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Summary 
The aim of this bachelor’s essay is to study the Swedish regulation of the 

lawful portion of inheritance. The lawful portion is regulated in 7 chap. 1§ 

ärvdabalken and entitles the deceased persons legal heirs to half of the es-

tate. To achieve this aim I have focused on three questions and studied the 

purpose of the lawful portion.  

 

The law of inheritance has been regulated in Swedish law for hundreds of 

years. In the 13th century the law made a difference between sons and 

daughters. Sons inherited more and this was justified because it was import-

ant to keep the estates together for the family’s continuation. During the 17th 

century approximately 95 percent of the Swedish population lived on the 

countryside and it was still important to keep the estates within the family. 

The 17th century is tinged of the freedom of contract, which influenced the 

law of inheritance. When wills became more common it was important to 

satisfy the interests of the legal heirs. In the 19th century in Sweden a lot of 

people moved to the cities and as a result of urbanization estates became 

less important. The purpose of sons inheriting more than daughters was no 

longer of the same importance and there was a discussion between the legis-

lators concerning equal right of inheritance between sons and daughters. 

 

In the year of 1857 the lawful portion of inheritance, that is still valid today, 

was stated in Swedish law. The legal heirs are now entitled to half of the 

deceased’s estate and the law is gender-neutral.  

 

In Sweden there is an ongoing discussion whether the lawful portion should 

be abolished or not. Some people believe that the regulation is outmoded 

and not adapted to today’s society while others means that it fulfils its pur-

pose. Social belonging and justice are often used to justify the existence of 

the lawful portion but they are continually questioned.  
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Sammanfattning 
Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka den svenska re-

gleringen om laglotten. Laglotten reglers i 7 kap. 1 § ärvdabalken och ger 

den avlidna personens bröstarvingar rätt till hälften av kvarlåtenskapen. För 

att uppfylla målet med den här uppsatsen har jag arbetat efter tre frågeställ-

ningar och studerat syftet med laglotten. 

 

Arvsrätten har reglerats i svensk lag under flera hundra år. Under 1200-talet 

skiljde man på söner och döttrar i lagstiftningen. Söner ärvde mer och detta 

rättfärdigades med att det var viktigt att hålla ihop jordegendomar för släk-

tens försörjning. Under 1600-talet levde nära 95 procent av Sveriges invåna-

re på landsbygden och det var fortfarande viktigt att hålla jordegendomarna 

intakta inom släkten. Århundradet präglades av att avtalsfriheten fick allt 

större betydelse och det påverkade även arvsrätten. Då testamenten blev allt 

vanligare var det viktigt att tillgodose bröstarvingarnas intressen. I Sverige 

flyttade allt fler människor in till städerna under 1800-talet och jordegen-

domarna fick därför mindre betydelse. Att söner skulle ärva mer fyllde inte 

längre sitt syfte och det fördes en diskussion på lagstiftningsnivå om lika 

arvsrätt mellan söner och döttrar.  

 

År 1857 fastlås i svensk rätt den reglering av laglotten som fortfarande gäll-

er idag. Bröstarvingarna har nu rätt till hälften av arvslåtarens kvarlåtenskap 

och lagstiftningen är könsneutral.  

 

I Sverige förs en ständig diskussion om huruvida laglotten ska avskaffas 

eller inte. Vissa anser att regleringen är otidsenlig och ej anpassad till da-

gens samhälle medan andra menar att den fyller sin funktion. Social samhö-

righet och rättvisa är två syften som ofta anses rättfärdiga laglottens existens 

även om de ständigt ifrågasätts. 
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Förord 
Som sig bör ska jag tacka de personer som har hjälpt mig att göra den här 

kandidatuppsatsen till ett alster jag är stolt över.  

 

Min handledare Elsa Trolle Önnerfors har varit nära oumbärlig. Utan hennes 

uppmuntrande ord och hjälp vid de tillfällen då jag kört fast hade uppsatsen 

blivit tämligen svårare att skriva. Att Elsa är en av få som har forskat och 

bland annat skrivit sin avhandling inom det område jag behandlat har även 

det varit av största vikt. Jag vill rikta ett särskilt tack till Elsa för att jag fick 

ta del av ditt ännu, i skrivande stund, otryckta manuskript som hjälpt mig 

oerhört. 

 

Självklart vill jag även tacka Christian Schwartz, min ständige kompanjon 

och korrekturläsare som har gjort sitt yttersta för att hjälpa kommande läsare 

att få en så trevlig läsning som möjligt. 
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Förkortningar 
(M)   Moderata samlingspartiet 
(MP)   Miljöpartiet de Gröna 
RF   Regeringsform 
(V)   Vänsterpartiet 
ÄB   Ärvdabalk 
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1 Inledning  

1.1 Inledande ord 
Arvsrätten har under många hundra år varit föremål för lagstiftning. Ända 

sedan de första svenska lagarna har arvsrätten varit reglerad. Inom den 

svenska arvsrätten går det inte att se varken snabba eller frekventa föränd-

ringar. För att förstå varför, eller snarare varför inte, arvsrätten har föränd-

rats med jämna mellanrum krävs det en förståelse för hur det svenska sam-

hället har påverkat synen på arv. En sådan förståelse kräver, naturligtvis, i 

första hand kunskap om hur samhället såg ut. Även om det kanske kan fin-

nas ett syfte med att redogöra för hela den svenska historien så anser jag det 

inte nödvändigt. Jag kommer först att göra ett avstamp i de gamla land-

skaps- och stadslagarna. Detta för att ge läsaren en grundläggande förståelse 

för hur senare regleringar varit beroende av de tidigare. Den andra tidsperi-

oden som jag kommer att behandla är 1600-talet som var ett århundrade av 

förändringar i det svenska samhället och en tid för nytänkande inom arvs-

rättslagstiftningen. Vidare kommer jag att behandla 1800-talet och den på-

verkan som dels det svenska samhället, dels händelser i övriga Europa hade 

på den svenska lagstiftningsprocessen gällande arvsrätt. Efter dessa tre tids-

epoker kommer jag att redogöra för dagens situation och med avstamp i den 

redogörelsen besvara mina frågeställningar och uppfylla uppsatsens syfte.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsen är ämnad att beröra laglotten i svensk rätt med syftet att 

kunna analysera laglottens framtida existens. För att uppfylla detta syfte 

anser jag att ett rättshistoriskt perspektiv är bäst lämpat för läsarens förståel-

se. Jag har valt att lyfta fram tre tidsepoker för att kunna uppnå syftet.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer jag att arbeta efter följande 

frågeställningar: 

• Vad var syftet med laglotten när den instiftades? 

• Har det ursprungliga syftet spelat ut sin roll? 
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• Finns det några andra syften som idag rättfärdigar ett bevarande av 

laglotten? 

1.3 Avgränsning 
En rättshistorisk redogörelse för laglotten kan göras hur omfattande som 

helst. Jag har avgränsat mig till de tre tidsepoker jag ansett mest relevanta 

och därefter diskuterat dagens reglering för att slutligen redogöra för mina 

tankar om laglottens framtid. Självklart är det en brist att inte redogöra för 

alla relevanta regleringar som har berört laglotten, men jag anser att denna 

brist kan vägas upp med att de tidsepoker som har valts har varit avgörande 

och därigenom haft störst betydelse för hur laglotten är reglerad idag. Jag 

har valt att koncentrera uppsatsen till en redogörelse för laglotten och därför 

inte redogjort för annan arvsrättslig lagstiftning än den som är direkt relate-

rad till laglotten.  

1.4 Metod och material 
Jag har använt mig av ett rättshistoriskt perspektiv i den här uppsatsen. Ut-

över det övergripande perspektivet använder jag mig av ett rättsutvecklings-

perspektiv när jag jämför de tidsepoker som berörs. Jag har använt mig av 

en rättsvetenskaplig metod för att uppfylla uppsatsens syfte. För att uppnå 

syftet har mitt material graderats genom tillämpning av rättskälleläran.1  

 

Jag har valt ut mitt material efter rättskälleläran och värdesatt lagstiftning 

högst, följt av förarbeten och doktrin. Lagtext, förarbeten och lagtextkom-

mentarer har varit av stor betydelse för att kunna redogöra för arvsrättsre-

gleringarna på ett korrekt sätt. Vidare har doktrin haft stor relevans för såväl 

den lagtekniska som den historiska delen av uppsatsen. Den svenska arvsrät-

ten är starkt sammankopplad med det svenska samhället och medborgarnas 

levnadssituationer varför en historisk återgivning är viktig för en förståelse 

av arvsrättsregleringarna. Ett materialproblem har varit att tillgången till 

                                                
1 För begreppet ”rättskällelära” och kritik mot den rättsvetenskapliga metoden, se Sandgren, 
Claes: ”Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning”, I: Juridisk tidskrift 2005-06 nr 1.  
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material är knapp. Problematiken grundar sig dels i att det inte finns särskilt 

mycket material som berör laglotten specifikt, dels att det material som 

finns är gammalt och svårt att ta del av. Därför har jag i viss utsträckning 

behövt använda mig av sekundärkällor. Källor såsom nysvenska tolkningar 

av medeltida lagtext och återgivningar av dokument. Genom att noga valt ut 

de källor jag har använt mig av anser jag att denna möjliga brist vägs upp av 

att jag varit källkritisk. Genom att ha varit källkritisk i förhållande till käl-

lornas samtid och i deras beroende av andra källor anser jag att jag har vägt 

upp bristen på nutida källor i största möjliga mån. 

1.5 Forskningsläge 
Det material som använts för framställandet kan uppfattas som gammalt och 

kanske därför ej relevant. Så är inte fallet eftersom förändringarna är få och 

källorna behållit sin aktualitet under en längre period. Naturligtvis är det en 

svårighet att forskningen om laglottens existens tycks ha avstannat och att 

laglotten endast problematiseras i låg utsträckning i doktrin. Den doktrin 

som finns kommer därför att kompletteras av förarbeten som har tillkommit 

vid förändringar, aktuella artiklar och riksdagmotioner från de senaste åren. 

Det material som använts har inte konsekvent skrivits av jurister. Jag ser det 

som en fördel för läsaren eftersom detta talar för den uppfattning att arvsrät-

ten varit beroende av samhällets kontext och att det inte bara är jurister som 

debatterat laglottens existens.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd efter ett utvecklingsperspektiv för laglottsreglering-

en. Först ges en historisk bakgrund i kronologisk ordning som sträcker sig 

från 1200-talet fram till dagens lagstiftning. Därefter följer en återgivning av 

den diskussion som förs bland annat i doktrin vilket följs av en redogörelse 

för de bakomliggande syften som anses finnas för laglotten. Efter det följer 

en jämförelse mellan de olika tidsepokerna som avslutas med svar på upp-

satsens frågeställningar.  
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2 Arvsrättens historiska 
bakgrund 

2.1 1200-talet 
Arvsrätten har som påpekats varit föremål för lagstiftning ända sedan de 

första svenska lagarna såg dagens ljus. Därför kommer kapitlet om arvsrät-

tens historiska bakgrund göra ett avstamp i 1200- och 1300-talens arvsre-

gleringar. 

2.1.1 Det svenska samhället under 1200-talet 
Under mitten av 1200-talet och framåt börjar det svenska riket se ut som det 

land vi känner igen idag.2 Det är även från den här tiden som antalet bevara-

de dokument ökar kraftigt och rikets stukturer tycks fastare.3 Under början 

av 1200-talet hade Sverige endast ett fåtal städer men under de kommande 

tvåhundra åren kom befolkningen att samlas runt större byar och handels-

platser.4 

2.1.2 Arvsrättsregleringar under 1200-talet 
Det har sedan mitten av 1200-talet varit en tydlig skillnad på söner och dött-

rar i den svenska arvslagstiftningen. I Birger Jarls arvslag, som är daterad 

till mitten av 1200-talet, stadgades att söner skulle ärva dubbelt så mycket 

som döttrar på landsbygden.5 Detta synsätt återfinns även i Magnus Eriks-

sons landslag. Landslagen arbetades fram och började tillämpas för hela 

riket, undantaget städerna, under 1300-talets mitt.6 I landslagens ärvdabalk 

II återfinns hur bröstarv7 ska ärvas och skiftas. Sonen ärvde två lotter och 

                                                
2 Harrison, Dick: Sveriges historia 600-1350, Stockholm 2009, s. 433-435. 
3 Harrison, s. 254. 
4 Harrison, s. 342. 
5 Trolle Önnerfors, Elsa: Jorden, släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas 
intressen har spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten, otryckt manuskript 2013, s. 
3. 
6 Holmbäck, Åke, Wessén, Elias, Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning, Stock-
holm 1962, s. 13. 
7 Arv till bröstarvinge.  
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dottern ärvde en lott, det vill säga den tredjedel som blev över efter sonen.8 I 

städerna såg regleringen annorlunda ut vilket bland annat framkommer av 

särskilda stadgar som reglerade rätten i de köpstäder som fanns. Sedan 

1300-talet har dessa stadsstadgar kallats för Bjärköarätt.9 Dessa regleringar 

är intressanta för den här framställningen eftersom de i viss mån, förmodli-

gen i tillfredställande mån, reglerade arvsrätt. Vid den här tiden ärvde söner 

och döttrar lika enligt Bjärköarätten. Ett senare exempel på stadslag är Mag-

nus Erikssons stadslag från 1350-talet vari det stadgades att söner ärvde 

dubbelt så mycket som döttrar.10 

2.2 1600-talet 
1600-talet är en viktig tidsepok för belysandet av arvsrätten eftersom det är 

en tid av urbanisering i Sverige och en period då Sverige bedriver krig i Eu-

ropa. Dessa faktorer påverkar samhället och dess medborgare vilket i sin tur 

leder till att arvsrättsliga diskussioner förs på lagstiftningsnivå. 

2.2.1 Det svenska samhället under 1600-talet 
Under 1600-talet levde nära 95 procent av Sveriges invånare på landsbyg-

den.11 Även om majoriteten av befolkningen levde på landet börjar städer 

anläggas och en våg av urbanisering sköljer över Sverige.12 Göteborg är ett 

exempel på en av de viktiga städer som anlades under början av 1600-

talet.13 En förändring man kan se i samhället under 1600-talet är att bergs-

bruket blir allt viktigare och att gruvdriften påverkar anläggandet av nya 

städer i samband med att arbetstillfällen skapas. Att gruvdriften spelade stor 

roll för Sverige kan konstateras bland annat genom att koppar- och järnindu-

strin stod för cirka 80-90 procent av Sveriges exportinkomster.14 

                                                
8 Holmbäck och Wessén 1962, s. 58. 
9 Holmbäck, Åke, Wessén, Elias: Svenska landskapslagar: tolkade och förklarade för nuti-
dens svenskar, Stockholm 1946, s. XCV. 
10  Holmbäck, Åke, Wessén, Elias: Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning, Lund 
1966, s. 56. 
11 Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof, Österberg, Eva: Sveriges historia 1521-1809: stor-
maktsdröm och småstatsrealitet, Stockholm 2003, s. 78. 
12 Villstrand, Nils Erik: Sveriges historia 1600-1721, Stockholm 2011, s. 424. 
13 Villstrand, s. 424. 
14 Behre, Larsson, Österberg, s. 84 och Villstrand, s. 406. 



 10 

 

Ytterligare något som påverkade Sverige och dess medborgare var de stän-

diga krigen under 1600-talet. Krigen innebar i hög utsträckning påverkan på 

samhället eftersom det krävdes pengar och soldater för att kunna bedriva 

krig i Europa.15 Att Sverige bedrev krig är relevant för den svenska arvsrät-

ten dels för att förstå hur samhället såg ut under 1600-talet, dels för att förstå 

hur familjeförhållandena såg ut. Under den här tidsperioden var jordägandet 

bundet till släkten och det var väldigt viktigt att hålla jordegendomar intak-

ta.16 Vid studier av arvsregleringarnas utformning bör man därför ha syftet 

att hålla egendomen inom släkten i baktanken.17 Det ansågs helt enkelt eko-

nomsikt sett mest fördelaktigt att sonen skulle ärva mer än dottern för att 

man på så sätt skulle kunna hålla ihop sina egendomar och försörja sig un-

der flera generationer.18  

 

Inom familjen fanns det en hierarki som tydligt belyser hur sammankopplad 

familjen är med det svenska samhället under 1600-talet. Ståndssamhället, 

med en tydlig hierarkisk ordning mellan adel, präster, borgare och bönder, 

var rådande och enligt postdoktor Elsa Trolle Önnerfors kan liknelser göras 

mellan ståndssamhället och familjen. Barnen symboliserar en lägre sam-

hällsgrupp som skulle lyda sin far som i sin tur liknas med en makthavare 

och därmed en högre samhällsgrupp.19 Barnen förväntades visa respekt för 

sina föräldrar och inte motsätta sig utan lyda dem.20 

2.2.2 Arvsrättsregleringar under 1600-talet 
Under 1600-talet råder i Sverige en lagstiftning som gör laglotten okränk-

bar. Även om det under den här tidsperioden inte benämndes som laglott 

fanns det en egendomsform som inte fick testamenteras bort och som skulle 

                                                
15 Villstrand, s. 60 och s. 157. 
16 Brattström, Margareta, Singer, Anna: Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap, Uppsala 
2011, s. 19 och Villstrand, s. 505. 
17 SOU 1981:85 s. 207. 
18 Brattström, Singer, s. 19. 
19 Trolle Önnerfors, 2010, s. 213. 
20 Villstrand, s. 457. 
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tillfalla arvingarna.21 Man skiljde på egendomsformerna arvejord och av-

lingejord, arvejord var den egendomsform som inte fick testamenteras 

bort.22 Hur stor denna laglottsliknande del var reglerades inte i lag och under 

1600-talet behövdes vägledning från Svea hovrätt i större utsträckning än 

tidigare. Avtalsfriheten, som präglade den svenska rätten under 1600-talet, 

fick allt större betydelse för arvsrätten genom att antalet testamenten ökade 

och att lagtolkning behövdes.23 I hovrättens betänkande angående testa-

mentsrätten från 1685 finns det dock ingen vägledning för laglottens stor-

lek.24 Bröstarvingarna, barnen, hade rätt att alltid få ut en del av arvet om 

inte testatorn hade rättsliga skäl att göra dem arvslösa.25 Två av dessa rätts-

liga skäl var till exempel om arvingen hade dödat arvlåtaren eller om arvta-

garen dömts fredlös.26  

 

Med den grundläggande förståelsen för 1600-talets familjesituation i bak-

tanke, det vill säga den hierarkiska familjen, så är det även viktigt att förstå 

vad grundtankarna var för att inte låta den hierarkin påverkas av arvsrätten. 

Enligt postdoktor Elsa Trolle Önnerfors fanns det två huvudintressen som 

stod emot varandra. Dels föräldrarnas rätt att fritt disponera över sin egen-

dom, dels viljan att undvika en situation då barnen inte fick något arv alls.27 

Hovrätten ansåg inte att arvsregleringarna skulle påverka föräldrarnas kärlek 

till deras barn genom att föräldrarna inte skulle få fritt testamentera egen-

dom på det sätt de önskade. Inte heller ville rätten riskera att barnen inte 

skulle respektera sina föräldrar om deras arv inte skulle vara beroende av 

deras relation. För att ha ett tillvägagångssätt som tillgodosåg bägge dessa 

intressen ansågs en medelväg vara den bästa lösningen. Föräldrar fick inte 

göra sina barn arvslösa men all egendom skulle inte tvunget tillfalla bröstar-

vingarna.28 

                                                
21 Trolle Önnerfors, 2013, s. 5. 
22 Trolle Önnerfors, Elsa: Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning – 
Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690, Lund 2010, s. 143. 
23 Trolle Önnerfors, 2013, s. 6. 
24 Trolle Önnerfors, 2010, s. 211-212. 
25 Trolle Önnerfors, 2010, s. 211. 
26 Hafström, Gerhard: Den svenska familjerättens historia, Lund 1969, s. 96. 
27 Trolle Önnerfors, 2010, s. 212. 
28 Trolle Önnerfors, 2013 s. 9. 
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Under slutet av 1680-talet tillsattes en lagkommission för att bland annat 

arbeta fram ett förslag till ny ärvdabalk.29 Erik Lindschöld var kommissio-

nens förste ordförande och uttryckte vid ett sammanträde att han ansåg att 

hans dotter skulle ärva lika mycket som hans son.30 Kommissionens slutliga 

åsikt angående den lika arvsrätten mellan son och dotter var, Lindschölds 

uttalande till trots, att den skulle förbli som tidigare. Christer Winberg har 

en teori om att det var direkt relaterat till att Lindschöld, som Winberg be-

skriver som den drivande kraften, dog och att arbetet därför aldrig lades 

fram.31 I slutet av 1600-talet ser vi således ingen ändring i arvslagstiftningen 

huruvida son och dotter skulle ärva lika delar på landsbygden. De argument 

som framfördes för att behålla den tidigare regleringen var bland annat att 

männen både ställde upp som soldater vid krig och försörjde sin hustru. Ett 

argument för lika arvsrätt var å andra sidan att medan mannen var ute i krig 

så tog kvinnan hand om hemmet, vilket värdesattes eftersom mannen be-

hövde ett hem att återvända till.32 Kommissionen lade aldrig fram något 

förslag om lika arvsrätt utan det gamla synsättet fick bestå.33  

2.3 1800-talet 
1800-talet är viktigt att belysa ur arvsrättslig synvinkel eftersom det är ett 

århundrade i förändringarnas tecken. Upplysningstankar i Europa, urbanise-

ring i Sverige och ett införande av laglotten. 

 

Innan en fullständig redogörelse för 1800-talets samhällsstruktur och arvs-

rättsliga regleringar är det nödvändigt med en kort redogörelse för 1734 års 

lag. Lagen innebar ingen ändring i sak gällande hur stor del av arvet som 

tillföll söner respektive döttrar. Enligt 2 kap 1 § ärvdabalken i 1734 års lag 

ärvde son och dotter lika i städerna, på landsbygden ärvde son dubbelt mot 

                                                
29 Hafström, Gerhard: ”Hatt och huva”, s. 80. I: Rättshistoriska perspektiv. En bukett upp-
satser från fem decennier. Festskrift tillägnad Gerhard Hafström på hans 80 årsdag (red. 
Kjell Å. Modéer), Stockholm 1984. 
30 Hafström, s. 81. 
31 Winberg, Christer: Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivile-
gier, Stockholm 1985, s. 44. 
32 Hafström, s. 82. 
33 Hafström, s. 82. 



 13 

dotter.34 Det arbete som lagkommissionen utfört under 1600-talet fick inte 

någon effekt för 1734 års lag.  

 

Under 1700-talet präglas stora delar av Europa av upplysningstankar och 

naturrätt.35 De för arvsrätten relevanta naturrättsliga tankarna framgår bland 

annat i Hugo Grotius resonemang om testationsrätt.36 Grotius förespråkade 

fri äganderätt vilket även innebar fri testationsrätt gällande all egendom. 

Grotius tankar om att sätta individen i fokus påminner mycket om de upp-

lysningstankar som påverkade den franska kodifikationslagstiftningen Code 

civil från 1804. Code civil är inom arvsrätten en jämlik lagstiftning som ger 

söner och döttrar lika arvsrätt.37  

2.3.1 Det svenska samhället under 1800-talet 
1800-talet inleds i Sverige med en statskupp under våren 1809.38 Gustav IV 

Adolf avsätts och ersätts av Karl XIV Johan. Ungefär samtidigt som Sverige 

får en ny kung förändras samhället i den bemärkelsen att allt fler människor 

flyttar till städerna och att jordbruket får allt mindre betydelse.39 Denna ur-

banisering påverkar självklart synen på familjen. Tidigare har argument 

framförts för hur viktigt det var att hålla ihop godsen.40 Om döttrar skulle 

ärva hälften hade man inte kunnat behålla jordbruket inom familjen, men nu 

får det gamla traditionsbundna jordbrukssamhället allt mindre betydelse.  

2.3.2 Arvsrättsregleringar under 1800-talet 
Vid riksdagen 1809-1810 påbörjades den diskussion som senare ledde till 

att en lagkommitté tillsattes för att arbeta fram ett förslag till civillag.41 I 

förslagets ärvdabalk ingick en reglering om lika arvsrätt mellan söner och 

                                                
34 Häthén, Christian, Nilsén, Per: Svensk historisk lagbok: rättshistoriska källtexter. Lund 
2004, s. 128. 
35 Trolle Önnerfors, 2013, s. 10. 
36 Trolle Önnerfors, 2010, s. 74. 
37 Trolle Önnerfors, 2010, s. 11. 
38 Mansén, Elisabeth: Sveriges historia 1721-1830, Stockholm 2011, s. 400-401. 
39 Stråth, Bo: Sveriges historia 1830-1920, Stockholm 2012, s. 250-250. 
40 Se till exempel s. 12. 
41 Trolle Önnerfors, 2013, s. 12. 
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döttrar.42 När civillagsförslaget presenterades 1826 möttes det av motstånd 

och vid riksdagen år 1829 var det endast två av fyra stånd som stödde för-

slaget. Förslaget granskades av Högsta domstolen, det dröjde visserligen tre 

år innan domstolen lämnade sitt yttrande, som avslog förslaget om lika arvs-

rätt.43  

 

Under 1800-talets första hälft väcktes flera motioner för lika arvsrätt men 

förespråkarna mötte ständigt på motstånd. Elsa Trolle Önnerfors anser att 

det fanns tre huvudsakliga argument för lika arvsrätt som ständigt återkom i 

debatten. För det första fanns det en rättviseaspekt som talade för att söner 

och döttrar skulle ärva lika lotter. Det här argumentet bygger på den princip, 

som även påverkat Code civil, om att alla ska vara likställda inför lagen. För 

det andra ansåg förespråkarna för lika arvsrätt att man borde ta hänsyn till 

kvinnornas ekonomiska situation. Under första hälften av1800-talet var 

kvinnor omyndiga och fick inte förvärvsarbeta. För det tredje skulle lika 

arvsrätt innebära att adelns gods skulle delas upp. Det skulle helt enkelt för-

svaga adelns ställning och samtidigt innebära en splittring av de stora 

jordegendomarna som i sin tur skulle innebära ett större resursflöde i sam-

hället.44 Dessa argument för lika arvsrätt, som konkretiserats av Elsa Trolle 

Önnerfors, möttes av motargument i den politiska debatten. En stark mot-

ståndare var P. P. Lundström som var ledamot av bondeståndet. Han ut-

tryckte bland annat att ”mannen är qvinnans hufvud och han skall vara hen-

nes förman”45. Lundström ansåg att en lagstiftning om lika arvsrätt var 

skadlig och stödde bland annat sin åsikt på ett resonemang om att sonen 

arbetade i mycket större utsträckning än dottern. Vidare måste sonen när han 

växer upp och blir man tjäna sitt land i krig ”medan systern ostörd njuter 

alla livets bekvämligheter”46.  

 

Vid en omröstning i riksdagen 1845 kommer den brytpunkt som ligger till 

grund för dagens reglering. Förslaget om lika arvsrätt fick stöd från alla 
                                                
42 Hafström, s. 86-87. 
43 Trolle Önnerfors, 2013, s. 12. 
44 Trolle Önnerfors, 2013, s. 11-12. 
45 Hafström, s. 90.  
46 Hafström, s. 90. 
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stånd utom adelsståndet.47 De tre ståndens vilja att ändra arvslagstiftningen 

skulle räcka om det rörde sig om en så kallad vanlig lagfråga, adelsståndet 

hävdade att det rörde sig om en privilegielagstiftning, vilken skulle innebära 

att alla fyra stånden behövde rösta för förslaget.48 Den nytillträdde kungen 

Oskar I ansåg att det inte rörde sig om privilegiefråga utan att det var en så 

kallad vanlig lagfråga. I protokollet från det statsrådssammanträde då arvs-

rättsfrågan diskuterades kan man i den av Oskar I författade skrivelsen läsa 

att kungen inte såg det som ett problem att söner och döttrar skulle få lika 

lotter. Denna slutsats bygger delvis på ett resonemang om hur det såg ut i 

många andra länder i Europa. Statsrådsprotokollet sammanfattar även de 

senaste årtiondenas diskussioner genom ett konstaterande att tiden nu var 

inne för en förändring.49  

2.3.3 Laglotten fastslås i svensk lag 
Laglotten fastslås år 1857 genom förordning 1857:6050. Laglotten består 

från och med då av hälften av en persons kvarlåtenskap och denna del kan 

inte testamenteras bort utan ska tillfalla arvingarna enligt förordningens för-

sta paragraf: ”Andra hälften faller bröstarfwinge till: den hälft kallas brös-

tarfwinges laglott.”  

 

                                                
47 Trolle Önnerfors, 2013, s. 13. 
48 Trolle Önnerfors, 2013, s. 13. 
49 Hafström, s. 95. 
50 SFS 1857:60: Om hvad genom testamente gifwas må. 
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3 Gällande rätt 
Idag regleras laglotten i 7 kap. 1 § ärvdabalken51. Jämte denna reglering är 2 

kap. 1 § ÄB viktig eftersom paragrafen stadgar att arvlåtarens barn tager 

lika lott. Efter framställningen om hur det har sett ut i Sverige under olika 

tidsepoker är det självklart viktigt att påpeka att alla barn, oavsett kön, tar 

lika stor lott av arvet efter sin förälder. Om ett barn är avlidet träder dennes 

barn in i dess ställe och så vidare enligt principen om istadarätten52. Laglot-

ten utgör idag hälften av kvarlåtenskapen och denna del får ej testamenteras 

bort, den andra halvan av kvarlåtenskapen är testatorns disponibla kvot.53 

För att laglotten ska utgå till bröstarvingar måste de begära jämkning enligt 

7 kap. 3 § ÄB. 

 

Dagens arvslagstiftning fick sin nuvarande utformning genom framtagandet 

av 1958 års ärvdabalk. Under samma period avskaffades arvegjord och av-

lingejord, arvsrätten var inte längre begränsad av olika egendomsformer.54 

Det var då som bland annat lagarna rörande arv, testamente, och arvsskifte 

samlades i en balk. Ärvdabalkens framtagande beskrivs kortfattat i proposi-

tionens inledning vari det även står att laglotten fick fortsatt samma inne-

börd som innan genom 7 kap. 1 § ÄB.55 

                                                
51 Ärvdabalk (SFS 1958:637). 
52 Brattström, Singer, s. 32. 
53 Brattström, Margareta, Singer, Anna 2011, s. 110. 
54 Trolle Önnerfors, 2013, s. 4. 
55 Prop. 1958:144 s. 1 och s. 9. 
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4 Dagens syn på 
laglottsregleringen 
Laglottens syfte i dagens samhälle ifrågasätts ständigt av såväl riksdagsle-

damöter, debattörer i dagstidningar och forskare. Då laglottsregleringen inte 

har förändrats materiellt sedan 185756 så kommer det i den vidare framställ-

ningen att förekomma källor som sett till sitt utgivningsdatum kan anses 

förlegade men som inom ett så oföränderligt område som arvsrätten i högsta 

grad är relevanta.  

4.1 Doktrin och artiklar 
Margareta Brattström och Anna Singer är av uppfattningen att laglottsskyd-

det visserligen kan ses som otidsenligt men att det inte enbart därför kan 

”utan eftertanke avfärdas”57. Brattström och Singer diskuterar även om en 

rättviseaspekt kan försvara bevarandet av laglotten. De anser inte att det 

argumentet räcker för bevarandet eftersom det, trots laglottskyddet, finns 

möjligheter för arvlåtaren att testamentera sin övriga egendom till en 

bröstarvinge och därigenom missgynna sina andra bröstarvingar.58 Anders 

Eriksson är förespråkare för att laglottsreglering ses över och enligt honom 

”borde laglotten kunna avskaffas”59. Eriksson menar att det ska vara upp till 

testatorn att bestämma över sin kvarlåtenskap och att lagstiftningen bör tillå-

ta det.60 

 

Viola Boström och Ulf Israelsson kritiserar i en artikel i Svensk juristtidning 

de arvsregleringar som skiljer på makar och sambor.61 Boström och Israels-

son framhåller bland annat att rådande lagstiftning skiljer på barn inom och 

utom äktenskap. När föräldrarna till ett barn inte är gifta utan enbart sambor 

                                                
56 Jämför förordning 1857:60. 
57 Brattström, Singer, s. 234. 
58 Brattström, Singer, s. 232. 
59 Eriksson, Anders: Arv och testamente, Stockholm 2008, s. 181. 
60 Eriksson, s. 180-181. 
61 Boström, Viola, Israelsson, Ulf: ”Är arvsrätten föråldrad?”. I: Svensk Juristtidning 2004, 
s. 644-647. 
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så har det barnet en starkare arvsrätt än ett barn inom ett äktenskap.62 Om 

efterlevande make inom ett äktenskap är testamentstagare och barnet är 

gemensamt har barnet inte rätt att få ut sin laglott förrän den andra maken 

dör.63 Motsvarande reglering gäller ej för sambor. Laglottsregleringen har 

en nära anknytning till äktenskapsrätt då laglotten påverkar efterlevande-

skydd och arv.64 Efterlevande makes intressen tillgodoses till viss del inom 

svensk arvsrätt även om laglottsinstitutet begränsar arvlåtarens möjligheter 

att testamentera så som den önskar.65 Familjekonstruktionen är avgörande 

för hur och när arvet kommer att delas ut eftersom en efterlevande sambo 

aldrig har rätt att sitta kvar i oskiftat bo när den andra avlider.66 Efterlevande 

make har getts en starkare rättslig ställning genom 7 kap. 3 § 2 st ÄB och 

genom att följa de resonemang som finns i förarbeten framgår det att den 

starka rätten till avliden makes kvarlåtenskap bland annat beror på att efter-

levande make ska få bo kvar i orubbat bo.67 Även bröstarvingarnas arvsrätt 

anses få stå tillbaka för efterlevande makes skydd.68 För sambor går det inte 

att skriva inbördes testamenten, till exempel med formuleringen ”samma 

rättsverkningar ska gälla som om vi vore gifta”69 och på så sätt skapa sam-

ma starka skydd för efterlevande sambo.  

4.2 Riksdagsmotioner 
Vid en överblick av riksdagsmotioner som berör laglotten från de senaste tio 

åren ser man att en vilja att avskaffa laglotten sträcker sig över såväl parti- 

som blockgränser. I Johan Hultbergs (M) motion70 från 2012 hävdar Hult-

berg att laglotten är en reglering som inte uppfyller sin funktion i dagens 

samhälle. Han uttrycker också en tveksamhet för om laglottsregleringen är 

förenlig med 2 kap. 15 § regeringsformen71.72 Stadgandet  

                                                
62 Boström, Israelsson, s. 645. 
63 Brattström, Singer, s 112. 
64 SOU 1981:85, s. 183. 
65 SOU 1981:85, s. 206. 
66 Gabrielsson Eva, Sydow, Gunnar von: Sambo – ensammare än du tror, Stockholm 2010, 
s. 69. 
67 Prop. 1986/87:1 s 82 och Brattström, Singer, s. 112. 
68 Prop. 1986/87:1 s 82. 
69 Gabrielsson, Sydow, s. 68-69. 
70 Motion 2012/13:C327, den 4 oktober 2012. 
71 Regeringsform (SFS 1974:152). 
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i 2 kap. 15 § RF skyddar personers rätt till sin egendom utan ingripande från 

det allmänna, Hultberg hävdar att laglotten förmodligen inte uppfyller de 

allmänna intressen som åsyftas i regleringen. Ytterligare en motion73 som 

kan lyftas fram är skriven av Mats Pertoft (MP) och Jan Lindholm (MP). De 

anser precis som Hultberg att laglotten bör ses över men lyfter fram andra 

skäl än egendomsskyddet. Pertoft och Lindholm argumenterar för att dagens 

familjesituationer inte återspeglas i arvsregleringen och att den inte värnar 

om efterlevande make ifall den avlidna maken har särkullbarn. Författarna 

till motionen anser att regeringen bör se över laglottsregleringen för att an-

passa den efter dagens familjesituationer och utreda hur man ska kunna jäm-

ställa barn och särkullbarn när en förälder dör. Marianne Berg (V) med flera 

skriver i sin motion74 att regeringen bör se över arvslagstiftningen men på 

något annorlunda grunder än i tidigare nämnda motioner. Berg med flera 

sätter efterlevande sambos intresse i fokus och anser att laglotten hindrar 

efterlevande sambo från att till exempel bo kvar i vad som tidigare varit 

gemensam bostad. 

4.3 Debatt i media 
Under våren 2012 debatterades laglotten i dagstidningen Dagens Nyheter. 

Debatten fördes av advokater som från båda sidor var mycket tydliga med 

sina ståndpunkter. Svante Thorsell inledde debatten med en artikel vari han 

tydligt framhåller att laglotten bör avskaffas.75 Thorsell kallar laglotten för 

ett ”förlegat tvångsarv” och skriver vidare att ”laglotten kränker också 

arvsrätten”. Thorsells artikel besvaras av Ulf Bergquist och Erica Stiby som 

anser att ”laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas”.76 De 

förutspår även i sin artikel att ett avskaffande av laglotten skulle innebära ett 

ökat antal arvstvister då de tror att barn som lämnas arvslösa kommer att 

försöka få testamentet ogiltigförklarat. Thorsell har författat ytterligare en 

debattartikel som svar till Bergquist och Stiby vari han återigen framhåller 
                                                                                                                        
72 Hultberg har i sin motion skrivit 2 kap 18 § regeringsformen. Detta är sett till innehållet 
en felskrivning och han torde mena 2 kap 15 § RF. 
73 Motion 2011/12:C294, den 3 oktober 2011. 
74 Motion 2011/12:C330, den 1 oktober 2011. 
75 http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv . 
76 http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas . 
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argument för laglottens avskaffande. 77 Thorsell skriver att ”laglotten är en 

gåva genom tvång” och anser att arvlåtaren ska få testamentera sin egendom 

på det sätt personen önskar. 

                                                
77 http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-nodvandigt-att-laglotten-avskaffas . 
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5 Laglottens syfte från 
tillkomsten till idag 

Det finns två syften som ofta lyfts fram i diskussioner om laglottens exi-

stens.78 Det första syftet är den sociala samhörigheten som handlar om rela-

tioner inom familjen och hur samhörigheten visar sig mellan arvlåtare och 

arvtagare. Det andra syftet, rättvisesyftet, rör i huvudsak rättvisan mellan 

bröstarvingarna och på vilket sätt arvlåtaren ska ha möjlighet att gynna eller 

missgynna en bröstarvinge eller flera.79 Utöver dessa två syften har den 

ekonomiska aspekten av arvet ofta lyfts fram från 1200-talet till idag. 

5.1 Social samhörighet 
Enligt Viola Boström och Bertil Strömberg finns det ett argument som väger 

tungt för att laglotten ska finnas kvar. De menar att det finns ett ”bekräftel-

seargument” och att laglotten kan ha ett symboliskt värde som just en be-

kräftelse på samhörighet mellan förälder och barn.80 Boström och Ström-

berg uttrycker att ”Betoningen av relationen till föräldrarna bör alltså inte 

uppfattas som en irrationell känsla, utan som en reell faktor att räkna 

med.”81. De uttrycker att detta argument ensamt räcker som skäl för att be-

vara laglotten. Boström och Strömberg menar även att det finns ytterligare 

argument för att laglotten ska bevaras i sin nuvarande utformning.82 Nämli-

gen att laglottens funktion anses fylla en känslomässig funktion då arv ofta 

består av kvarlåtenskap och att det har ett affektionsvärde för bröstar-

vingen.83  

                                                
78 Prop. 1986/87:1, s. 79. 
79 Wallin, Gösta, Lind, Göran: Kommentar till ärvdabalken. Del :I (1-17 kap.) Arv och 
testamente, Stockholm 2008, s. 201. 
80 Boström, Viola, Strömberg, Bertil: ”Laglotten – ett irrationellt inslag i svensk rätt?”. I: 
Juridisk Tidskrift 2012-13 nr 1, s. 254-256. 
81 Boström, Strömberg, s. 256. 
82 Boström, Strömberg, s. 257. 
83 SOU 1981:85 s. 209-210. 
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5.2 Rättvisa 
Det är svårt att definiera begreppet rättvisa och även svårt att värdera vad 

det har för betydelse för arvsrätten. Till att börja med kan ett antal olika 

rättvisehänseenden lyftas fram. För det första kan man tala om rättvisa för 

en arvlåtare som inte fritt får testamentera sin egendom. För det andra rättvi-

san bröstarvingar emellan och för det tredje rättvisan mellan eventuell efter-

levande make eller sambo och den avlidnes bröstarvingar.  

 

För testatorns del rör det sig om en begränsning i testationsfriheten som kan 

anses strida mot egendomsskyddet.84 Gällande relationen bröstarvingarna 

emellan finns en rättvisa eftersom arvet är lika stort för alla bröstarvingar 

om de endast ärver sin laglott.85 Att alla bröstarvingarna automatiskt ärver 

lika mycket är dock inte en realitet eftersom det står arvlåtaren fritt att till 

exempel testamentera den disponibla kvoten till endast en bröstarvinge som 

då åtnjuter en större del av det totala arvet.86 En rättvisejämförelse mellan 

bröstarvingar och efterlevande make eller sambo är beroende av den speci-

fika situationen eftersom det beror på faktorer som särkullbarn, huruvida 

man är gift och om bröstarvingarna begär jämkning.87 Att göra en bedöm-

ning av vilken lagteknisk lösning som är mest rättvis är beroende av många 

faktorer och olika lösningar har som tidigare nämnts förespråkats. Till ex-

empel starkare skydd för efterlevande sambo eller att låta testator disponera 

helt fritt över sin egendom. 

5.3 Arvingarnas ekonomiska behov av arv 
I början av 1980-talet kunde det konstateras att barn inte längre var i lika 

stort behov av arv ur en ekonomisk synvinkel.88 Tidigare var det ekonomis-

ka skälet ett av de viktigaste bakom laglottsregleringen på grund av hur det 

svenska samhället såg ut då.89 Det rent ekonomiska behovet för bröstar-

                                                
84 Se resonemang på s. 18-19. 
85 SOU 1981:85, s. 207. 
86 SOU 1981:85, s. 209. 
87 SOU 1981:85, s. 208-209. 
88 SOU 1981:85, s. 194. 
89 Se till exempel resonemang på s. 10. 
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vingarna anses minska allt mer och argumentet i sig kan enligt Boström och 

Strömberg inte räcka för att laglotten ska få begränsa testationsfriheten.90 

Det ekonomiska skyddet anses ha minskat dels eftersom samhällsutveck-

lingen inneburit att arvet inte har lika stor social betydelse,91 dels för att det 

finns regleringar om till exempel underhåll för de barn som ansetts var i 

behov av försörjning.92 

                                                
90 Boström, Strömberg, s. 253. 
91 Wallin, Lind, s. 201. 
92 SOU 1981:85, s. 210. 
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6 Analys 
Mellan de tidsepoker som har granskats i framställningen finns såväl likhe-

ter som skillnader. Den här analysen kommer inledningsvis vara jämförande 

mellan 1600-talet, 1800-talet och idag, följt av en analys av argument för 

och emot laglottsregleringen och avslutas med min analys om laglottens 

framtid. 

6.1 Jämförelse mellan de olika 
tidsepokerna i ett utvecklings 
perspektiv 

Arvsrätten har genom historien haft koppling till samhällsstrukturer och 

familjekonstruktioner. Det har för förståelsen av laglottens reglering varit 

nödvändigt att inte bara återge när och varför den instiftades utan även upp-

rinnelsen till regleringen. Faktorer som stadsbyggande, kvinnorörelser, eko-

nomisk trygghet och nya sätt att se på kärnfamiljen under historiens gång 

har självklart påverkat att dagens arvsrättsliga regleringar ser ut som det gör. 

Arvsrätten har utvecklats i takt med samhället och laglotten har varit en vik-

tig del av arvsrätten. 

 
Från 1200-talet fram till idag har jordbrukets betydelse minskat för varje 

tidsperiod som har redogjorts för. Under 1200- och 1300-talen, då det Sve-

rige vi idag känner till börjar ta form, börjar även städerna bli mer framträ-

dande. Att arvsreglerna redan då skiljer på söner och döttrar är ett tydligt 

tecken på att det var viktigt att sönerna ärvde på landsbygden men att det 

inte var lika viktigt i städerna. Under 1600-talet ser vi återigen en period av 

stadsbildningar, många städer anlades och folk samlades kring dessa. När 

1800-talet och upplysningstankarna når Sverige flyttar återigen många män-

niskor från landsbygden till städerna.  

 

Vid alla dessa tidsepoker innebär människors flytt till städerna att jordbru-

ken får allt mindre betydelse. Från de tidiga lands- och stadslagarna finns 
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förklarligt nog knapphändig information om tankesätt och förklaringar till 

varför arvsregleringarna såg ut som de gjorde. Vid 1600-talets senare hälft 

finns det å andra sidan såväl betänkande från Svea hovrätt som förarbeten 

bevarade. Även om det i slutet av 1600-talet inte blev någon gemensam lag-

stiftning för städer och landsbygd fördes i alla fall diskussionen. Vad som 

tydligt framgått av argumenten är att kvinnans och mannens respektive ar-

betssysslor jämförs och mannens konstateras gång på gång mer betungande 

än kvinnans vilket rättfärdigar att sonen ska ärva mer än dottern. Under 

1800-talet förs återigen diskussionen om lika arvsrätt för söner och döttrar i 

riksdagen. Att en förändring för lika arvsrätt kommer till stånd just här beror 

till stor del på upplysningstankarna och att behovet av att hålla ihop 

jordegendomar minskat allt mer. Laglottens lagstadgande är även beroende 

av att arvejorden avskaffas och att man vill instifta ett annat skydd för 

bröstarvingar.  

 

Utöver jordbrukets minskade betydelse har familjekonstruktionen varierat 

mellan berörda tidsepoker. På 1200-talet var släkten viktig för försörjningen 

och därför var det praktiskt att sonen ärvde mest. 1600-talet var en tid då 

kvinnan var viktig för att hålla efter hemmet när mannen var ute i krig. 

Kvinnan ansågs dock inte lika viktig som mannen och kvinnans intressen 

fick därför stå tillbaka. Under 1800-talet däremot kommer en förändring 

som grundar sig i jämställdhetstankar, söner och döttrar ärver nu lika myck-

et enligt den lagstadgade laglotten.  

 

Den kanske viktigast aspekten för skillnaderna i bröstarvingars arvsrätt från 

1200-talet till idag är deras förhållande till kontexten. I uppsatsen har jag 

valt att lägga fokus på skillnaden mellan söner och döttrar just eftersom re-

gleringen senare har varit beroende av diskussioner som förts av den anled-

ningen.  
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6.2 Är ett bevarande av laglotten 
rättfärdigat? 

Analysen är ämnad att besvara mina frågeställningar och jag har valt att 

besvara dem i tur och ordning för att sedan avsluta med min uppfattning om 

laglottens framtid.  

 

Vad var syftet med laglotten när den instiftades? 

År 1857 instiftades laglotten genom en begränsning av testationsrätten för 

den som hade bröstarvingar. Även om laglotten inte funnits lagreglerad tidi-

gare väljer jag att jämställa den med egendomsformen arvejord som även 

den var undantagen testationsfriheten. Ett av de huvudsakliga argumenten, 

som tagits upp i princip i alla rättskällor jag studerat, är att det låg ett eko-

nomiskt syfte bakom. Det var väldigt viktigt att hålla ihop jordegendomarna 

och jag anser att arvsregleringarna har varit beroende av detta synsätt. Sam-

tidigt som det var ekonomiskt viktigt tror jag även att den sociala samhörig-

heten kan vägas in under alla tidsepoker om än inte i lika stor uträckning 

som idag. Under många århundraden var släkten av väldigt stor betydelse 

för försörjningen och därigenom också för gemenskapen.  

 

Har det ursprungliga syftet spelat ut sin roll? 

Jag tror att det ursprungliga syftet har spelat ut sin roll eftersom det idag inte 

är särskilt viktigt att hålla egendom inom släkten. Inte heller är bröstar-

vingar beroende av arv för sin försörjning. 

 

Finns det några andra syften som idag rättfärdigar ett bevarande av 

laglotten? 

De syften som lyfts fram i många av de källor som jag har studerat och åter-

givit är den sociala samhörigheten och rättviseaspekten. Gällande den socia-

la samhörigheten har det under i alla fall de senaste trettio åren funnits en 

uppfattning hos såväl de som anser att laglotten bör avskaffas som hos dem 

som anser att den bör bevaras om att ett avskaffande av laglotten säkerligen 

skulle påverka särkullbarn. Att anpassa laglotten så att sambor får lika stort 
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skydd som makar är även det en åsikt som återkommer frekvent. När det rör 

gemensamma barn, bröstarvingar, håller jag med om att det finns ett syfte 

med att den efterlevande föräldern ska kunna bo kvar i orubbat bo. När det 

däremot rör sig om ett samboförhållande där det även finns särkullbarn blir 

situationen till viss del en annan eftersom särkullbarnen då kan behöva vän-

ta på att få ut sitt arv eftersom en person, som de kanske inte har någon rela-

tion med, ska få bo kvar i en tidigare gemensam bostad.  

 

Rättviseaspekten är svår att argumentera för eller emot eftersom den är be-

roende av vilken rättvisa som ska behandlas. Jag väljer att fokusera på rätt-

visa mellan bröstarvingar eftersom den känns mest relevant för laglottsre-

gleringen. Jag anser inte att laglotten är rättvis för bröstarvingarna eftersom 

det står föräldern fritt att testamentera den disponibla kvoten till endast en 

bröstarvinge. Att bevara laglotten endast för att den ska bringa rättsvisa mel-

lan bröstarvingar anser jag inte vara en lämplig reglering.  

 

Avslutningsvis vill jag instämma i de åsikter som är för en omvärdering av 

laglottens existens. Den är otidsenlig och som konstaterat uppfyller den inte 

det syfte som den en gång hade. Däremot anser jag att det bör finnas ett lag-

reglerat skydd för särkullbarn så att de inte lämnas lottlösa om en förälder 

bestämt sig för att skapa en ny familj. Självklart är jag medveten om att det 

inte finns tillräckliga belägg för att säga att en förälder verkligen skulle göra 

så mot sitt barn men jag anser det vara en befarad farhåga. Laglotten behö-

ver ses över och anpassas till dagens samhälle och dagens familjekonstruk-

tioner. Dock ska man aldrig glömma bort det ursprungliga syftet om att 

egendom håller ihop släkten. Arvsrätten har varit föremål för lagstiftning 

under många hundra år, förändringar är bra och nödvändiga men att de är 

genomtänkta och inte förhastade är minst lika viktigt som att de är rättvisa.  
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