Som belysts har det historiskt funnits en ovilja att ha en full 

testamentsfrihet på grund av viljan att skydda släkten. Med samhällsutvecklingen 

har testamentsfriheten utvidgats och arvlåtarens vilja respekteras mer successivt, 

dock med undantag för laglotten. De arvsrättsliga regleringarna som har beskrivits 

i detta kapitel har en gemensam nämnare, ett minimiskydd för den närmaste 

släkten gällande framtida arv. Detta minimiskydd är lagstadgat och utformat som 

ett tvångsarv då det inte är möjligt att frångå denna ordning med några medel.  
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning  

Historiskt har arvet fördelats mellan alla släktingar som var i livet. Detta kunde 

leda till komplicerade uträkningar då det inte fanns en begränsning för hur långt 

arvsrätten kunde sträcka sig. Som innan nämnts under avsnitt 2.1.5 blev den 

arvsberättigade personkretsen snävare till följd av att av kusiner och mer avlägsna 

släktingar förlorade sin arvsrätt. Föräldrabalken har en betydelse i 

arvssammanhang då den legala arvsordningen även idag baseras på släktleden. 

Den som i rättsligt hänseende är att betrakta som släkt har enligt den legala 

arvsordningen även rätt att ärva. Barn ärver sina rättsligt fastställda föräldrar och 

kan inte bli arvlösa då barn alltid har rätt att få ut sin laglott.35 Även om en make 

inte är att släkt i genetisk mening har även deras ställning förstärkts i 

arvssammanhang. Vidare finns det en möjlighet att helt förlora sina arvsrätt 

genom förverkanderegler. Detta innebär att även laglotten går förlorad. Det är 

enbart genom förverkandereglerna rätten till laglotten kan åsidosättas. I detta 

kapitel kommer den legala arvsordningen presenteras där även grundläggande 

arvsrättsliga principer kommer belysas. Den legala ordningen som tas upp i de 

följande avsnitten gäller för de fall ett testamente inte har upprättats. 

 

3.1.1 Arvsordningen  

De grundläggande arvsrättsliga principerna och utformningen av den svenska 

arvsordningen bygger på regleringar som går långt tillbaka i tiden. Det är 

parentalprincipen som är utgångspunkten i frågan om vem som ärver. 

Släktingarna som är arvsberättigade delas upp i arvsklasser, parentelet.  

 

Släktingar som är arvsberättigade i Sverige har delats upp tre arvsklasser. Där den 

första arvsklassen har förtur före de andra arvsklasserna. De som ingår i första 

parentelet enligt 2 kap. 1 § ÄB är arvlåtarens avkomlingar som utgör barn, 

barnbarn osv. Andra arvsklassen innefattar den avlidnes föräldrar och deras 

avkomlingar. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar 

                                                        
35 Mägi & Zimmerman – Stjärnfamiljejuridik, svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt 
perspektiv s. 127. 
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och deras barn. Som innan nämnts beskärs arvsrätten vid kusiner. Det innebär att 

de sista som är arvsberättigade är arvlåtarens mostrar och morbröder samt fastrar 

och farbröder.36 Om första parentelen är tom på grund av att arvlåtaren inte har 

några avkomlingar går arvet vidare till nästa arvsklass i enlighet med principen om 

successio ordinum. Principen innebär att för de fall det finns någon arvsberättigad 

arvinge i ett parentel går man inte vidare till nästa arvsklass. Finns det endast en 

arvsberättigad arvinge i första arvsklassen går hela kvarlåtenskapen till 

vederbörande. Enbart i situationer där en arvsklass är helt uttömd kan man gå 

vidare till nästa arvsklass. Att märka är efterlevandes makes arvsrätt vid sidan av 

de släktskapsgrundade arvsklasserna. Den legala arvsordningen grundar sig, i de 

flesta fall, på genetiska premisser förutom arvsrätt till adoptivbarn och 

efterlevande make. I nästa avsnitt kommer den efterlevande makens arvsrätt att 

behandlas.   

 

En annan grundläggande princip som styr arvsfördelningen är istadarätten. 

Principen innebär att om en arvlåtare efterlämnar en arvinge som är avliden, men 

som i sin tur har lämnat avkomlingar, så träder dessa avkomlingar i arvingens 

ställe i arvshänseende enligt 2 kap. 1 § ÄB. Följande exempel visar hur istadarätten 

fungerar: 

 

A avlider och efterlämnar sitt levande barn B och sitt avlidna barn C:s 

avkomlingar c1 c2 c3. I denna situation tar A:s barn lika lott som utgör 

½ men då C är avliden tar avkomlingarna arvet i dennes ställe med en 

varsin lott på 1/6.  

 

Uträkningen av C:s avkomlingars arvslott, d.v.s. kvotdelen som avkomlingarna har 

rätt till, grundar sig på en princip som kompletterar istadarätten och 

parentalprincipen som kallas för stirpalgrundsatsen. Denna princip utgår från att 

en arvlåtare inte vill missgynna någon arvsberättigad släkting och att arvet 

därmed ska fördelas rättvist. Varje gren inom en arvsklass ska ta lika stor del av 

kvarlåtenskapen.37   

                                                        
36 Prop. 1986/87:1 s. 81. 
37 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskapen s. 32. 
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3.1.2 Efterlevande makes arvsrätt 

Den efterlevande maken har i ett historiskt sammanhang inte haft en arvsrättslig 

ställning som har skyddats framför bröstarvingarnas arvsrätt. Det har dock länge 

funnits en arvsrätt för efterlevande make i de fall då bröstarvingar saknas. 

Arvsrätten har då förenats med efterarv för den avlidne makens arvingar i andra 

arvsklassen.38 I samband med att en ny äktenskapsbalk antogs 1 januari 1988 

ändrades den efterlevande makes arvsrätt till den ordningen som gäller idag. 

Samtidigt skedde nämligen en ändring av ÄB som innebar att efterlevande make 

fick arvsrätt framför makarnas gemensamma barn med rätt till efterarv för barnen. 

Vid efterlevande makes död har bröstarvingarna rätt att få ut sitt arv från den först 

avlidna föräldern i enlighet med 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Den först avlidna makens 

kvarlåtenskap tillfaller efterlevande maken med fri förfoganderätt som innebär att 

det är fritt att förfoga över de särskilda föremålen men utan rätt att 

testamentariskt disponera över den först avlidna makens ideella andel.39 Innan 

reformen var ordningen att bröstarvingarna hade rätt att ärva före efterlevande 

make och även om makarna hade skrivit ett inbördes testamente hade 

bröstarvingarna rätt att få ut sin laglott vid tidpunkten för den först avlidna 

föräldern.40 I förhållande till särkullbarnen gäller inte denna företrädesrätt för 

efterlevande make(se avsnitt 3.1.3). 

 

Det var den sociala funktionen, främst den ekonomiska tryggheten som var skäl till 

att bröstarvingarna tidigare hade den bästa arvsrätten. Som nämnts var det viktigt 

att släkten ärvde egendom, i synnerhet fast egendom.  Under 1900-talet skedde 

många sociala reformer som urholkade syftet med att bröstarvingar skulle ärva 

före make, vilket främst var den sociala funktionen. Samhällets ansvar för 

individers välfärd blev mer långtgående och familjens grundläggande funktion 

ändrades.41  Det började uppmärksammas att efterlevande make sattes i en svår 

situation på grund av bröstarvingarnas arvsrättsliga företrädesrätt. Svårigheten 

bestod främst i att makarnas bo splittrades vid ett arvsfall. Makarnas behov av att 

                                                        
38 Saldeen – Arvsrätt, en lärobok om arv, boutredning och arvskifte s. 52. 
39 Saldeen – Arvsrätt, en lärobok om arv, boutredning och arvskifte s. 52. 
40 Prop. 1969:124 s. 75. 
41 Singer – Blodsband, släktskap, försörjning eller kanske kärlek? – Om arvsrättens grund och 
funktion i det postmoderna samhället, Eeg(Red.) – Samfunnsutvikling og arverettsliga utfordringer 
s. 99.  
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få kvarlåtenskapen ansågs vara större än barnens arvsrätt. Det ansågs även mer 

naturligt att barn fick sitt arv efter båda föräldrarnas död.42 En efterlevande makes 

arvsrätt är emellertid inte absolut och skyddet är inte format som laglottssystemet 

där efterlevande maken alltid har rätt till en del. Den avlidne maken kan genom ett 

testamentariskt förordnande modifiera eller till och med upphäva den 

efterlevande makens arvsrätt.43 

 

Det finns dock ett minimiskydd för den efterlevande maken genom den s.k. 

basbeloppsregeln. Skyddsregeln är av betydelse i fall där den avlidne maken har 

förfogat över sin kvarlåtenskap genom testamente, för att utesluta den 

efterlevande makens rätt till arv eller det finns särkullbarn.44 Då den efterlevande 

maken har rätt att överta kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt under sin livstid 

finns det inget behov av skyddsregeln när makarna enbart har gemensamma 

bröstarvingar. Dock finns det ett behov av skyddsregeln för de fall arvlåtaren har 

upprättat ett testamente som avskärmar den efterlevande makens arvsrätt. I 3 kap. 

1 § 2 st. ÄB finner man basbeloppsregeln där det framgår att den efterlevande 

maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt 

kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med 

egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den 

makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente 

av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt 

för den efterlevande maken som avses i detta stycke. Ett basbelopp uppgår 2016 

till 44300 kr, vilket innebär att efterlevande maken har rätt till ett totalbelopp om 

177 200 kr.45 

 

 Basbeloppsregeln är fastslagen i ÄB och är en arvsrättslig garantiregel. I första 

hand ska efterlevande makes behov tillgodoses genom bodelningen som företas 

innan fördelningen av kvarlåtenskapen. Om värdet av egendom som efterlevande 

                                                        
42 Prop. 1986/87:1 s. 82. 
43 Prop. 1986/87:1 s. 89. 
44 Prop. 1986/87:1 s. 89. 
45 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-
konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-
Press/392606/. 
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make erhåller understiger fyra basbelopp ska det som fattas utgå ur 

kvarlåtenskapen. Det belopp som tillfaller efterlevande make på grund av 

basbeloppsregeln räknas som ett arv efter den först avlidna maken. Det innebär att 

den avlidna makens arvingar har rätt till efterarv och den efterlevande maken 

innehar värdet med fri förfoganderätt.46 

 

3.1.3 Särkullbarn 

En efterlevande makes företrädesrätt gäller inte i förhållande till särkullbarn, 

vilket avses bröstarvinge till den först avlidne maken. Om makarna inte har några 

gemensamma barn ärver den avlidnes särkullbarn före den efterlevande maken. 

Detta innebär att den efterlevande maken inte har någon rätt till kvarlåtenskapen 

med undantag för basbeloppsregeln som nämnts ovan. Har makarna ett 

inbördestestamente som medger full äganderätt till efterlevande make måste 

bröstarvingar jämka testamentet för att få sin rätt till laglott. Om situationen är 

sådan att det finns gemensamma bröstarvingar får dessa ut sina laglotter när den 

efterlevande maken dör till skillnad från särkullbarnet som får ut sin laglott redan 

vid den först avlidne makens frånfälle. Resultatet blir därmed olika beroende på 

om det är makarnas gemensamma bröstarvingar eller om det är en bröstarvinge 

bara till den avlidne maken. Det kan ifrågasättas varför särkullbarnen har fått 

denna rätt före gemensamma bröstarvingar. Då hela reformen från 1987 var att 

stärka efterlevande makes arvsrätt kan det, med tanke på särkullbarnens rätt, 

anses vara ett skydd som inte är tillräckligt. Då särkullbarnen har en rätt att i vart 

fall få ut sin laglott vid sin förälders frånfälle försätts efterlevande make i samma 

situation som innan reformen. Det finns enligt 3 kap. 9 § ÄB en möjlighet för 

särkullbarn att avstå från arv till förmån för efterlevande make men då med en rätt 

till efterarv så som bröstarvingar. Vid avstående från arv ska särkullbarnet ange 

att det är till förmån för den efterlevande maken i annat fall kan kommer det tolkas 

som om barnet helt avstår från sin rätt till arv.47  

 

 

                                                        
46 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 81. 
47 Inger – Svensk rättshistoria s. 335. 
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3.1.4 Förverkande av arvsrätt 

Det är även av intresse att kort nämna reglerna kring förverkande av arvsrätt då 

dessa regler kan påverka en bröstarvinges rätt till att få ut sin laglott. Det finns 

sedan länge en bestämmelse om förverkande av arv i vår rättsordning. Principen 

fanns redan i 1734 års lag och har därefter följt med i alla arvslagar som utvecklats 

efter det.48 Den som uppsåtligen har dödat någon har inte rätt att ärva eller ta 

testamente efter den döde, vilket framgår idag i 15 kap. 1 § ÄB. En gärningsman 

har vidare inte rätt att genom istadarätten träda i offrets ställe om denne skulle 

vara arvinge eller testamentstagare efter någon annan. Även i fall då 

gärningsmannen har orsakat någons död genom en uppsåtlig gärning som 

innefattar våld på den dödes person och som utgjort brott för vilket lindrigare 

straff än fängelse i ett år inte är föreskrivet kan leda till att arvsrätten förverkas. 

Rätten till arv går förlorad och det innebär därmed att gärningsmannen inte heller 

har rätt till laglotten. 49  Det finns även undantag från förverkande om 

gärningsmannen är under femton år när gärningen begås. Även om det föreligger 

synnerliga skäl kan undantag göras från förverkande. Ett sådant skäl kan vara att 

en person handlade i nödvärn, 15 kap. 1 § 3-4 st. ÄB. Vid fördelningen av 

kvarlåtenskapen i fall då någons rätt har förverkats utgår man från att 

gärningsmannen hade dött före arvlåtaren, 15 kap. 4 § ÄB.50 Arvingar till 

gärningsmannen förlorar dock inte sin arvsrätt. En avkomling till gärningsmannen 

har rätt att träda in i förövarens ställe och ärva i enlighet med istadarätten. Detta 

är en princip som går att härleda långt bak i tiden, där man ansåg att en persons 

oförrätter inte ska påverka andra arvingars arvsrätt.51  

 

3.2 Sammanfattning 

I detta avsnitt har avsikten varit att översiktligt presentera den legala 

arvsordningen. Det ger bakgrund av hur den legala rätten ser ut. Det ger en 

förståelse för nästkommande avsnitt som behandlar laglottsinstitutet. Av detta 

kapitel har det framgått att den svenska arvsordningen är starkt kopplad till 

                                                        
48 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 432. 
49 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 51. 
50 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 52. 
51 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 440 & NJA II 
1928 s. 267. 
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släktskap. Utgångspunkten i det successionsrättsliga regelverket är att en arvlåtare 

vill behandla sina arvingar lika. Detta framgår genom de arvsrättsliga principerna 

som har presenterats i avsnitt 3.1.1. Den efterlevande maken är dock 

arvsberättigad även fast det saknas ett släktband till arvlåtaren. Efter en reform 

ansåg efterlevande maken vara särskild skyddsvärd i arvshänseende och reglerna 

ändrades på grund av detta. Efterlevande make fick arvsrätt före gemensamma 

bröstarvingar dock inte i förhållande till särkullbarn. Under utvecklingen av de nya 

reglerna diskuterades risken för att särkullbarn skulle missgynnas. Detta mynnade 

ut i att man beslöt att särkullbarn har arvsrätt före den efterlevande maken. 

Särkullbarnens arvsrätt för den efterlevande makens kan ge upphov till en rad 

problem.  Det största problemet är att den efterlevande maken kan bli tvungen att 

lösa ut särkullbarnen genom att lämna sitt och sin avlidne makes gemensamma 

hem. Vidare behandlades även bestämmelserna om förverkande av arvsrätt. 

Förverkandereglerna omnämns för att visa att arvsrätten i Sverige anses vara 

väldigt stark. En person måste ha företagit en grov handling för att det ska leda till 

att man förlora sin arvsrätt och därmed även rätten till sin laglott. Rätten till 

laglotten kan enbart åsidosättas genom att förverkandereglerna är tillämplig. 
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4 Laglottssystemet 

4.1 Inledning 

Som framgått under kapitel 2 har principen om att bröstarvingar ska få en del av 

kvarlåtenskapen gällt sedan medeltiden. Denna lagstadgade rätt till en kvotdel av 

kvarlåtenskapen har varit utformad på olika sätt. Testationsfriheten har, på ett 

eller annat sätt, varit begränsad för att tillgodose bröstarvingars rätt till arv. Detta 

för att säkra att en arvlåtare inte förordnar om sin kvarlåtenskap till förmån för 

någon annan utomstående. Principen om att bröstarvingar har en rätt till en del av 

kvarlåtenskapen från sina föräldrar gäller än idag i form av laglottsskyddet. Detta 

kapitel är en genomgång av hur laglottsskyddet är reglerat i svensk rätt. Även 

reglerna som har utvecklats för att motverka att en arvlåtare kringgår reglerna om 

laglotten kommer tas upp. Då testationsfriheten är det motstående intresset till 

laglotten har jag valt att ha med delen om testamentsrätt i detta kapitel.  

 

4.1.1 Laglotten  

Laglottssystemet infördes i svensk rätt år 1857 genom förordningen angående vad 

i testamente givas må, så ock om gåva av fast egendom, som tidigare nämnts under 

avsnitt 2.1.4. Det är enbart bröstarvingar som har en laglottsskyddad arvsrätt. Den 

del av en arvinges arvslott som inte kan testamenteras bort utgör arvingens 

laglott. Storleken på laglotten är enligt 7 kap. 1 § ÄB hälften av arvslotten. Hälften 

av kvarlåtenskapen utgör därmed summan av laglotten. Den andra delen av 

kvarlåtenskapen kallas för den disponibla kvoten då arvlåtaren fritt får förfoga 

över den delen genom testamente. Vilket innebär att den disponibla kvoten kan 

arvlåtaren förordna till förmån för vem som helst. Följande exempel tydliggör hur 

man räknar ut laglotten;  

 

A avlider och har två bröstarvingar B och C. Kvarlåtenskapen efter A 

uppgår till 1 000 000 kr. Det framgår i ett testamente att A vill att all 

dennes kvarlåtenskap ska tillfalla cancerfonden. B och C:s arvslott är 

500 000 kr var men på grund av testamentet får B och C, efter 

jämkning, ut sin laglott som i detta fall uppgår till 250 000 kr var, vilket 

utgör halva arvslotten.  
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En bröstarvinge som vill få ut sin laglott har ingen en rätt att fritt välja föremål 

eller andelar i tillgångar ur arvlåtarens kvarlåtenskap. Laglotten är en värderätt 

som är uppfylld så snart en arvinge har fått egendom som uppgår till halva 

arvslotten.52 Den egendom som bröstarvinge erbjuds ska dock kunna disponeras 

fritt och inte vara befäst med exempelvis en nyttjanderätt.53 Laglottskyddet har 

ingen beloppsbegränsning. Laglotten räknas ut i varje enskilt fall när värdet på 

kvarlåtenskapen är fastställd och därefter har bröstarvingen rätt till halva 

arvslotten.54 Laglottskyddet blir inte automatiskt gällande om det finns ett 

testamente som inskränker på laglotten. Det krävs enligt 7 kap. 3 § ÄB att en 

arvinge begär jämkning av testamentet inom en viss tid. Jämkning ska ske inom 

sex månader från det att bröstarvingen blivit delgiven ett testamente. Begäran om 

jämkning kan ske antingen direkt till testamentstagaren eller genom att talan 

väcks mot denne. Testamentet blir gällande trots att det inskränker på laglotten 

om det inte klandras.55  

 

Effekten av laglottsreglerna på testamentariska förordnande är olika beroende på 

vem som är testamentstagare. När testamentet är till förmån för en bröstarvinge 

eller en utomstående har bröstarvinge rätt att få ut sin laglott vid den först avlidne 

förälderns frånfälle. Tanken bakom denna ordning är att om arvlåtaren genom 

testamente begränsat den efterlevande makens arvsrätt, kommer den efterlevande 

maken inte att ärva före bröstarvingarna.56 Då laglotten är en enskild rätt saknar 

det betydelse för storleken på laglotten om en eller fler bröstarvingar avstår från 

att begära jämkning av testamentet. Även rätten att klandra ett testamente är 

personlig. Det innebär att bröstarvingars borgenärer inte kan utnyttja denna rätt 

enligt 7 kap. 7 § ÄB.   

 

4.1.2 Förskott på arv 

Det är inte enbart barnens rätt att ärva som ska respekteras utan även barnens 

rätt till lika arvslott bör skyddas. Förskottsreglerna utgår från tanken om att 

                                                        
52 Saldeen & Malmström– Successionsrätt s. 70. 
53 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 117. 
54 Till skillnad från nordiska länder som har en beloppsgräns för hur mycket man kan få ut med 
laglottskyddet. I Norge är laglotten 2/3 av arvslotten men aldrig mer än 1 000 000 norska kronor. 
55 Saldeen & Malmström – Successionsrätt s. 71. 
56 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 194. 
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föräldrar i normala fall vill behandla sina barn lika. Det framgår därmed i 6 kap. 1 § 

1 st. ÄB att vad en arvlåtare under sin livstid har gett till sin bröstarvinge ska 

avräknas som förskott på dennes arv om inget annat har föreskrivits eller med 

hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. En förälders gåva till en 

bröstarvinge betraktas som att hon eller han inte velat gynna denne framför andra 

bröstarvingar. Om ett barn har fått en gåva är presumtionen att barnet är skyldig 

att avräkna gåvan som förskott på arv. Gåvan avräknas på den arvslott 

bröstarvingen är berättigad till vid förälderns död.  Mottagaren av gåvan ska vara 

en bröstarvinge för att presumtionen om förskott på arv ska tillämpas. Vid fall där 

det är fråga om förskott till annan bröstarvinge än barn, vilket i regel gäller 

arvlåtarens barnbarn, gäller inte den antagna presumtionen. Arvlåtarens vilja 

antas inte vara att gåvan ska avräknas om den givits när barnbarnets mamma eller 

pappa levde men avlidit före arvlåtaren. Det finns därmed inte heller en 

avräkningsskyldighet i dessa fall.  Anledningen till denna ordning är att arvlåtaren 

vid gåvans tidpunkt ska räkna med att det är vederbörandes arvinge och därmed 

anta att avräkning ska företas.  

 

För att presumtionen ska vara tillämplig krävs det även att bröstarvingen har fått 

en gåva. Det är en extensiv tolkning av gåvobegreppet där även benefika 

dispositioner i vidare mening faller in under tillämpningsområdet. Vad som räknas 

som benefika dispositioner är till exempel om arvlåtaren säljer något till 

underpris, betalning av skuld eller efterskänkande av fordran osv.57 Sedvanliga 

gåvor till bröstarvinge och utgifter för utbildning och uppehälle ska inte avräknas 

enligt 6 kap. 2 § ÄB. Slutligen ska hänsyn till arvlåtarens avsikt beaktas. För att 

presumtionen om förskott på arv ska bli tillämplig ska det även framgå att 

arvlåtaren inte har avsett något annat. Presumtionen kan brytas om det visas att 

förälderns avsikt var att gynna bröstarvingen och därmed ska ingen avräkning ske. 

Genom en särskild föreskrift kan arvlåtaren få det att framgå att gåvan inte ska 

avräknas som förskott på arv. Vid gåvor av fastigheter är det vanligt att avsikten 

framgår i gåvobrevet under en klausul. Det är dock inte ett krav att föreskriften 

görs genom ett gåvobrev eller annan formell handling. Så länge avsikten framgår 

                                                        
57 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 157 ff. 
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av omständigheterna är det tillräckligt. Arvlåtaren kan bryta presumtionen för 

avräkningsskyldigheten när som helst och inte enbart vid gåvotillfället.58 

 

4.1.3 Förstärkt laglottsskydd 

Det förstärkta laglottsskyddet har till syfte att motverka att en arvlåtare kringgår 

laglottsreglerna genom att, istället för att upprätta ett testamente, skänker bort 

sina tillgångar under sin levnadstid. I 7 kap. 4 § ÄB stadgas ett skydd mot gåvor 

som till syftet är att likställa med testamente, ad mortis causa. Inom 

bestämmelsens tillämpningsområde faller gåvor eller benefika dispositioner.59 I 

NJA 1973 s. 687 framgår det, till skillnad från reglerna om förskott på arv, att ingen 

konkret avsikt krävs för att undgå laglottskyddet i det enskilda fallet för att regeln 

om förstärkt laglottsskydd ska vara tillämplig. Den första förutsättningen som ska 

vara uppfylld för att reglerna om förstärkt laglottsskydd ska vara tillämplig är att 

arvlåtaren har bortgivit egendom. Det är i likhet med reglerna om förskott på arv 

ett extensivt gåvobegrepp där det inte bara är gåvor som avses utan även benefika 

dispositioner i vidare mening faller inom tillämpningsområdet.60  

 

Det förstärkta laglottsskyddet gäller även gåvor till andra än arvingar till skillnad 

från reglerna om förskott på arv. Bestämmelsen har därmed utgjort ett skydd för 

särkullbarn där dennes förälder har överfört tillgångar till sin nya make. I NJA 

1985 s.414 fick ett särkullbarn skydd mot en del transaktioner som dennes 

förälder hade företagit så att makarnas giftorättsgods till stora delar blev makans 

enskilda egendom. 

 

Det krävs vidare att gåvan är för dödfalls skull och därmed att jämställa med 

testamente. Givarens avsikt ska med andra ord vara att ordna successionen.61 Till 

skillnad från vad som gäller enligt reglerna om förskott på arv. Det finns två 

situationer enligt bestämmelsen då ett givande av gåva syftar till att jämställa med 

testamente. Ena situationen är att arvlåtaren har givit egendom under sådana 

omständigheter att den syftar till att jämställa med testamente. Det kan vara 

                                                        
58 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 161. 
59 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 219. 
60 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 221. 
61 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 117. 
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situationer där arvlåtaren ligger på dödsbädden eller väntar döden inom kort. 

Även gåvor som givits när arvlåtaren har varit väldigt sjuk men sedermera blivit 

frisk kan även fall inom bestämmelsens tillämpningsområde. En relevant 

omständighet som ska beaktas är arvlåtarens ålder vid tidpunkten för 

gåvotillfället. För att gåvan ska anses syfta till att jämställa med ett testamente ska 

det inte ha förflutit för lång tid mellan gåvotillfället och dödsfallet.62  

 

Den andra situationen enligt 7 kap. 4 § ÄB rör gåvor som givits bort under sådana 

villkor att de har till syfte att jämställa med testamente. Det kan vara att arvlåtaren 

har givit egendom men förbehållit sig nyttjanderätt under sin livstid eller att 

givaren på annat vis inte gör någon kännbar uppoffring.63 Arvlåtaren behöver inte 

föreskriva villkoret i till exempel en gåvohandling. Det räcker att arvlåtaren rent 

faktiskt får behålla nyttan av den bortgivna egendomen. Vid detta fall läggs inte 

lika stor vikt vid tiden mellan gåvotillfället och dödsfallet. Dock ska det kunna 

antas att arvlåtarens avsikt var att ordna successionen. Om det visar sig att 7 kap. 4 

§ ÄB är tillämplig ska värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen 

av laglotten och därefter räknas laglotten ut på sedvanligt sätt. Det är gåvans 

marknadsvärde vid tidpunkten för när boet är utrett som är relevant vid 

uträkningen. Detta är en viktig skillnad från reglerna om förskott på arv som utgår 

från värdet av gåvan vid gåvotillfället. För att bröstarvinge ska få ut sin laglott 

måste denne begära jämkning av gåvan.64 Det finns en undantagsregel i samma 

bestämmelse där det stadgas att laglottsreglerna inte ska tillämpas om det finns 

särskilda skäl däremot. Vad som kan anses utgöra särskilda skäl är om 

tillämpningen av huvudregeln skulle vara för hård mot gåvotagaren. Ett exempel 

på vad som kan utgöra särskilda skäl är om gåvomottagaren ökat värdet på 

egendomen genom egna insatser. Vid ett en sådan situation kan hela eller delar av 

gåvans värde undantas från laglottsberäkningen. Situationer som inte anses falla 

inom tillämpningsområdet för undantaget är om arvlåtaren och den 

laglottsberättigade har en bristande social kontakt. Även i fall där bröstarvingen 

har burit sig illa åt mot arvlåtaren har det inte ansetts utgöra särskilda skäl.65 

                                                        
62 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 221. 
63 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 222. 
64 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 226. 
65 Walin & Lind – Ärvdabalken, en kommentar. Del I (1-17 kap.) Arv och testamente s. 226. 
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4.1.4 Testamentsrätt 

Det stadgas i Sveriges grundlag 2 kap. 15 § 1 st. Regeringsformen(1974:152)(RF) 

att var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå från den till 

de allmänna eller någon enskild. Denna huvudregel har ett undantag för de fall 

tvånget leder till att tillgodose angelägna allmänna intressen. Då det stadgas i 

svenska grundlagen att en individs egendom är tryggad kan det anses att rätten till 

laglott strider mot bestämmelsen.   

 

Ett testamente är den enda rättshandling för dödsfall skull, s.k. dödsrättshandling, 

som är tillåten i svensk rätt. Vill en person fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt 

än vad de legala reglerna fastställer är det möjligt genom att vederbörande 

upprättar ett testamente. Ett testamente brukar förklaras som en arvlåtares sista 

yttersta vilja.66 En person kan enligt 17 kap. 3 § inte disponera över sin 

kvarlåtenskap genom ett bindande avtal.  I 10 kap. 1 § ÄB stadgas de 

grundläggande formkraven för ett testamente. Ett testamente ska upprättas 

skriftligen med två vittnen. Testator ska under vittnenas samtidiga närvaro 

underteckna testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift i efterhand. 

Vittnena ska även med sina namn bestyrka handlingen. Testator är inte tvungen 

att låta vittnena veta innehållet men ska dock tillkännagiva att handlingen är ett 

testamente.   

 

 Grundproblematiken inom testamentsrätten är motsättningarna mellan den legala 

arvsordningen där bröstarvingarna har ett anspråk på arv och arvlåtarens vilja att 

kunna bestämma över sin kvarlåtenskap genom testamente.67 En grundläggande 

princip inom rättsområdet är testationsfriheten. Denna princip innebär att en 

person ska, genom ett testamente, vara fri att förfoga över sin kvarlåtenskap.68 Att 

genom testamente kunna förfoga över sin egendom sammanhänger med 

äganderätten. Egendomen som omfattas av ett testamentariskt förordnande 

behöver inte innehas med äganderätt i sakrättslig mening. Arvlåtarens 

förordnande kan antingen vara universellt eller avse bestämd egendom. Ett 

universellt förordnande innebär att en person utses att vara delaktig i dödsboet 
                                                        
66 Agell – Testamentsrätt, en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull s. 11. 
67 Källström – Om testamentsförordnande s. 11. 
68 Källström – Om testamentsförordnande s. 30. 



 31 

och dess förvaltning. Arvlåtaren utser denna person till arvinge som är att 

jämställa med de legala arvingarna. Är det frågan om ett universellt förordnande 

har personen som utsetts rätt till en nettoförmögenhetsmassa och inte en bestämd 

egendom.  

 

Såväl lös som fast egendom kan utgöra legat vilket då benämns som saklegat. 

Vidare kan även pengar vara legat och benämns som penninglegat. Förordnande 

om saklegat eller penningslegat hänför sig till en viss bestämd sak eller pengar.69 

När ett testamente kränker en arvinges laglott finns det några tolkningsregler. 

Innehåller ett testamente flera förordnande som inte kan verkställas, på grund av 

att det skulle kränka en bröstarvinges laglott, finns det en rangordning enligt 7 

kap. 3 § 1 st. ÄB. Legat utgår före universellt förordnande och för de fall laglotten 

är kränkt får legat ge vika. Skulle arvlåtarens vilja visa att en annan rangordning är 

önskvärd går man självfallet enligt den linjen, med undantag för laglotten.  

 

4.2 Sammanfattning 

Laglottssystemet har varit ett självklart inslag i svensk arvsrätt långt tillbaka i 

tiden. Kapitlet har haft till syfte att presentera den tekniska konstruktionen 

gällande laglotten. Storleken och uträknandet av laglotten framställs till en början. 

Vidare klarläggs det att laglotten är en värderätt som innebär att en arvinge inte 

har en möjlighet att bestämma en bestämd egendom för att skyddet ska uppnås. 

Det framgår även att laglotten är personlig och det är enbart den 

laglottsberättigade som kan klandra ett testamente för att ta del av sin rätt. Även i 

detta kapitel belyses likhetstänkandet. Med bestämmelser som förskott på arv har 

lagstiftaren täckt upp situationer där arvlåtaren genom gåva till en bröstarvinge 

förfördelat en annan arvinges laglottsrätt. Det finns en presumtion att gåvans 

värde ska räknas till kvarlåtenskapen om inget annat föreskrivs eller framgår av 

omständigheterna. Förutom reglerna om förskott på arv finns även 

bestämmelserna om förstärkt laglottsskydd. Detta skydd har till syfte att motverka 

att en arvlåtare kringgår reglerna om laglott genom att skänka gåvor till 

bröstarvingar istället för att upprätta ett testamente. Reglerna om testamente har 

                                                        
69 Källström – Om testamentsförordnande s. 55. 
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presenterats för att visa motsättningarna mellan den legala rätten kontra 

arvlåtarens vilja. Även vissa tolkningsregler för hur man ska fördela 

kvarlåtenskapen när ett testamente har upprättats presenterats för att visa vems 

rätt som är mest skyddsvärd i sådana sammanhang.  
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5 Engelsk rätt 

5.1 Inledning 

Detta kapitel har till syfte att redogöra för engelsk arvsrätt. Engelsk rätt har valts 

framförallt för att laglottsinstitutet inte finns i England. Det kan därför vara av 

intresse att undersöka hur man i England valt att lösa olika arvsrättsliga frågor.  

Utgångspunkten i engelsk arvsrätt är full testationsfrihet. Detta är också en 

ordning som emellanåt har föreslagits som alternativ lösning till den nuvarande 

ordningen i svensk rätt. Av särskilt intresse är den rättsutveckling som har skett 

inom den engelska arvsrätten där man börjar utveckla en praxis som stadgar att 

vissa personkretsar ändå har en rätt att ärva. Detta innebär i praktiken en 

inskränkning testationsfriheten till förmån för, en ordning som historiskt är 

främmande för Storbritannien. 

 

5.2 Bakgrund 

För att förstå hur engelsk arvsrätt är utformad är det av intresse att kort belysa 

den rättshistoriska bakgrunden. Europa är uppdelat främst i två olika grupper av 

rättssystem. Uppdelningen brukar vanligtvis göras mellan common law systemet 

som tillämpas av de anglosaxiska länderna som exempelvis England, USA och 

Irland. Även forna kolonier har, mer eller mindre, common law systemet som 

rättstradition där Indien kan nämnas som exempel. De flesta europeiska länder 

använder dock inte detta rättssystem utan utgår från ett system som benämns civil 

law. Civil law systemet härstammar från den romerska rätten.  

 

Utöver dessa två huvudgrupper finns det även ett system i Skandinavien som är 

mer av en ”hybrid”. Det är ett rättssystem som varken kan falla under civil law 

systemet eller common law systemet utan är en blandning av dessa rättssystem. 

Detta hybridsystem har en egen autonom karaktär.70 En skillnad mellan dessa 

system är att i enlighet med civil law systemet utgår juristen till största mån efter 

lagstiftning och tolkning i enlighet med den. Även om det förekommer vägledande 

prejudikat inom civil law systemet är detta inte den främsta rättskällan. Domarens 

                                                        
70 Matthews, Perspective 5 comparative law – United kingdom, Castelein, Christoph, Foqué, René, 
Verbeke, Alain (eds) – Imperative inheritance law in a late-modern society s. 124. 
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främsta roll är att vara rättskipande i enlighet med lagstiftarnas lagar.  Common 

law systemet utgår i hög grad från olika prejudikat och andra rättsfall som ska vara 

vägledande för den fortsatta rättstillämpningen. Domare har i större utsträckning 

en rättsskapande roll inom common law systemet.71       

 

5.2.1 Fast egendom 

Under feodalsamhällets styre i England var det av störst intresse att kunna styra 

över den fasta egendomen. Det var oftast personer som hade tjänat landet på ett 

eller annat sätt som fick en rätt till användning av landet. Personkretsen som 

omfattades av dessa regler var exempelvis militärer. Då användandet av marken  

var kopplat till en person som tjänat landet innebar det i praktiken att manlig 

arvinge föredrogs före en kvinnlig. För att undvika att kvarlåtenskapen skulle 

delas i allt för många delar skulle det finnas enbart en arvtagare i arvsordningen 

vilket vanligtvis var den äldsta arvingen. Initialt var reglerna om uppdelningen av 

fast egendom lagstadgat och det fanns ingen rätt för arrendatorn att testamentera 

bort till förmån för andra släktingar eller någon annan utomstående. Med tiden 

utvecklades dock en full testationsfrihet med några få undantag.72 

 

5.2.2 Lös egendom 

Gällande lös egendom har det historiskt funnits ett ”tvångsarv” långt tillbaka i 

många delar av England. Det är olika lokala sedvänjor runtom i landet som var 

bakgrunden till reglerna gällande lös egendom. Den vanligaste uppdelningen 

gjordes i tre delar, där en tredjedel gick till efterlevande make, en tredjedel till 

barnen och den sista delen kunde arvlåtaren fritt förordna om i testamente. Med 

tiden utvecklade även en full testationsfrihet gällande lös egendom. Det fanns 

främst två fördelar med testationsfriheten, där den första fördelen var att föräldrar 

kunde kontrollera sina barns beteenden om möjligheten att kunna göra sina barn 

arvlösa fanns. Andra skälet var att en landägare kunde bibehålla den fasta 

egendomen inom familjen. Genom att förordna den hela fasta egendomen till en 

arvinge, oftast den äldsta sonen, och ge en ekonomisk kompensation till de andra 

                                                        
71 Zweigert & Kötz – An introduction to comparative law s. 181. 
72 Matthews, Perspective 5 comparative law – United kingdom, Castelein, Christoph, Foqué, René, 
Verbeke, Alain (eds) – Imperative inheritance law in a late-modern society s. 130. 
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barnen. Här visar det på en väldig kontrast till svensk rätt där en bröstarvinge kan 

behandla sina föräldrar väldigt illa utan en möjlighet för föräldrarna att göra 

barnet arvlös på grund av laglotten.73 Som tidigare nämnts är laglotten en 

värderätt. Skulle en förälder vilja testamentera sin fasta egendom till endast en 

bröstarvinge måste de andra få en ekonomisk kompensation som uppgår till 

värdet av laglotten. I praktiken är det den bröstarvinge som har fått egendomen 

som behöver lösa ut de andra bröstarvingarna. Problematiken är att bröstarvingen 

som ska lösa ut bröstarvingarna inte många gånger har råd att göra det och 

behöver således sälja egendomen.  

 

5.2.3 Reformering av arvsrätten 

1925 reformerades arvsrätten och specifikt den delen som behandlade 

testamentsfriheten. Reformen hade till syfte att underlätta en översyn av 

regelverket. Vid utformningen utgick man inte från vad som generellt skulle vara 

av samhällsintresse.  Utgångspunkten för reformen var en studie. Studien som låg 

till grund för reformen behandlade vad engelska testatorer de facto hade förordnat 

i sina testamenten de senaste 25 åren. Testet utgick från vad individer från 

medelklassen hade förordnat om i sina testamenten. Som många andra regler som 

är kopplade till en viss samhällsperiod kan det ifrågasättas om reglerna är 

passande i dagens samhälle. Med tanke på samhällsutvecklingen sedan reformen 

kan det vara av intresse att se över regelverket. Speciellt med tanke på personerna 

som studien utgick från hade full testationsfrihet. Med andra ord har engelsk rätt 

utgått i stor mån från vad en majoritet av arvlåtare förordnar. Denna utgångspunkt 

står i stor kontrast till civil law systemet, där arvet till stor del är kopplad till 

familjens och samhällens intressen och behov. Testators vilja tillgodoses därmed 

inte i lika hög grad i länder som utgår från civil law systemet.74  

 

Under tidig 1900-tal ändrades många arvslagar i England. Egendomslagen 

ändrades vilket ledde till att en översyn av arvsrätten skedde. En stor förändring 

var att skillnaden mellan reglerna för fast egendom och lös egendom slogs ihop till 
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ett system. Den viktigaste förändringen var att engelska domstolar fick mandat att 

i begränsad mån åsidosätta testamentariska och icke testamentariska 

dispositioner på grund av att villkoren som formats av arvlåtaren inte ansågs 

rimliga för klagande. Detta gäller oberoende på om klaganden är änka/änkling, 

barn eller annan person i beroendeställning.   En utveckling som historisk ter sig 

främmande för engelsk arvsrätt. När domstolarna fick det utvidgade mandatet att 

begränsa vissa dispositioner möttes det av kritik från engelska jurister. Detta för 

att grundsynen har varit att en person fritt ska få disponera sin egendom.75  

 

5.3 Gällande rätt 

5.3.1 Vem har rätt att klaga? 

Den första förutsättningen som ska vara uppfylld är att den avlidne ska ha sin 

hemvist i England, detta framgår av avdelningen 1 (1) i Inheritance Act 1975. 

Rekvisitet brukar inte vara svårt att avgöra då det är fråga om fakta som kan 

klargöras relativt enkelt. Vidare har klagande sex månader på sig, efter godkänd 

bouppteckning, att vidta sitt anspråk enligt avdelning 4. De som kan klaga på ett 

testamente enligt avdelning 1 (a)(b) är efterlevande make eller annan civilrättslig 

giltig partner, föredetta maka/make som inte har gift om sig eller påbörjat en 

annan relation, sambor under vissa förutsättningar. Vidare kan även barn, 

personer som blivit behandlade som barn till familjen exempelvis styvbarn eller 

annan person i beroendeställning som helt eller delvis har blivit försörjd av den 

avlidne klaga på ett testamente enligt avdelningen 1 (ba)(c)(d)(e). Även om ett 

äktenskap visar sig, av olika anledningar, vara ogiltigt men att änkan eller 

änklingen har ingått äktenskapet i god tro gäller dessa regler. Vidare ska två 

personer, för att uppfylla sambokriteriet, ha bott med varandra i två år som makar 

eller i ett partnerskap.  
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5.3.2 Domstolens avvägning 

Matthews menar att den engelska arvsrätten mer komplicerad än vad man till en 

början tror. Testationsfriheten är utgångspunkten men denna frihet är under 

tillbakagång på grund av rådande rättspraxis. Lagstiftningen har inte till syfte att 

ge domstolarna en oinskränkt rätt till att ändra villkoren i ett testamente När en 

person gör ett anspråk prövar engelska domstolar frågan i två steg. Först tar 

domstolen ställning till om villkoret i testamentet eller utfallet enligt den legala 

rätten för de fall då ett testamente inte har upprättats är finansiellt rimligt för den 

klagande. Om villkoret inte är rimligt för den klagande tar domstolen därefter 

ställning till hur villkoret bör se ut.76 . Domstolen ingriper enbart i fall där 

fördelning av kvarlåtenskapen inte uppfyller kravet om att det ska vara ett rimligt 

finansiellt villkor för klagande.77   

 

Prövningen om villkoret är rimligt hanteras olika beroende på vem klaganden är. 

Är klagande en änka eller änkling eller annan civilrättsligt giltig partner är 

villkoret rimligt enligt avdelning 1 (2)(a),(aa) i Inheritance Act 1975 under alla 

omständigheter oberoende på om det är för efterlevande makes underhåll eller 

inte. För andra klaganden är villkoret rimligt under alla omständigheter om det är 

för personens underhåll enligt avdelning 1 (2)(b). Skillnaden mellan grupperna är 

att om det handlar om en efterlevande make spelar det ingen roll om det 

finansiella villkoret är för underhåll eller inte. För att det ska gälla för den andra 

gruppen ska det vara för att tillgodose dennes rätt till underhåll.78  

 

5.3.3 Faktorer som påverkar domstolens bedömning 

Domstolen lägger vikt vid olika faktorer för att bedöma rimligheten av 

testamentsvillkoren. Dessa faktorer måste domstolen beakta i varje enskild 

prövning.79 I avdelning 3 (1) i Inheritance Act 1975 framgår det att domstolen 

först ska beakta det finansiella behovet och resurser för den klagande både i nutid 

och i framtiden. Vidare ser man till det finansiella behovet och resurser för alla 
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andra klaganden. Därefter ser man till det finansiella behovet i nutid och framtiden 

för testamentstagaren. Sedan bedömer domstolen den förmodande förpliktelsen 

och ansvaret arvlåtaren har gentemot klaganden eller testamentstagaren. 

Storleken av kvarlåtenskapen har även en betydelse i detta sammanhang. 

Ytterligare en faktor som domstolen beaktar är fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning som klagande kan ha. Slutligen ser man även efter andra 

omständigheter som domstolen tycker är relevant, exempelvis en parts 

uppförande. För de fall arvlåtaren har varit gift och klagande är den efterlevande 

maken/makan ska domstolen beakta ytterligare faktorer så som ålder på klagande, 

äktenskapets längd och vad klagande har bidragit till den avlidnes familjs 

försörjning. I fall där man hanterar klagomål från änka eller änkling är det troligt 

att domstolen hanterar klagomålet som om det vore en skilsmässa. I 

skilsmässodomarna från England är resultaten generösa för klaganden oberoende 

av om den efterlevande maken är i behov av pengarna eller inte.80 

 

Här ser man en skiljelinje mellan common law systemet och civil law systemet som 

är av intresse. Personkretsen som kan klaga på ett arvsutfall behöver inte alla 

gånger vara en person som har ett blodsband eller ha ett legalt band med 

arvlåtaren för att få möjligheten att jämka ett testamente. Maka/make och barn 

har enligt civil law systemet, i de flesta fall, rätt till en del av kvarlåtenskapen. 

Common law systemet är på det sättet mer oförutsägbart då det kan bli en kännbar 

ekonomisk risk att väcka en talan. Då det är alltid en behovsprövning som företas 

av domstolen.81 

 

 När anspråket kommer från efterlevande make har den traditionella synen från 

domstolarna varit att minimum anspråket för änka/änkling ska vara av sådant slag 

för att avlasta den efterlevande makens ångest inför framtiden. Samtidigt vill 

domstolen att testators vilja ska uppfyllas. När det är vuxna barn som företar 

anspråket har barnen bara rätt till en del om det är för deras underhåll. Starkaste 

argumentet för en sådan ordning är att det ter sig främmande att någon ska 
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förordna något till dig om du är kapabel till att försörja dig själv.  Matthews menar 

att detta argument är väldigt vanligt från en jurist som är skolad inom common 

law systemet och att denna syn sannolikt inte skulle delas av en person som 

praktiserar civil law system.82 Frågan är om denna syn är främmande för en jurist 

som är skolad inom civil law systemet. Med tanke på vad som har tagits upp inom 

ramen för denna uppsats anser jag att ett av de starkaste argumenten mot 

laglotten är det faktum att arvingen oftast är i medelåldern med egen ordnad 

ekonomi. Därmed faller försörjningsargumentet då det i realiteten inte finns ett 

behov av att bli försörjd. 

 

5.3.3 Vuxna barns anspråk 

För att ett vuxet barn framgångsrikt ska få gehör för ett anspråk finns det praxis 

åskådliggör vad barnet måste visa. Senare praxis visar att domstolen har vidgat 

möjligheten för ett vuxet barn att få ett framgångsrikt anspråk. Om det vuxna 

barnet kan visa att han eller hon inte kan försörja sig själv och att det går att anta 

att den avlidne kände en moralisk förpliktelse att försörja barnet kan det leda till 

ett framgångsrikt anspråk. I rättsfallet Myers v. Myers hade en dotter en väldigt 

stormig relation till sin far, som i sin tur valde att inte förordna något i sitt 

testamente till sin dotter. Arvlåtaren hade även upprättat ett brev där det fanns en 

förklaring till varför dottern inte skulle få en del av kvarlåtenskapen. I brevet som 

arvlåtaren hade upprättat framgår det att han inte var nöjd med dotterns livsstil då 

hon inte hade ingått äktenskap och hade svårt för att behålla ett arbete. Det visade 

sig att dottern hade en lång historia med depressioner och ångest med inslag av 

suicidförsök. Domaren ansåg att den avlidne var skyldig att fullgöra sina vanliga 

faderliga skyldigheter gentemot sitt vuxna barn. Vidare ansåg domaren att 

arvlåtarens kvarlåtenskap var väldig stor och därmed kunde alla parters behov 

tillgodoses. Slutligen slog domaren fast att faderns testamente inte utgjorde ett 

rimligt finansiellt villkor för dotterns underhåll och dömde till hennes fördel.83   
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I Gold v Curtis kommer domaren fram till att klagandes ekonomiska situation inte 

var stabil då han och hans frus pension var otillräcklig. En omständighet som 

spelade in i bedömningen var att klagandes dotter aldrig skulle kunna bli helt 

självständig då hon hade en funktionsnedsättning och därmed blev domen till 

klagandes fördel.84  

 

I Land v Estate of land var det en mor som hade testamenterat all sin kvarlåtenskap 

till sitt enda barn. Problematiken i detta fall var att sonen blev dömd för dråp på 

grund av att han att hade missköt sin mor. Omständigheterna som talade för att 

han skulle få rätt till kvarlåtenskapen var att hans mor var väldigt dominerande 

och hade fått sonen att säga upp sig från sitt arbete för att hjälpa henne då hon inte 

ville ha någon okänd person som ansvarade för hennes vård och omsorg. Modern 

hade förlitat sig helt på sin son och han ansåg att han hade gjort sitt bästa för att 

tillgodose hennes behov. Den avlidne hade vägrat medicinsk vård och försvårat 

sonens möjlighet att utöva en god omsorg och vård. Domstolen kom fram till att 

hon avled till följd av sin egen misskötsamhet och inte sonens. Då ingen annan 

släkting hade ett intresse av att erhålla något från kvarlåtenskapen fick sonen hela 

kvarlåtenskapen.85 

 

Gällande vuxna barns anspråk har praxis ändrat den ursprungliga utgångspunkten 

där barnen skulle visa varför, i exceptionella fall, de har rätt till mer än vad som är 

förordnat i testamentet eller enligt lagen till att förmånstagaren ska visa varför 

barnen, i exceptionella fall, inte ska få mer än vad som utfaller enligt testamentet 

eller den lagen. Det har utvecklats en kultur där efterlevande make/maka och 

vuxna barn utan försörjningsbehov anser att det är deras rätt att ärva den avlidne. 

Så som framgått i framställningen har det historiskt inte varit den gällande synen i 

England.86  
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5.4 Sammanfattning 

Den engelska rättsordningen är till många delar främmande för en svensk jurist. 

Prejudikaten har en stor betydelse i vägledningen för hur en rättsfråga ska 

hanteras. Domare har en mer rättsskapande funktion i ett common law system. 

Utgångspunkten i engelsk arvsrätt har länge varit att det ska råda full 

testationsfrihet. Detta är, som det framgår i kapitlet, en frihet numera är inskränkt. 

Med tiden har domare i England utfärdat prejudikat som ger vissa personkretsar 

en rätt att ärva även om det strider mot en avliden persons testamente. 

Utvecklingen i engelsk arvsrätt har lett till att arvingar av olika slag anser att det är 

deras rätt att ärva.  Som tidigare nämnts kan den engelska arvsrätten i jämförelse 

med den svenska arvsrätten upplevas mer oförutsägbar. Det är olika 

omständigheter i det enskilda fallet som kan ge olika utfall i en arvsrättslig fråga. 

Därmed är det inte helt givet hur ett anspråk kan komma att bedömas. Detta är 

dock resultatet av att man tillämpar undantaget vilket är att gå emot en arvlåtares 

vilja. Ambitionen är att ha en fortsatt fundamental rättighet för indivder att fritt 

förfoga och disponera över sin egendom. Där huvudregel är att det ska råda full 

testationsfrihet med vissa angivna undantag. I svensk arvsrätt har man länge 

ansett att den legala rätten är huvudregeln med testationsrätten som undantag.  
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6 Förslag och debatt om laglotten 

6.1 Inledning 

Diskussionen om laglottens vara eller icke vara återkommer med jämna 

mellanrum. Den huvudsakliga invändningen mot laglotten har historiskt varit att 

en delning av kvarlåtenskapen ansågs vara olämplig då det var fråga om mindre 

jordbruksfastigheter, fabriker, varulager o.s.v. 87  I sådana fall måste antingen en 

bröstarvinge köpa ut de andra arvingarna eller så måste egendom säljas för att alla 

arvingars laglotter ska kunna tillgodoses. Vidare har arvlåtaren ingen möjlighet att 

fördela kvarlåtenskapen efter de enskild behov som bröstarvingarna har. En 

bröstarvinge kan ha det väldigt bra ekonomiskt ställt medan en annan har det 

väldigt dåligt ställt, i sådana fall hade det varit önskvärt att arvlåtaren hade kunnat 

styra över fördelningen av sin kvarlåtenskap.88  

 

Argumenten för ett laglottssystem har varit att den legala arvsrätten framstår som 

mer naturlig och testamentsfriheten som ett undantag. Arvsrätten grundar sig i 

blodsband och bröstarvingars rätt har historiskt varit starkast, vilket har medfört 

att det skulle finnas en ovillkorlig rätt i form av laglott.89 Det finns många förslag 

och motioner om att avskaffa laglotten. Men dessa förslag har hittills inte fått 

gehör. I kommande avsnitt kommer förslag om ändring av laglottsbestämmelserna 

först diskuteras.  Därefter presenteras ett axplock av motioner. Skälet till att jag 

har valt att ta med motionerna är för att illustrera de olika argument som 

framställs i frågan från politiskt håll.  För att få en bild av hur argumentationen sett 

ut från praktiserande jurister kommer även debattartiklar presenteras i detta 

avsnitt. Vidare kommer även röster från doktrin att tas upp. 

 

6.2 Förslag från Familjelagssakkunniga  

I en utredning från 1981 om laglottsinstitutet konstaterar Familjelagssakkunniga 

att laglotten uppfyller två syften. Det ena syftet är att säkra den avlidnes 

kvarlåtenskap till de närmaste släktingarna, det vill säga bröstarvingarna. Skälet 

till det är den ekonomiska och sociala samhörigheten som föreligger mellan 
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arvlåtare och arvingar. Det är samhörigheten som är grunden till arvsrätten och 

vid lagberedningen uttryckte man att där arvsrätten är starkast ska det även finnas 

ett skydd som ovillkorligt ska kunna uppfyllas i form av rätten till laglott. Det 

andra syftet som laglotten uppfyller är att skapa rättvisa mellan bröstarvingar.90 

Utredningen belyser att gällande rätt är en kompromiss mellan två motstående 

intressen. Det ena intresset är att släktningar vill kunna åtnjuta arvlåtarens 

kvarlåtenskap utan intrång. Mot det talar arvlåtarens intresse av att kunna 

förordna om kvarlåtenskapen genom testamente. För att intrånget i arvlåtarens 

testationsfrihet inte ska vara för långtgående har man valt att förbehålla 

laglottsrätten till bröstarvingar. Vidare framhävde man att laglotten utformades då 

arvejordssystemet avskaffades. Då den fasta egendomen var viktig för den 

enskildes försörjning och trygghet i dåvarande samhälle, var det viktigt att ha en 

gräns för testationsfriheten i form av laglotten.91  

 

När den nya arvslagen på 1920-talet bearbetades fram fanns det kritiska röster 

kring laglotten. Redan då menade två ledamöter att laglotten inte var berättigad 

mer än att föräldrar ska efter egen förmåga och förmögenhet sörja för sina barns 

utbildningar. Vidare skulle det även finnas en form av laglottsskydd för att 

släktegendom inte skulle bli borttestamenterad. Utredningen belyser även att 

under de senaste femtio åren har samhället utvecklats. När laglottsreglerna 

formades var det många underåriga barn som var i behov av försörjning som hade 

rätt till arv. I modern tid är det mer förekommande att det är bröstarvingar i 

medelåldern med egen ordnad ekonomi som blir arvsberättigade. Vid situationer 

där en avliden efterlämnar underåriga barn finns ett skydd i form av försäkringar 

och barnpension. Vid tidpunkten för utredningen kom man även fram till att det 

var ovanligt att testamentera till förmån för utomstående. Vanligaste förordnandet 

var till förmån för maken. I familjelagssakkunnigas uppdrag ingick att undersöka 

hur man kunde förstärka den efterlevande makens ställning. Den diskussionen är 

inte aktuell att ta upp då efterlevande makes ställning har förstärkts. Dock kan 

rätten till laglotten för särkullbarn vid tidpunkten för arvlåtarens frånfälle 
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fortfarande ge upphov till problem för efterlevande make, se ovan kapitel 3.1.2.92 

Familjelagssakkunniga kunde också konstatera att avskaffande av laglotten inte 

skulle vara en alltför långtgående reform i vart fall i relationen mellan efterlevande 

make och de gemensamma bröstarvingarna. Det var däremot osäkert hur 

reformen skulle påverka särkullbarnen. Risken för att den avlidne ville gynna sin 

nya familj och åsidosätta särkullbarnet ansågs enligt utredningen vara 

överhängande.  

 

Utredningen kommer även fram till att laglottens ena syfte som är att skapa 

rättvisa mellan syskon är en bristfällig rättvisa. Skulle föräldern vilja gynna en 

bröstarvinge är det fortfarande fullt möjligt att göra det genom att upprätta ett 

testamente. Är det fråga om två barn kan den ena få ¾ medan den andra får nöja 

sig med ¼. Vidare fastslås det att laglottsinstitutet fyller en funktion på det 

känslomässiga planet mer än på det rent ekonomiska planet. Att barnet blir 

involverad i sin förälders kvarlåtenskap som många gånger består i barnets gamla 

hem är en känsla som få vill bli utträngda från. Då laglotten är rätt till en kvotdel är 

det förstås inte säkert att en bröstarvinge får tillgång till det som han eller hon 

upplever ha ett affektionsvärde.93  

 

Att som förälder kunna styra arvsrätten genom testamente till ett barn som har ett 

större behov av försörjning kan upplevas som värdefullt för en förälder. Det kan 

finnas stora skillnader mellan bröstarvingars förutsättningar gällande försörjning 

där vissa har det bra ekonomiskt medan andra har det på motsatt vis. Slutligen 

kommer de Familjelagssakkunniga fram till att tiden är mogen för ett avskaffande 

av laglotten. Skälen som fanns vid upprättande av laglotten har försvagats rejält.94 

Inskränkningen i testationsfriheten ansågs vara föråldrad. Förslaget antogs av en 

majoritet med fyra ledamöter och tre ledamöter som reserverade sig.95  

 

I proposition 1986/87:1 besvaras de Familjelagssakkunnigas förslag. Först 

påpekas det att förslagets främsta skäl grundar sig i att stärka den efterlevande 
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makens skydd. Det är dock inte säkert att en make väljer att förordna sin 

kvarlåtenskap till förmån för efterlevande make. Vidare tas även risken för att 

särkullbarn blir otillbörligt behandlade i arvshänseende upp. Nästan samtliga 

remissinstanser var emot ett avskaffande av laglotten. Den nordiska rättslikheten 

skulle brytas då samtliga nordiska länder vid tillfället ställt sig avvisande till att 

avskaffa laglotten. Alla nordiska länder har någon form av laglottssystem. Slutligen 

kommer utredaren fram till att man inte bör genomföra de Familjelagssakkunnigas 

förslag.96 

 

6.3 Motioner med förslag att avskaffa/bibehålla laglotten 

I en motion som utfärdats av en partimedlem från centerpartiet under 2010 

understryks vikten av en persons frihet att fritt disponera över sin egen egendom. 

En persons frihet att fatta beslut ska enbart kunna inskränkas i fall då andra 

personers frihet står på spel.97 Det argument som talar starkast för att laglotten 

ska avskaffas är egendomsskyddet som fastställs i grundlag. Egendomsskyddet är 

ett argument som upprepas i varje motion jag har läst som har berört frågan om 

laglottens existens. I en annan motion från 2012, skriven av en partimedlem i 

moderaterna, utgår argumentationen mot laglotten från att rätten strider mot 

egendomsskyddet i grundlagen. Enligt 2 kap. 15 § 1 st. RF där egendomsskyddets 

undantag framgår krävs det att inskränkningen tillgodoser angelägna allmänna 

intressen, vad dessa består i är inte självklart.  

 

För 150 år sedan då laglottssystemet tillkom var det rimligt att anse att 

bröstarvingars möjlighet till försörjning och utbildning var ett allmänt och 

angeläget intresse. Då medellivslängden var lägre och det sociala skyddsnätet inte 

var lika generöst som i dagens samhälle var laglottens funktion viktig. Ser man 

laglotten i den kontexten är det inte många som anser att den är orimligt. Ser man 

dock laglotten mot bakgrund av dagens moderna samhälle, där många ärver i 

medelåldern och det dessutom finns ett generöst trygghetssystem menar 

motionären att systemet inte är annat än ”förlegad och principiellt förkastlig 

                                                        
96 Prop. 1986/87:1 s. 80. 
97 Motion 2010/11:C207. 
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lagstiftning”.98 Ordningen med att särkullbarn ärver sin laglott genast vid den 

första makens frånfälle ger negativa konsekvenser för den efterlevande maken. I 

praktiken har följden blivit att efterlevande maken blir tvingad från den 

gemensamma bostaden för att kunna lösa ut särkullbarnets rätt till ”tvångsarvet”. 

Slutligen tycker motionären att det ska finnas ett skydd i lag för omyndiga barn där 

en del av deras avlidna föräldrars kvarlåtenskap ska tillfalla till denna. Hur skyddet 

för ett omyndigt barn ska se ut utvecklas inte utan det är bara ett fastställande i 

ifrågavarande motion.99  

 

Enligt Boriana Åberg skedde en översyn av laglottssystem för över 25 år sen vid 

motionens utfärdande och att det anses behövligt att ha en ny utredning kring 

frågan.100 Den senaste motionen som handlar om avskaffande av laglotten är även 

undertecknad Boriana Åberg. Utöver de argument som tagits upp tidigare så som 

egendomsskyddet och otidsenligheten diskuterar hon även laglotten i relation till 

EU:s nya arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015. Enligt 

arvsförordningen kan en svensk medborgare som är bosatt utomlands omfattas av 

bosättningslandets arvsregler och därmed kan arvlåtaren styra och kringgå 

laglottsreglerna. Boriana menar att det inte kan ha varit lagstiftarens intention att 

det ska finnas lagar som bara gäller personer som inte kan bosätta sig utomlands. 

Vidare menar motionären att rätten till laglotten är absolut även om barnet plågar, 

misshandlar eller inte har kontakt med sina föräldrar. Det är ett resultat som 

många anser otillfredsställande.101 Jag har dock svårt att se att laglottssystemet 

skulle avskaffas på grund av argumentet om att personer kan kringgå laglotten 

med hjälp av arvsförordningen. Oftast flyttar man utomlands för att arbeta eller på 

grund av att ens partner bor i landet, inte för att kringgå reglerna kring laglotten. 

Det är förmodligen ytterst ovanlig situation att en person flyttar enbart på grund 

av att vederbörande vill undvika att en bröstarvinge ska få en del av 

kvarlåtenskapen.  

 

                                                        
98 Motion 2012/13:C327. 
99 Motion 2012/13:C327. 
100 Motion 2013/14:C294. 
101 Motion 2015/16:795. 
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Slutligen vill jag även presentera argument för att laglotten ska bibehållas. Som 

kommer märkas finns det inte många motioner som behandlar frågan om att 

behålla laglotten. Det är antagligen kopplat till att vi har ett laglottssystem och att 

denna fråga inte har varit föremål för vidare utredning på länge. I den motion jag 

hittade argumenterar motionären som följande. För att särkullbarn inte ska bli 

utan arv menar motionären att det krävs ett skydd i form av ett laglottssystem. 

Detta för att makar inte ska kunna arvsplanera och därmed göra vissa barn arvlösa 

för att de biologiska banden inte finns från båda sidorna.102  

 

6.4 Debattartiklar om laglottssystemet 

6.4.1 För avskaffande av laglotten 

I DN debatt från 2012 skriver advokaten Svante Thorsell att det är dags att 

avskaffa bröstarvingar rätt till arv i Sverige. Han börjar med att belysa några 

exempel där en förälder sannolikt skulle vilja påverka sin bröstarvinges arvsrätt. 

En son med nynazistiska åsikter eller en dotter med stora drogproblem kan vara 

orsaker till att föräldrar inte vill att deras kvarlåtenskap ska gå till 

bröstarvingarna. Dock på grund av laglottsrätten respekterar man inte 

föräldrarnas vilja. Han fortsätter att ifrågasätta varför en bröstarvinge som är långt 

ifrån bröstet och långt ifrån vara barn ska ha rätt till laglott. Medellivslängden i 

Sverige är idag åttio år och bröstarvingen är då oftast runt sextio år och i de flesta 

fall har bröstarvingen en ordnad försörjning vid den tidpunkten av sitt liv.103 

Vidare tar även debattören upp egendomsskyddet och den enskildes rätt att 

disponera över sin egendom. Genom att införa full testationsfrihet uppfylls den 

enskildes rätt att förfoga över sin egen egendom.104  

 

Ett tvångsarv, som laglotten är, bör enligt debattören avskaffas då arv till sin natur 

är att se som en gåva och inte som en rättighet. Då det finns många 

säkerhetsventiler i Sverige för att inte kunna kringgå laglottsskyddet, i form av det 

förstärkta laglottsskyddet och förskott på arv, har vi den mest ingripande 

                                                        
102 Motion 2008/09:C226. 
103 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Mans-medellivslangd-for-forsta-gangen-over-
80-ar/. 
104 http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/. 
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regleringen gällande laglotten i Norden. Att ett barn kan utsätta sina föräldrar för 

mycket allvarlig psykiskt och fysiskt lidande utan att rätten till laglotten går 

förlorad är något som Thorsell tycker är en otillfredsställande ordning. Han menar 

även att det inte är fel att dra fördel som bröstarvinge om vederbörande har visat 

sin förälder kärlek och omsorg. Det blir därmed mer rättvist för barnet som har 

vårdat sin förälder. Laglottssystemet infördes för att tillgodose släktens intresse i 

det då rådande jordbrukssamhället. Det samhället existerar inte längre. Thorsell 

menar att man inte kan grunda arvsrätten på blodsband utan mer på de sociala 

banden och med beaktande av arvlåtarens vilja. Sådana värderingar som grundar 

sig på sociala band har visat sig i lagstiftningen då adoptivbarn fick rätt att ärva 

sina adoptivföräldrar och arvsrätten till de biologiska föräldrarna klipptes av.105 

 

6.4.2 Mot avskaffande av laglotten  

Svante Thorsells debattartikel som diskuterats ovan fick inte medhåll av 

advokaterna Ulf Bergquist och Erica Striby som skrev en replik om varför laglotten 

inte bör avskaffas. Debattörernas huvudargument är att laglotten skyddar 

särkullbarnens ställning i arvshänseende. Barn som är födda utom äktenskap har 

historiskt blivit diskriminerande och avskaffande av laglotten skulle leda till att 

barn som inte är makarnas gemensamma kommer hamna i en sämre ställning i 

likhet med hur barn utom äktenskap blev behandlade förr. Då särkullbarn är 

vanligt förekommande i många familjer i vår moderna tid är det som om vi vrider 

tillbaka klockan om det finns en möjlighet att göra dessa barn arvlösa. Deras 

erfarenhet visar att barn som blivit åsidosatta eller haft föräldrar som inte är 

närvarande upplever laglotten som någon slags kompensation för det sveket som 

föräldern har utsatt barnet för. Frågan är varför debattörernas utgångspunkt är att 

föräldrar skulle missgynna ett särkullbarn. Det faktum att särkullbarn är vanligt 

förekommande i dagens familjekonstellationer tyder, enligt min mening, på att 

man inte vill missgynna ett särkullbarn. Bara för att det är ett särkullbarn innebär 

det inte att föräldern per automatik skulle vilja missgynna sitt eget barn för att det 

inte är gemensamt med dennes senaste make.106  

                                                        
105 http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/. 
106 http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/. 
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Vidare framhävs det att situationen där en änka blir tvungen att flytta från 

bostaden är teoretiskt möjlig på grund av barnens rätt till laglott men har aldrig 

skett i praktiken under deras yrkesverksamhet. Då det är ovanligt att en änka blir 

tvungen att flytta i praktiken anser dem att lagstiftningen inte ska ändras på grund 

av ett extremt teoretiskt exempel. Argumentet att ett barn har burit sig illa åt mot 

en förälder är något som är svårt att avgöra för en domstol då man inte kan visa 

vems fel det är att relationen är ansträngd. Det uppkommer även 

gränsdragningsproblem där det, enligt Berquist och Striby, kan vara svårt att 

avgöra exakt när barnet ska anses ha förtjänat att bli arvlös.107  

 

I hela kontinental Europa finns dessutom någon form av laglott.  I Storbritannien 

finns det i likhet med många andra anglosaxiska system inget laglottssystem 

motsvarande det svenska. Huvudargumentet mot laglotten i Storbritannien är att 

en person har rätt att fritt disponera över sin egen egendom. Mot detta, menar 

debattörerna, talar det faktum att en del av den egendom som en person innehar 

är ärvd eller förvärvad genom en bodelning och är därmed inte egna förtjänade 

tillgångar. Ett annat argument som ofta används mot det anglosaxiska systemet är 

att föräldrar kan ”utnyttja” detta faktum och göra sina barn arvlösa. Det är dock 

sällsynt att en person med barn eller make/sambo testamenterar sin 

kvarlåtenskap till något annat ändamål. Även om en person kan utnyttja 

möjligheten att göra sina bröstarvingar arvlösa är det ingen vanlig situation. 

Vidare kan det finnas fog till varför en person väljer att skärma av en persons rätt 

till framtid rätt till arv. Slutligen framhäver debattörerna att ett avskaffande av 

laglotten skulle leda till betydligt fler arvstvister. Har ett barn blivit helt arvlös 

kommer denne troligen vilja ogiltigförklara testamentet. Med arvstvister uppstår 

även mycket smärta för alla stridande parter.108  

  

                                                        
107 http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/. 
108 http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/. 
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6.5 Röster i doktrin 

6.5.1 Mångkultur 

I början av 1970- talen började Sverige beskrivas som ett mångkulturellt samhälle. 

Det svenska samhället har successivt under de senaste 10 åren fått en mer etnisk 

mångfald och olika kulturella mönster lever idag sida vid sida. Begreppet 

mångkultur är en beskrivning av ett helt samhälle och användandet av termen 

förebygger att frågan enbart handlar om en invandrarpolitisk fråga. Därmed blir 

mångkultur en samhällsfråga och inte en invandrarfråga. Kultur kan förklaras som 

den samlade grunden för en individ eller grupp för förståelse för sin identitet, 

existens och omvärld.109 Skälet till varför det är viktigt att ta med aspekten 

mångkultur inom ramen för denna uppsats är för att arvsrätten är starkt kopplat 

till samhällets värderingar, moral och kultur. Frågan som aktualiseras är om staten 

möjligen kan stå neutral till kulturella frågor inom successionsrätten. I 

västerländska samhällen är utgångspunkten att staten ska, i förhållande till 

individer och gruppers levnadssätt, vara neutral såtillvida det inte kränker andras 

individers rätt. Människor ska få leva i enlighet med den egna kulturen och staten 

ska hålla sig neutral till detta. Problematiken i denna syn är att oberoende på hur 

öppet och demokratiskt ett samhälle är kommer vissa samhällsmedborgare 

välkomnas mer än andra. Detta beror på den gemensamma kulturella, historiska 

och språkliga traditionen i det rådande samhället.110  

 

Som nämnts tidigare är arvsrätten det rättsområdet som starkaste speglar 

värderingar i en viss kultur. Det arvsrättsliga regelverket utformas utifrån 

värderingar som framgår enligt den dominerande kulturen och som inte behöver 

återspeglas i andra kulturer. Följden av detta kan bli att en viss del av befolkningen 

i Sverige, till exempel personer som vill fördela arvet enligt islamiska rättsregler, 

kommer anse att det svenska arvsrättsliga systemet inte är kulturellt neutral.111 

När samhällen välkomnar och strävar efter att ta tillvara på den kulturella 

mångfalden föreligger mångkulturalism. Med det menas att ett samhälle integrerar 
                                                        
109 Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 33 ff. 
110 110Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 51. 
111Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 54. 
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den kulturella mångfalden som en del av den egna kulturen. Det stadgas i 1 kap. 2 § 

2 st. RF att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Då arvsrätten är starkt 

kopplat till värderingar i enlighet med en individs kultur kan man fråga sig om inte 

en arvlåtare ska få bestämma vilket regelverk som ska styra hur kvarlåtenskapen 

ska avvecklas.112 Med en invandring som beräknats uppgå till 2,3 miljoner 

människor under tidperioden 1946- 2003 är Sveriges befolkningssammansättning 

förändrad. Individer med andra kulturyttringar, som till exempel muslimer, är en 

del av det ”nya Sverige”113. En stor del av svenska befolkningen kan komma att 

känna att den svenska ”neutrala” arvsrättsregleringen inte uppfyller deras 

kulturella värderingar. En lösning till denna problematik är att en person ska själv 

få bestämma hur arvet ska fördelas genom full testationsfrihet. Skulle en testator 

ha denna möjlighet kan man fördela arvet efter sina egna kulturella värderingar. 

Frågan blir dock om reglerna som en testator utgår från kränker vissa 

grundläggande värderingar så som diskrimineringsförbud. Egyptisk arvsrätt, som 

vilar på tolkningar av koranen, har exempelvis en arvsrätt som gör skillnad på män 

och kvinnor, där män ibland har rätt till en större kvotdel än kvinnor.114 

 

Med full testationsfrihet blir det dock möjligt för alla i Sverige att fördela sin 

kvarlåtenskap efter eget tycke och det kan således leda till att många arvingar 

anser att testamentet är orättvist, diskriminerande och/eller kränkande. 

Följaktligen kommer vissa arvingar känna sig förfördelade i vissa situationer. 

Lösningen med full testationsfriheten kan dock leda alltför orättvisa resultat. Ett 

tillvägagångsätt för att motverka det kan vara ett jämkningssystem som jag 

kommer gå in på närmare i nästa avsnitt och även under kapitel 7. Det krävs även 

en säkerhetsventil i den legala rätten för de fall då ett testamente inte har 

upprättats och även hur den regleringen ska vara utformad.   

 

                                                        
112 Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 56. 
113 Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 56. 
114 Sayed – Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, en internationellt privaträttslig och 
jämförande studie s. 177. 
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6.5.2 Rättspolitisk debatt  

Redan i Familjelagssakkunnigas förslag från 1981 konstaterades det att tiden var 

mogen för att avskaffa laglotten. Som innan nämnts fick Familjelagssakkunniga 

inte genom sitt förslag. Ett av skälen till att förslaget inte vann gehör var att den 

nordiska rättslikheten skulle rubbas. Enligt Brattström och Singer kan inte det 

argumentet ha en avgörande betydelse. Skälet till det är att den svenska 

lagstiftaren inte har värnat om den nordiska rättslikheten i andra familjerättsliga 

sammanhang. Det kan därmed inte vara en avgörande faktor till att 

laglottsinstitutet behålls. Inspiration kan hämtas från andra nordiska länder dock 

är det inte möjligt att uppnå full nordisk rättslikhet.115   

 

Rättviseargumentet mellan bröstarvingar, i synnerlighet särkullbarn, är oftast det 

starkaste argumentet mot avskaffande av laglottssystemet. Brattström och Singer 

menar att det är en ”ofullkomlig rättvisa” då det med många andra medel går att 

gynna en bröstarvinge i dagens läge, om det är arvlåtarens vilja. Gåvor med 

föreskrift om att det inte ska utgöra förskott på arv är ett medel för att gynna en 

bröstarvinge. Ett annat medel för att gynna en bröstarvinge är att arvlåtaren 

testamenterar hälften av sin kvarlåtenskap till den bröstarvinge vederbörande vill 

gynna. Då laglottsskyddet är hälften av kvarlåtenskapen får de resterande 

bröstarvingarna dela på den andra hälften.116 Jag är benägen att hålla med 

Brattström och Singer gällande den ofullkomliga rättvisan. Vill en arvlåtare 

förfördela en eller flera bröstarvingar går det redan med dagens system att uppnå 

det med andra medel. Rättviseargumentet med fokus på särkullbarn anser jag vara 

en förlegad syn på familjekonstellationer. Det är inte ovanligt, i dagens Sverige, att 

personer har barn från olika relationer. Därmed innebär det inte per automatik att 

en person som har valt att ingå en ny relation skulle vilja missgynna sitt barn från 

en tidigare relation.  

 

Brattström och Singer menar att det inte finns något skäl som är tillräckligt 

övertygande för att behålla laglottssystemet i dess nuvarande utformning. Där 

släktskapet styr bröstarvingars rätt till arv. Samtidigt slår dock författarna fast att 

                                                        
115 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 199 ff. 
116 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 200.  
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det finns anledningar till att värna om vad laglottsinstitutet ger uttryck för, 

nämligen synen på relationen mellan barn och föräldrar. Laglottsskyddet är en 

markering som visar det ansvar en förälder har för sina barn.117 

 

 Ett alternativ, enligt författarna, till dagens laglottssystem skulle kunna vara ett 

jämkningssystem, där man ser till en bröstarvinges behov till försörjning. Med 

denna lösning framhåller man fortfarande det moraliska ansvaret gentemot barn 

som är en bakomliggande tanke för nuvarande arvs- och laglottssystem. Nackdelen 

med jämkningssystemet är att det inte är förutsägbart och reglerna kan vara svåra 

att förstå för den enskilde. Då utgångspunkten för den arvsrättsliga regleringens 

tillämpning är att den enskilde ska förutse regelverket utan juridisk hjälp anses 

jämkningssystemet inte uppfylla sådana krav.118 Ett jämkningssystem skulle till 

många delar likna den engelska arvsrätten. Enligt min mening är problematiken 

inte enbart att systemet skulle upplevas som oförutsägbart utan det blir även en 

ekonomisk fråga. Personer som har det sämre ställt har många gånger inte de 

ekonomiska förutsättningarna för att klaga på ett testamente. Parten som är minst 

ekonomiskt bemedlad kan därmed behöva finna sig i ett resultat som skulle kunna 

jämkas men på grund av rädsla för hur utfallet kommer bli avstår denne att företa 

någon jämkning eller liknande.  Ett jämkningssystem kan även ge upphov till 

gränsdragningsproblem, där man behöver avgöra när ett barn anses ha ett 

försörjningsbehov. Finns det dock lagstadgat vad som kan föranleda att en 

jämkning kan företas bör detta inte vara ett större problem. En aspekt som dock 

behöver klargöras vid diskussionen om ett sådant system är frågan om hur länge 

en förälder har ansvar över sitt barn. Ska en förälder ha ett evigt moraliskt ansvar 

för sitt vuxna barn? Utgångspunkten bör kanske vara sådan att det ska vara 

svårare att jämka ett resultat för att vi anser att arvlåtarens vilja ska vara mer 

skyddsvärd.  

 

En annan lösning som presenteras är att laglottens storlek ändras till 1/4 av 

arvslotten.119 Denna lösning enligt mitt tycke kommer inte visa på en större 

förändring. I relation till efterlevande make kan det bli en betydande skillnad där 

                                                        
117 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 201. 
118 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 202. 
119 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 203. 
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den efterlevande maken kan ha möjlighet att lösa ut värdet på det gemensamma 

hemmet. Det är dock helt beroende på värdet av bostaden och den efterlevande 

makens allmänna ekonomiska situation, alltså ingen större skillnad från vad som 

är gällande idag.  

 

Slutligen tar Brattström och Singer upp diskussionen kring huruvida 

laglottssystemet ger upphov till problem i praktiken. Det är inte helt klarlagt hur 

problematiken ser ut på det området. Det finns dock en undersökning där 

bouppteckningar har granskats. I granskningen undersöktes i hur många fall det 

fanns en anteckning om testamente efter den avlidna. Slutsatsen var att det inte 

var många föräldrar som gjorde skillnad på sina barn. Undersökningen visar att 

laglotten har en liten betydelse i praktiken och skulle utan större konsekvenser 

kunna avskaffas. Däremot kan laglottens betydelse inte enbart grunda sig på den 

informationen som undersökning visar.120 Då undersökningen visade att många 

inte upprättade ett testamente för att förfördela bröstarvingar finns det ingen 

anledning att anta att föräldrar skulle göra det om det skulle råda full 

testationsfrihet. Men som Brattström och Singer har framhävt kan inte laglottens 

betydelse enbart grunda sig på informationen som undersökningen visar. Enligt 

min mening kan skälet till att arvlåtaren inte förfördelar bröstarvingars laglotter 

vara att detta institut är känt i det allmänna rättsmedvetandet, vilket kan påverkar 

en testators förordnande. Mot detta talar dock det faktum att det är möjlighet att 

testamentera till förmån för en bröstarvinge för att det ska resultera i ett orättvist 

resultat.  

 

6.6 Sammanfattning 

Frågan om laglottens existens återkommer med jämna mellanrum. Det visar olika 

utredningar, politiska motioner och doktrin. Många menar att laglottssystemet har 

lyckats vara kvar i vår moderna tid men att det är dags att ändra systemet. 

Argument som talar för ett avskaffande av laglotten är egendomsskyddet, att en 

arvlåtare själv ska få välja hur vederbörandes kvarlåtenskap ska fördelas genom 

                                                        
120 Brattström & Singer – Rätt arv, fördelning av kvarlåtenskap s. 203. 
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testamente. Den mångkulturella aspekten är även ett argument för avskaffande av 

laglotten till förmån för en full testationsfrihet. Detta för att bättre kunna möta 

olika kulturella värderingar som finns i ett samhälle. Risken för att särkullbarn 

förfördelas om laglotten avskaffas är ett argument som framhålls av förespråkar 

som anser att laglotten ska behållas. Vidare anser vissa att föräldrar har en 

moralisk förpliktelse för sina barn. Relationen mellan barn och föräldrar 

upprätthålls genom att föräldrarna känner detta ansvar för sina barn. I avsnittet 

har även alternativa förslag till nuvarande ordning belysts.  
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7 Slutsats – Laglottens vara eller icke-vara 

I detta kapitel kommer jag analysera och bemöta de olika argument och förslag 

som finns för frågan om laglotten ska behållas. Analysen utgår främst från de 

argument som har framförts i föregående kapitel. Diskussionen kommer mynna ut 

i en slutsats där ställning kommer tas till om laglottssystemet är berättigat i 

nuvarande utformning. Jag kommer även diskutera alternativa lösningar till 

dagens system. 

 

Det främsta argumentet som lyfts för ett avskaffande av laglotten är att arvlåtarens 

vilja bör respekteras. Laglotten och testationsfriheten har varit två motstående 

intressen så långt tillbaka som till medeltiden. I äldre rätt fanns det en grund för 

att begränsa testationsfriheten då släkten var beroende av arvet för sin 

försörjning. Jordegendomen var samägd och släkten sågs som en enhet vilket, 

enligt resonemanget, gjorde att laglottsreglerna fyllde syftet att behålla jorden 

inom släkten. Arvet var även starkt kopplat till arvejordssystemet där ärvd 

egendom skulle gå i generationer. Det svenska samhället har dock förändrats i 

grundläggande avseenden. Det ursprungliga syftet med laglottssystemet är inte 

längre lika relevant.  

 

Det ursprungliga motivet med laglotten har förlorat sin betydelse i modern tid. 

Oftast är en bröstarvinge självständig i ekonomiskt hänseende vid sin förälders 

död. Således har bröstarvingen inget ekonomiskt behov av att ärva sin förälder. 

Skulle en individ i dagens samhälle inte ha en ordnad försörjning är det första 

skyddsnätet det samhället kan erbjuda. Argumentation som förs till förmån för att 

behålla laglotten vilar på, i de flesta fall, känslomässiga grunder. Att föräldrar som 

har satt ett barn till världen därmed har en evig moralisk förpliktelse gentemot 

sina barn, som inte ens upphör vid förälderns död. Tidigare fyllde laglotten en 

funktion eftersom barnen hade ett behov av att ärva för sin försörjning. Behovet 

var kopplat till att bröstarvingarna var yngre när deras föräldrar avled 

Bröstarvingens försörjning, status och livssituation var beroende av ett framtida 

arv. I dagens samhälle har medelåldern höjts. Bröstarvingar erhåller därmed sitt 

arv i en högre ålder. Förutsättningarna för att kunna försörja sig är även bättre och 

de flesta bröstarvingarna står på en egen ekonomisk grund när frågan om arvet 
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aktualiseras. Således anser jag att funktionen som laglotten fyllde, att vara en 

ekonomisk trygghet för bröstarvingar, inte längre kan motiveras med hänsyn till 

de förhållanden som råder i vår samtid.  

 

Att upprätthålla rättvisan mellan bröstarvingar är ytterligare ett argument som 

brukar framhållas i diskussionen. Det är en rättvisa som är ofullständig då det går 

till viss del att förfördela bröstarvingar med reglerna om förskott på arv och 

testamente. Vidare är det även av intresse att utröna vem som ska behandlas 

rättvist. Föräldrar sätter ofta sin tilltro till att barnen ska ta hand om deras 

förehavanden i äldre dagar. Vid situationer där barnen gör det i olika hög grad kan 

det antas vara mer rättvist att barnen som har tagit hand om sin förälder ska 

erhålla mer arv, i synnerhet om det är arvlåtarens vilja. Som Thorsell framhäver, se 

avsnitt 6.4.1, är det mer rättvist att ett barn erhåller mer i arv om vederbörande 

har visat mer omtanke och kärlek för sina föräldrar. En bröstarvinge kan behandla 

sina föräldrar illa utan att förlora sin arvsrätt, detta är en ordning som enligt min 

mening inte alla gånger är försvarbart. 

 

En aspekt som talar för att en arvlåtare ska ha full testationsfrihet är det starka 

egendomsskyddet vi har i Sverige. Det är ett skydd som enbart ska åsidosättas om 

det finns starka skäl. Under en persons livstid har vederbörande rätt att fritt 

disponera och förfoga över sin egendom och det bör inte vara annorlunda enbart 

för att personen avlider. Sverige har dessutom blivit ett mångkulturellt samhälle. I 

ett mångkulturellt samhälle lever många olika grupper sida vid sida. Genom en full 

testationsfrihet kan vi bättre kunna tillgodose de olika kulturella arvsrättsliga 

värderingar som finns i det svenska samhället. Jag anser detta vara ett relevant 

samhällsintresse, som även bör vara grundläggande ändamål med en arvsrättslig 

reglering.  Enligt 1 kap. 2 § 2 st. RF ska den offentliga verksamheten ha som 

grundläggande mål att jobba för den enskildes kulturella välfärd. Genom 

testationsfriheten kan detta mål uppnås i vart fall på det arvsrättsliga planet. 

 

Full testationsfrihet är dock inte helt oproblematiskt. I engelsk rätt, där 

utgångspunkten är att det ska råda full testationsfrihet, finns det inskränkningar. 

Rättsutvecklingen i England visar att man börjar utveckla en legal arvsrätt som ger 
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närmaste släkten arvsrätt oberoende av testamente. Detta är dock inte 

utgångspunkten, snarare handlar det om lösningar i enskilda fall med vissa 

specifika omständigheter. Det krävs en behovsprövning av domstol för att en 

person ska ha en legal arvsrätt. Vidare har inte domstolen jurisdiktion att helt 

ändra eller bortse från villkor i ett testamente eller resultatet efter eget skön. 

Enligt brittisk rätt krävs först att domstolen kommer fram till att vissa krav inte är 

uppfyllda för att senare bedöma hur villkoren ska vara utformade. En intressant 

aspekt i sammanhanget är den betydande makten engelska domstolar får vid dessa 

skälighetsbedömningar, eftersom domstolen helt eller delvis kan bortse från 

villkoren i ett testamente. För de fall arvlåtaren har begränsat en närstående 

persons legala arvsrätt kan det antas att arvlåtaren har tänkt över sitt beslut 

ingående. Därför borde lagstiftaren också respektera arvlåtarens vilja i högre grad.  

 

Jag ställer mig dock bakom idén om full testationsfrihet på grund av att det inte 

finns ett tillräckligt starkt skäl för att behålla laglotten i dess nuvarande 

utformning. Det ursprungliga ändamålet med laglotten fyller inte samma funktion 

och är inaktuella. De flesta argumenten till förmån för laglotten vilar på 

känslomässiga grunder. Det kan inte anses vara mer skyddsvärda en arvlåtarens 

vilja i dagens liberala samhälle. Ett alternativ till dagens system skulle kunna vara 

att kvotdelen minskas från 1/2 till 1/4 eller att laglotten är befästs med en 

beloppsbegränsning. Jag anser att en beloppsbegränsning kommer ge arvlåtare 

med större tillgångar en vidare frihet att förordna om sin kvarlåtenskap. Det leder 

till att mer bemedlade individer har en större frihet att styra över sin 

kvarlåtenskap. Då beloppsbegränsningen i relation till värdet av kvarlåtenskapen 

inte blir en lika kännbar uppoffring för individer med mer tillgångar. Förslaget om 

att ändra kvotdelens storlek är, för att möta de krav som följt av det allt mer 

förändrade samhället, inte är tillräcklig. Förslaget med att minska kvotdelen är 

förvisso en lösning leder till mer rättvisa resultat men är enligt min mening inte 

tillräckligt. Med rättvisa resultat menar jag att alla individer utgår från samma 

kvotdel i relation till sin egen kvarlåtenskap.  Skulle kvotdelen minskas tillgodoses 

alltjämt båda intressena. Där det ena intresset är till förmån för bröstarvingarna 

och det andra är arvlåtarens vilja. Då det förra intresset inte fyller en funktion som 



 59 

är nämnbart skyddsvärt som, framgått ovan, anser jag att förslaget inte är 

tillfredsställande.  

 

Om det skulle råda full testationsfriheten behövs det även en legal arvsordning för 

de fall testamente saknas.  Jag ser inga hinder för att den gällande legala rätten ska 

vara utgångspunkten för hur kvarlåtenskapen ska fördelas i fall där ett testamente 

saknas. Ordning är känd bland befolkningen. För de fall en individ är nöjd med 

gällande rätt och dess följder finns det inga skäl att förändra även denna del.  

 

 Vidare föreslår Brattström och Singer ett jämkningssystem som alternativ lösning 

till dagens system. Detta skulle kunna kopplas till testationsfriheten på samma sätt 

som är gällande i engelsk rätt. En behovsprövning i varje enskilt fall där 

jämkningsregeln ska vara lagstadgad. Tar man undersökningen som framgick i 

avsnitt 6.5.2 i beaktande tyder det på att arvlåtare inte vanligen gör skillnad på 

sina barn. I praktiken är det inte många som skriver testamenten. Detta kan enligt 

min mening ha ett samband med att de flesta vet att det inte går att testamentera 

bort laglotten och väljer därmed att inte ändra den legala arvsordningen.  Även om 

lösningen med full testationsfrihet inte heller är helt problemfri är det dock denna 

lösning som bäst tillgodoser arvlåtarens vilja. Jag anser att det ursprungliga 

ändamålet med laglotten inte längre är berättigat i dagens samhälle. 

Laglottsinstitutet behöver inte ändras som sådan, som jag nämnde ovan kan det 

vara den gällande ordningen för de fall en arvlåtare inte har upprättat ett 

testamente. Dock ska arvlåtarens yttersta vilja, uttryckt i ett testamente, 

respekteras före släktingarnas legala arvsrätt.  
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