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Summary 

The aim of this thesis is to analyse the protection of the surviving spouse in 

relation to the right of the deceased's natural heirs’, in particular his or her 

legal heirs’. The starting point is Anna Christensen's Theory of Normative 

Patterns. The thesis deals with the legal development during the 20
th

 century 

and both the Swedish law of succession and the marital legal framework are 

discussed. 

 

The Swedish marital law has for centuries been dominated by the image of 

the spouses as a harmonious unit. Marriage has been regarded as an 

insoluble status relation. From this follows the idea of community between 

the spouses, which still characterizes the legal regulation. To illustrate, the 

principle of equal division between the spouses and the spouses’ mutual 

duty to provide for one another can be mentioned. In contrast to the marital 

community pattern stands the image of the spouses as two independent 

individuals and the marriage as a voluntary agreement. During the 20
th

 

century, the normative pattern individuality/independence has manifested 

itself in for example the freedom of divorce and the spouses’ right to freely 

dispose of their own property. Although the notion of the spouses as two 

independent individuals has had some impact on the modern marital law, 

the community idea is still very strong. This is particularly the case when 

the marriage is dissolved due to the death of one spouse. 

 

In the pre-industrial society, the family and the family-owned property were 

crucial for the support of the individual. The law of succession has therefore 

traditionally been based on the status relation between the intestate and his 

or her natural heirs. The protection of the deceased's legal heirs has been 

particularly strong. However, as the family declined in societal importance, 

the marital community pattern got an impact also on the law of succession. 

During the last century a number of legal reforms resulted in a stronger 

position for the surviving spouse, at the cost of the natural heirs. However, 

the development has not been conflict-free. It is obvious even today that 

both the status pattern of succession law and the marital community pattern 

are struggling to take control over the regulation. Thus, the law is still 

partially torn between the interest of the surviving spouse and the child’s 

absolute right to inherit from its parent. 

 

While the right to inherit for the legal heirs nowadays primarily fills a moral 

and emotional function, the legal protection is of more practical and 

economic importance for the surviving spouse. The legislature must 

therefore take a clearer position in favour of the surviving spouse. 

Furthermore, the law of succession is, to some extent, based on old-

fashioned family patterns and attitudes on human relationships. For that 

reason also, the law of succession needs changing.  
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Sammanfattning 

Förevarande framställning syftar till att analysera skyddet för efterlevande 

make i relation till arvsrätten för den avlidnes släktarvingar, och i synnerhet 

dennes bröstarvingar. Utgångspunkten är Anna Christensens teori om de 

normativa grundmönstren. Arbetet behandlar rättsutvecklingen under 1900-

talet och såväl det arvsrättsliga som det äktenskapsrättsliga regelverket 

diskuteras.  

 

Den svenska äktenskapsrätten har under hundratals år dominerats av bilden 

av makarna som en harmonisk enhet. Äktenskapet har betraktats som ett 

oupplösligt statuskontrakt. Ur detta följer en tanke om gemenskap makarna 

emellan, vilken än idag präglar stora delar av den rättsliga regleringen. Som 

exempel kan likadelningsprincipen vid bodelning och makarnas inbördes 

försörjningsplikt nämnas. Mot det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret 

står bilden av makarna som två självständiga individer och äktenskapet som 

ett frivilligt avtal. Under 1900-talet har individualitetsmönstret bland annat 

tagit sig uttryck i rätten till fri skilsmässa och makarnas rätt att fritt 

disponera sin respektive egendom. Trots att tanken på makarna som två 

självständiga individer fått visst genomslag i den moderna äktenskapsrätten 

är gemenskapsmönstret fortfarande mycket starkt. Särskilt gäller detta när 

äktenskapet upplöses på grund av en av makarnas död. 

 

I det förindustriella samhället var släkten och den släktägda jordegendomen 

avgörande för individens försörjning. Vad gäller arvsrätten har den rättsliga 

regleringen därför traditionellt tagit sin utgångspunkt i det oupplösliga 

statusförhållandet mellan arvlåtare och släktarvinge. Särskilt starkt har 

skyddet varit för den avlidnes bröstarvingar. I takt med att släkten minskat i 

betydelse har det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret emellertid fått 

genomslag också på arvsrättens område. De senaste hundra åren har ett 

flertal reformer medfört att släktens arvsanspråk fått ge vika för efterlevande 

make. Utvecklingen har dock inte varit konfliktfri och fortfarande märks 

tydligt hur såväl det arvsrättsliga statusmönstret som det äktenskapsrättsliga 

gemenskapsmönstret försöker dra regleringen till sig. Lagstiftningen är 

således än idag splittrad mellan makens intresse av att hålla samman det 

gemensamma hemmet och bröstarvingarnas absoluta rätt till arv efter sin 

förälder.  

 

Medan bröstarvingarnas arv idag närmast fyller en moralisk och 

känslomässig funktion, är rätten till kvarlåtenskapen för efterlevande make 

ofta av mera konkret, ekonomisk betydelse. Lagstiftaren föreslås därför 

avslutningsvis ta tydligare ställning till förmån för efterlevande make. 

Dessutom vilar den arvsrättsliga lagstiftningen i viss mån på föråldrade 

familjemönster och föreställningar om relationer människor emellan. Även 

av denna anledning bör arvsrätten förändras.  
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Förord 

Så var fyra och ett halvt mycket korta men samtidigt mycket långa år till 

ända. Nya äventyr väntar.   

 

Tack handledare Eva för inspiration och stöd. Tack Jonas för 

lagbokssponsring. Tack Linnea för tentaplugg och tevekvällar. Tack 

mamma och pappa och Hugo. Och tack finaste Erik för att du är du och låter 

mig vara jag.   

 

Lund den 18:e maj 2012, 

 

Lisa Ronnle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel är hämtad från Bibeln, 1 Mos. 2:24. Hela citatet lyder: ”För 

den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin 

hustru, och de tu skola varda ett kött.”  

 

 



 4 

Förkortningar  

f.  Följande 

 

ff.  Flera följande 

 

FAL  Försäkringsavtalslag (2005:104) 

 

GB  Giftermålsbalk (1920:405) 

 

HD  Högsta domstolen 

 

kap.  Kapitel 

 

LB III 1915  Lagberednings förslag till revision av 

giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken. 

III Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. 

 

LB IV 1918  Lagberedningens förslag till revision av 

giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken. 

IV Förslag till giftermålsbalk m.m. 

 

LIPS  Lag (1993:931) om individuellt 

pensionssparande 

 

men. Mening  

 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

 

Prop.   Proposition 

 

s.   Sida 

 

st.  Stycke 

 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

 

ÄB  Ärvdabalk (1958:637) 

 

ÄktB  Äktenskapsbalk (1987:230) 

 



 5 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Få juridiska frågor ger upphov till så mycket känslor som fördelningen av 

arv när någon avlidit. Att få del av egendomen verkar för många vara det 

yttersta beviset på att höra till – att utelämnas det yttersta beviset på att inte 

räknas.  Grunderna för den svenska arvsrätten fastslogs för hundratals år 

sedan och reglerna är djupt rotade i samhället. Den legala arvsrätten ska 

spegla den avlidnes presumtiva sista vilja.
1
 Det torde för de allra flesta vara 

självklart att barn ärver sina föräldrar och att släkten därefter tilldelas 

kvarlåtenskapen i en viss förutbestämd ordning.
2
  

 

Om den som avlider var gift aktualiseras dock ytterligare ett regelverk med 

mycket gamla anor. Äktenskapsrätten utgår från att det mellan makarna 

förelegat en nära social och ekonomisk relation. De förutsätts ha skapat ett 

gemensamt hem och en gemensam tillvaro som inte kan omkullkastas för att 

den ena av dem dör.
3
 Därmed har efterlevande make idag inte bara rätt till 

hälften av boet på grund av giftorätt, utan dessutom en rätt till arv.
4
 Även 

detta torde för de allra flesta vara självklart.  

 

När efterlevande make för första gången tillerkändes viss arvsrätt i början av 

1900-talet innebar detta att det äktenskapliga bandet tillmättes betydelse på 

ett område som tidigare varit förbehållet blodsbandet.
5
 Sedan dess har 

lagstiftaren brottats med frågan om vem som under vilka förutsättningar bör 

ha bäst rätt till arv efter den avlidne. Makens intresse av kvarlåtenskapen 

står oundvikligt mot intresset hos andra arvingar, och framförallt mot den 

avlidnes bröstarvingars rätt. Att det än idag finns spår av konflikt mellan 

och inom äktenskapsrätten och arvsrätten visar sig inte minst i 

bröstarvingarnas laglottsrätt och särkullbarnens rätt till omedelbart arv.
6
  

 

Såväl äktenskapsrätten som arvsrätten är juridiska områden med naturligt 

nära koppling till samhälleliga familjemönster och normativa föreställningar 

om vilka som hör ihop hur. Äktenskapet intar än idag en särställning som 

familjerättslig enhet. Frågan om skyddet för efterlevande make är därmed 

intressant inte bara ur ett praktiskt perspektiv.  

                                                 
1
 Jämför exempelvis LB III 1915, s. 124  

2
 Jämför ÄB 2 kap.  

3
 Se närmare nedan.  

4
 Se ÄB 3 kap.  

5
 Jämför LB IV 1918  

6
 ÄB 7 kap. 1 § och ÄB 3 kap. 1 § 1 st.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande framställning är att diskutera och analysera makars 

arvsrätt i relation till den rätt till kvarlåtenskapen som kan tillkomma andra 

personer, främst bröstarvingar, då någon avlider. Förutom arvsrättsliga 

regler diskuteras de äktenskapsrättsliga regler som aktualiseras när en make 

dör. Avsikten är att utreda vilken funktion den svenska arvsrätten avser att 

fylla, samt vilka principer som fått styra då lagstiftaren löst konflikter 

mellan arvsrättens pretendenter. Ur detta följer en diskussion om reglernas 

rimlighet och det eventuella behovet av rättsliga reformer. 

 

För att uppnå syftet avser framställningen att besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur har den svenska regleringen av makes arvsrätt utvecklats 

historiskt och vilka grundprinciper har styrt denna utveckling? 

 Hur har lagstiftaren motiverat sina ställningstaganden i den 

arvsrättsliga konflikten mellan den avlidnes make och bröstarvingar? 

 Vilka normativa grundmönster (se nedan) styr och har styrt 

regleringen av makes arvsrätt? 

1.3 Metod, material och teori 

1.3.1 Allmänt 

Arbetets deskriptiva delar utgår i huvudsak från rättsdogmatisk metod, med 

studier av lagtext, förarbeten, i viss utsträckning praxis, och doktrin.
7
 Ett 

historiskt perspektiv har använts för att beskriva rättens utveckling. Genom 

att studera rättens historia ökar förståelsen för den moderna lagstiftningens 

utformning. Särskilt gäller det på områden som de här aktuella, vilka har 

rötter från hundratals år tillbaka i tiden.
8
 I denna del har materialet i 

huvudsak bestått av äldre lagberedningsförslag, statliga offentliga 

utredningar och propositioner.  

 

Framställningens främsta syfte är dock inte att klarlägga gällande rätt eller 

att göra en fullständig rättshistorisk redogörelse. Istället är syftet, som 

beskrivet, att diskutera regleringen av makes arvsrätt ur ett normativt 

perspektiv. För att uppnå detta krävs en metod som når bortom själva den 

rättsliga regleringen och förmår upptäcka sådant som inte uppenbart 

framträder vid en sedvanlig genomgång av gällande rätt. Anna Christensens 

teori om normativa grundmönster är i det avseendet mycket väl lämpad och 

används som utgångspunkt för analysen av det aktuella rättsområdet.  

                                                 
7
 För en utförlig beskrivning av den klassiska juridiska metoden, se exempelvis Lehrberg 

2010.  
8
 Jämför exempelvis Brattström & Singer 2011, s. 19 
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1.3.2 Teorin om normativa grundmönster 

Teorin om normativa grundmönster utgår från att de juridiska normerna inte 

har uppfunnits av lagstiftaren ur ingenting. Istället är de många gånger, inte 

minst på familjerättens områden, en kodifiering av sociala normer, 

föreställningar och sedvänjor som vuxit fram i relationer mellan människor.
9
 

Christensen anför: ”Det har talats mycket om rättsreglernas moralbildande 

effekt. Däremot talas det sällan om moralens rättsbildande effekt.”
10

 Genom 

att undersöka rättsreglerna inom ett område är det alltså möjligt att 

identifiera de underliggande normer som verkar på just detta område.
11

 

Christensen beskriver hur det bland dessa normer går att urskilja mönster 

som har en viss konstans och som återkommer på flera olika områden. 

Dessa kallar hon normativa grundmönster.
12

  

 

De normativa grundmönstren bildar inte något sammanhängande och 

harmoniskt system. De har olika innehåll, de har uppstått vid olika 

tidpunkter och på olika sätt och de fyller olika behov. Inte sällan är de starkt 

politiskt laddade. Ofta uppstår konflikter mellan dem – konflikter som inte 

kan lösas med hänvisning till en på förhand bestämd hierarkisk ordning. 

Rättens systemkaraktär är alltså egentligen svag.
13

 Christensen vill därför 

hellre beskriva rätten som ett normativt fält, inom vilket de normativa 

grundmönstren fungerar som poler som hela tiden försöker dra den rättsliga 

regleringen till sig. Ryrstedt skriver: ”Hur starkt respektive mönster är vid 

en given tidpunkt, beror på de bakomliggande förändringarna i samhället 

och den normativa praktik dessa ger upphov till. Härvid kan man inte bortse 

från familjerättens plats i hela den normativa strukturen.”
14

 Bilden av rätten 

som ett normativt fält förklarar varför en rättslig reglering mycket sällan 

påverkas av endast ett normativt mönster.
15

   

 

På familjerättens område har flera normativa grundmönster identifierats och 

diskuterats. I fråga om den rättsliga regleringen kring äktenskap och 

samboförhållanden menar Ryrstedt att grundmönstren gemenskap och 

ekonomisk självständighet/individualitet är centrala. Gemenskapsmönstret 

innebär bland annat ett krav på fördelning mellan parterna efter behovs- 

eller rättviseprinciper, medan individualitetsmönstret exempelvis tar sig 

uttryck i den individuella äganderätten.
16

  

 

Christensen har beskrivit rättvis fördelning med utgångspunkt i likadelning, 

eller någon annan rättviseprincip, som ett normativt grundmönster med stark 

politisk förankring i det socialdemokratiska välfärdssamhället. Detta 

                                                 
9
 Christensen 1994, s. 3 

10
 Christensen 1996, s. 527 

11
 Christensen 1994, s. 3 

12
 Christensen 1996, s. 527 

13
 Christensen 1996, s. 522 

14
 Ryrstedt 1998, s. 18 

15
 Christensen 1996, s. 531 

16
 Ryrstedt 1998, s. 18 
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grundmönster tycks dock inte ha fått särskilt stor genomslagskraft i konkreta 

rättsliga regleringar.
17

  

 

Vidare beskriver Christensen grundmönstret skydd för etablerad position. 

Det är ett konservativt grundmönster, som syftar till att bevara en redan 

uppnådd ställning. Tydligast märks det i skyddet för äganderätten. Inom 

familjerätten har skydd för etablerad position framförallt haft betydelse för 

reglerna om äktenskapsskillnad och underhåll efter äktenskapet. 

Skyddsobjektet har här varit själva äktenskapet och familjen som en enhet, 

och inte makarnas ställning som individer. I takt med att samhället, och 

därmed synen på äktenskapet, förändrats har dock skydd för etablerad 

position som normativt mönster närmast försvunnit på familjerättens 

område, menar Christensen.
18

 

 

Det marknadsfunktionella mönstret är, i motsats till skydd för etablerad 

position, ett dynamiskt mönster. Mönstret präglas av en ständig 

omfördelning av resurser och positioner. Även här spelar äganderätten en 

central roll, men med ägarens fria förfoganderätt och det fria avtalet i fokus. 

Det fria avtalet kan också anses utgöra ett eget normativt mönster, med stor 

självständig betydelse i många olika sammanhang och relationer.
19

  

 

Såväl Ryrstedt som Christensen diskuterar teorin om normativa 

grundmönster i relation till teorin om samhällets utveckling som en 

utveckling från status till kontrakt, vilken framförallt beskrivits av Weber.
20

 

Ryrstedt anför att teorin om normativa grundmönster har ett tydligt 

släktskap med, och kan ses som en vidareutveckling av, status-

kontraktsmodellen.
21

 Christensen menar att status respektive kontrakt 

dessutom kan betraktas som egna normativa grundmönster.
22

  

 

I det förindustriella samhället bestämde individens status i gruppen och 

samhället, snarare än avtalet, i stor utsträckning dennes sociala relationer.
23

 

Att födas in i en familj innebar att individen ansågs besitta vissa inneboende 

sociala och ekonomiska kvaliteter, vilka tillgodoräknades honom eller henne 

genom lag. Med statusrelationen följde således legitima förvärv.
24

 Weber 

framhåller arvsrätten som ett av de viktigaste exemplen på en sådan rättslig 

reglering, där i huvudsak faktorer som individen inte kan påverka utgör bas 

för rättsliga transaktioner.
25

 Ett statusförhållande kunde dock också 

uppkomma genom ingående av så kallade statuskontrakt - kontrakt vilka 

”[…] innebar en förändring av individers totala rättsliga situation, av deras 

allmänna position och status”.
26

 Ett sådant kontrakt utgjorde äktenskapet.  

                                                 
17

 Christensen 1996, s. 535 och s. 570 
18

 Christensen 1996, s. 528 och s. 559ff. 
19

 Christensen 1996, s. 529 
20

 Christensen 1996, s. 570 ff. och Ryrstedt 1998, s. 20ff. 
21

 Ryrstedt 1998, s. 20 
22

 Christensen 1996, s. 571 
23

 Christensen 1996, s. 530 
24

 Weber 1985, s. 196 och Ryrstedt 1998, s. 21 
25

 Weber 1985, s. 196 
26

 Weber 1985, s. 198 



 9 

 

Det moderna samhället präglas i allt större utsträckning av avtal som grund 

för rättsliga anspråk. Genom avtalet kan individen ”[…] frigöra sig från de 

givna relationerna i gruppen och själv utforma nya typer av relationer”.
27

 

Medan en statusrelation i princip är oupplöslig, kännetecknas 

kontraktsrelationen av avtalsparternas självständighet, frihet och möjlighet 

att bryta relationen. Statusförhållandet präglas av harmoni eftersom 

gruppens gemensamma intressen måste sättas främst. I en avtalsrelation 

däremot förutsätts parterna vara jämbördiga och ha enskilda intressen som 

kan utmana de gemensamma. Det innebär att kontraktsförhållandet, istället 

för harmoni, präglas av konflikt.
28

 Utvecklingen av äktenskapslagstiftningen 

är ett tydligt exempel på en utveckling från status mot kontrakt.
29

 

 

Med det nu anförda som grund avser jag alltså att behandla regleringen av 

skyddet för efterlevande make.  

1.4 Avgränsningar och disposition 

En framställning av aktuell omfattning kan givetvis inte göra anspråk på att 

vara heltäckande. Eftersom syftet inte är att utreda en specifik rättsfråga, 

utan att analysera vilka bakomliggande principer och normer som styr 

lagstiftningen, aktualiseras inte någon genomgång av detaljerna i 

förutvarande och gällande rätt. Det finns således ett flertal, för ämnet 

relevanta, områden som inte kommer att behandlas närmare. Ett sådant är 

det skydd för efterlevande make som förmånstagarförordnanden och 

pensionsrättigheter kan utgöra. Vidare berörs testamentsrätten bara ytligt 

och enbart i relation till makes arvsrätt och bröstarvinges laglott. 

Beskrivningen av äktenskapsrättens utveckling är fokuserad på äktenskapets 

ekonomiska rättsverkningar. Övriga reformer berörs i den mån de kan anses 

relevanta för analysen av det aktuella rättsområdet.  

 

Avsnitt 2-5 innehåller en genomgång av delar av den svenska arvs- och 

äktenskapsrättens historia. Avsnitten beskriver i huvudsak rättsutvecklingen 

från 1900-talets första årtionden och framåt, men innehåller också en 

mycket översiktlig genomgång av den tidigare svenska rätten. Här bör 

understrykas att framställningen inte är av egentlig rättshistorisk karaktär. 

De historiska avsnitten avser att beskriva lagstiftarens ställningstaganden i 

för rättsområdet betydelsefulla frågor och utgår, som nämnt, från lagens 

förarbeten. Någon redogörelse för praxis eller dylikt förekommer inte. 

Avsnitten behandlar, i den mån frågorna aktualiseras, giftorätten och 

eventuella övriga äktenskapsrättsliga regler av betydelse för efterlevande 

make, arvsrättens grundprinciper samt makes arvsrätt. Syftet med att 

redogöra för diskussionen om arvsrättens grundprinciper är att ge läsaren en 

bild av vilka principiella ställningstaganden som styrt lagstiftarens 

inställning till ett antal arvsrättsliga reformer och vilka grunder den svenska 

                                                 
27

 Christensen, 1996, s. 530 
28

 Ryrstedt 1998, s. 20 
29

 Christensen 1996, s. 571 och Ryrstedt 1998, s. 20 
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legala arvsrätten egentligen vilar på. Förhoppningen är att denna kunskap 

ska bidra till en djupare förståelse för hur lagstiftaren resonerat i frågor om 

skyddet för efterlevande make.  

 

Avsnitt 6-7 behandlar gällande rätt. Beskrivningen av densamma är något 

mer detaljerad än beskrivningen av den historiska rätten, men utgår i 

huvudsak från samma teman. Fokus ligger även här på lagstiftarens 

uttalanden och texten berör framförallt de delar av rätten som kan anses ge 

uttryck för mera normativa ställningstaganden. Därmed utelämnas en del 

frågor av teknisk karaktär.  

 

Sist följer framställningens analysdel (avsnitt 8), i vilken det förut 

presenterade materialet sätts i relation till teorin om normativa 

grundmönster och övriga ovan angivna frågeställningar. Det finns i denna 

del inte finns möjlighet att diskutera alla frågor som behandlas i arbetets 

deskriptiva del, varför de mest centrala lyfts ut. Arbetet avslutas med en 

diskussion om skyddet för efterlevande make ur ett framtidsperspektiv. 
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2 Kort om rättsutvecklingen 
före 1920 

2.1 Äktenskapsrätten 

Efterlevande make tillerkändes ingen arvsrätt enligt äldre svensk rätt, se 

närmare nedan. Därmed var maken i hög grad beroende av de 

äktenskapsrättsliga reglerna om giftorätt. Egendomsgemenskap mellan 

makarna har funnits i svensk rätt sedan äldre Västgötalagen.
30

 Till en början 

omfattade den enbart lös egendom, eftersom släkten hade bäst rätt till den 

fasta egendomen.
31

 Senare omfattades dock även sådan fast egendom som 

införskaffats av makarna under äktenskapet, medan fast egendom som 

någon av dem ärvt eller som förvärvats före äktenskapet utgjorde enskild 

egendom. Enligt stadsrätten omfattades all egendom, såväl lös som fast, 

oberoende av när den förvärvats, men genom en lagändring år 1898 kom 

landsrättens regler att tillämpas även gällande fast egendom i städerna.
32

  

 

Det har anförts att förklaringen till den ovan nämnda, relativt sena, 

begränsningen av egendomsgemenskapen var att bestämmelsen innebar ett 

visst skydd för hustrun mot mannens missbruk av sin förvaltningsrätt.
33

 Den 

gemensamma egendomen förvaltades under äktenskapet av mannen ensam. 

Även makarnas enskilda egendom förvaltades av mannen, men vid vissa 

dispositioner rörande hustruns enskilda fasta egendom var han tvungen att 

inhämta hennes samtycke. Detta undantag i mannens förvaltningsrätt över 

hustruns enskilda egendom tillkom av hänsyn till hustruns släktingar.
34

 

Senare fick hustrun rätt att råda över sådan egendom som hon förvärvat 

genom eget arbete och kunde genom äktenskapsförord, testamente eller 

villkor vid gåva få förvaltningsrätt också över annan egendom.
35

  

 

Giftorätten var konstruerad så att hustrun vid boets upplösning hade rätt till 

en tredjedel av den gemensamma egendomen, medan mannens andel 

uppgick till två tredjedelar. Egendomsgemenskapen ansågs innebära 

samäganderätt för makarna.
36

 Enligt stadslagarna hade män och kvinnor 

dock lika giftorätt, vilket år 1845 utsträcktes till att gälla hela landet.
37

  

 

Fördel av bo oskifto förekom redan i landskapslagarna och utgjorde ett slags 

minimiskydd för efterlevande make. Skyddet innebar en rätt för den 

                                                 
30

 Hafström 1978, s. 63  
31

 Agell & Brattström 2011, s. 91. Se även om släktarvsrätten nedan, avsnitt 2.2.  
32

 Hafström 1978, s. 65 
33

 LB IV 1918, s. 166 
34

 Prop. 1920:15 
35

 LB IV 1918, s. 167 
36

 Agell & Brattström 2011, s. 91 Jämför den moderna giftorätten som innebär ett anspråk 

på halva värdet av giftorättsgodset, men inte förändrar äganderätten. Se närmare avsnitt 6.1. 
37

 Hafström 1978, s. 63ff. 
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efterlevande maken att ur boet undanta bruksföremål som exempelvis 

”bolster, kyrkdräkt, ringar, bästa hästen, vapen” med mera.
38

 1734 års lag 

medgav att den efterlevande maken tog ”det han eller hon helst vill av 

lösören”
39

, men som mest en tjugondel av det totala lösöret. Som absolut 

minimum tilläts maken uttaga ”sin fästningsring, dagliga säng och nödiga 

gångkläder”.
40

  Fördel av bo oskifto kan ses som en föregångare till dagens 

basbeloppsregel.
41

 

 

För hustrun medförde äktenskapet länge en rätt till morgongåva. 

Morgongåvor omtalas redan i källor från 500-talet och har förekommit i 

flertalet äldre svenska lagar. Gåvan gavs av mannen dagen efter bröllopet 

och kunde bestå av både fast och lös egendom.
42

 Den förvaltades av 

mannen, men utgjorde hustruns enskilda egendom. För att morgongåvan 

inte skulle verka alltför ingripande på mannens arvingars rätt till 

kvarlåtenskapen stadgades i både lands- och stadslag ett maximibelopp för 

gåvans storlek. Om mannen gav en större gåva hade denna ingen rättslig 

verkan och skulle återföras till hans släktingar.
43

 

 

Institutet fungerade som en slags änkeförsörjning eftersom egendomen 

utbetalades först vid mannens död.  Enligt stadsrätten fick dock hustrun 

enbart del av gåvan om hon överlevde mannen barnlös.
44

 Om hon hade barn 

hade hon istället rätt till underhåll från dem.
45

 Morgongåvan ansågs också, 

som nämnt, vara en typ av kompensation för hustruns mindre giftorätt.
46

 När 

hustrun efter mannens död mottagit morgongåvan ansågs hon ha full 

äganderätt till egendomen.
47

 Så småningom ifrågasattes dock detta och år 

1644 utfärdades en stadga som reglerade adelns hantering av morgongåvor. 

Stadgan innebar att morgongåvor i fast egendom skulle anses givna med 

nyttjanderätt, vilket medförde att egendomen skulle återgå till mannens 

arvingar vid hustruns död eller då hon ingick nytt äktenskap. Denna 

konstruktion underströk morgongåvans främsta syfte; att trygga änkans 

försörjning efter makens död. För övriga stånd gällde tidigare 

bestämmelser.
48

 

 

Genom 1734 års lag gjordes morgongåvan obligatorisk och kunde således 

utbetalas även i de fall den inte blivit lagligen utfäst. Den bestämdes då till 

en viss andel av mannens egendom.
49

 Enligt lagen hade kvinnan full 

äganderätt till morgongåva som utgjordes av lös egendom, men enbart 

                                                 
38

 Hafström 1978, s. 62 
39

 Hafström 1978, s. 62, jämför 1734 års GB 17 kap. 1 §. 
40

 Hafström 1978, s. 62, jämför 1734 års GB 17 kap. 1 §. 
41

 Brattström & Singer 2011, s. 23, se närmare avsnitt 7.6. 
42

 Hafström 1978, s. 59f. 
43

 Trolle Önnerfors 2010, s. 267 
44

 Hafström 1978, s. 60 
45

 Brattström & Singer 2011, s. 23 
46

 Hafström 1978, s. 64 
47

 Almquist 1964, s. 111 
48

 Trolle Önnerfors 2010, s. 267f. 
49

 Hafström 1978, s. 62 
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nyttjanderätt till sådan som utgjordes av fast egendom.
50

 Kravet på 

barnlöshet utsträcktes i samband med den lika giftorättens införande år 1845 

till att även gälla på landsbygden. Behovet av morgongåva som 

försörjningsstöd försvann då makar fick inbördes arvsrätt.  

Morgongåvoinstitutet avskaffades därför i samband med införandet av GB 

och den provisoriska arvsrätten för make år 1920 (se nedan avsnitt 3.2).
51

  

2.2 Arvsrätten  

Äldre svensk arvsrätt var anpassad för ett samhälle där jordägandet var av 

avgörande betydelse för en persons sociala och ekonomiska ställning. 

Därför var det mycket viktigt att jorden så långt möjligt stannade inom 

släkten och de arvsrättsliga reglerna utformades för att tillgodose detta. 

Detta medförde att blodsbandet betraktades som den legala arvsrättens 

grund.
52

 En konsekvens av detta var att make inte tillerkändes någon 

arvsrätt, eftersom jorden i sådana fall skulle riskera att överföras till en 

annan släkt. Strävan efter att bevara jorden inom släkten innebar dessutom 

bland annat att söner och andra män under lång tid ärvde före, eller i alla fall 

en större andel än, döttrar och andra kvinnor
53

.
54

 

 

De allra tidigaste lagarna (framförallt götalagarna) föreskrev fördelning av 

kvarlåtenskapen enligt en så kallad gradualprincip, där den första personen i 

arvsordningen tilldelades hela arvet. Detta för att undvika att splittra 

egendomen i alltför många delar. Något senare infördes parentelprincipen, 

vilken än idag utgör grundprincip för arvsrätten. Denna princip innebär att 

släktarvingarna delas upp i olika arvsklasser som ärver i tur och ordning 

beroende på om arvingar i den föregående arvsklassen saknas.
55

 

Parentelprincipen kompletteras sedan mycket länge av istadarätten och 

stripalgrundsatsen. Istadarätten innebär att en avliden arvinges avkomling 

träder i arvingens ställe ifråga om rätten till arv. Stripalgrundsatsen innebär 

att varje gren inom en parentel tar lika stor del av kvarlåtenskapen.
56

 

 

Ärvdabalken i 1734 års lag var inspirerad av både gradualprincipen och 

parentelprincipen. Arvsrätten var obegränsad, vilket innebar att även mycket 

avlägsna släktingar kunde få del av kvarlåtenskapen. Enligt lagen 

tillerkändes dock barn födda utom äktenskapet som huvudregel ingen 

arvsrätt. Det är med anledning av detta omdiskuterat huruvida 1734 års lag 

kan anses bygga på principen om lagligt äktenskap som grund för lagligt 

arv, en princip som anknyter till det äktenskapliga familjebegreppet, eller på 

                                                 
50

 Brattström & Singer, 2011, s. 23 
51

 Hafström 1978, s. 60ff.  
52

 Inger 1982, s. 52 
53

 Eftersom behovet av att bevara kvarlåtenskapen som en egendomsmassa inte var lika 

stort i städerna som på landet infördes regler om lika arvsrätt för kvinnor och män redan i 

de tidiga stadslagarna, se bland annat Magnus Erikssons stadslag. År 1845 fick kvinnor och 

män lika arvsrätt också på landsbygden. För vidare läsning, se Hafström 1978, s. 113ff.  
54

 Hafström 1978, s. 109 samt Brattström & Singer 2011, s. 19  
55

 Hafström 1978, s. 109f, samt Brattström & Singer 2011, s. 19 
56

 Brattström & Singer 2011, s. 32 
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blodsbandsprincipen. Inger menar att det, med hänvisning till den 

obegränsade arvsrätten, är tydligt att lagen i huvudsak vilade på 

blodsbandsprincipen. Den uteslutna arvsrätten för utomäktenskapliga barn 

ska ses som ett undantag från denna princip, och kan härledas från tidens 

strängt religiösa syn på sexuella förbindelser utom äktenskapet.
57

  

 

I samband med det så kallade arvejordssystemets avskaffande år 1857 

infördes ett laglottsskydd för inomäktenskapliga bröstarvingar. Skyddet 

garanterade bröstarvingarna halva arvslotten efter sina föräldrar, oavsett 

eventuella förordnanden i testamente. Syftet var att skydda bröstarvingarnas 

rätt mot utomstående samt att sörja för rättvisa bröstarvingarna emellan. 

Dessutom skulle laglotten tillförsäkra oförsörjda barn medel för underhåll.
58

 

 

I takt med att det ortodoxa kyrkliga inflytandet minskade under 1800-talet 

aktualiserades en diskussion om de utomäktenskapliga barnens situation och 

blodsbandet som arvsrättens verkliga utgångspunkt.
59

 Brattström och Singer 

menar att diskussionen också kan knytas till socialpolitiska intressen; 

industrialismens intåg innebar ökad fattigdom och alltfler barn blev 

beroende av samhället för sin försörjning. En arvsrättslig reform skulle 

kunna avlasta fattigvården.
60

 Detta ledde till att utomäktenskapliga barn år 

1866 fick viss arvsrätt efter sin moder, och år 1905 fick arvsrätt efter sin 

moder under samma förutsättningar som inomäktenskapliga barn. I samband 

med 1905 års reform underströk departementschefen att arvsrättens grund 

skulle vara blodsbandet, och inte medlemskap i den inomäktenskapliga 

familjen.
61

 

 

 

 

                                                 
57

 Inger 1982, s. 52 
58

 SOU 1925:43, s. 297f. 
59

 Inger 1982, s. 52 
60

 Brattström & Singer 2011, s. 21 
61

 Prop. 1905:19, s. 4f.  
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3 1920 års giftermålsbalk 

3.1 Äktenskapsrätten 

Införandet av 1920 års giftermålsbalk var en del i revideringen av 1734 års 

lag och en konsekvens av det nordiska lagstiftningssamarbetet. En av de 

frågor som diskuterades i samband med lagens införande var giftorättens 

utformning. Behovet av omfattande äktenskapsrättsliga reformer hade sin 

grund i att mannens ovan nämnda förvaltningsrätt över boet ansågs utgöra 

ett stort problem för reglerna om makarnas egendomsgemenskap. Denna 

ordning betraktades som förlegad och innebar en risk för att mannen skulle 

missbruka sin förvaltningsrätt till nackdel för hustrun.
62

  

 

Lagberedningen ansåg dessutom att den gamla lagstiftningen var 

inkonsekvent, svårtillgänglig och saknade enhetlighet eftersom den sedan 

länge fastslagna grundprincipen om egendomsgemenskap och mannens 

förvaltning modifierats och sökts kringgås genom olika reformer för att 

stärka hustruns ställning.
63

 Departementschefen instämde i lagberedningens 

problemskrivning och menade att ”[…] såväl rättvisan som samhällsnyttan 

kräva målsmanskapets fullständiga upphävande och införandet av en 

civilrättslig likställighet mellan mannen och hustrun”.
64

 

 

Lagberedningen hade alltså att diskutera hur regleringen av makars 

förmögenhetsförhållanden skulle kunna utformas för att på bästa sätt 

tillgodose hustruns behov av ekonomisk trygghet inom äktenskapet. Det 

första alternativet var fullständig egendomsskillnad mellan makarna. En 

sådan konstruktion skulle innebära att var och en av makarna ägde och 

förvaltade såväl den respektive egendom de förde in i äktenskapet som den 

de senare förvärvade, och därmed garantera hustrun rådigheten över sin 

egen egendom.
65

  

 

Som argument mot en sådan lösning anförde dock lagberedningen att det 

”[…] mellan makar bör förefinnas en viss gemensamhet även i det 

ekonomiska”
66

 och att fullständig egendomsskillnad riskerade att medföra 

att ”[…] makarna betrakta var och en sin egendom såsom i första rummet 

avsedd att tillgodose hans behov och sålunda förbise sin förpliktelse att med 

egendomen tjäna familjens intresse”
67

.  Att delning vid äktenskapets 

upplösning inte skulle aktualiseras med en sådan reglering skulle dessutom i 

många fall drabba hustrun särskilt hårt, eftersom det vanligen enbart var 

mannen som förvärvsarbetade och hade inkomst. Att tillerkänna makar 

                                                 
62

 LB IV 1918, s. 167f. 
63

 LB IV 1918, s. 171 
64

 Prop. 1920:15, s. 135 
65

 LB IV 1918, s. 172 
66

 LB IV 1918, s. 172 
67

 LB IV 1918. S. 172 
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arvsrätt efter varandra skulle inte vara tillräckligt för att ersätta 

gemensamhetsprincipen, menade beredningen.
68

  

 

Som andra alternativ diskuterade lagberedningen egendomsgemenskap med 

samförvaltning. En sådan lösning skulle innebära att 

egendomsgemenskapen mellan makarna bestod i sin dåvarande form, men 

att förvaltningen av egendomen inte enbart lades på mannen utan även på 

hustrun. På så vis skulle gemensamhetsprincipen uppfyllas, samtidigt som 

mannens exklusiva förvaltningsrätt upphörde. Lagberedningen anförde dock 

att det måste anses oskäligt att en make som inte tagit del i förvärvandet av 

viss egendom skulle få förvaltningsrätt över densamma – en sådan reglering 

skulle utgöra ”[…] ett alltför starkt intrång i vardera makens 

självständighet och handlingsfrihet”.
69

 Dessutom, menade beredningen, 

skulle samförvaltning – nästan oavsett utformning - innebära alltför stora 

svårigheter vad gäller makarnas möjligheter att i praktiken förfoga över 

egendomen.
70

 

 

Istället valde beredningen att föreslå den konstruktion som giftorätten har än 

idag och som i stor utsträckning utformats genom ett nordiskt 

lagstiftningssamarbete. Särförvaltning med lika delning skulle innebära att 

var och en av makarna under äktenskapet hade rådighet över den egna 

egendomen och svarade för sina egna skulder. Egendomsgemenskapen 

skulle alltså inte längre innebära samäganderätt (jämför avsnitt 2.1), utan 

istället att var och en av makarna fick ett särskilt anspråk, giftorätt, på en 

framtida delning av giftorättsgodset.
71

 För att undvika att hustrun, som ju 

ofta hade väsentligen mindre medel än mannen, även fortsättningsvis skulle 

bli helt ekonomiskt beroende av honom förespråkade lagberedningen en 

ömsesidig underhållsskyldighet makarna emellan – en sådan skyldighet 

kunde dessutom ses som en följd av livsgemenskapen i äktenskapet.
72

 

 

Giftorätten skulle omfatta all egendom, såväl fast som lös, så länge denna 

inte gjorts enskild. Under äktenskapets bestånd skulle makarna gällande viss 

egendom vara tvungna att inhämta den andres samtycke för att kunna 

förfoga över den, och dessutom vara skyldiga att vårda sitt giftorättsgods 

och inte otillbörligen minska dess värde.
73

  Vid äktenskapets upplösning 

skulle den egendom som omfattades av giftorätten delas lika mellan 

makarna. Istället för fördel av bo oskifto fick efterlevande make en rätt att 

före bodelningen och utan avräkning på sin lott utta arbetsredskap och 

nödvändigt bohag.
74

  

 

Lagberedningen menade att giftorättens nya utformning skulle likställa 

makarna och på ett tillfredsställande vis uppfylla såväl kravet på 

                                                 
68

 LB IV 1918, s. 172 
69

 LB IV 1918, s. 173 
70

 LB IV 1918, s. 172f.  
71

 Agell & Brattström 2011, s. 91 
72

 LB IV 1918, s. 182 och 189 
73

 LB IV 1918, s. 180 
74

 Prop. 1920:15, s. 149 
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självständighet för var och en av dem som kravet på hänsyn till 

gemenskapen dem emellan.
75

 Departementschefen vidhöll förslaget
76

 och 

den nya ordningen trädde i kraft den 1 januari 1921. Vid tiden för införandet 

upplöstes 97 % av alla äktenskap genom ena makens död.
77

 Som presenteras 

nedan fick makar trots de omfattande reformerna inte rätt att ärva varandra 

om de efterlämnade bröstarvingar. Således var giftorätten och den på 

äktenskapets upplösning följande bodelningen även fortsättningsvis av stor 

ekonomisk betydelse för den efterlevande maken.
78

 

3.2 Arvsrätten 

Som en del i revideringen av 1734 års lag inleddes under 1900-talets början 

ett omfattande arbete med att förändra och modernisera den svenska 

arvsrätten. Lagstiftaren hade bland annat att ta ställning till hur långt den 

legala arvsrätten egentligen skulle sträcka sig, hur makes arvsrätt skulle 

utformas och huruvida arvsrätten borde utvidgas för utomäktenskapliga 

barn. För att kunna angripa frågorna och komma till en tillfredsställande 

slutsats ansågs det nödvändigt att återigen ta ställning till de arvsrättsliga 

grundprinciperna. 

 

Lagstiftaren hade som nämnt, i samband med att utomäktenskapliga barn 

fick arvsrätt efter sin moder år 1905, uttryckt att blodsbandet skulle 

betraktas som den legala arvsrättens grund. När lagberedningen år 1915 lade 

fram sitt förslag till lag om barn utom äktenskap konstaterades dock att 

blodsbandet inte kunde betraktas som den enda grunden för arvsrätt:  

 

”Den omständigheten att mellan två personer faktiskt finnes en 

samhörighet, en gemenskap i levnadsförhållanden, är ock av stor betydelse 

dels i och för sig, dels såsom en grundläggande presumtion, att den ene 

önskar, att hans egendom efter hans död skall övergå till den andre.”
79

 

 

Detta medförde, menade lagberedningen, att utomäktenskapliga barns 

arvsrätt efter sin moder respektive sin fader inte kunde vara densamma. De 

utomäktenskapliga barnen hade i allmänhet en faktisk samhörighet med sin 

moder, men ingen, eller bristande, kontakt med sin fader. I kombination 

med hänsyn till mannens eventuella ”legitima” familj och svårigheten i att 

fastställa faderskapet motiverade detta lagberedningens val att inte föreslå 

några förändringar i arvsrätten för utomäktenskapliga barn.
80

 

Departementschefen instämde i detta.
81

 

 

Vad gäller frågan om makes arvsrätt bör inledningsvis påpekas att 1920 års 

lösningar var uttalat provisoriska eftersom ärvdabalken bara några år senare 
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 LB IV 1918, s. 175ff. 
76

 Prop. 1920:15, s. 140ff. 
77

 SOU 1964:35, s. 16 
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 Brattström & Singer 2011, s. 60  
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 LB III 1915, s. 124  
80

 LB III 1915, s. 124ff.  
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skulle stå inför en större omarbetning, se närmare avsnitt 4. Lagberedningen 

hade bland annat att ta ställning till huruvida den efterlevande maken borde 

tillerkännas en rätt att sitta i oskiftat bo liknande den rätt som fanns i dansk 

och norsk lagstiftning. Beredningen anförde att en möjlighet att bevara boet 

intakt kunde motiveras med hänvisning till den efterlevande makens 

ekonomiska ställning och barnens uppfostran.
82

 Mot en sådan konstruktion 

talade dock, menade lagberedningen, risken för att bröstarvingarnas arv 

efter den först avlidne maken skulle förminskas medan det var under den 

efterlevande makens förvaltning. Till detta fördes att omyndiga 

bröstarvingar i en sådan situation skulle ha svårt att bevaka sin rätt i boet. 

Beredningen menade också att det i allmänhet kunde anses ofördelaktigt för 

den först avlidnes bröstarvingar att tvingas vänta på arvet tills den 

efterlevande maken avled, eftersom det skulle kunna ”[…] lägga hinder i 

vägen för de unga att bryta sig en bana i livet”
83

. Makens behov av skydd 

ansågs kunna tillgodoses genom andra, mindre ingripande bestämmelser.
84

  

 

Lagberedningen diskuterade därför också en mindre omfattande lösning som 

skulle innebära att den efterlevande maken under sin livstid övertog den del 

av bröstarvingarnas arv som inte utgjorde laglott. Syftet med en sådan 

konstruktion skulle vara att tillgodose skyddet för efterlevande make och 

omyndiga barns uppfostran, men samtidigt undvika de negativa 

konsekvenserna som riskerade att drabba bröstarvingarna om maken övertog 

hela boet. Beredningens slutsats var dock att de diskuterade lösningarna 

skulle inverka alltför mycket på arvsrättens grundprinciper och därför inte 

lät sig genomföras när en revision av hela ärvdabalken var så nära 

förestående.
85

 

 

Istället föreslog lagberedningen att den efterlevande maken skulle få del av 

kvarlåtenskapen i de fall den avlidne inte efterlämnade bröstarvingar. 

Beredningen argumenterade särskilt för en sådan reform i de fall den 

avlidne inte efterlämnade några arvsberättigade släktingar alls. Med 

hänvisning till den ”[…] nära gemenskap som äger rum mellan makar”
86

 

ansåg beredningen det uppenbart att maken borde tillerkännas en rätt till 

kvarlåtenskapen framför staten. Denna princip hade tidigare i stor 

utsträckning tillämpats i praxis genom att staten avstod från arvet till förmån 

för den efterlevande maken.
87

  

 

Även i fall då den avlidne efterlämnade mer avlägsna arvsberättigade 

släktingar menade lagberedningen att det var motiverat att införa en viss rätt 

till kvarlåtenskapen för efterlevande make. Beredningen hänvisade till att 

samhällsutvecklingen medfört att släktens betydelse minskat, vilket också 

borde avspeglas i de arvsrättsliga reglerna. Förändringen av arvsrätten 

ansågs trots detta inte kunna bli alltför genomgripande och beredningen 
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stannade vid att tillerkänna make rätt till hälften av kvarlåtenskapen i de fall 

den avlidne efterlämnade föräldrar eller syskon, och hela kvarlåtenskapen i 

de fall endast avlägsnare släktingar fanns i livet. En sådan konstruktion 

skulle, för hustruns del, utgöra ett förmånligare skydd än morgongåvan. 

Lagberedningen diskuterade inte närmare frågan om införande av ett 

eventuellt laglottsskydd för make, utan konstaterade enbart att något sådant 

inte var aktuellt.
88

  

 

Departementschefen vidhöll lagberedningens förslag och motiverade 

införandet av arvsrätt för makar med att en liknande konstruktioner redan 

införts i många andra stater och att reformen väl överensstämde med det 

allmänna rättsmedvetandet i Sverige. Som stöd för det senare hänvisade 

departementschefen till förekomsten av inbördes testamenten mellan makar. 

Den nya ordningen trädde ikraft i samband med den nya giftermålsbalken år 

1921.
89
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4 1928 års arvslag 

Några år efter ikraftträdandet av den nya giftermålsbalken var det så dags att 

omarbeta även arvsrätten. Vid behandlingen av 1928 års arvslag 

vidareutvecklade lagberedningen 1915 års ställningstaganden och menade 

att grunden för arvsrätten måste sökas i en känsla av ekonomisk och social 

samhörighet mellan arvlåtare och arvinge. Motivet till släktarvsrätten var, 

enligt beredningen, att en sådan känsla normalt kunde anses föreligga i 

relationer grundade på släktskap.
90

 Departementschefen instämde:  

 

”Därest [arvsrättens grund] sökes endast i blodsbandet, blir följden att 

arvsrätt tillkommer medlemmar av släkten även i dennas yttersta 

förgreningar. I äldre tid, då släkten var en sluten enhet, framstod detta 

resultat såsom naturligt. Nu är förhållandet annorlunda. […] Det stöd och 

den hjälp, som släktmedlemmarna i äldre tid lämnade varandra beredes 

numera i stor utsträckning genom samhällets organ. Rättsutvecklingen har i 

stället medfört ett allt starkare betonande av familjens betydelse, delvis på 

bekostnad av släktens. […] Det sagda utvisar att blodsbandet ej kan vara 

den enda grunden till arvsrätten. Grunden är fastmera att söka i den på 

blodsbandet vilande ekonomiska och sociala samhörigheten mellan 

arvlåtare och arvingen. Blott i den mån samhörighet med arvlåtaren är för 

handen, bör hans skyldemän ärva honom, Härav följer att arvsrätten bör 

begränsas till de skyldemän, hos vilka sådan samhörighet kan antas 

regelmässigt förefinnas.”
91

 

 

Slutsatsen var alltså, bland annat, att släktarvsrätten inte längre skulle vara 

obegränsad eftersom det i allmänhet inte kunde anses finnas någon social 

och ekonomisk samhörighet mellan alltför avlägsna släktingar. Den därpå 

följande frågan var givetvis hur snäv begränsningen av den legala arvsrätten 

kunde tillåtas vara. Lagberedningen konstaterade, liksom 

departementschefen ovan, att samhörigheten och släktkänslan varierade och 

var beroende av varje tids särskilda förhållanden. Den legala arvsrätten 

borde därför ordnas så att de arvingar som enligt den allmänna 

uppfattningen kunde anses ha ett tydligt anspråk på kvarlåtenskapen inte 

lämnades utanför och så att testamenten i det stora flertalet fall ansågs 

obehövliga.
92

 Resultatet blev att kusiner och mer avlägsna släktningar 

fråntogs rätten till arv i samband med införandet av 1928 års lag. Att 

gränsen drogs just vid arvlåtarens kusiner motiverades med att den sociala 

och ekonomiska samhörigheten mellan vuxna kusiner i allmänhet ansågs 

vara svag, medan sådan samhörighet i regel kunde konstateras mellan mera 

närstående släktingar. Som bevis för detta anfördes att kusiner i stor 

utsträckning gjordes arvlösa genom testamente i de fall de kvarstod som 

enda arvingar.
93
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Den sociala och ekonomiska samhörigheten ansågs starkast mellan 

arvlåtaren och dennes bröstarvingar. Trots att lagberedningen uttalat att en 

arvlåtare genom att upprätta testamente skulle kunna påvisa ekonomisk och 

social samhörighet till andra personer än den ordning lagen föreskrev, 

förordades ett bibehållande av bröstarvingarnas laglottsskydd. 

Lagberedningen menade att det visserligen fanns argument mot att bevara 

laglotten, särskilt i fall där den avlidne efterlämnade en mindre 

jordbruksegendom eller affärsrörelse som ett laglottsanspråk riskerade att 

splittra. De tyngst vägande skälen talade dock för ett bevarande - 

beredningen anförde att det föreföll ”[…] naturligt och följdriktigt att där 

arvsrättens grund är starkast, arvsrätten förtätas på sådant sätt, att en viss 

del av arvet ovillkorligen förbehålles arvingarna i form av laglottsrätt”.
94

 

1928 års arvslag medförde därmed inga förändringar i det existerande 

laglottsskyddet.
95

 

 

En annan slutsats var att utomäktenskapliga barn inte heller nu skulle 

tillerkännas någon arvsrätt efter sin fader. Detta eftersom det inte ansågs 

rimligt att, från lagstiftarens sida, förutsätta att det i normalfallet förelåg 

någon social och ekonomisk samhörighet mellan fäder och 

utomäktenskapliga barn, enbart grundad på släktskapet. Förhållandet mellan 

mödrar och barn ansågs vara annorlunda.
96

 

 

Samhörighetsprincipen motiverade dessutom förändringar i skyddet för 

efterlevande make. Lagberedningen konstaterade inledningsvis att inbördes 

testamenten makar emellan var mycket vanligt och hade varit så under lång 

tid. 1920 års arvsrätt för makar kunde med hänvisning till innehållet i dessa 

testamenten inte betraktas som tillfredsställande eftersom den, i motsats till 

vad departementschefen uttalat, inte kunde anses motsvara den avlidne 

makens sista vilja. Särskilt torde detta vara fallet när den avlidne maken 

efterlämnade arvingar i andra parentelen.
97

 

 

Frågan var därmed hur arvsrätten skulle förändras. I de fall den avlidne 

efterlämnade bröstarvingar menade lagberedningen att det fortfarande inte 

var aktuellt att tillerkänna efterlevande make någon legal arvsrätt. 

Argumenten var i huvudsak desamma som framhållits i samband med 

införandet av 1920 års lag (se avsnitt 3.2).  Beredningen anförde att en 

arvsrätt för makar måste överensstämma med de flesta gifta personers 

uppfattning om kvarlåtenskapens fördelning. Att erbjuda efterlevande make 

en legal arvslott på bekostnad av den avlidnes bröstarvingar ansågs innebära 

ett för stort avsteg från vad som i allmänhet var innehållet i makars 

testamenten. Med en legal arvslott skulle arvlåtaren i vissa fall tvingas 

skriva testamente till nackdel för sin make, vilket ansågs ”förhatligt” med 

hänvisning till makars nära inbördes förhållanden. Lagberedningen 

hänvisade dessutom till att efterlevande make numera åtnjöt ett mera 
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omfattande skydd genom den nya giftorätten, och att redan detta innebar ett 

väsentligt ingripande i bröstarvingarnas rätt till den avlidnes 

kvarlåtenskap.
98

  

 

Lagberedningen ansåg dock att det fanns skäl för att, då boet var särskilt 

litet, ändå försöka mildra de olägenheter som skulle kunna drabba den 

efterlevande maken i samband med kvarlåtenskapens fördelning mellan 

bröstarvingarna.
99

 Som nämnt hade efterlevande make genom den nya 

giftermålsbalken fått möjlighet att utta arbetsredskap och nödvändigt bohag 

ur boet oberoende av makens andel enligt reglerna om giftorätt. 

Lagberedningens förslag var att denna rätt skulle kompletteras med en rätt 

att, så långt det räckte, ur boet uttaga giftorättsgods till ett värde som 

tillsammans med makens enskilda egendom uppgick till 3 000 kronor
100

.
101

 

Departementschefen delade lagberedningens slutsatser.
102

 

 

För det fall den avlidne maken inte efterlämnade bröstarvingar konstaterade 

departementschefen att 1920 års arvsrättsliga reformer på samma gång 

kunde anses ge den efterlevande maken för lite och för mycket. För lite 

eftersom maken enbart fått rätt att överta hälften av den egendom som 

utgjort makarnas gemensamma bo och därmed tvingades splittra hemmet, 

och för mycket eftersom den hälft maken övertog tillföll dennes släktingar 

och således undanhölls den först avlidnes släkt.
103

  

 

Lagberedningen anförde dessutom, som argument mot att vidhålla en 

ordning genom vilken den efterlevande maken fick full äganderätt till 

kvarlåtenskapen, att det i alltför många fall skulle bli slumpen som avgjorde 

vilken makes släkt som vid bådas död skulle få del av egendomen. Detta 

eftersom makar i allmänhet avled först vid hög ålder och med en kort 

tidsperiod mellan dödsfallen. Dessutom, menade beredningen, skulle 

hustruns släkt ofta gynnas på bekostnad av ”den förvärvande mannens” 

eftersom kvinnor i allmänhet levde längre än män.
104

 

 

Resultatet blev istället nya regler, enligt vilka maken, om den avlidne inte 

efterlämnade några bröstarvingar, kunde överta hela kvarlåtenskapen. Vid 

den efterlevande makens död skulle arvet efter den först avlidne maken, 

beräknat på den kvotdel detta utgjorde av egendomen i boet, tillfalla den 

senares släktningar. Släktingarnas arvsrätt sköts alltså upp – anspråket på 

kvarlåtenskapen blev en rätt till efterarv (sekundosuccession). Denna rätt 

omfattade dock enbart arvingar i andra arvsklassen, det vill säga föräldrar 

och syskon. Arvingar i tredje arvsklassen fick inte rätt till efterarv – maken 
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övertog i sådana fall även fortsättningsvis hela kvarlåtenskapen med full 

äganderätt.
105

  

 

Att införa ett laglottsskydd för efterlevande make ansågs inte heller nu 

aktuellt. Motivet var att de äktenskapsrättsliga reglerna gav makar möjlighet 

att genom äktenskapsförord avtala om att all egendom i boet skulle vara 

enskild och därmed undvika delning med anledning av giftorätt. Att i en 

sådan situation, med tvingande lagregler, överföra egendom från en make 

till den andra ansågs inte rimligt.
106

  

 

De nya reglerna med rätt till efterarv för den först avlidnes släktingar i andra 

parentelen skulle tillgodose såväl makens intresse av att bevara boet intakt, 

som den först avlidnes släktingars intresse av att inte gå miste om 

kvarlåtenskapen.
107

 Vad gäller risken för att den efterlevande maken skulle 

missbruka sin rådighet över kvarlåtenskapen till nackdel för den först 

avlidne makens arvingar uttalande lagberedningen att det i allmänhet måste 

anses råda ett förtroende makar emellan. Detta och den respekt den 

efterlevande maken torde känna för den avlidne maken medförde att 

beredningen ansåg att risken för missbruk var låg.
108

 1928 års arvslag trädde 

i kraft den 1 januari 1929. Reglerna kan ses som föregångare till dagens 

reglering av makes arvsrätt.
109

 

 

                                                 
105

 Prop. 1928:17, s. 59f. 
106

 SOU 1925:43, s. 165 
107

 Prop. 1928:17, s. 58f.  
108

 SOU 1925:43, s. 160 
109

 Brattström & Singer 2011, s. 23. Jämför nedan avsnitt 7. 



 24 

5 Rättsutvecklingen 1928-1988 

5.1 Äktenskapsrätten 

Efter införandet av 1920 år giftermålsbalk genomfördes inga större 

förändringar på äktenskapsrättens område under närmare 45 år. År 1964 

kom familjerättskommitténs förslag till ny äktenskapsrätt. Under 

behandlingen av förslaget uttalande departementschefen att behovet av 

reformer på äktenskapsrättens område var stort. Välfärdsstatens framväxt 

och ökad jämställdhet mellan könen hade inneburit att äktenskapet förlorat i 

betydelse som trygghetsfaktor. ”I en framtida lagstiftning bör man enligt 

min mening lägga ökad vikt vid att äktenskapet är en form för frivillig 

samlevnad mellan självständiga personer”,
110

 menade departementschefen. 

Problemet var att kommitténs utredning inte ansågs leva upp till detta: 

”[Men även i dessa delar] är vad kommittén har föreslagit att betrakta 

snarare som begränsade ändringar i det bestående regelsystemet än som ny 

lagstiftning konstruerad utifrån de förutsättningar för äktenskapet och 

familjerelationerna som har skapats eller är på väg att skapas genom 

samhällsomdaningen”.
111

 Utredningen ansågs därmed inte i sin helhet kunna 

läggas till grund för äktenskapsrättsliga reformer och en ny utredning, 

familjelagssakkunniga, tillsattes år 1969.  

 

Ett antal frågor betraktades dock som så brådskande att de inte kunde 

invänta det nya förslaget. En sådan fråga var skyddet för efterlevande make. 

Som tidigare beskrivits hade ju efterlevande make ingen arvsrätt när den 

avlidne maken efterlämnade bröstarvingar. Departementschefen anförde, 

med hänvisning till pensionsreformen år 1959, det betydande antalet 

individuella kapitalförsäkringar och den ökande förvärvsfrekvensen bland 

gifta kvinnor, att arvs- och giftorättsreglerna inte längre torde vara 

avgörande för den efterlevande makens försörjning. Däremot spelade de en 

viktig roll i fråga om makens möjligheter att bevara det gemensamma 

hemmet. 1964 års förslag ledde därför till att den så kallade 

sextusenkronors-regeln
112

 omarbetades och kopplades till basbeloppet. Att 

höja minimiskyddets beloppsgräns ansågs kunna motiveras av starka sociala 

hänsyn, särskilt då boet var av ringa omfattning, men rubbade inte 

grundvalarna för arvsordningen och lät sig göras trots den nära förestående 

översynen av det äktenskapsrättsliga regelverket.
113

  

 

Familjerättskommittén hade föreslagit en höjning av beloppet till 10 00 

kronor. Departementschefen ansåg inte detta vara tillräckligt utan föreslog 

att beloppsgränsen istället skulle bestämmas till fyra basbelopp. 

Familjerättskommittén hade vidare föreslagit att de begränsningar i regelns 
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tillämplighet som gällt om den avlidne maken hade barn utanför äktenskapet 

skulle upphävas. Departementschefen menade att det visserligen var rimligt 

att efterlevande make fick rätt till kvarlåtenskapen framför såväl vuxna barn 

som framför minderåriga barn som var makarnas gemensamma. I fall då den 

avlidne maken efterlämnade minderåriga särkullbarn var 

departementschefen dock inte beredd att ge efterlevande maken företräde: 

”För sådana barn betyder dödsfallet i allmänhet att ett underhållsbidrag 

faller bort. Deras anspråk på arv eller underhåll kan inte utan vidare offras 

till förmån för den efterlevande makens intresse att behålla hemmet 

intakt.”
114

 Den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1970 innebar 

således, förutom att beloppsgränsen bestämdes till fyra basbelopp, att regeln 

inte skulle vara tillämplig i de fall den avlidne maken efterlämnade barn 

under 16 år som inte var makarnas gemensamma barn. 

 

Ytterligare en fråga som inte ansågs kunna vänta var reformen av reglerna 

för äktenskapets ingående och upplösning. År 1974 trädde därför nya regler 

i kraft. Lagändringarna innebar bland annat att ett antal äktenskapshinder 

borttogs samt att rätten till äktenskapsskillnad i princip blev fri.
115

 Det 

senare motiverades med att äktenskapets upplösning inte längre innebar 

särskilt stora ekonomiska påfrestningar för den ekonomiskt svagare parten. 

Makarnas ekonomiska beroende av varandra hade ju, som anförts, minskat 

på grund av välfärdsstatens utveckling och den ökande förvärvsfrekvensen 

bland kvinnor. En inskränkt möjlighet till äktenskapsskillnad ansågs inte 

överensstämma med den moderna bilden av äktenskapet som en form för 

frivillig samlevnad mellan två självständiga individer. Samtidigt menade 

departementschefen att hänsynen till makarnas minderåriga barn krävde att 

förhastade skilsmässor motverkades. Därför infördes ett krav på betänketid i 

dessa fall. Kravet på betänketid skulle enligt de nya reglerna också gälla när 

makarna var oeniga om skilsmässobeslutet.
116

 

5.2 Arvsrätten 

Att efterlevande make inte heller genom 1928 års arvslag fick någon arvsrätt 

i fall då den avlidne maken efterlämnade bröstarvingar ansågs snart efter 

lagens införande vara otillfredsställande. År 1954 presenterade 

ärvdabalksakkunniga förslaget till ny ärvdabalk. För efterlevande make 

innebar den nya ärvdabalken dock enbart att reglerna från 1928 års arvslag 

överfördes med några redaktionella ändringar.
 117

  De frågor som var 

föremål för mera ingående behandling rörde istället full arvsrätt för 

utomäktenskapliga barn och adoptivbarn. Liksom inför 1928 års arvslag 

aktualiserade dessa frågor diskussioner om den svenska arvsrättens 

grundprinciper.  
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Lagstiftaren hade, som anfört, i samband med 1928 års lag uttalat att 

grunden för den svenska arvsrätten skulle anses vara den på släktskap 

grundade sociala och ekonomiska samhörigheten mellan arvlåtare och 

arvinge. Ärvdabalkssakkunniga ansåg dock att det i fråga om 

utomäktenskapliga barn fanns skäl att frångå den principen och anförde:  

 

”Önskemålet om vidgad arvsrätt för de utomäktenskapliga barnen kan 

sägas i viss mån stå i strid mot uppfattningen, att arvsrättens grund icke 

enbart är blodsbandet utan den med blodsbandet i regel förknippade 

sociala och ekonomiska samhörigheten. Mellan de utomäktenskapliga 

barnen och deras fäder finnes, även om faderskapet icke anses tvivelaktigt, 

ofta icke egentligen någon samhörighet av dylik art. […] När det gäller 

arvsrätt för så nära skyldemän som egna barn, synes dock själva 

skyldskapsförhållandet väga så tungt i vågskålen att man måste bortse från 

att barnet ofta ej har någon social eller ekonomisk samhörighet med 

fadern.”
118

 

 

Utredningen menade att det numera närmast kunde anses stötande att barns 

arvsrätt skulle avgöras av huruvida de var födda inom eller utom 

äktenskapet. Samhället skulle inte dela upp barn i en bättre och en sämre 

lottad grupp. Förslaget var således att utomäktenskapliga barn, med 

hänvisning till blodsbandsprincipen, skulle få full arvsrätt efter båda sina 

föräldrar.
119

 

 

Vad gäller adoptivbarnen resonerade dock ärvdabalkssakkunniga ur ett 

annat perspektiv. Förslaget var, något förenklat, att adoptivbarn skulle 

knytas närmare sin adoptivfamilj och att banden med den biologiska 

familjen helt skulle brytas. Motivet var att ”[…] när adoptionen är avsedd 

att […] fullständigt överflytta barnet från den naturliga släkten till 

adoptantens släkt, undanryckes i viss mån grunden för barnets arvsrätt efter 

dess skyldemän, eftersom blodsbandet icke enbart utan allenast i förening 

med den därpå vilande sociala och ekonomiska samhörigheten anses utgöra 

arvsrättens grund”.
120

 Utredningen ansåg att adoptivbarnen stod inför en 

annan situation än de utomäktenskapliga barnen och att det därför var 

berättigat att låta andra principer ligga till grund för deras arvsrätt.
121

 

 

Flera remissinstanser samt lagrådet delade dock inte ärvdabalkssakkunnigas 

mening i frågan om arvsrätten för utomäktenskapliga barn, bland annat just 

med hänvisning till avsaknaden av social och ekonomisk samhörighet 

mellan barnen och deras fäder. Departementschefen vidhöll förslaget i 

principiell mening, men valde till slut att ändå att avstyrka det. Motivet var 

att även om reformen framstod som självklar ur ett etiskt rättviseperspektiv, 

var det nödvändigt att på ett mera tillfredsställande vis säkra den 

efterlevande makens ställning innan den genomfördes. Som beskrivits hade 
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efterlevande make vid tiden för lagens införande enbart arvsrätt i de fall den 

avlidne inte efterlämnade några, i mannens fall inomäktenskapliga, 

bröstarvingar. I övrigt tillstyrktes ärvdabalkssakkunnigas förslag, inklusive 

den förändrade arvsrätten för adoptivbarn, och den nya ärvdabalken trädde i 

kraft den 1 juli 1959.
 122

 

 

År 1964 aktualiserades debatten om utomäktenskapliga barns arvsrätt 

återigen, denna gång i samband med familjerättskommitténs förslag till ny 

äktenskapsrätt. Kommittén föreslog, med hänvisning till den argumentation 

som förts i 1954 års förslag och de förbättringar som kommitténs förslag 

innebar för efterlevande make, att utomäktenskapliga barn skulle 

tillerkännas full arvsrätt efter båda sina föräldrar
123

 Även om 

departementschefen fann att familjerättskommitténs förslag om makes 

arvsrätt
124

 inte kunde genomföras, ansågs arvsrätten för utomäktenskapliga 

barn var en sådan fråga som behövde lösas snarast.
125

  

 

Departementschefen tillstyrkte därför kommitténs förslag. ”Numera torde 

de flesta acceptera tanken på utvidgad arvsrätt för utomäktenskapliga barn 

som ett självklart rättvisekrav”,
126

 menade departementschefen – förslaget 

till lika arvsrätt för alla barn grundades på ”[…] den principiella 

uppfattningen att en viss grupp människor inte till följd av sin börd ska vara 

sämre lottade än andra”.
127

 Vad gäller skyddet för efterlevande make 

menade departementschefen att det visserligen hade varit fördelaktigt, men 

inte absolut nödvändigt, att genomföra reformerna samtidigt. Sambandet 

mellan skyddet för efterlevande make och utomäktenskapliga barns arvsrätt 

ansågs ha överdrivits i den arvsrättsliga diskussionen. Behovet av att behålla 

boet intakt kunde vara lika stort när makarna enbart hade gemensamma 

bröstarvingar, anförde departementschefen. Vad som dock framstod som 

angeläget var att tillgodose efterlevande makes intresse av att bevara det 

gemensamma hemmet när boet var av ringa storlek. Av denna anledning 

infördes alltså den ovan beskrivna basbeloppsregeln.
128

  Utomäktenskapliga 

barn tillerkändes därmed arvsrätt efter båda sina föräldrar år 1969. De nya 

reglerna trädde i kraft den 1 januari år 1970. 
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6 Gällande rätt: 
Äktenskapsrätten 

6.1 Giftorättsgods och enskild egendom 

Som ovan beskrivits, se avsnitt 3.1, utformades det svenska 

giftorättssystemet i samarbete med övriga nordiska länder vid 1900-talets 

början. Grundprinciperna är alltså närmare hundra år gamla.  

 

Äktenskapet innebär inte i sig några förändringar i äganderätten för 

makarnas respektive egendom. Var och en av makarna råder över sin 

egendom och svarar dessutom för sina egna skulder, ÄktB 1 kap. 3 §. 

Lagstiftaren har beskrivit det som att det ”[…] gäller egendomsskillnad 

mellan makarna så länge äktenskapet består”.
129

 Giftorätten innebär istället 

ett anspråk på en framtida hälftendelning av boets sammanlagda 

giftorättsgods och får därmed sin huvudsakliga betydelse när äktenskapet 

upplöses och bodelning ska ske.
130

   

 

Huvudregeln är att all egendom som förs in i äktenskapet, respektive 

förvärvas under dess bestånd, utgör giftorättsgods, se ÄktB 7 kap. 1 §. 

Giftorättsgods kan omvandlas till enskild egendom genom ett av makarna 

upprättat äktenskapsförord. Enskild egendom kan dessutom uppstå genom 

förordnande av tredjeman vid gåva, arv eller i testamente, se ÄktB 7 kap. 2 

§. Som utgångspunkt är också sådan egendom som trätt i stället för enskild 

egendom enskild, medan avkastning av enskild egendom räknas som 

giftorättsgods. Verkan av att egendom gjorts enskild är att sådan egendom 

inte ska ingå i en framtida bodelning, jämför ÄktB 10 kap. 1 §. 

 

Som utgångspunkt gäller alltså att giftorätten inte påverkar en makes rätt att 

under äktenskapet förfoga över sådan egendom som tillhör honom eller 

henne. Denna princip är dock inte utan undantag. Enligt ÄktB 7 kap. 5 § får 

en make inte utan den andre makens samtycke avhända sig, pantsätta eller 

på annat sätt med nyttjanderätt upplåta egendom som utgör makarnas 

gemensamma bostad och inte heller avhända sig eller pantsätta makarnas 

gemensamma bohag. Hur bostad och bohag ska definieras regleras i ÄktB 7 

kap. 4 §. Rådighetsinskränkningarna omfattar all egendom så länge den inte 

är makens enskilda på grund av förordnade vid gåva, arv eller testamente. 

Dessutom omfattas fast egendom som inte utgör makarnas bostad om 

egendomen är giftorättsgods.
131

 

 

Rådighetsinskränkningar fanns, som ovan nämnt, redan i giftermålsbalken 

och lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma 
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bostad. Reglerna ansluter i stort till den rätt att överta bostad och bohag som 

kan tillkomma en make i enlighet med ÄktB 11 kap. 8 § (se vidare nedan) 

och syftar till att skydda makarnas gemensamma hem.
132

 

Rådighetsinskränkningarna är således av i första hand social karaktär. Det 

har ingen betydelse huruvida den faktiska handlingen medför ekonomisk 

vinning eller ekonomisk förlust – det centrala är istället den risk för 

hemmets bestånd som ett visst förfogande typiskt sett innebär. Samtycke 

krävs eftersom åtgärden har ansetts vara sådan åtgärd som normalt bör ske i 

samråd mellan makarna.
133

  

6.2 Allmänt om bodelning 

6.2.1 När ska bodelning genomföras? 

Bodelningen syftar till att avveckla egendomsgemenskapen mellan makarna. 

Enligt ÄktB 9 kap. 1 § ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses, vilket 

är fallet vid äktenskapsskillnad eller ena makens död (jämför ÄktB 1 kap. 5 

§). Bodelning krävs dock inte om makarna enbart har enskild egendom och 

ingen av dem kräver att få överta bostad eller bohag från den andre, se ÄktB 

9 kap. 1 § 1 st. 2 men. När ena maken har avlidit sker bodelningen mellan 

den efterlevande maken och den avlidnes arvingar samt universella 

testamentstagare, se ÄktB 9 kap. 5 §. Om den avlidne efterlämnat 

bröstarvingar som inte är makarnas gemensamma eller testamenterat 

egendom till någon annan än den efterlevande maken genomförs bodelning 

och därefter arvskifte i enlighet med äktenskapsbalkens och ärvdabalkens 

regler.
134

 

 

Annorlunda är det dock om den efterlevande maken ska överta hela boet på 

grund av giftorätt och arvsrätt. I ett sådant fall har det traditionellt sett inte 

ansetts nödvändigt att genomföra en bodelning – den efterlevande maken 

har övertagit egendomen som en enda förmögenhetsmassa.
135

 Det har 

dessutom ifrågasatts huruvida en bodelning överhuvudtaget kan anses 

möjlig eftersom den efterlevande maken i en sådan situation är ensam 

dödsbodelägare (jämför ÄB 18 kap. 1 §).
136

  Resultatet av ett 

bodelningsavtal skulle bli att maken ingick avtal med sig själv, vilket inte 

anses möjligt.
137

 

 

Att ingen bodelning genomförs när maken är ensam dödsbodelägare kan 

vålla problem vid dennes död. Som beskrivs i avsnitt 7.5 avgörs en 

efterarvinges rätt till kvarlåtenskapen av hur stor andel i densamma som 

utgörs av arv efter den först avlidne maken. Om ingen bodelning skett har i 
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allmänhet heller ingen andelsberäkning genomförts. I de fall makarna enbart 

hade giftorättsgods utgör den först avlidne makens efterarvingars kvotdel 

hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Detta följer av 

likadelningsprincipen, se nedan avsnitt 6.3.1. Om likadelning på grund av 

enskild egendom eller liknande inte är aktuell blir en andelsberäkning i 

efterhand svårare att genomföra.
138

 Det råder delade meningar om hur 

problemet ska lösas.
139

 Ostridigt tycks dock vara att efterlevande make och 

den först avlidne makens arvingar kan ingå ett bindande avtal, motsvarande 

bodelningens andelsberäkning.
140

 Om ett sådant avtal inte ingåtts får 

andelarna i allmänhet fastställas med hjälp av bouppteckningen efter den 

först avlidne maken.
141

 

6.2.2 Vad som ska ingå i bodelningen 

Vad som ska ingå i bodelningen framgår av ÄktB 10 kap. Huvudregeln är 

att makarnas giftorättsgods ska ingå, se ÄktB 10 kap. 1 §. Den först avlidne 

makens arvingar och den efterlevande maken kan dock komma överens om 

att även enskild egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord ska 

ingå i bodelningen, se ÄktB 10 kap. 4 § 1 st. Bodelningen ska göras med 

utgångspunkt i de egendomsförhållanden som var för handen den dag 

dödsfallet inträffade, se ÄktB 9 kap. 2 §. Tills bodelningen har genomförts 

omfattas såväl den efterlevande maken som den först avlidne makens 

arvingar av en redovisningsplikt gällande egendomen i boet, se ÄktB 9 kap. 

3 §.
142

  

 

Den efterlevande maken har enligt ÄktB 10 kap. 2 § rätt att från 

bodelningen undanta kläder och andra personliga föremål samt personliga 

presenter. Undantaganderätten gäller ”i skälig omfattning”, vilket får 

bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt i makarnas ekonomiska 

förhållanden och med hänsyn till vad maken sammanlagt vill undanta.
143

 I 

doktrin har bland annat smycken till ett skäligt värde, fotografier, glasögon, 

armbandsur och födelsedagspresenter nämnts som exempel på sådan 

egendom som kan vara möjlig att undanta.
144

 Syftet är att minska risken för 

att ägarmaken tvingas skiljas från sin personliga egendom vid 

bodelningen.
145

 Efterlevande make har dessutom rätt att undanta egendom 

som maken fått i ersättning för personskada och kränkning, se ÄktB 10 kap. 

2a §.  
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Enligt ÄktB 10 kap. 3 § gäller att inte heller egendom av särskilt slag ska 

ingå i bodelningen. Paragrafen har sitt ursprung i 1920 års giftermålsbalk 

och omfattar rättigheter som inte kan överlåtas eller som annars är av 

personlig art. I förarbetena motiveras bestämmelsen med att vissa rättigheter 

är så knutna till den berättigades person att maken inte bör kunna få del i 

dem. De ska därför hållas utanför egendomsgemenskapen.
146

 För att 

rättigheterna ska kunna undantas från bodelningen krävs dessutom att det 

skulle strida mot vad som gäller för rättigheten att låta dem ingå. Det 

innebär att det ”[…] i varje enskilt fall krävs att det finns ett skyddsvärt 

intresse som kan motivera att rättigheten inte ingår i bodelningen”.
147

 Som 

exempel på rättigheter som omfattas av paragrafen har rätt till lön, rätt till 

allmän pension, rätt till underhållsbidrag och upphovsrättigheter nämnts.
148

 

 

ÄktB 10 kap. 3 § 2 st. stadgar vidare att efterlevande makes privata 

pensionssparande inte ska ingå i bodelningen om det utgörs av en 

pensionsförsäkring eller av individuellt pensionssparande och något annat 

inte överenskommits (jämför ÄktB 10 kap. 4 § 1 st.). Syftet är att trygga den 

efterlevande makens pension och säkerställa att egendomen inte används för 

andra ändamål. Enligt ÄktB 10 kap. 5 § (med vidare hänvisning till FAL 

och LIPS) ska den avlidnes livförsäkringar och pensionssparande undantas 

om det finns en förmånstagare, och ingår därmed varken i bodelningen eller 

i den avlidnes kvarlåtenskap.
149

   

6.3 Andelsberäkningen  

6.3.1 Likadelningsprincipen som huvudregel 

Det första steget i en bodelning utgörs enligt ÄktB 11 kap. 1 § av den så 

kallade andelsberäkningen, vilken innebär att makarnas respektive andel i 

boet bestäms. Huvudregeln är att makarnas giftorättsgods, sedan avräkning 

för skulder gjorts, ska delas lika, se ÄktB 11 kap. 2-3 §§.  Skälen för detta är 

att bodelningen ska verka utjämnande mellan makarna. 

 

När familjelagssakkunniga år 1981 presenterade förslaget till den nuvarande 

äktenskapsbalken var en av de centrala frågorna huruvida 

förmögenhetsordningen makar emellan skulle bestå i sin dåvarande form 

(jämför avsnitt 3.1) eller förändras. Det konstaterades att samhället 

genomgått omfattande förändringar sedan 1920-talet när den gamla 

giftermålsbalken tillkommit. Även om de flesta äktenskap även vid tiden för 

förslaget var livslånga hade antalet skilsmässor ökat och äktenskapet 

varaktighet ifrågasatts. Därtill kunde läggas att de allra flesta människor, 

såväl kvinnor som män, numera förvärvsarbetade. Dessutom hade 

jämställdhetssträvanden på flera områden i samhället medfört stora 
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förändringar. De sakkunniga fastslog att ”[…] ett viktigt syfte med 

översynen av [reglerna om makars egendom] bör alltså vara att bygga 

vidare på utvecklingen mot ekonomisk självständighet för båda makarna 

och rättslig jämställdhet mellan dem”.
150

  

 

Som alternativ till den likadelningsprincip som utgjort grunden för 1920 års 

giftermålsbalk framställdes införandet av total egendomsskillnad eller 

återgångsdelning mellan makarna. Total egendomsskillnad skulle innebära 

att makarna enbart hade enskild egendom, jämför diskussionen inför 1920 

års giftermålsbalk ovan. En sådan princip ansågs även denna gång ligga för 

långt ifrån de gällande principerna för äktenskapet. En 

återgångsdelningsprincip skulle innebära att sådan egendom som makarna 

fört med sig in i äktenskapet eller under dess bestånd fått del igenom gåva, 

arv eller testamente återgick till den make som förvärvat den vid 

äktenskapets upplösning. Som argumentet för en sådan lösning hade, i den 

nordiska äktenskapsrättsliga debatten, anförts att den bättre än 

likadelningsprincipen skulle främja makarnas självständighet och 

likaberättigande.
151

  

 

Familjelagssakkunniga menade att återgångsdelning visserligen framstod 

som mera rättvis än likadelning i ett antal situationer, exempelvis om 

äktenskapet varat mycket kort tid, upplöstes på grund av skilsmässa och det 

var okomplicerat att utreda vilken egendom som tillhörde vem av makarna. 

Det anfördes dock, i likhet med den argumentation som förts vid 

behandlingen av 1920 års giftermålsbalk, se ovan, att ett införande av en 

total egendomsskillnad mellan makar skulle missgynna kvinnor eftersom 

kvinnor som grupp hade lägre inkomst än män. Dessutom, menade 

familjelagssakkunniga, visade det låga antalet äktenskapsförord i vilka 

makarna valt att göra egendom enskild att det inte ”[…] finns något starkt 

önskemål att vidga användningen av regler om enskild egendom”.
152

 Medan 

likadelningsprincipen i regel medförde att egendomen fördelades mellan 

makarna på ett relativt okomplicerat sätt, skulle återgångsdelningsprincipen, 

med hänvisning till den praktiska svårigheten i att fastställa vem som ägde 

vad, innebära en större risk för godtycklig fördelning där den starkare parten 

genom påtryckningar fick en alltför stor del av boet. Vid bodelning med 

anledning av ena makens död framstod den utjämning som 

likadelningsprincipen innebar särskilt betydelsefull i de fall den efterlevande 

maken var den ekonomiskt svagare parten, menade 

familjelagssakkunniga.
153

 Den avlidnes arvingar kunde inte anses ”[…] i 

lika hög grad som makar tagit del i de ekonomiska förhållandena under 

äktenskapet och [borde] därför inte heller i lika hög grad som makarna […] 

kunna ställa ekonomiska anspråk”.
154
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Familjelagssakkunnigas slutsats var därför att likadelningsprincipen borde 

bestå som grund för regleringen av makars förmögenhetsförhållanden. Detta 

hade också varit slutsatsen i flera andra nordiska länder.
155

 

Departementschefen instämde
156

 och likadelningsprincipen förblev alltså 

grundprincip för reglerna om giftorätt när den nya äktenskapsbalken trädde i 

kraft den 1 juli 1988. 

6.3.2 Undantag från likadelningsprincipen 

I lagens förarbeten framhålls att det finns situationer i vilka 

likadelningsprincipen inte fungerar tillfredsställande. Vad gäller bodelning 

med anledning av ena makens död finns ett behov av att ”[…] skydda den 

efterlevande maken mot att den andra maken genom testamente har 

disponerat över sin del av den efterlevande makens giftorättsgods eller mot 

att den efterlevandes giftorättsgods tas i anspråk för att tillgodose den 

avlidnes ej gemensamma barns arvsrätt”.
157

 Främst torde det vara fråga om 

fall i vilka den efterlevande maken har ett särskilt intresse av att hålla 

samman sin egendom, till exempel om en stor del av egendomen är knuten 

till en affärs- eller jordbruksverksamhet. Även andra situationer kan dock 

tänkas vara aktuella. Det har ingen betydelse huruvida den efterlevande 

maken har mer eller mindre giftorättsgods än den avlidne maken.
158

  

 

Därför har i ÄktB 12 kap. 2 § införts en möjlighet för efterlevande make att 

påkalla jämkning vid bodelningen. Paragrafen innebär att efterlevande make 

har rätt att begära att vardera maken, istället för en likadelning, ska behålla 

sitt giftorättsgods. En sådan begäran är möjlig även om bodelning inte 

genomförs.
159

 Jämkningsregeln gäller inte till förmån för den avlidne 

makens arvingar. Till skillnad från jämkningsreglerna vid bodelning med 

anledning av äktenskapsskillnad är jämkningsregeln i ÄktB 12 kap. 2 § inte 

beroende av äktenskapets längd eller av någon allmän 

skälighetsbedömning.
160

 Motivet är att det vid ena makens död inte finns 

någon rättviseaspekt mellan makarna att ta hänsyn till. Dessutom kommer 

ett dödsfall ofta plötsligt och det går inte avgöra huruvida äktenskapet skulle 

ha varat kort eller lång tid. Den efterlevande makens intresse av att få 
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behålla sin egendom anses väga tyngre än den avlidne makens arvingars 

intresse av att få del av denna.
161

  

6.4 Lottläggningen 

6.4.1 Allmänt om lottläggningen 

När andelsberäkningen är avslutad ska den egendom som ingår i 

bodelningen fördelas på lotter, se ÄktB 11 kap. 7 §. Enligt samma paragraf 

gäller att en make i första hand har rätt att på sin lott få sådan egendom som 

tillhör honom eller henne. I praktiken innebär detta att den fattigare maken 

aldrig kan tvingas avstå egendom till förmån för den rikare, men också att 

den rikare maken kan välja vilken egendom som ska överföras till den 

fattigare. Enligt ÄktB 9 kap. 5 § gäller detta även till förmån för den först 

avlidne makens arvingar. Istället för att överlämna egendom har den rikare 

maken rätt att betala motsvarande belopp i pengar, se ÄktB 11 kap. 9 §. Det 

sistnämnda gäller dock inte till förmån för den först avlidne makens 

arvingar.
162

 

6.4.2 Rätt att överta bostad och bohag 

Ett undantag från principen om att var och en av makarna har rätt att få sin 

egendom på sin lott stadgas i ÄktB 11 kap. 8 §. Paragrafen anger att den 

make som bäst behöver det har rätt att överta makarnas gemensamma bostad 

och bohag i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. I 

lagens förarbeten hänvisas till att makar i regel skapat det gemensamma 

hemmet tillsammans, oavsett vem av dem som står som faktisk ägare till 

egendomen. I vissa fall finns därför ett behov av att stärka rätten till bostad 

och bohag för den make som inte äger detsamma.
163

 

 

Rätten att överta bostad och bohag har sitt ursprung i lag (1959:157) med 

särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad. I samband med 

äktenskapsbalkens införande utvidgades övertaganderätten till att omfatta 

såväl giftorättsgods som egendom som gjorts enskild genom 

äktenskapsförord. Som motiv till att även enskild egendom i vissa fall 

omfattas angav departementschefen att starka sociala skäl talar för att en 

make inte ska kunna avsäga sig rätten att överta bostad och bohag genom att 

ingå avtal med den andre maken. För egendom som gjorts enskild genom 

förordnande vid gåva eller i testamente uttryckte departementschefen 

däremot att en givares eller testators vilja alltid bör respekteras. Sådan 

egendom omfattas därför inte av paragrafen.
164

 

 

Om en av makarna avlidit gäller rätten enbart till förmån för den 

efterlevande maken, och alltså inte för den avlidne makens arvingar. När 
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bara en av makarna är i livet får den efterlevande maken i allmänhet anses 

ha behov av att överta bostaden.
165

 Förutom behovsprövningen ska 

övertagandet föregås av en skälighetsbedömning. I denna del ska alla 

relevanta omständigheter beaktas. Exempelvis kan hänsyn tas till att 

bostaden är en släktgård och, i förekommande fall, när och varför 

egendomen gjorts enskild.
166
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7 Gällande rätt: Arvsrätten 

7.1 Allmänt om makes arvsrätt 

Vad den avlidne maken fått på sin lott vid bodelningen utgör tillsammans 

med dennes enskilda egendom den avlidnes kvarlåtenskap.
167

 Som ovan 

angivits (avsnitt 2.2) bygger den svenska legala arvsrätten på 

parentelprincipen, vilken innebär att den avlidnes släktarvingar delas in i tre 

arvsklasser som i tur och ordning kan få del av kvarlåtenskapen beroende på 

vilka släktingar som är i livet vid tiden för dödsfallet (jämför ÄB 2 kap.). 

Om den avlidne var gift ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande 

maken i enlighet med reglerna i ÄB 3 kap.    

 

Makens arvsrätt omfattar hela kvarlåtenskapen, det vill säga såväl 

giftorättsgods som enskild egendom. Departementschefen ansåg inte att det 

fanns några skäl för att göra skillnad mellan de olika egendomsslagen.
168

 

För att enskild egendom inte ska omfattas krävs därför att den avlidne 

maken föreskrivit detta i ett testamente.
169

 

7.2 Om den avlidne efterlämnar 
bröstarvingar 

Om den först avlidne maken efterlämnar bröstarvingar som är makarnas 

gemensamma övertar den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, se ÄB 

3 kap 1 § 1 st. Makars arvsrätt framför gemensamma bröstarvingar infördes 

i samband med den nya äktenskapsbalken år 1988. Inför lagens införande 

konstaterade familjelagssakkunniga, som ovan nämnt, att 

samhällsutvecklingen medfört att frågan om skydd för efterlevande make 

delvis stod i ett annat ljus jämfört med tidigare. Framförallt framhölls den 

ökande jämställdheten mellan könen, vilken bland annat inneburit att 

kvinnor i allt högre grad inte längre var ekonomiskt beroende av sina män. 

Välfärdsstatens framväxt och den höjda medellivslängden hade dessutom 

medfört att inte heller den avlidnes bröstarvingar i särskilt stor utsträckning 

var beroende av arvet för sin försörjning. Istället, menade de sakkunniga, 

hade de personliga aspekterna av arvsfrågan blivit allt viktigare. För den 

efterlevande maken innebar rätten till kvarlåtenskapen en möjlighet att 

bevara sin livssituation, medan arvet för den avlidnes (vuxna) bröstarvingar 

i allmänhet betraktades som ett ekonomiskt tillskott. 

Familjelagssakkunnigas slutsats var, som beskrivits, att en förändrad 

arvsrätt som gav efterlevande make rätt till kvarlåtenskapen framför den 

avlidnes bröstarvingar bättre låg i linje med samhällsutvecklingen.
170
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Departementschefen instämde och underströk makens intresse av att inte 

splittra det gemensamma hemmet: ”Eftersom makar mera sällan håller reda 

på vad som i det gemensamma hemmet tillhör den ene eller den andre 

kommer den efterlevande ofta rent faktiskt att uppleva en splittring av det 

gemensamma hemmet som en reducering av sin egendom. Ofta tvingas 

maken också att flytta från bostaden, avstå från möbler och andra 

tillhörigheter eller att skaffa fram kontanter för att lösa ut arvingarna. […] 

I de flesta fall betyder arvet således föga för barnens försörjning, medan det 

för den efterlevande av föräldrarna kan ha stor betydelse att få sitta i 

’orubbat bo’.”
171

 Dessutom hänvisades till att det i allmänhet torde vara 

naturligt för makars gemensamma barn att vänta med arvet tills båda 

föräldrarna avlidit.
172

 

 

Således tillerkänns make idag rätt till kvarlåtenskapen även i fall när den 

först avlidne maken efterlämnar barn som är makarnas gemensamma. 

Bröstarvingarnas arvsrätt efter den först avlidne maken skjuts upp tills efter 

den efterlevande makens död. Konsekvensen blir, i likhet med vad som 

ovan beskrivits i fråga om bodelning (avsnitt 6.2), att något arvskifte i 

praktiken inte genomförs. Istället blir bouppteckningen ofta den enda 

handling som upprättas.
173

 

 

När den efterlevande maken dör ska bröstarvingarna få del av sitt arv efter 

den först avlidne maken innan arvet efter den efterlevande maken fördelas. 

Efterarvet beräknas på en kvotdel av den efterlevande makens totala 

egendom. Syftet med efterarvet är att ”[…] fördela vad som finns kvar efter 

den sist avlidne på ett sätt som kan vara rimligt och rättvist”.
174

 

Efterarvingarna ärver alltså inte automatiskt den egendom som efterlevande 

make fått i arv efter den först avlidne maken. Detta hänger samman med att 

efterlevande make ska överta en enda förmögenhetsmassa (se närmare 

nedan avsnitt 7.4.1).
175

  

 

Efterlämnar den först avlidne maken barn som inte är makarnas 

gemensamma har dessa fortfarande rätt att ärva framför den efterlevande 

maken, se ÄB 3 kap. 1 § 1 st. 2 men. I förarbetena till lagen anfördes att 

sådana barn i allmänhet inte har samma känslomässiga förhållande till den 

efterlevande maken och därmed inte är villiga att vänta med att få ut arvet 

tills efter dennes död. Om efterlevande make tillerkändes arvsrätt även 

framför särkullbarnen ansågs dessutom risken stor för att arvet inte skulle 

finnas kvar vid efterlevande makens död.
176

  

 

Familjelagssakkunniga menade att det i arvsrättsligt hänseende inte var 

önskvärt att göra skillnad mellan de barn som var makarnas gemensamma 
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och de som enbart var den avlidne makens. Även makarnas gemensamma 

barn kunde ha ett intresse av att få ut arvet omedelbart. De sakkunniga 

föreslog därför att både gemensamma barn och särkullbarn skulle få en rätt 

att kräva ut sitt arv vid den först avlidne makens död och att efterlevande 

make, om skifte begärdes, som sin arvslott skulle tilldelas en tredjedel av 

kvarlåtenskapen.
177

 

 

Departementschefen delade inte de sakkunnigas uppfattning, utan ansåg att 

förslaget i praktiken skulle komma att fungera som ett ”straff” för 

särkullbarnen. Detta eftersom det sannolikt var dessa som oftast skulle 

begära skifte och därmed få sin arvsrätt begränsad på grund av efterlevande 

makens rätt till en tredjedel av kvarlåtenskapen. Dessutom menade 

departementschefen att familjelagssakkunnigas förslag inte skulle innebära 

något särskilt starkt skydd för efterlevande make: en tredjedel av 

kvarlåtenskapen skulle inte medföra att det gemensamma hemmet kunde 

bevaras intakt. Lösningen var därför att ge enbart särkullbarnen rätt 

omedelbart få ut sitt arv, och i övriga fall tillämpa rätt till efterarv i enlighet 

med vad som beskrivits ovan.
178

 

 

Att särkullbarn tillerkänns omedelbar arvsrätt efter sin avlidne förälder 

hindrar givetvis inte att dessa barn avstår från sitt arv, jämför ÄB 3 kap. 9 §. 

Vid ett sådant arvsavstående tillämpas reglerna om efterarv, och 

bröstarvingen får del av arvet vid efterlevande makes död.
179

 

7.3 Om den avlidne inte efterlämnar 
bröstarvingar 

Vid införandet av äktenskapsbalken gjordes inga ändringar i arvsrätten för 

arvingar i andra och tredje arvsklassen när den avlidne också efterlämnar en 

make. Majoriteten av familjelagssakkunniga hade föreslagit att efterlevande 

makes rätt att förfoga över egendomen genom testamente skulle gälla 

framför rätten till efterarv för arvingar i andra arvsklassen. Dessutom skulle 

efterlevande makes bröstarvingar samt make i ett nytt äktenskap ha 

företrädesrätt till kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens död. Skälen 

för detta var att ge efterlevande maken möjlighet att ta hänsyn till 

förhållanden som ändrats efter den först avlidne makens död. Dessutom 

kunde, med en sådan ordning, beaktas att den efterlevande makens 

eventuella nya familj kunde ha ett liknande behov av att hålla samman 

hemmet som den efterlevande maken haft vid den först avlidne makens 

död.
180

  

 

Alla remissinstanser samt departementschefen motsatte sig dock förslaget. 

Departementschefen menade att grundtanken med efterarv var att detta 

skulle härröra från den först avlidne maken och tillfalla dennes arvingar vid 
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den efterlevande makens död. Familjelagssakkunnigas förslag frångick 

denna grundtanke och ansågs dessutom innebära en risk för att efterlevande 

make skulle gynna sina arvingar på bekostnad av den först avlidne makens 

arvingar.
181

 Således motsvarar reglerna för arvsrätt när den avlidne maken 

inte efterlämnar bröstarvingar än idag reglerna i 1928 års arvslag (jämför 

avsnitt 3.3.2) Efterlevande make övertar hela kvarlåtenskapen och arvingar i 

andra arvsklassen (föräldrar, syskon och syskonbarn) har efterarvsrätt under 

samma förutsättningar som gäller för bröstarvingar (jämför ovan), ÄB 3 

kap. 2 § 1 st. Arvingar i tredje arvsklassen har ingen rätt till efterarv.  

7.4 Förfarandet vid efterarv 

7.4.1 Fri förfoganderätt och full äganderätt 

Vad som vid den efterlevande makens död ska tillfalla den först avlidne 

makens efterarvingar innehar den efterlevande maken under sin livstid med 

fri förfoganderätt. Egendom som efterlevande make övertar genom 

bodelning, testamente i vissa fall (jämför nedan) och arv när det inte finns 

några efterarvingar samt egen enskild egendom innehas med full äganderätt. 

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är att efterlevande 

make inte genom testamente får förfoga över den egendomsandel som 

innehas med fri förfoganderätt, jämför ÄB 3 kap. 2 § 1 st. sista men.
182

 

 

All egendom som innehas av den efterlevande maken förvaltas, oberoende 

av dess karaktär, som en enda egendomsmassa. Maken behöver alltså inte 

skilja på sådan egendom som övertagits med fri förfoganderätt respektive 

full äganderätt. Maken har inte heller någon redovisningsplikt i förhållande 

till den först avlidne makens efterarvingar. Det innebär att det i princip står 

den efterlevande fritt att under sin livstid nyttja, sälja eller på annat sätt 

förbruka även sådan egendom som denne innehar med fri förfoganderätt. 

När efterarvsrätten först infördes genom 1928 års arvslag motiverades rätten 

för efterlevande make att självständigt förfoga över all egendom i boet, som 

ovan nämnt, med hänvisning till ”[…] det förtroende, som bör råda och 

vanligen råder mellan makar, och får också i regel anses överensstämma 

med den först avlidnes vilja”.
183

  

 

Efterarvingarnas rätt till egendomen motsvarar, som ovan nämnts, en 

kvotdel av en framtida förmögenhetsmassa och inte viss specifik egendom. 

Detta har bland annat slagits fast i NJA 1995 s. 303. I målet hade den 

efterlevande maken i ett testamente förfogat över ett antal fastigheter som 

tillhört den först avlidne maken. En av efterarvingarna till den först avlidne 

maken klandrade testamentet och menade att den efterlevande maken, med 

hänvisning till att denne innehaft egendomen med fri förfoganderätt, inte 

kunde anses ha rätt att testamentariskt förordna över densamma. HD 

konstaterade att ÄB 3 kap. 2 § 1 st. sista men. inte ska tolkas så att den 
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efterlevande maken är förhindrad att genom testamente förfoga över 

specifik egendom som tillhört den först avlidne maken. Inskränkningen i 

den efterlevande makens testamentsrätt ska istället anses gälla 

efterarvingarnas andel i boet. Som skäl anfördes att en annan tolkning av 

innebörden i den efterlevande makens testationsrätt skulle riskera att 

urholka grunderna i regleringen av makes arvsrätt. Detta eftersom maken, 

om förhindrad att i testamente förfoga över den först avlidnes egendom, 

skulle tvingas behandla denna egendom som en separat egendomsmassa 

(jämför strax ovan). Så långt efterarvingarnas andel i boet inte kränks ska 

alltså ett testamente i vilket den efterlevande maken förfogar över egendom 

som tillhört den först avlidne maken respekteras.  

 

HD:s ställningstagande i NJA 1995 s. 303 har kritiserats av bland andra 

Höglund, som menar att domen suddar ut betydelsen av den fria 

förfoganderätten, eftersom den efterlevande maken faktiskt anses kunna 

förfoga testamentariskt över all egendom i boet. Rätten till 

sekundosuccession för den först avlidne makens arvingar blir därmed 

reducerad till ett slags laglottsanspråk i den efterlevande makens 

kvarlåtenskap, anför Höglund.
184

 Boström menar vidare att domen medför 

en ökad risk för att den avlidnes sista vilja inte tillgodoses. Detta eftersom 

den först avlidne makens efterarvingar inte är garanterade egendom som 

tillhört denne. Därmed, anser Boström, är det sannolikt att arvlåtaren i större 

utsträckning testamentariskt förordnar över egendomen på ett sätt som, trots 

HD:s intentioner, missgynnar den efterlevande maken.
185

  

7.4.2 Kvotdelsberäkning vid efterarv 

Efterarvingarnas kvotdel ska motsvara den andel som arvet efter den först 

avlidne maken utgjorde av den efterlevande makens hela egendomsmassa 

när arvet fördelades. Som huvudregel är denna andel hälften av boet, se ÄB 

3 kap. 2 § 1 st. Huvudregeln kan tillämpas när makarna enbart hade 

giftorättsgods (jämför principen om likadelning, avsnitt 6.3.1). I andra fall, 

exempelvis om någon av bröstarvingarna redan fått del av sitt arv eller om 

någon av makarna haft enskild egendom, blir en förskjutning i 

kvotdelsberäkningen aktuell, se ÄB 3 kap. 2 § 2-3 st. Vad gäller 

fördelningen av själva egendomen har vardera makens arvingar enligt ÄB 3 

kap. 5 § rätt att i första hand få sådan egendom på sin lott som tillhört den 

maken (jämför dock NJA 1995 s. 303 ovan).
186

 

 

Eftersom efterarvingarnas rätt omfattar en kvotdel i en framtida 

förmögenhetsmassa är utgångspunkten att kvotdelens storlek inte påverkas 

av huruvida boet under den efterlevande makens livstid ökat eller minskat i 

värde. En minskning respektive ökning av boets värde påverkar således den 

första avlidne makens efterarvingar och den efterlevande makens arvingar 
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lika.
187

 I ÄB 3 kap. 3-4 §§ stadgas dock undantag från denna princip. Om 

den efterlevande maken genom gåva eller jämförlig handling, exempelvis 

försäljning till kraftigt underpris, väsentligt minskar sin egendom utan 

tillbörlig hänsyn till den först avlidnes efterarvingar ska vederlag utgå, se 

ÄB 3 kap. 3 §. Vid beräkningen av efterarvingarnas andel i boet ska i en 

sådan situation efterlevande makens egendom hanteras som om gåvan aldrig 

givits. Det innebär att enbart den efterlevande makens arvingar drabbas. I 

vissa fall kan återgång av gåvan aktualiseras. Om boet istället ökat i värde 

och värdeökningen kan tillskrivas den efterlevande maken ska denna 

värdeförändring endast komma den efterlevande makens arvingar till del, se 

ÄB 3 kap. 4 § 1 st.
188

 

7.5 Testamenten 

7.5.1 Allmänt om testamenten och makes 
arvsrätt 

Makes rätt till kvarlåtenskapen kan både utvidgas och inskränkas genom ett 

av den avlidne maken upprättat testamente.  Ett testamente till förmån för 

efterlevande make kan vara utformat på flera olika sätt. Vanligt torde vara 

att testamentet utformas så att det ökar den andel av kvarlåtenskapen som 

maken får överta med full äganderätt. Ett sådant förordnande ska 

respekteras så länge det inte kränker den avlidnes bröstarvingars rätt till 

laglott, se nedan.  Effekten blir, som ovan nämnt, att efterlevande make själv 

får förfoga över egendomen genom testamente samt att den först avlidne 

makens eventuella arvingar nekas rätt till efterarv.
189

 

 

Det finns inga hinder för att genom ett testamente göra den efterlevande 

maken arvlös. En makes arvsrätt är således inte laglottsskyddad (jämför 

dock basbeloppsregeln nedan). Departementschefen anförde att ”[…] den 

efterlevande makens rätt skall vika för testamentsförordnanden, om det av 

dessa inte klart framgår att avsikten har varit att makens rätt till 

kvarlåtenskapen skall kvarstå”.
190

 Om den först avlidne maken 

testamenterat egendom exempelvis till en bröstarvinge bör denna egendom 

alltså i allmänhet inte omfattas av det som efterlevande make övertar med fri 

förfoganderätt, utan omedelbart utgå till testamentstagaren. 
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7.5.2 Särskilt om laglotten 

Ett testamente till förmån för efterlevande make får inte kränka den avlidne 

makens bröstarvingars laglott. Laglotten utgör halva bröstarvingarnas 

arvslott, se ÄB 7 kap. 1 §. Syftet med laglottsinstitutet är dels att säkra att en 

del av kvarlåtenskapen förbehålls de närmaste släktingarna, dels att skapa 

rättvisa mellan bröstarvingarna och förhindra att arvlåtaren gynnar en av 

dem till alltför stor nackdel för någon annan. Att en del av kvarlåtenskapen 

ska förbehållas de närmaste släktingarna motiveras av föreställningen om 

social och ekonomisk samhörighet mellan den avlidne och hans eller hennes 

bröstarvingar.
191

 

 

Inför 1988 års ändringar i ärvdabalken föreslog familjelagssakkunniga, som 

nämnt, att laglotten skulle avskaffas. De sakkunniga konstaterade att 

laglottens försörjningsdimension i princip hade försvunnit som en 

konsekvens av ökad medellivslängd och utbyggd välfärd.  Det anfördes att 

laglottsinstitutet, eftersom testamenten till förmån för någon familjen 

utomstående var mycket ovanliga, framförallt fungerade som en spärr i 

förhållande till efterlevande make. Genom att avskaffa laglottsskyddet 

skulle möjligheterna att säkra efterlevande makes ställning genom 

testamente utvidgas.
192

 

 

Vidare menade familjelagssakkunniga att laglottens möjligheter att skapa 

rättvisa mellan bröstarvingarna inte skulle överdrivas - exempelvis fanns 

ingenting som hindrade en förälder med två barn att testamentera tre 

fjärdedelar av kvarlåtenskapen till det ena barnet och låta det andra utfå 

enbart laglotten. Dessutom, framhöll de sakkunniga, torde den konflikt som 

traditionellt kunnat tänkas föreligga mellan den avlidnes ”gamla” respektive 

”nya” familj – i vilken laglottsskyddet skulle garantera att den ena inte 

missgynnades till förmån för den andra – i takt med nya familjemönster 

minska i betydelse.
193

  

 

Departementschefen menade att det visserligen, i linje med 

Familjelagssakkunnigas förslag, kunde argumenteras för att laglotten spelat 

ut sin roll i det moderna samhället. Däremot innebar laglottens avskaffande 

inte någon garanti för ett ökat skydd för den efterlevande maken, eftersom 

det skulle stå arvlåtaren fritt att testamentera kvarlåtenskapen till vem som 

helst. Makens behov av skydd ansågs bättre kunna tillgodoses på andra sätt, 

ansåg departementschefen.
194

 

 

Vidare anfördes, trots familjelagssakkunnigas argumentation, att laglottens 

avskaffande skulle leda till en ökad risk för att arvlåtarens särkullbarn, på 

grund av de konflikter som kan uppstå mellan arvlåtarens nya och gamla 

familj, missgynnades till förmån för makarnas gemensamma barn. 

Departementschefen hänvisade till att det endast var tio år sedan 
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utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter sin fader. Dessutom hade såväl 

flertalet remissinstanser som övriga nordiska länder ställt sig kritiska till 

förslaget om laglottens avskaffande. Slutsatsen var därmed att frågan var för 

tidigt väckt och att laglottsinstitutet skulle tills vidare skulle bestå.
195

 

 

Om ett testamente till förmån för efterlevande make kränker 

bröstarvingarnas laglott kan dessa således påkalla jämkning av testamentet, 

se ÄB 7 kap. 3 §. Lagen erbjuder dessutom ett skydd mot att arvlåtaren 

under sin livstid förfogar över bröstarvingarnas laglott på ett sätt som är att 

jämställa med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet återfinns i ÄB 7 

kap. 4 § och omfattar exempelvis gåvor som ges på dödsbädden samt gåvor 

som innebär att givaren får del av nyttan av egendomen fram till sin död. 

Syftet är att undvika att laglottsreglerna kringgås.
196

 

 

Rätten att påkalla jämkning av ett testamente gäller inom sex månader från 

det att bröstarvingen fått del av testamentet. För makarnas gemensamma 

barn gäller att dessa vid begäran om jämkning av ett testamente till förmån 

för efterlevande make utfår sin laglott först vid den efterlevande makens 

död. Maken övertar således den andel av kvarlåtenskapen som motsvarar 

laglotten med fri förfoganderätt och övrig egendom i enlighet med 

testamentet. Den avlidne makens särkullbarn har dock rätt att få del av sin 

laglott omedelbart, jämför avsnitt 7.2.
197

 

7.6 Basbeloppsregeln 

Oaktat såväl eventuella särkullbarns företrädesrätt till kvarlåtenskapen som 

inskränkningar av efterlevande makes arvsrätt genom testamente erbjuder 

basbeloppsregeln ett slags minimiskydd för efterlevande make. Enligt ÄB 3 

kap. 1 § 2 st. har efterlevande make således alltid rätt att, så långt det räcker, 

överta en så stor del av kvarlåtenskapen som, tillsammans med makens 

bodelningsandel och enskilda egendom, uppgår till fyra basbelopp. År 2012 

innebär det 176 000 kr.
198

 Syftet är, som ovan anförts, att garantera att den 

efterlevande maken får en viss del av det gemensamma hemmet.
199

 I 

lagförarbetena anförde departementschefen att värdegränsen måste sättas 

efter en avvägning mellan efterlevande makes behov av skydd och intresset 

hos den avlidnes särkullbarn och testamentstagare av att omedelbart få del i 

kvarlåtenskapen. Departementschefen fortsatte: ”För att de ej gemensamma 

barnens rätt att genast ta arv efter sin avlidna förälder inte skall bli 

illusorisk krävs också att basbeloppsregeln hålls på en nivå som inte medför 

att flertalet bon i sin helhet faller inom värdegränsen.”
200
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Som ovan beskrivits har basbeloppsregeln mycket gamla anor. Under lång 

tid tillhörde den äktenskapsrätten, jämför exempelvis avsnitt 5.1, men i 

samband med införandet av äktenskapsbalken valde lagstiftaren att 

omvandla den till en rakt igenom arvsrättslig reglering. Skälet var att vad 

efterlevande make övertar med hänvisning till basbeloppsregeln nu skulle 

medföra en rätt till efterarv för den först avlidnes arvingar och därför övertas 

med fri förfoganderätt. Egendom som tillföll efterlevande make enligt 

bodelningsreglerna övertogs (och övertas) däremot med full äganderätt. Av 

den anledningen ansågs basbeloppsregeln inte längre kunna betraktas som 

en bodelningsregel. Departementschefen menade att regeln ”[…] till sin 

karaktär närmast [får] liknas vid laglottsreglerna, som ju också syftar till att 

garantera att arvet till en viss del tillfaller vissa personer”.
201
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8 Analys 

8.1 Inledning 

Nedan analyseras det ovan presenterade materialet med utgångspunkt i 

teorin om normativa grundmönster. Syftet är att utreda vad som styrt 

lagstiftarens ställningstaganden mellan efterlevande make och övriga 

arvingar samt vilka normativa mönster som präglar lagstiftningen av idag. 

Notera, återigen, att det inte finns utrymme att behandla alla frågor som kan 

vara relevanta för framställningen, varför ett visst urval gjorts. Analysen 

avslutas med en diskussion om hur några av regelverkets huvudpunkter bör 

hanteras i ett framtidsperspektiv.  

8.2 Rättsutvecklingen före 1920 

I det förindustriella samhället var släkten, som ovan anfört, av avgörande 

betydelse för såväl den enskildes försörjning som dennes sociala status. 

Något samhälleligt skyddsnät existerade inte. Arvets främsta funktion var 

därför att garantera släktens försörjning genom att sammanhålla egendomen 

och föra den vidare inom släkten. Därmed var arvsrätten baserad på 

blodsbandet och förbehållen den avlidnes släktarvingar. Trots äktenskapets 

samhälleliga särställning, vilken bland annat manifesteras i att barn födda 

utom äktenskapet under lång tid var uteslutna från arvsrätt, tillerkändes 

efterlevande make ingen rätt till kvarlåtenskapen, utan enbart ett slags 

minimiskydd i form av fördel av bo oskifto. Detta eftersom efterlevande 

make inte var bunden till den avlidnes släkt på samma sätt som den avlidnes 

släktarvingar skulle arvsrätt för efterlevande make riskera att betydelsefull 

egendom kom en annan släkt till del. Till detta kan föras att fast egendom 

bara i begränsad omfattning kunde utgöra giftorättsgods – släkten skyddades 

alltså även genom de äktenskapsrättsliga reglerna.
202

  

 

Relationen mellan arvlåtaren och dennes släktarvingar utgjorde, som Weber 

anför, en statusrelation. En släktarvinges anspråk i kvarlåtenskapen hade sin 

grund i sådana omständigheter som han eller hon inte kunde påverka. 

Relationen till arvlåtaren uppstod genom födseln och blodsbandet – 

arvingen var ”något visst på grund av en överenskommen eller påtvingad 

ordning och oavsett vilka privaträttsliga ’relationer’ som han själv 

avsiktligt skapat genom sitt sociala handlande”
203

. Även kontraktsmönstret 

gjorde sig dock gällande på arvsrättens område. Genom att upprätta 

testamente kunde arvlåtaren disponera över sin kvarlåtenskap oberoende av 

släktrelationer. Möjligheten att förfoga över sin egendom genom testamente 

var dock redan från början starkt begränsad. Inte minst införandet av 

bröstarvingarnas absoluta rätt till laglott år 1875 var ett exempel på detta – 
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en arvlåtare kunde då inte ens om denne så önskade upplösa 

statusrelationen.
204

  

 

Statusmönstret var vidare det klart dominerande även på äktenskapsrättens 

område. Den äktenskapsrättsliga regleringen var djupt präglad av synen på 

makarna som en enhet. Äktenskapet skulle bestå livet ut och möjligheten till 

skilsmässa var mycket starkt begränsad. Ur statusförhållandet följer en tanke 

om gemenskap makarna emellan.
205

 Tydligt märks också mannens 

överhöghet – mannens giftorättsandel var större än kvinnans och söner 

ärvde länge före och mer än döttrar. Dessutom var förvaltningsrätten över 

såväl den gemensamma som den enskilda egendomen i makarnas bo 

förbehållen mannen. Reglerna om samtycke från hustrun i vissa fall verkar 

snarare ha haft till syfte att skydda hustruns släkt från eventuella missbruk, 

än att ge hustrun faktiskt inflytande över förvaltningen av egendomen. Även 

om en efterlevande hustru erhöll ett visst minimiskydd i form av 

morgongåva är det uppenbart att skyddet för henne var betydligt svagare än 

skyddet för en efterlevande man.
206

  

8.3 1920 års giftermålsbalk  

Strax in på 1900-talet växte behovet av äktenskapsrättsliga reformer. Ett av 

huvudargumenten för en förändring var strävan efter jämställdhet mellan 

könen i förmögenhetsrättsligt hänseende. Såväl departementschefen som 

lagberedningen framhöll att mannens överhöghet utgjorde ett problem och 

att gällande rätt var otidsenlig.
207

 Denna inställning bör förmodligen sättas i 

relation till kvinnorörelsens framväxt under 1900-talets första decennier och 

införandet av kvinnlig rösträtt år 1919. Giftorätten enligt 1920 års 

giftermålsbalk innebar att efterlevande make hade ett anspråk på halva den 

avlidne makens egendom, såväl fast som lös, så länge egendomen inte gjorts 

enskild. Dessutom föreskrevs inga skillnader mellan kvinnor och män i 

fråga om egendomens förvaltning.
208

 Med den nya giftermålsbalken sattes 

därmed likabehandling mellan könen (i alla fall i teorin) framför mannens 

överhöghet.  

 

Lagförarbetena till 1920 års giftermålsbalk ger vidare tydligt uttryck för hur 

det moderna giftorättssystemet balanserat mellan de normativa 

grundmönstren individualitet och gemenskap.
209

 Å ena sidan strävade 

lagberedningen efter att tillförsäkra vardera maken självständighet och 

handlingsfrihet i förhållande till den egna egendomen (individualitet). Å 

andra sidan var beredningen noga med att bibehålla och betona den 

ekonomiska gemenskapen makar emellan samt makarnas respektive plikt att 

tjäna familjens intressen (gemenskap). De alternativ som skulle innebära en 
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alltför stark dragning åt det ena eller det andra hållet förkastades.
210

 Den 

lösning som valdes, och som än idag består, har drag av såväl individualitet 

som gemenskap:  

 

Under äktenskapet råder i princip egendomsskillnad mellan makarna; 

äktenskapet förändrar inte äganderätten och var och en av makarna kan 

förfoga fritt över sin respektive egendom. Var och en av dem svarar 

dessutom för sina egna skulder. Samtidigt har makarna en ömsesidig 

försörjningsplikt och en skyldighet att inför förfoganden över viss egendom 

inhämta den andres samtycke. 1920 års giftermålsbalk innebar dessutom en 

skyldighet för respektive make att inte otillbörligt minska värdet av sitt 

giftorättsgods. Vid en av makarnas död delas makarnas giftorättsgods enligt 

huvudregeln lika, oavsett av hur stor andel som ägts av den ene eller 

andre.
211

 Intressant i sammanhanget är att jämställdhetsargument användes 

för att motivera såväl lösningar med dragning åt individualism (exempelvis 

förvaltningsrätten över den egna egendomen) som lösningar med dragning 

åt gemenskap (exempelvis försörjningsplikten och likadelningsprincipen).
212

 

Eftersom 1920 års giftorättssystem ligger till grund för den 

äktenskapsrättliga förmögenhetsordningen än idag återkommer jag till 

analysen av detsamma nedan.  

 

Under 1800- och 1900-talet genomgick det svenska samhället stora 

förändringar – industrialismen och urbaniseringen påverkade också 

familjemönstren. Släkten förlorade i ekonomisk betydelse till förmån för 

samhälleliga skyddsnät. Det kyrkliga inflytandet minskade. Som en följd av 

detta genomgick även arvsrätten förändringar.
213

 Lagstiftaren betonade att 

en känsla av samhörighet mellan arvlåtare och arvinge, snarare än 

blodsbandet som sådant, skulle vara avgörande för rätten till arv.
 214

  Detta 

medförde att efterlevande make tillerkändes arvsrätt i de fall den avlidne 

inte efterlämnade bröstarvingar. Som argument för reformen hänvisades just 

till det nära band som i regel förenar makarna.
215

  

 

Införandet av arvsrätt för efterlevande make innebar att äktenskapet som 

statusrelation och det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret ytterligare 

förstärktes. Bandet mellan makarna tillmättes nu betydelse, och skulle 

medföra legitima förvärv, också efter det att relationen i juridisk mening var 

upplöst. När statusförhållandet mellan arvlåtaren och de mera avlägsna 

släktarvingarna minskade i ekonomisk och social betydelse fanns alltså 

utrymme för det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret att dra den 

arvsrättsliga regleringen till sig. Noteras bör att mer avlägsna släktingar än 

föräldrar och syskon helt förlorade sin arvsrätt i de fall den avlidne 

efterlämnade en make.  
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Lagberedningen konstaterade att såväl efterlevande make som den avlidnes 

bröstarvingar kunde ha ett ekonomiskt behov av arvet. Även om 

beredningen inte förordade fullständig arvsrätt för efterlevande make ifall då 

den avlidne efterlämnade bröstarvingar, öppnades för att maken skulle 

kunna tillerkännas någon form av arvsrätt också i dessa fall. En sådan 

lösning ansågs dock vara alltför genomgripande när 1920 års lagändringar 

enbart var provisoriska.
 216

 I det färdiga lagförslaget betonades därför istället 

arvsrätten för den avlidnes (inomäktenskapliga) bröstarvingar och 

efterlevande make fick i dessa fall stå tillbaka. Dessutom tillerkändes 

föräldrar och syskon halva kvarlåtenskapen när den avlidne efterlämnade 

make. Det traditionella arvsrättsliga statusmönstret hade således fortfarande 

starkt inflytande över regleringen av mera närstående släktingars rätt till 

kvarlåtenskapen, helt i linje med principen om social och ekonomisk 

samhörighet. Det anförda visar att inte enbart motsatta normativa 

grundmönster (jämför gemenskap-individualitet), utan också sådana med 

liknande utgångspunkter men olika primära skyddsområden (i det här fallet 

förälder/syskon/barn respektive make) kan stå mot varandra när två 

rättsområden ”krockar”. 

8.4 1928 års arvslag 

År 1928 trädde så den nya arvslagen i kraft. I lagens förarbeten utvecklade 

såväl lagberedningen som departementschefen diskussionen om principen 

om social och ekonomisk samhörighet som grund för arvsrätt.
 217

 Det 

medförde att kusiner och mera avlägsna släktingar uteslöts från arvsrätt, att 

utomäktenskapliga barn fortfarande inte tillerkändes arvsrätt efter sina fäder 

samt att skyddet för efterlevande make utvecklades. Gränsen för arvsrätten 

blev alltså tydligare.  

 

Vad departementschefen uttalade i förarbetena till 1928 års arvslag om att 

1920 års lagändringar på samma gång kunde anses ge den efterlevande 

maken för lite och för mycket är talande för den nya lagens utformning.
218

 

Reformen år 1928 innebar nämligen i vissa delar att det arvsrättsliga 

statusmönstret förstärktes i förhållande till 1920 års reformer. Samtidigt gav 

lagen, i andra delar, uttryck för en förstärkning av det äktenskapsrättsliga 

gemenskapsmönstret. Dragningen tillbaka mot statusmönstret skulle kanske 

kunna förklaras med att 1920 års lagändringar genomfördes i samband med 

en genomgripande översyn av de äktenskapsrättsliga reglerna, varför det låg 

nära till hands att fästa vikt vid makens intressen. 1928 års lagändringar 

gjordes däremot i samband med en översyn av det arvsrättsliga regelverket, 

där ju make traditionellt hade haft en svag ställning.  

 

Ett exempel på statusmönstret inflytande är lagstiftarens inställning till 

bröstarvingens arvsrätt. Om lagberedningen inför 1920 års lagändringar 

öppnat för att införa en begränsad arvsrätt för makar även i de fall den 
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avlidne efterlämnade bröstarvingar, betonades snarare bröstarvingens 

arvsrättsliga särställning vid behandlingen av 1928 års lag. Beredningen 

menade exempelvis att det var ”naturligt och följdriktigt” att förstärka 

arvsrätten där ”samhörigheten var som starkast” och förordade ett 

bibehållande av bröstarvingarnas laglottsskydd. Detta trots att det fanns skäl 

som talade emot ett sådant bibehållande och trots att beredningen 

understrukit att arvlåtaren skulle kunna påvisa samhörighet med andra 

genom att upprätta testamente.
219

  

 

I övrigt var huvudskälen mot makes arvsrätt när den avlidne efterlämnade 

bröstarvingar ungefär desamma som inför 1920 års lagändringar. Dessutom 

menade lagberedningen att efterlevande make redan var skyddad genom 

giftorättsreglerna - den äktenskapsrättsliga gemenskapen kunde alltså inte 

tillåtas ytterligare inskränka bröstarvingarnas arvslott. En inskränkning av 

bröstarvingarnas arvsrätt ansågs vidare inte överensstämma med 

allmänhetens uppfattning om arvets fördelning, en uppfattning som 

baserades på statistiska undersökningar av testamenten.
220

 Det sistnämnda 

visar just att statusrelationen mellan arvlåtare och bröstarvinge inte var en 

lagstiftningskonstruktion utan en etablerad samhällelig normstruktur.  

 

I sammanhanget bör ytterligare ett av argumenten mot att införa en legal 

arvslott för make i de fall arvlåtaren efterlämnade bröstarvingar 

uppmärksammas. Lagberedningen menade att det, med hänvisning till 

makars nära inbördes förhållanden, vore ”förhatligt” om makarna tvingades 

upprätta testamenten till nackdel för varandra för att bröstarvingarna skulle 

få del av arvet.
221

 Här märks alltså både det arvsrättsliga statusmönstret och 

det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret: Makarna utgjorde en 

harmonisk enhet, inom vilken de gemensamma intressena skulle sättas 

främst. Om make tillerkändes arvsrätt på bekostnad av bröstarvingarna 

skulle konsekvensen, på grund av det starka statusförhållandet mellan 

arvlåtaren och bröstarvinge, alltför ofta bli ett testamente till nackdel för 

efterlevande make. Därmed skulle makarna tvingas att bryta gemenskapen, 

vilket inte ansågs önskvärt. Resonemanget visar hur ett normativt 

grundmönster kan anpassa sig till ett annat och därmed verka ”omvänt”. 

Eftersom statusmönstret var så starkt på arvsrättens område kanske det helt 

enkelt för tillfället främjade den äktenskapsrättsliga gemenskapen bäst att 

inte tillerkänna make någon arvslott i strid med bröstarvingarnas rätt och 

därmed undvika en eventuell konflikt makarna emellan.  

 

Vidare märks det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstrets genomslag i att 

efterlevande make genom 1928 års arvslag fick rätt att överta hela boet 

också i fall då den avlidne efterlämnade släktingar i andra parentelen.  (I 

förhållande till släktarvingar i tredje parentelen skedde inga förändringar.) 

Förändringen motiverades med att efterlevande make skulle ges en större 

möjlighet att bevara det gemensamma hemmet intakt.
222

 Den avlidnes 
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arvingar gavs rätt till efterarv. Bilden av den harmoniska äktenskapliga 

gemenskapen förstärktes ytterligare av att lagberedningen, med hänvisning 

till förtroendet och respekten makar emellan, ansåg att risken för att den 

maken skulle missbruka sin fria förfoganderätt var liten.
223

 Samtidigt visar 

bland annat lagberedningens inställning till ett eventuellt laglottsskydd för 

efterlevande make att gemenskapsmönstret inte var allenarådande. Med 

hänvisning till att makar genom de äktenskapsrättsliga reglerna kunde uppnå 

fullständig egendomsskillnad ansågs det inte lämpligt att tvångsvis överföra 

egendom mellan dem genom arv.
224

 Äktenskapsrättens (delvisa) dragning 

mot individualitet präglade därmed också i viss mån utformningen av makes 

arvsrätt. 

 

Efterarvsrätten ger också uttryck för en annan viktig arvsrättslig grundtanke 

(om än inte ett självständigt normativt grundmönster); rättvisa mellan 

arvingarna. Genom 1920 års lagkonstruktion hade maken tillerkänts full 

äganderätt till halva kvarlåtenskapen när den avlidne efterlämnade arvingar i 

andra parentelen. Detta innebar att en del av den avlidnes egendom 

undanhölls dennes släktarvingar och dessutom riskerade att tillfalla en 

annan släkt när också den efterlevande maken avlidit. När makarna avled 

snart efter varandra vid hög ålder kunde det uppfattas som att slumpen 

avgjorde vilken släkt egendomen tillföll. Genom att tillerkänna 

släktarvingarna efterarvsrätt fick makarnas respektive släkter del av 

kvarlåtenskapen under samma förutsättningar. Arvets fördelning skulle ske 

efter fastslagna och förutsebara principer och inte vara beroende av 

tillfälligheter.
225

  

8.5 Rättsutvecklingen 1928-1988 

Mellan år 1928 och år 1988 genomfördes, som ovan beskrivits, inte några 

genomgripande förändringar av varken makes arvsrätt eller giftorätten. 

Däremot genomfördes flera andra betydelsefulla förändringar som i 

kombination med lagstiftarens uttalanden tyder på ett visst skifte vad gäller 

de normativa grundmönstren.
226

 Under 1900-talet utvecklades den svenska 

välfärdsstaten i snabb takt samtidigt som jämställdhetssträvanden medförde 

att kvinnans ekonomiska beroende av mannen minskade.
227

 Äktenskapets 

samhälleliga roll förändrades och det äktenskapsrättsliga regelverket ansågs 

efter några decennier vara föråldrat och i behov av förändring. En utredning 

tillsattes och familjerättskommittén lade fram ett förslag. 

Departementschefen ansåg dock inte att detta i tillräckligt hög grad 

överensstämde med bilden av det moderna äktenskapet; makarna skulle nu 

ses som självständiga individer som valt att ingå en frivillig 

överenskommelse.
228

 Därmed förkastades stora delar av 
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familjerättskommitténs arbete och en ny utredning fick sitt uppdrag. Några 

förändringar ansågs dock så brådskande att de inte kunde vänta. Sådana var 

reformen av reglerna kring äktenskapets ingående samt införandet av den 

fria skilsmässan år 1973.
229

  

 

Departementschefens uttalanden och införandet av den fria skilsmässan 

tyder på en dragning mot individualitet och kontrakt, snarare än status och 

gemenskap, på äktenskapsrättens område. Äktenskapet skulle betraktas som 

ett avtal som varje vuxen person kunde välja att gå in i eller ut ur, istället för 

det livslånga och närmast magiska förbund som hittills varit ifrågavarande. 

Att individualitet och kontrakt som normativa grundmönster inte helt tog 

över gemenskap och status visar dock bland annat reglerna om betänketid 

vid äktenskapsskillnad. Som Ryrstedt anför kan betänketiden ses som ”ett 

uttryck för föreställningarna om gemenskap och vikten av äktenskapets 

varaktighet”
230

. Det bör vidare påpekas att regleringen av makars 

förmögenhetsförhållanden inte förändrades under den aktuella tidsperioden, 

varför det inte går att spåra ställningstagandena för makars självständighet 

till några konkreta lagändringar i denna del. Till denna diskussion 

återkommer jag därför senare. 

 

Även på arvsrättens område är det svårt att säga något om efterlevande 

makes faktiska ställning under den aktuella tidsperioden, eftersom 

familjerättskommitténs förslag förkastades och inga större reformer ansågs 

kunna genomföras i väntan på den nya utredningen. Klart är dock att det 

redan snart efter införandet av 1928 års arvslag ansågs problematiskt att 

efterlevande make inte hade arvsrätt när den avlidne efterlämnade 

bröstarvingar. Samtidigt medförde samhällsutvecklingen att det så 

småningom framstod som ohållbart att dela upp bröstarvingar i olika 

kategorier beroende på om de var födda inom eller utom äktenskapet.
231

  

 

Ärvdabalkssakkunniga föreslog redan inför 1958 års ärvdabalk att de 

utomäktenskapliga barnen, med hänvisning till blodsbandsprincipen, skulle 

ges full arvsrätt också efter sina fäder. De sakkunniga föreslog dessutom, 

den här gången med hänvisning till principen om social och ekonomisk 

samhörighet, att adoptivbarn arvsrättsligt skulle knytas närmare adoptanten 

och att bandet till de biologiska föräldrarna skulle brytas.
232

 Här märks 

tydligt att de arvsrättsliga grundprinciperna inte i sig har skapat 

arvsordningen, utan snarare har använts som ”plakat” för att motivera och 

förklara arvsrättsliga ställningstaganden med grund i de normativa 

grundmönstren. Inför 1958 års ärvdabalk använde lagberedningen två, i 

någon mån motstående, arvsrättsliga grundprinciper. Syftet var att slå fast 

att alla bröstarvingar, inklusive utomäktenskapliga barn och adoptivbarn, 

skulle anses stå i en statusrelation i förhållande till sina (rättsliga) föräldrar. 

Utökad arvsrätt för utomäktenskapliga barn skulle i praktiken innebära 
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inskränkt arvsrätt för efterlevande make. I ärvdabalkssakkunnigas förslag 

var således det arvsrättsliga statusmönstret framträdande.  

 

Departementschefen delade de sakkunnigas grundhållning, men menade att 

förslaget om de utomäktenskapliga barnens fulla arvsrätt inte kunde 

genomföras just på grund av konsekvenserna för efterlevande make.
233

 

Följden blev att frågan om arvsrätten för utomäktenskapliga barn sköts upp i 

ytterligare tio år. På så sätt fick det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret 

ett slags ”negativt” inflytande över den arvsrättsliga regleringen.  

 

I samband med behandlingen av familjerättskommitténs kritiserade 

lagförslag i slutet av 1960-talet konstaterade departementschefen att 

arvsrätten för utomäktenskapliga barn var en sådan fråga vars lösning inte 

kunde vänta tills den nya utredningen var färdigställd.
234

 Kommitténs 

förslag genomfördes därför trots att det starkare skyddet för efterlevande 

make inte ansågs kunna införas. Departementschefen menade att rädslan för 

hur detta skulle drabba den efterlevande maken var överdriven. Problemen 

för maken kunde vara lika stora oavsett om barnet som begärde ut sitt arv 

var makarnas gemensamma eller den avlidnes särkullbarn.
235

 Reformen ger 

uttryck för den rättvisetanke som ovan beskrivits som stark i det 

arvsrättsliga regelverket: arvingar på samma arvsrättsliga nivå ska behandlas 

lika. I praktiken medförde strävan efter rättvisa att statusmönstret kvarstod 

som dominerande i fall då den avlidne maken efterlämnade bröstarvingar. 

Det äktenskapliga gemenskapsmönstret fick dock ett visst ökat inflytande 

genom den nya basbeloppsregeln – ett slags minimiskydd som garanterade 

makar i bon av ringa värde att kunna bevara åtminstone en del av det 

gemensamma hemmet.   

8.6 Gällande rätt 

Inför 1988 års äktenskapsbalk var uppdraget att skapa en äktenskapsrätt som 

bättre överensstämde med det moderna samhället och bilden av makarna 

som två självständiga individer. Därför diskuterades om 

likadelningsprincipen vid bodelningen borde ersättas av en 

återgångsdelningsprincip, som bättre skulle motsvara detta. Fördelarna med 

en sådan lösning ansågs vara särskilt många när ett kortvarigt äktenskap 

upplöstes genom äktenskapsskillnad. Såväl familjelagssakkunniga som 

departementschefen menade dock att återgångsdelningsprincipen, som ju 

inte skulle verka utjämnande mellan makarna, riskerade att få negativa 

konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Dessutom ansågs återgångsdelningsprincipen kunna leda till ett antal 

praktiska svårigheter som i praktiken skulle medföra orättvisa 

bodelningsresultat. Lösningen blev därför att likadelningsprincipen behölls, 

men med en möjlighet till jämkning i de fall en likadelning, med hänsyn till 
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bland annat äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden, 

framstod som oskälig.
236

  

 

Trots ambitionen att forma en lagstiftning med utgångpunkt i individualitet 

och ekonomisk självständighet dominerar alltså likadelningsprincipen, det 

kanske tydligaste uttrycket för gemenskapsmönstret, än idag. Gemenskapen 

mellan makarna anses fortfarande böra medföra en ekonomisk utjämning 

dem emellan, oavsett hur och när egendomen förvärvats. Att det i praktiken 

”råder egendomsskillnad mellan makarna”
237

 under äktenskapet är därmed 

av mycket begränsad betydelse när äktenskapet tar slut.
238

  Ett undantag från 

detta föreligger naturligtvis när makarna i ett äktenskapsförord föreskrivit 

att egendomen ska betraktas som enskild. Det finns således ett utrymme för 

makarna att själva skapa en egendomsordning som i högre grad än lagens 

huvudprinciper ger uttryck för makarnas ekonomiska självständighet även 

när äktenskapet avslutas. 

 

Vidare kan, som ytterligare uttryck för gemenskapsmönstret, kravet på 

samtycke vid vissa rättshandlingar som omfattar makarnas bostad och bohag 

nämnas.
239

 De rättshandlingar som omfattas av samtyckeskravet är sådana 

som i allmänhet bör anses ske i samförstånd mellan makarna. Här betonas 

alltså att makarna utgör en enhet, där var och en av dem inte får agera på ett 

sätt som riskerar gemenskapens kärna. Samtyckeskravet är således en klar 

inskränkning av makarnas rätt att som ägare disponera över sin respektive 

egendom. Även rätten att, efter behovsprövning, överta den gemensamma 

bostaden är ett uttryck för det äktenskapsrättsliga gemenskapsmönstret.
240

  

 

Vid upplösning av äktenskapet på grund av ena makens död kan 

gemenskapsmönstret dessutom sägas vara än mer framträdande. I dessa fall 

anses äktenskapets längd inte kunna vara avgörande för huruvida 

likadelningsprincipen ska anses skälig eller inte. Dödsfallet är ju ofta både 

oberäkneligt och oväntat och ingen kan förutse hur långt äktenskapet skulle 

varat annars. Vid bodelning med anledning av en makes död finns därför 

ingen jämkningsmöjlighet liknande den som finns vid upplösning på grund 

av äktenskapsskillnad. Istället tillämpas likadelningsprincipen fullt ut, om 

inte efterlevande make begär att vardera make istället ska behålla sitt 

respektive giftorättsgods. Regelns syfte är att skydda den efterlevande 

maken från att behöva avstå giftorättsgods till den avlidnes arvingar. 

Möjligheten till jämkning vid bodelningen gäller enbart till förmån för 

efterlevande make och inte till förmån för den avlidnes arvingar.
241

 

Detsamma gäller rätten att överta den gemensamma bostaden. Detta visar, 

som Ryrstedt anför, att gemenskapen är förbehållen makarna och inte kan 

användas som skydd för tredje part.
242
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Varför gemenskapsmönstret tycks vara starkare då äktenskapet upplöses på 

grund av en av makarnas död än då äktenskapet upplöses på grund av 

skilsmässa förklaras av Ryrstedt: ”Upplösning genom dödsfall uppfyller 

föreställningarna om äktenskapet som en livslång gemenskap, varav följer 

att regelsystemet har en annan utgångspunkt än när äktenskapet upplöses 

genom äktenskapsskillnad. Där äktenskapet upplösts genom ena makens 

död, föreligger heller inte något motsatsförhållande mellan makarna.”
243

 

Vid äktenskapsskillnad har ju makarna av den ena eller andra anledningen 

valt att själva avsluta gemenskapen (jämför kontraktsmönstret), medan 

avslutet vid ena makens död är ofrivilligt. I dessa fall betraktas äktenskapet 

därför, som visat, i stor utsträckning fortfarande som ett oupplösligt 

statusförhållande. 

 

Denna bild bekräftas i stora delar av den arvsrättsliga regleringen. Inför 

1988 års ändringar i ärvdabalken konstaterades att samhällsutvecklingen 

hade medfört att varken bröstarvingar eller efterlevande make längre var 

beroende av arvet för sin försörjning. Därmed kom andra argument än det 

konkreta försörjningsbehovet att spela roll för arvsrättens utformning. 

Familjelagssakkunniga menade att makens intresse av att bevara sin 

livssituation skulle anses väga tyngre än bröstarvingens intresse av att få ett 

ekonomiskt tillskott. Maken skulle därför ges företräde till 

kvarlåtenskapen.
244

 De sakkunnigas förslag gav alltså i denna del uttryck för 

en försvagning av det arvsrättsliga statusmönstret och en dragning mot det 

äktenskapliga gemenskapsmönstret.  

 

Samtidigt skulle bröstarvingarna (såväl gemensamma som särkullbarn) ges 

en möjlighet att omedelbart utkräva sitt arv. Detta visar att de sakkunniga 

trots allt inte var redo att låta den äktenskapliga gemenskapen fälla utslaget i 

konflikten mellan make och bröstarvinge. Risken för att bröstarvingarna 

skulle bli utan arv ansågs för stor. Statusrelationen mellan arvlåtare och 

bröstarvinge var alltså fortfarande av avgörande betydelse. Om 

bröstarvingarna begärde ut sitt arv skulle efterlevande make däremot 

tillerkännas en tredjedel av kvarlåtenskapen som sin arvslott. Här märks 

återigen dragningen mot äktenskapet och gemenskapen mellan makar. 

Sammantaget framstår familjelagssakkunnigas förslag som särskilt splittrat 

mellan de dominerande normativa grundmönstren, utan att göra anspråk på 

att fullt ut tillgodose något av dem.  

 

Något ska dessutom sägas om de sakkunnigas förslag om avskaffande av 

laglotten och införande av fullständig testationsfrihet.
245

 Även om förslaget 

vid en första anblick kan se ut som en dragning mot individualitet och 

kontrakt ska det förmodligen inte tolkas så. Familjelagssakkunniga menade 

att ett testamente skulle betraktas som ett bevis på samhörighet och därför 

respekteras. Särskilt underströks att testamenten till förmån för någon utom 

familjen var ovanliga och att en rätt att testamentera utan inskränkningar 
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skulle kunna fungera som ett skydd för efterlevande make.
246

 Avsikten var 

därmed inte egentligen att främja ägarens rätt att disponera fritt över sin 

egendom, utan att öppna för en annan och/eller starkare gemenskap än den 

som angavs i lagstiftningen. Detta kan jämföras med vad Weber anför om 

förekomsten av testamenten till förmån för nära familjemedlemmar som ett 

tecken på att kontraktsmönstret är svagt på arvsrättens område.
247

 

 

Departementschefen delade flera av familjelagssakkunnigas slutsatser, men 

inte lösningarna. Exempelvis förkastades helt förslaget om att både 

gemensamma barn och särkullbarn skulle få en rätt att begära ut sitt arv 

omedelbart och att efterlevande make i sådana fall skulle få en egen arvslott. 

Detta ansågs medföra negativa konsekvenser för såväl efterlevande make 

som den avlidnes särkullbarn. Departementschefens lösning var att 

efterlevande make som utgångspunkt skulle ges företräde till 

kvarlåtenskapen och att bara särkullbarnen skulle få möjlighet att begära ut 

sitt arv omedelbart.
248

 Detta innebär att gemenskapsmönstret, tydligare än i 

familjelagssakkunnigas förslag, i gällande rätt har dragit regleringen till sig. 

Gemenskapsmönstret märks vidare tydligt i det att efterlevande make ska 

överta en enda förmögenhetsmassa.
249

 Maken har ingen skyldighet att hålla 

reda på vilken egendom som härrör från den avlidne maken och kan 

dessutom förbruka egendomen så att det i praktiken inte finns något arv 

kvar att fördela när båda makarna har avlidit. Bröstarvingarnas rätt till 

efterarv innebär således inte en garanterad rätt till viss specifik egendom 

utan är ett sätt för lagstiftaren att fördela vad som finns kvar när också den 

efterlevande maken avlidit. Vidare bör påpekas att efterlevande make ärver 

såväl giftorättsgods som enskild egendom, så länge den först avlidne maken 

inte angivit något annat i ett testamente. Även här märks således den ovan 

beskrivna skillnaden mellan äktenskap som upplöses på grund av 

äktenskapsskillnad och äktenskap som upplöses på grund av ena makens 

död.   Makens ställning är alltså mycket stark. 

 

I några avseenden ger lagstiftningen dock uttryck för motsatsen. Trots att 

lagstiftaren konstaterat att efterlevande makes intressen väger tyngre än 

bröstarvingarnas, anses det nödvändigt att med olika åtgärder säkra att 

bröstarvingarna i slutändan får del av kvarlåtenskapen. Detta oavsett om 

konsekvenserna för efterlevande make blir precis de som lagstiftaren strävat 

efter att undvika. Särkullbarnens rätt till omedelbart arv och 

bröstarvingarnas absoluta laglottsrätt är exempel på sådana åtgärder.
250

 

Också departementschefens resonemang i fråga om basbeloppsskyddets 

storlek kan knytas hit.
251

 Att bara särkullbarnen har en rätt att begära ut sitt 

arv omedelbart finner förmodligen sin förklaring i att den efterlevande 

maken antas vilja att de gemensamma barnen ska få del av arvet vid båda 

makarnas död. Mellan dessa föreligger ju också en statusrelation 
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kännetecknad av inbördes harmoni, vilken särkullbarnet står utanför. Detta 

visar att statusrelationen mellan arvlåtaren och dennes bröstarvingar 

fortfarande har starkt inflytande över den arvsrättsliga regleringen. Varken 

maken eller bröstarvingarna får därför i praktiken sina intressen fullt ut 

tillgodosedda. Även gällande reglering har således tydliga spår av den 

slitning mellan och inom normativa grundmönster som de senaste knappt 

hundra åren präglat den arvsrättsliga lagstiftningen.    

8.7 Avslutning 

Det torde efter ovanstående redogörelse stå tämligen klart att varken den 

svenska arvs- eller äktenskapsrätten utgör sammanhängande och 

harmoniska system av enhetliga regler. Istället är det tydligt att flera olika, 

djupt rotade normativa grundmönster över tid slitit den rättsliga regleringen 

mellan sig. Det har fått till följd att lagstiftningen i delar är såväl 

inkonsekvent som otidsenlig, samtidigt som andra delar väl fyller sin 

funktion. Nedan följande stycke diskuterar några huvudpunkter i den arvs- 

och äktenskapliga lagstiftningen ur ett framtidsperspektiv. Inledningsvis ska 

giftorättssystemet och den där till hörande likadelningsprincipen 

kommenteras.  

 

Äktenskapet har, som visat, gått från att utgöra en oupplöslig statusrelation 

till att bli alltmer kontraktslikt. De förmögenhetsrättsliga verkningarna av att 

ingå äktenskap är dock fortfarande starkt präglade av föreställningen om 

respektive make som en del i en gemenskap. Från flera håll har därför 

föreslagits att likadelningsprincipen borde ersättas med en 

återgångsdelningsprincip, som skulle innebära att enbart vad som förvärvats 

under tiden för äktenskapet delas mellan makarna, för att bättre motsvara 

makarnas ställning som två självständiga individer. Denna ståndpunkt delar 

jag inte, åtminstone inte när äktenskapet upplöses på grund av ena makens 

död.   

 

Ett beslut att ingå äktenskap torde för de allra flesta innebära att bestämma 

sig för att dela det vardagliga livet i en intim relation med en annan 

människa. Makarna inrättar sig normalt efter en gemensam levnadsstandard, 

och skapar ett hem tillsammans. För de flesta är förmodligen planen att 

äktenskapet ska vara livet ut, och att livet ska bli långt. Vem som förde in 

vad i äktenskapet torde därmed snart bli ointressant. När en av makarna dör 

upphör plötsligt den ekonomiska gemenskapen, utan att makarna så önskat 

eller planerat där för. I en sådan situation skulle en återgångsdelningsprincip 

slå hårt mot den efterlevande maken om denne gick in i relationen som den 

ekonomiskt svagare parten och troligtvis inte motsvara makarnas vilja. Det 

är, som lagstiftaren anförde inför 1988 års äktenskapsbalk, inte rimligt att 

den avlidne makens arvingar i ett sådant fall skulle kunna få ett större 

ekonomiskt anspråk i makarnas gemensamma bo än den efterlevande 

maken.  

 

Det är dessutom fortfarande ett faktum att kvinnor som grupp har såväl lägre 

inkomst som mindre förmögenhet än män.  En icke-utjämnande delning vid 



 57 

äktenskapets slut skulle därmed än idag drabba kvinnor hårdast och således 

påverka arbetet för ekonomisk jämställdhet mellan könen i negativ riktning. 

Lagstiftningen bör vara utformad på ett sådant sätt att den i första hand 

skyddar den svagare parten. En alltför neutral rättslig reglering riskerar i ett 

ojämlikt samhälle att drabba dem som redan är utsatta.    

 

Trots att bilden av makarna som en (ekonomisk) enhet är stark är individen 

inte på något sätt osynlig i den äktenskapsrättsliga lagstiftningen. Om 

makarna inte delar lagstiftarens syn på hur fördelningen inom och efter 

äktenskapet ska ske finns stora möjligheter att på egen hand utforma 

densamma genom att upprätta äktenskapsförord. Om efterlevande make 

önskar kan denne få behålla sin egendom istället för att dela lika och därmed 

undvika en ekonomisk utjämning. Genom den nuvarande regleringen 

beaktas således på ett tillfredsställande vis såväl att makar i regel lever i en 

faktisk gemenskap som den efterlevande makens eventuella behov av skydd 

och makarnas rätt att själva bestämma över sina ekonomiska förehavanden.  

 

I arvsrättsligt hänseende menar jag att en rimlig hållning från lagstiftarens 

sida är att bröstarvingarna, oavsett av om de är makarnas gemensamma eller 

den avlidne makens särkullbarn, ska behandlas lika. När den fulla arvsrätten 

för utomäktenskapliga barn infördes i slutet av sextiotalet var det just 

likabehandlingskravet som fällde avgörandet. Att lagstiftaren ville försäkra 

sig om att reformen fick genomslag i praktiken och därför gav särkullbarn, 

men inte gemensamma barn, företräde till kvarlåtenskapen framför 

efterlevande make var en i sin tid rimlig åtgärd. Idag ser familjemönstren 

dock annorlunda ut och att alla barn ärver sina föräldrar torde vara en 

självklart accepterad utgångspunkt. Det är inte ovanligt att familjer består av 

både dina, mina och våra barn. I sådana fall torde det vara främmande för 

såväl makar som barn att deras respektive positioner vid ett arvskifte avgörs 

av huruvida barnen är makarnas gemensamma eller inte.  

 

Rätten för särkullbarnen att omedelbart begära ut sitt arv grundar sig bland 

annat i en oro för att det inte ska finnas något arv kvar att fördela vid den 

efterlevande makens död. Denna inställning kan kritiseras av flera skäl. För 

det första finns ingenting som säger att detta inte också kan drabba de 

gemensamma barnen. Varför särkullbarnen ska få en slags garanti för arv 

som de gemensamma barnen inte får är svårt att förstå. För det andra ger 

lagstiftningen och dess förarbeten uttryck för en bild av förhållandet mellan 

styvbarn och styvförälder som präglat av missunnsamhet och osämja. 

Styvföräldern misstänkliggörs för att medvetet undanhålla styvbarnet arvet 

och styvbarnet förutsätts ha en ytlig och känslolös relation till sin förälders 

partner. I den moderna familjen torde denna klassiska bild, åtminstone inom 

en mycket snar framtid, närmast utgöra ett olyckligt undantag. 

Särkullbarnens omedelbara arvsrätt har därmed fått närmast omvänd effekt 

– istället för att garantera likabehandling understryks ett i många fall 

obefintligt konfliktförhållande mellan dem och övriga arvingar.  

 

Om slutsatsen således är att bröstarvingarna ska behandlas lika finns, inom 

ramen för det nuvarande arvsrättsliga systemet, två alternativa vägar att gå. 
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Antingen ges makarnas gemensamma barn en rätt att begära ut sin arvslott 

omedelbart, eller får också särkullbarnen vänta. I valet mellan dessa blir den 

oundvikliga frågan (återigen) vem av efterlevande make och den avlidnes 

bröstarvingar som bör ha bäst rätt till kvarlåtenskapen. 

 

Som lagstiftaren konstaterade inför 1988 års ändringar i ärvdabalken är 

ingen längre beroende av arvet för sin försörjning. Alltså måste andra 

faktorer läggas till grund för dess fördelning. Eftersom det i situationer som 

den förevarande varken är möjligt eller önskvärt att objektivt fastslå vem 

som står den avlidne närmst, är en rimlig utgångspunkt även här att 

lagstiftningen bör företräda den som i allmänhet är i störst behov av skydd. 

Och medan arvet för bröstarvingarna i första hand fyller en (nog så viktig) 

moralisk och känslomässig funktion, har efterlevande make i regel dessutom 

ett konkret materiellt intresse av att få överta kvarlåtenskapen. 

Gemenskapen mellan makarna innebär i de allra flesta fall, som 

departementschefen anförde, att de tillsammans skapar ett hem i vilket det är 

svårt att skilja på mitt och ditt. Särskilt gäller det om äktenskapet varat 

under tiotals år och maken dör vid hög ålder. Den efterlevande maken 

kommer då, om tvingad att dela boet med bröstarvingarna, uppleva en 

faktisk minskning av vad denne uppfattar som sin egendom. I många fall 

skulle en företrädesrätt för bröstarvingarna dessutom innebära att den 

efterlevande maken i än större utsträckning än idag tvingas sälja den 

gemensamma bostaden, som ju ofta utgör den större delen av egendomen i 

boet, för att lösa ut bröstarvingarna. Förutom dödsfallet måste maken alltså 

ofta genomleva ytterligare förluster. För den avlidnes, ofta vuxna, 

bröstarvingar finns inga sådana konsekvenser av ett fördröjt arv. Det rimliga 

är därför att efterlevande make tillerkänns företrädesrätt till kvarlåtenskapen 

och att även den avlidnes särkullbarn får en rätt till efterarv. Andra 

alternativ, som att ge den efterlevande maken en legal arvslott vid sidan av 

bröstarvingarnas arvslott, skulle inte tillräckligt väl tillgodose makens 

intresse av att bevara hus och hem.  

 

Vidare ska något sägas om bröstarvingarnas absoluta rätt till laglott. En 

förutsättning för att lagstiftningen ska fungera så effektivt som möjligt är att 

den föreskriver den ordning för arvets fördelning som kan antas 

överensstämma med uppfattningen hos det stora flertalet. Ett modernt 

samhälle med utrymme för olika typer av familjer och relationer människor 

emellan kräver dock samtidigt en flexibel arvsrätt. Det måste vara möjligt 

att anpassa den legala ordningen efter den egna livssituationen. Exempelvis 

ska det gå att undanröja arvsrätten för efterlevande make om arvlåtaren i det 

enskilda fallet menar att en annan fördelning är mera lämplig. 

 

Vad gäller laglottsinstitutet delar jag därför familjelagssakkunnigas mening 

att detsamma bör avskaffas. Laglotten var väl motiverad i ett samhälle där 

arvet, för bröstarvingarnas del, fyllde en viktig försörjningsfunktion. I 

dagens samhälle är detta, som anfört, inte längre fallet. Departementschefen 

menade därför att laglotten nuförtiden framförallt skulle kunna fungera 

rättviseskapande och som garanti för att inte den avlidnes särkullbarn 

missgynnas till förmån för makarnas gemensamma barn.  Denna uppfattning 
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grundar sig, som diskuterats ovan, för det första i en föråldrad syn på 

familjen. För det andra är laglotten, som familjelagssakkunniga gav uttryck 

för, en svag garanti eftersom det står arvlåtaren fritt att genom fördelning av 

den övriga kvarlåtenskapen särbehandla bröstarvingarna. För det tredje och 

sista anser jag att det inte kan vara upp till lagstiftaren att definitivt 

bestämma hur arvlåtaren ska hantera sina relationer. Det kan finnas tusen 

och åter tusen skäl till att en förälder väljer att behandla sina barn olika eller 

till och med utesluta dem från arv. Ett sådant val måste respekteras.  

Grundprincipen, bortsett från vissa skyddsregler, måste vara att ett arv är en 

gåva som speglar arvlåtarens sista vilja, och inte en absolut rättighet för 

arvingen. 

 

Sammanfattningsvis och avslutningsvis menar jag alltså att medan det i 

lagstiftningen fastslagna statusförhållandet mellan arvlåtare och 

bröstarvinge i huvudsak är en emotionell skapelse, har gemenskapen mellan 

makarna, vare sig man vill det eller inte, också i det moderna samhället en 

betydelse av mera materiell karaktär. När en av makarna avlider befinner sig 

således den efterlevande maken ofta i en både känslomässigt, socialt och 

ekonomiskt utsatt position. Även om lagstiftaren självklart måste erbjuda 

makarna en möjlighet att genom äktenskapsförord och testamente själva 

forma sin ekonomiska verklighet, är det mycket viktigt att den legala 

ordningen erkänner och beaktar att makar i allmänhet än i dag ser sig som 

delar av en gemensam helhet.  
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