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Summary 

The main purpose of this thesis is to describe what happens when the 

economic unit of spouses ceases due to death. There are many practical 

actions regarding estate inventory, division of property and distribution of 

the estate that are complicated. The surviving spouse inherit his or her 

spouse’s estates before direct heirs, regulated in ÄB 3
rd

 chapter 1 §, the 

Swedish inheritance code. Children from another relationship or residuary 

testamentary beneficiaries of the deceased spouse will get their inheritance 

directly. This will put the surviving spouse in an unstable economic 

situation. 

 

The estate’s administrators are normally the part owners of the estate. In 

case the part owners of the estate do not come to an agreement regarding the 

estate, an estate administrator becomes the trustee. When a lawyer or estate 

administrator are about to make an estate inventory, the estate part owners 

or residuary testamentary beneficiaries are being called by registered letters. 

The part owners of the estate are called but not secondary successors after 

the surviving spouse, which has been criticized by many legal writers. It is 

not confirmed by legislation what inventory value regarding the assets in an 

estate inventory. The Swedish Tax Agency has given out a discourse
1
 

stating that a market value on the assets to be the right value.  

When estate inventory is clarified, division of property will take place. In 

case where spouses only have direct heirs, the surviving spouse inherits his 

or her spouse’s assets directly. There cannot be one spouse only for 

contracting party regarding division of property. As a lawyer or estate 

administrator, you “imagine” division of property and share out the assets to 

the surviving spouse. According Swedish law comments, direct heirs do not 

take part in division of property. They do not have the rights to apply for an 

estate administrator according to case law, RH 1993:7. Another question is 

if surviving spouse and the direct heirs can contract the proportion of the 

assets of the deceased spouse into full right of possession or disposed 

possession. 

  

The distribution of an estate does not always include all assets, it may be 

partial. The part owners of the estate may make an agreement on co-

occupation of an undistributed estate, regulated in ÄB 24
th

 chapter, the 

Swedish inheritance code. When distribution is held, it is important to show 

respect to devisors will. The legatees are supposed to be out before the rest 

of the assets are shared out. During the distribution, some assets may be 

joint ownership causing conflicts among residuary testamentary 

beneficiaries. The distribution of an estate may take time. The surviving 

spouse has limited access to bank assets before distribution is held, which is 

common when a will is not accepted by all estate part owners. A will wins 

legal force after six months and distribution of an estate may take place after 

                                                 
1
 National Tax Discourse 041220, Valuation of assets, etc. in a probate for deaths after 

December 31, 2004 No. 130 730340-04/111. 
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that firstly. The recent time after a deceased spouse is also difficult to the 

surviving spouse. The estate inventory is an identity paper and the other 

presumptive part owners of the estate must mandate the surviving spouse to 

dispose bank assets. Are the part owners of the estate disagreeing on some 

points that might be difficult to manage. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka vad som sker när makars 

ekonomiska enhet plötsligt upphör genom att en av makarna avlider. Det är 

många praktiska åtgärder rörande bouppteckning, bodelning och arvskifte 

som kan försvåras genom gällande lagstiftning. Efterlevande make ärver 

med försteg framför gemensamma bröstarvingar enligt 3 kap 1 § ÄB. I de 

fall där det finns särkullbarn eller universella testamentstagare efter den 

avlidne skall dessa få ut sin del direkt, vilket får till följd att efterlevande 

make hamnar i en svår ekonomisk situation i vissa fall. Dödsboet förvaltas i 

normalfallet privat av dödsbodelägarna. Om delägarna inte kommer överens 

i angelägenheterna kan boutredningsman utses av tingsrätten som då sköter 

förvaltningen av dödsboet. När det är dags för bouppteckningsförrättning 

kallas samtliga dödsbodelägare enligt legal ordning och universella 

testamentstagare om testamente finns. Arvingar kallas till förrättningen, 

däremot inte efterarvingar eller sekundosuccessorer vilket är omdiskuterat i 

förarbetena. Det är inte fastställt genom lagstiftning vilka värden som skall 

upptas i bouppteckningen rörande tillgångarna. Skatteverket har utgett en 

skrivelse att det är marknadsvärdena som gäller
2
, på uppdrag av regeringen

3
 

efter att arvs- och gåvolagstiftningen slopades i Sverige. 

 

Efter att bouppteckningen är genomförd skall en bodelning förrättas innan 

arvskiftet. Har makarna endast gemensamma bröstarvingar ärver 

efterlevande make med försteg, vilket medför att maken inte kan sluta 

bodelningsavtal med sig själv. Man ”tänker sig” en bodelning och fördelar 

över tillgångarna efter den avlidne maken till efterlevande make. Enligt 

förarbetena skall gemensamma bröstarvingar, sekundosuccessorerna, inte 

medverka vid bodelningen. De har inte heller rättighet att ansöka om 

bodelningsförrättare enligt RH 1993:7. Diskussionerna i förarbetena har 

också rört om efterlevande make och sekundosuccessorerna skulle kunna 

fastställa andelstalen efter den avlidne maken för att komma fram till vad 

som ärvts med fri förfoganderätt respektive full äganderätt. 

  

Arvskiftet behöver inte förrättas fullt ut, det kan utgå ett s k partiellt 

arvskifte för viss egendom. Delägarna kan även sammanleva i ett oskiftat 

dödsbo enligt 24 kap. ÄB, även om det börjar bli mer ovanligt. När 

arvskiftet förrättas skall hänsyn tas till testators vilja, legatarier skall skiftas 

ut innan resten fördelas ut. Vid fördelningen kan viss egendom bli föremål 

för samäganderätt i och med arvtagarna skall få del i samma egendomsslag, 

vilket inte är eftersträvansvärt i praktiken. Arvskiftet kan dra ut på tiden 

vilket innebär att efterlevande make kan nekas tillgång till bankmedel o dyl. 

Det är vanligt förekommande om någon av dödsbodelägarna inte godkänner 

ett universellt testamente till förmån för någon av arvingarna eller 

utomstående. Testamentet vinner laga kraft först sex månader senare om ett 

                                                 
2
 Skatteverkets skrivelse 041220, Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning 

avseende dödsfall efter den 31 december 2004, dnr 130 730340-04/111. 
3
 Prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt, s. 46. 
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godkännande inte inkommer, vilket innebär att arvskiftet senareläggs till 

efter att testamentet är lagakraftvunnet. Tiden precis efter ett dödsfall, innan 

bouppteckningen, är problematisk för efterlevande make. Bouppteckningen 

är en legitimationshandling och i väntan på den, måste de andra presumtiva 

dödsbodelägarna gemensamt ge fullmakt åt efterlevande make så att denne 

kan disponera makarnas gemensamma tillgångar. Normalt sett godkänner 

banken
4
 att arvingar enligt släktskapsintyg efter den avlidne samt 

testamentstagare enligt testamente undertecknar fullmakten. Dock torde inte 

fullmakten komma till stånd om arvingar och testamentstagare är oeniga. 

                                                 
4
 Swedbank. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Dödsfall inom familjen innebär ofta ett känslomässigt trauma för de 

efterlevande familjemedlemmarna. Den ekonomiska trygghet som familjen 

en gång har haft rubbas. Makar är i ekonomisk beroendeställning av 

varandra än andra närstående. Plötsligt skall den ena maken stå för 

hushållets inkomster, vilket kan innebära en stor förändring för många.  

 

I dagens samhälle är det vanligt med ombildade familjer och att en avliden 

make efterlämnar make, gemensamma barn och särkullbarn. Den 

efterlevande makens ekonomiska skydd består i att hälften av boet erhålls 

med giftorätt och andra hälften med företräde framför de gemensamma 

barnens arvslotter. Är fallet att den avlidne maken har barn endast med den 

efterlevande maken torde ekonomin inte bli ett större problem. Det som 

torde bli mer problematiskt är när särkullbarn vill få ut sitt arv direkt och 

den efterlevande maken måste låta det gemensamma hemmet splittras. 

Basbeloppsregeln för efterlevande make, fyra basbelopp enligt 3 kap 1 § 2 

st. ÄB, räcker inte långt om det gemensamma hemmet är en fastighet eller 

en bostadsrätt.  

 

Vanligast är att den efterlevande maken är pensionär och kvinna.
5
 Det kan 

förklaras genom att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Kvinnor har i 

regel lägre pension än män. Många former av efterlevandepensioner utgår 

inte när någon av makarna är över 65 år när dödsfallet inträffar. Generellt 

kan sägas att änkor över 65 år har en betydligt sämre situation än yngre 

änkor som är kvar på arbetsmarknaden.  

 

Enligt 20 kap 1 § ÄB skall en bouppteckning upprättas senast tre månader 

efter dödsfallet. Den avlidnes tillgångar utgör ett dödsbo efter den avlidne 

som sedermera upphör genom att tillgångarna portioneras ut till arvingarna 

genom ett arvskifte. I komplicerade fall tar bouppteckningen tid om det 

råder konflikt mellan make, särkullbarn och arvingar. Om den avlidne har 

haft alla konton i sitt namn och båda makarna gemensamt står som ägare på 

fastigheten och belåningen av denna blir den efterlevande maken lidande om 

arvskiftet tar tid p.g.a. konflikter inom familjen. Ett särkullbarn kan komma 

att kräva ut sitt arv direkt från den efterlevande maken, enligt 3 kap 1 § 1 st. 

ÄB. En boutredningsman utses för att råda bot på konflikten mellan 

dödsbodelägarna, vilket naturligt nog tar tid men också bekostas av 

dödsboet. Efterlevande make står handfallen och har inte råd att betala 

fastigheten själv och ett arv som särkullbarn kräver; i väntan på att 

bouppteckning och arvskifte efter först avlidne maken skall bli genomförda. 

                                                 
5
 Under 2012 levde sammanlagt 360 854 änkor och 100 496 änklingar i Sverige. 

Genomsnittsåldern för dem som blev änkor var 75 år under 2012. SCB Tabeller över 

Sveriges befolkning. 



 8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur makes ekonomiska skydd vid den andra 

makens död är konstruerat. Frågor runt framförallt bouppteckning, 

bodelning och arvskifte kommer att behandlas. Gällande rätt rörande 

dödsboets förvaltning, bouppteckning, bodelning och arvskifte kommer att 

presenteras i uppsatsen. En diskussion kring lagstiftningsmässiga luckor på 

området ligger nära till hands under denna presentation varför det också 

kommer att genomföras i slutet av den framlagda uppsatsen. 

 

Huvudfrågor som kan urskiljas som jag kommer söka svar på och framställa 

är 

 

Vad är gällande rätt rörande dödsboets förvaltning, bouppteckning, 

bodelning och arvskifte? 

 

Vilka legala regler gäller för efterlevande make vid bouppteckning, 

bodelning och arvskifte? 

 

Vilka är de största utmaningarna ur en praktisk synvinkel? 

1.3 Metod och material 

Den klassiska rättsdogmatiska metoden kommer vara den metod som 

används i uppsatsen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i gällande rätt och 

befintliga rättskällor. Rättskällor så som lagtext, lagkommentarer, 

förarbeten, praxis, doktrin och artiklar kommer att användas i arbetet. 

Merparten av uppsatsen kommer att fokusera på de lege lata, hur 

lagstiftningen ser ut idag. Forskare som använder den rättsdogmatiska 

metoden arbetar inom den praktiska juridikens ram fastän i ett mer 

övergripande sätt än praktikern.
6
 

 

För att förstå rättsreglers praktiska funktion söker en rättsdogmatiker vid 

behov kunskap om den verklighet i vilken reglerna fungerar.
7
 För att kunna 

besvara frågeställningarna har jag valt ett inslag av praktisk juridisk 

karaktär, i form av intervju med en kunnig person. Huvudsyftet med en 

kvalitativ djupintervju är att lära sig att se världen med den intervjuade 

personens ögon. Som intervjuare vet man vilka områden som behöver 

utforskas och ser till att så sker.
8
 Anledningen till att intervju är en av 

metoderna för denna uppsats är att lagreglerna och doktrin beskriver 

tillvägagångssättet vid bouppteckning, bodelning och arvskifte men mina 

frågeställningar kommer inte att kunna besvaras enbart på så vis. Mitt 

tillvägagångssätt i de frågor som rör den praktiska biten kommer att av mig 

som författare ställas till en jurist som dagligen arbetar med 

                                                 
6
 Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod, Uppsala 2001, s. 38.  

7
 Ibid. s. 38.  

8
 Ely, Margot: Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar, Malmö 1993, 

s. 66f.  
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bouppteckningar, bodelningar och arvskiften. Den person jag har valt att 

intervjua arbetar på bank med arvsrättsliga frågor och har lång erfarenhet av 

den praktiska juridiska metoden när det gäller det formella förfarandet men 

även dödsbobetalningar och annat. En praktiker av det här slaget har 

erfarenheten att kunna berätta vad som sker med efterlevande makes 

ekonomi om arvskiftet tar tid p.g.a. konflikt. Den täta kontakten med 

bankens verksamhet talar för att en jurist som arbetar med det här ser vad 

som händer om en avliden make haft alla konton i sitt namn trots att de 

rätteligen borde stått i båda makarnas namn. Om valet skulle fallit på en 

boutredningsman så ser denne vad som sker i den ekonomiska situationen 

för efterlevande make, men kan egentligen inte förhindra konsekvenserna. 

Mitt val för intervju faller därför på en jurist som arbetar tätt med banken 

och har haft den avlidne och dennes make som kunder vilket ger juristen full 

tillgång till transaktionerna. De frågor som ligger till grund för den här 

uppsatsen torde dessa jurister även ställt sig själva. Om inte annat bör 

situationen inte vara helt okänd. 

 

Rättsdogmatikens resultat är ofta av stort värde för juridikens praktiker. Det 

förklaras genom att en forskare kan koncentrera sig på att finna den bästa 

övergripande lösningen för alla fall av en viss art.
9
 Jag skall i uppsatsen 

tillföra ett de lege ferenda-perspektiv, hur rättsreglerna bör vara. 

Perspektivet kommer att tillämpas först i de avslutande delarna av 

uppsatsen; förslag på vad som skulle kunna stärka den ekonomiska 

tryggheten för efterlevande efter ett dödsfall inom familjen. Analysavsnittet 

leder till osökta ämnen som ligger nära de lege ferenda av positivrättsliga 

slaget; bl.a. vilket utrymme av förhandling som finns mellan parterna vid 

bodelning och arvskifte. Ett inslag av kritiskt perspektiv kommer att av mig 

som författare anläggas i de områden där brist råder eller där ett annat sätt 

varit mer behjälpligt för att råda bot på situationen. För överskådlighetens 

skull kommer det kritiska perspektivet också att användas i den avslutande 

delen av uppsatsen.  

 

Förarbeten till Ärvdabalken och dess lagtext samt del II av Gösta Walin och 

Göran Linds Kommentarer till ärvdabalken har legat i fokus. Avsnitten som 

behandlar boutredning och bouppteckning är delvis av praktisk karaktär 

vilket har föranlett att doktrin såsom Boutredning, Praktisk handbok i 

bouppteckning, bodelning mellan makar/sambor vid dödsfall och arvskifte 

av bl.a. Jan Andersson samt Bouppteckning och Arvskifte av Anna Molin 

och Ulf Bokelund Svensson, använts. Problematiken kring värdering av 

tillgångar i en bouppteckning har ännu inte föranlett reform, vilket medför 

att Skatteverkets skrivelse 041220, Värdering av tillgångar m.m. i en 

bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004, utgjort 

främsta källa. Bodelningsproblematiken när den efterlevande maken är den 

enda dödsbodelägaren har behandlats utifrån källor såsom Walins 

Supplement till Ärvdabalken och Föräldrabalken, proposition 1986/87:1, 

betänkande 1986/87:18 och artikel i Svensk Juristtidning. 

                                                 
9
 Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod, Uppsala 2001, s. 39. 
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1.4 Avgränsning 

Då frågeställningarna och syftet med uppsatsen inte direkt hänför sig till den 

arvsrättsliga problematiken inom familjerätten skildras arvsrätten endast 

överskådligt inledningsvis. Min avsikt är inte att vara heltäckande gällande 

arvsrättslig reglering utan att texten istället skall fungera som inledning till 

det rättsområde denna uppsats avser att behandla. Tyngdpunkten i uppsatsen 

ligger på vad som händer när en make går bort och vilka konsekvenser det 

får för efterlevande make rent ekonomiskt. Det ekonomiska skyddet för 

make i frågor runt bouppteckning, bodelning och arvskifte kommer att 

behandlas. Gällande rätt rörande dödsboets förvaltning, bouppteckning, 

bodelning och arvskifte kommer att presenteras. Situationen som är i fokus 

är vad som händer när en make går bort och gällande rätt på området. 

Uppsatsen begränsas således till att endast behandla makar och i viss mån 

gemensamma bröstarvingar (gemensamma barn) och särkullbarn. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Första delen av uppsatsen kommer att fokusera på de lege lata; en 

beskrivning av den svenska rätten och hur den skall uppfattas av oss 

rättsvetare. Framställningen inleds med ett avsnitt om den svenska 

arvsregleringen och vad som gäller för framförallt make, bröstarvingar och 

särkullbarn i dödsborättsligt avseende i kapitel 2. Därefter följer en 

presentation av de olika formerna för dödsboförvaltning; framförallt den 

privata förvaltningen genom dödsbodelägarnas försorg samt den särskilda 

förvaltningen av boutredningsman eller testamentsexekutor i kapitel 3. I 

efterföljande avsnitt tas bouppteckningsförfarandet upp och 

tillvägagångssättet av den efter den avlidne maken i kapitel 4. Ett särskilt 

avsnitt gällande värderingen av egendomen rörande boets tillgångar och 

skulder i en bouppteckning tas upp i samband med detta. Bodelning och 

frågan om bodelning företas eller inte när efterlevande make står som enda 

dödsbodelägare behandlas i efterföljande kapitel 5. Därefter behandlas 

arvskiftet mellan dödsbodelägarna i kapitel 6. Utmaningar ur en praktisk 

synvinkel om de ekonomiska konsekvenserna för efterlevande make 

behandlas under kapitel 7. Avslutningsvis sker en analys med utgångspunkt 

i det presenterade materialet i kapitel 8. Först i den avslutande diskussionen 

skall fokus istället ligga på de lege ferenda och förslag kring vad som kan 

förändras och hur rätten bör vara för att gynna efterlevande make så att 

denne slipper hamna i en prekär ekonomisk situation. 
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2 Vem är dödsbodelägare? 

2.1 Den legala arvsrätten 

Reglerna om arv anger vem som enligt lag p.g.a. släktskap med den avlidne 

skall ärva hans kvarlåtenskap. När den avlidne och hans eller hennes 

efterlevande makes bo har utretts genom att alla tillgångar och skulder 

kartlagts har boutredningen utförts. Efterlevande make, arvingar och 

universella testamentstagare (om testamente finns) kallas dödsbodelägare 

och dessa personer skall delta i förvaltningen av boet enligt 18 kap 1 § 1 st. 

ÄB. Därefter görs en bouppteckning efter en bouppteckningsförrättning 

enligt 20 kap 1-2 §§, 8 §, varefter boet delas i ett arvskifte efter eventuell 

bodelning, 23 kap 1 § ÄB och 9 kap 2 § ÄktB. Har den efterlevande maken 

giftorätt i boet görs först en bodelning. Hälften av giftorättsgodset i boet 

plus eventuell enskild egendom på den avlidnes sida utgör kvarlåtenskapen. 

Kvarlåtenskapen fördelas sedan mellan arvingar och eventuella 

testamentstagare i arvskiftet. Är arvingarna överens kan de inbördes 

muntligen avtala om vad som skall tillfalla vem, varefter boet skiftas vilket 

dokumenteras i en skifteshandling. Har den avlidne maken gemensamma 

barn med den efterlevande maken, ärver maken de gemensamma barnens 

arvslotter, vilket innebär att barn inte är dödsbodelägare. Maken står då som 

ensam dödsbodelägare. 

 

Den legala arvsrätten bygger på familje- och släktgemenskap. Arvet går i 

nedåtstigande led, till den avlidnes bröstarvingar som tillhör den första 

arvsklassen enligt 2 kap 1 § ÄB. Genom en lagändring 1 januari 1988 

uppskjuts dock bröstarvingarnas arvsrätt till förmån för efterlevande make 

(om barnen är deras gemensamma) enligt 3 kap 1 § ÄB. Först när den 

efterlevande maken avlidit, får bröstarvingarna ut sitt efterarv efter den först 

avlidne föräldern. De ärver samtidigt den sist avlidne vilket innebär att 

bröstarvingarna får två arvslotter. Om den först avlidne har egna 

bröstarvingar från ett tidigare äktenskap har dessa rätt att få ut sitt arv 

omedelbart enligt 3 kap 1 § 1 st. ÄB. Ett särkullbarn kan också vänta med 

att ta ut sitt arv tills andra maken avlidit, 3 kap 9 § ÄB.  

 

Om den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet i uppåtstigande led, 

till den avlidnes föräldrageneration (far, mor, syskon, syskons avkomlingar) 

som tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap 2 § ÄB. Efterlevande make 

går emellan även här och ärver med försteg det som skulle tillfalla 

arvingarna i andra arvsklassen. Finns inga arvingar i andra arvsklassen och 

för den delen ingen efterlevande make, går arvet ytterligare ett steg i 

uppåtstigande led till den dödes far- och morföräldrageneration (farbröder, 

fastrar, morbröder, mostrar) som tillhör den tredje arvsklassen enligt 2 kap 3 

§ ÄB. Längre än så här sträcker sig inte den legala arvsordningen. 

Efterlämnar den avlidne varken arvingar i första till tredje arvsklasserna 

eller make återstår ingen legal arvinge.  
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Efter att den sist avlidne maken gått bort delar barnen lika av 

kvarlåtenskapen i dödsboet. Om något barn är avlidet vid arvlåtarens död får 

hans avkomlingar träda i hans ställe och dela hans lott, 2 kap 1 § 2 st. ÄB. 

Saknar barnet avkomlingar och denne har gått bort, går arvet till dennes 

syskon. Och skulle någon av dessa vara död går arvet vidare till dennes 

avkomlingar.  

 

Om det saknas arvingar i första arvsklassen skall kvarlåtenskapen fördelas 

mellan arvingar i andra arvsklassen. Om den avlidne efterlämnar make ärver 

denna först. Den först avlidnes arvingar kan utfå sitt arv först när 

efterlevande maken avlidit.  

 

Om alla arvingar i andra arvsklassen lever, får far och mor dela på arvet. 

Om någon av dem är död går dennes lott vidare till deras barn, dvs den 

avlidnes syskon enligt 2 kap 2 § 2 st. ÄB. Om någon av den avlidnes syskon 

är död, går hans eller hennes lott vidare till dennes barn som får dela på 

lotten om barnen är flera.  

 

Om den avlidne varken har arvingar i första eller andra arvsklasserna eller 

efterlevande make, går arvsfördelningen i uppåtstigande led till tredje 

arvsklassen, 2 kap 3 § ÄB. Huvudregeln är att halva arvet delas mellan 

farföräldrasidan och att andra halvan delas mellan morföräldrasidan. Om 

någon av morföräldrarna är död skall hans eller hennes lott delas mellan 

deras barn (den avlidnes morbror och moster), 2 kap 3 § 2 st. ÄB. Är den 

avlidnes morbror eller moster död går dock inte hennes lott ner till hennes  

barn; den avlidnes kusin har inte arvsrätt. Morfaderns lott går i sin helhet till 

hans andra barn.   

 

Om den avlidne saknar arvingar i första till tredje arvsklasserna, inte har 

någon efterlevande make och inte har skrivit testamente ärver ingen annan 

släkting, 2 kap 4 § ÄB. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller Allmänna 

arvsfonden enligt 5 kap 1 § ÄB. Ett undantag gäller dock om det vid 

dödsfallet finns arvinge eller arvingar som har rätt till efterarv efter den först 

avlidne. I dessa fall skall hela boet efter den sist avlidne tillfalla denne 

arvinge eller dessa arvingar enligt 3 kap 8 § ÄB. Att märka är att lagrummet 

endast får betydelse om den efterlevande saknar arvingar. 

2.2 Testamentstagare  

En testator kan testamentera i form av ett legat: en viss sak eller ett visst 

belopp, 11 kap 10 § 1 st. ÄB. Annars kan testatorn förordna om egendom 

till en universell testamentstagare som får kvarlåtenskapen i sin helhet, en 

viss andel av den eller resten sedan andra lotter utdelats, 11 kap 10 § 2 st. 

ÄB. Det är endast universella testamentstagare som är dödsbodelägare. 

När det gäller efterlevande make och arvingar i andra och tredje 

arvsklasserna har arvlåtaren full frihet att genom testamente utesluta 

arvsrätten. När det gäller hela första arvklassen, dvs bröstarvingar, finns 

begränsningar då bröstarvingen har rätt till sin s k laglott. Laglotten uppgår 

till hälften av den arvslott den legala arvsordningen ger, 7 kap 1 § ÄB. En 
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testator disponerar således endast över halva sin kvarlåtenskap om han har 

bröstarvingar. Har den avlidne testamenterat bort mer än han fritt får 

disponera över, kan barnen kräva att testamentet laglottsjämkas så de får 

tillgång till sin laglott. 

 

I vissa fall kan arvlåtaren ha givit en gåva till annan som innebär att 

laglottskravet till bröstarvingarna inte tillgodoses. Enligt 7 kap 4 § 1 st. ÄB 

skall, om gåvan likställs med testamente, den bortgivna egendomen 

återbäras eller ersättas med motsvarande värde. När laglotten räknas ut skall 

värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. 

Gåvotagaren skall återbära hela eller en del av gåvan så att laglotten kan 

utgå om tillgångarna inte räcker. Ett krav enligt lagen är dock att 

bröstarvingen gör kraven gällande mot gåvotagaren inom ett år från det att 

huvudbouppteckningen avslutades, 7 kap 4 § 2 st. ÄB. Det har diskuterats 

inom doktrin om regeln är alltför sträng mot den laglottsberättigade 

eftersom att det i vissa fall kan vara oklart vad som bortgivits.
10

 Det finns en 

regel i 20 kap 5 § 3 st. ÄB om att uppgift skall lämnas om vad arvinge tagit 

emot som förskott eller gåva om delägare begär det. Regeln begränsar sig 

dock till dödsbodelägare och har gåvan givits till någon utanför den kretsen 

är det svårt för en arvinge att upptäcka detta. 

 

Efterlevande make tryggas bl.a. genom reglerna om bodelning och makes 

arvsrätt. Däremot kan den först avlidne i vissa fall utesluta den efterlevande 

makens arvsrätt genom testamente. Den efterlevande kan inte begära 

jämkning för laglott på samma sätt som bröstarvingar. Det finns en 

minimiregel som skyddar maken om det gemensamma boet är litet: 

basbeloppsregeln. Enligt 3 kap 1 § 2 st. ÄB skall efterlevande make, så 

långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom som tillsammans med eventuell 

enskild egendom uppgår till ett värde motsvarande fyra gånger basbeloppet 

vid tiden för dödsfallet. Försäkringsbelopp med den efterlevande maken 

som förmånstagare räknas inte in.
11

 Enskild egendom och personliga 

presenter undantas från bodelning men skall beaktas enligt basbeloppsregeln 

(3 kap 1 § 2 st. ÄB e’contrario; 10 kap 2 § ÄktB). Pensionsrättigheter skall 

enligt 10 kap 3 § 2 st. ÄktB hållas utanför bodelning. 

2.3 Rätten till efterarv 

Efter den ena makens död innehar efterlevande make hälften av 

kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och andra hälften med full 

äganderätt om makarna innehaft all egendom som giftorättsgods och endast 

har gemensamma bröstarvingar. Efterarvingar har rätt till samma andel (en 

halva) i efterlevande makes bo. Om efterlevande make har enskild egendom 

ändras proportionerna naturligtvis för bröstarvingarnas efterarv. 

Efterlevande make förfogar över hälften av egendomen med fri 

förfoganderätt. Andra hälften av kvarlåtenskapen innehar efterlevande make 

                                                 
10

 Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt, makars och sambors egendom och bostad. Gåva, 

arv, testamente och boutredning, Stockholm 2006, s. 138. 
11

 Bet. 1986/87:18 Om äktenskapsbalk m.m., s. 31. 
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med full äganderätt tillsammans med enskild egendom, vilket innebär att 

egendomen kan testamenteras bort. Efterlevande make innehar dock en enda 

förmögenhetsmassa som fritt kan disponeras även efter bodelning med 

anledning av den ena makens död. Egendomen är inte lottlagd utan 

efterarvet räknas ut som en viss andel av efterlevande makes bo när denne 

avlidit.  

 

Om den efterlevande maken medvetet anstränger sig för att göra slut på 

tillgångarna, ett uppenbart missbruk, kan den först avlidnes efterarvingar i 

vissa fall få en större andel än hälften av den avlidnes kvarlåtenskap enligt 3 

kap 3 § ÄB. Detta gäller även i de fall där den efterlevande genom gåva 

orsakat väsentlig minskning av sin egendom. Efterarvingarna kan kräva 

vederlag för förlusten, 3 kap 3 § 1 st. ÄB.  

Reglerna gällande vederlag och förkovran i 3 kap 3 § och 4 § ÄB kan också 

vara viktiga att nämna. Den efterlevandes tillgångar och skulder skall 

antecknas och värderas enligt samma principer som gäller för värdering av 

den avlidnes kvarlåtenskap. Anteckningarna kan då ligga till grund för 

lottfördelningen vid den sistes frånfälle. Har uppenbart missbruk av 

tillgångarna eller väsentlig ökning av egendomen förekommit kan den 

upptäckas. 

 

Om makarna har upprättat ett inbördes testamente innebärande att den 

efterlevande maken skall ha hela kvarlåtenskapen med full äganderätt, 

förändras principen om hälften full äganderätt och hälften fri förfoganderätt. 

Efterlevande make som fått egendomen med full äganderätt kan förfoga 

över egendomen genom att skriva testamente under sin livstid, men kan 

även styra det genom testamente efter sin död. Bröstarvingarna måste 

därvidlag begära laglottsjämkning av den först avlidne makens testamente, 

annars utfaller inget arv efter den först avlidne maken. Egendom 

motsvarande laglotten får bröstarvingarna dock inte ut förrän efterlevande 

make dör, 7 kap 3 § 2 st. ÄB. 

2.4 Successionsformer och successorer 

Svensk rätt erkänner två successionsformer, arv och testamente. Den legala 

arvsrätten följer den legala arvsordningen i ÄB. Den legala arvsordningen 

innebär vissa begränsningar i testationsfriheten såsom reglerna om 

bröstarvinges rätt till laglott och makes rätt enligt basbeloppsregeln, men i 

övrigt kan resterande egendom testamenteras bort. Andra avtal mellan 

arvlåtare och annan är ogiltiga, 17 kap ÄB.
12

 Efterarvingars successionsrätt 

uppkommer i regel genom den legala arvsrätten. Successionsrätt för 

efterarvingar kan också uppkomma genom testamentarisk 

sekundosuccession genom att testator bestämt att kvarlåtenskapen efter 

honom eller henne först skall tillfalla en person och efter denne persons död 

gå vidare till en annan person.
13

 

                                                 
12

 Egendom såsom försäkringar med förmånstagarförordnande kan arvlåtare förfoga över 

på annat sätt än genom testamente, se FAL. 
13

 Eriksson, Anders: Arv och testamente, Stockholm 2008, s. 138. 
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2.4.1 Vilken roll får sekundosuccessorerna i 
dödsboet? 

Sekundosuccessionsrätt uppkommer i de fall då efterlevande make är ensam 

arvtagare och den avlidne efterlämnar antingen gemensamma bröstarvingar 

eller släktingar i andra arvsklassen.
14

 Rätten till efterarv har ansetts kräva en 

samhörighet mellan den först avlidne makens släktingar och de avlidna 

makarna.
15

 Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till 

den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons 

avkomling, skall hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då 

har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken – om inte annat 

sägs.
16

 Om en släkting i första eller andra arvsklassen till den först avlidne 

maken avlider före den efterlevande maken, är denne släkting inte att anse 

som sekundosuccessor. Istadareglerna träder i kraft och medför att en 

avkomling till denna släkting får inträda som sekundosuccessor.
17

 

Sekundosuccessorerna har den främsta arvsrätten efter den först avlidne 

maken i den efterlevande makens bo. Sekundosuccessorernas andel i 

efterlevande makes bo utgör normalt hälften av kvarlåtenskapen. Utgör den 

först avlidnes del en annan andel än hälften, skall sekundosuccessorernas 

del motsvara samma andelstal. Avvikelsen från hälftendelning kan bero på 

enskild egendom eller vederlagsanspråk mellan makarna.
18

 

 

Den efterlevande maken övertar den avlidne makens kvarlåtenskap med fri 

förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken kan fritt förfoga 

över de särskilda föremålen genom att förbruka, avyttra eller genom 

livsrättshandling disponera över dem. Den efterlevande maken kan dock inte 

testamentariskt disponera över den först avlidne makens ideella andel i 

boet.
19

 Efterlämnar den avlidne särkullbarn och andra testamentstagare kan 

dessa automatiskt påkalla bodelning redan efter den först avlidne maken i 

och med att de är dödsbodelägare. Sekundosuccessorerna, gemensamma 

bröstarvingar och släktingar i andra arvsklassen, blir dödsbodelägare först i 

den efterlevande makens dödsbo enligt 18 kap 1 § 3 st. ÄB.  

 

Om efterarvet beror på bestämmelser i ett testamente brukar man tala om 

testamentarisk sekundosuccession. Det förekommer i de fall då testator 

bestämmer att kvarlåtenskapen efter honom eller henne skall först tillfalla en 

person och efter denna persons död gå vidare till en annan person.
20

 De 

testamentariska sekundosuccessorerna grundar sin rätt till egendomen på 

testamentet.
21

 Om ett testamentsförordnande innehåller att egendom skall 

                                                 
14

 Höglund, Olle: Bodelning med efterlevande make – går det? I: Festskrift till Anders 

Agell, Uppsala 1994, s. 272. 
15

 Tredje arvsklassen har p.g.a. ”samhörighetskrav” uteslutits. Jfr Saldeen, Åke: Arvsrätt, 

En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, Uppsala 2006, s.71. 
16

 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. 
17

 Eriksson, Anders: Arv och testamente, Stockholm 2008, s. 68. 
18

 Saldeen, Åke: Arvsrätt, En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, Uppsala 2006, s. 

78. 
19

 Ibid. s. 52.  
20

 Eriksson, Anders: Arv och testamente, Stockholm 2008, s. 138. 
21

 Ibid. s. 16.  
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tillfalla först en person och vid dennes död någon annan, anses förordnandet 

innebära att den förstnämnde får egendomen med endast fri förfoganderätt.
22

 

 

                                                 
22

 Jfr rättsfall NJA 1950 s. 488. 
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3 Dödsboets förvaltning 

3.1 Provisorisk förvaltning 

Dödsbodelägarna skall gemensamt förvalta den avlidnes egendom under 

boets utredning om inte särskild dödsboförvaltning anordnats, 18 kap 1 § 1 

st. ÄB. Situationen ter sig ofta så att den närmsta anhöriga till den avlidne 

sköter den provisoriska förvaltningen; den s k boutredningen inleds. Ofta 

handlar det om praktiska saker såsom adressändring, betalningar av 

räkningar, uppsägning av lägenhet, telefon, tidningar och inlämnande av den 

avlidnes deklaration.
23

 Dödsboförvaltningen börjar med en boutredning för 

att ta reda på vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. 

Enligt 18 kap 2 § ÄB skall den som tagit hand om egendomen genast 

underrätta övriga delägare om det inträffade dödsfallet. Inom delägarens 

skyldighet åligger det också denne att anmäla till tingsrätten om god man 

måste förordnas för att bevaka någon delägares rätt. Om efterlevande make 

inte är dödsbodelägare åligger det denne att ta hand om boet och vårda det 

till delägarna kan överta vården.
24

 Om det inte finns delägare eller anhörig 

skall medlem av hushållet, husvärd eller annan som är närmast till det ta 

hand om egendom och tillkalla delägare eller göra anmälan om dödsfallet 

till socialnämnden.
25

 

 

I vissa fall kommer den som sköter den provisoriska förvaltningen i kontakt 

med den avlidnes personliga rättigheter och skyldigheter, vilket normalt inte 

omfattas av boutredningen. Olika rättigheter kan vara knutna till den 

avlidnes person, såsom t.ex. en vapenlicens. En vapenlicens förfaller vid 

dödsfallet. Dödsboet skall se till att vapnet säljs eller att staten löser in 

vapnet för marknadsvärdet. Skyldigheter som kan anses personliga förfaller 

vid dödsfallet. I dessa fall kan det handla om avtal som skall fullföljas men 

som nu förfaller i och med dödsfallet.
26

  

 

Syftet med den ekonomiska förvaltningen i ett dödsbo är att så snart som 

möjligt komma till delning. Förvaltningsåtgärdernas syfte är att avveckla 

dödsboet. I 18 kap 3 § ÄB preciseras vilka typer av utgifter som ligger inom 

ramen för förvaltningen av boet: kostnader för begravning och 

bouppteckning, vård och förvaltning. Dödsbodelägare som har hand om 

förvaltningen som tar ett lån för dödsboets räkning eller på annat sätt 

belastar dödsboet med skulder än vad som erfordras för dessa utgifter, skall 

                                                 
23

 Molin Anna, Bokelund Svensson Ulf: Bouppteckning och Arvskifte, Praktisk handbok, 

Näsviken 2012, s. 19.  
24

 Andersson Jan, Arnér Torbjörn, Larsson Hans, Lind Göran: Boutredning, Praktisk 

handbok i bouppteckning, bodelning mellan makar/sambor vid dödsfall och arvskifte, Borås 

1992, s. 100. 
25

 18 kap. 2 § 2 st. ÄB. 
26

 Andersson Jan, Arnér Torbjörn, Larsson Hans, Lind Göran: Boutredning, Praktisk 

handbok i bouppteckning, bodelning mellan makar/sambor vid dödsfall och arvskifte, Borås 

1992, s. 101. 
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inte anses vara bindande rättshandlingar för boet om inte tredje man anses 

vara i god tro.
27

 Dödsbodelägare är personligt och solidariskt ansvariga för 

skador som uppkommer under boets vård och förvaltning och blir därmed 

ersättningsskyldiga.
28

 

3.2 Normal förvaltning och dess 
företrädare 

Förvaltning av ett dödsbo kan ske genom olika förvaltningsformer. Normalt 

företräds dödsboet av dödsbodelägarna. Dödsboet kan vid särskilda skäl 

avträdas till förvaltning av boutredningman, testamentsexekutor utsedd av 

testator själv i testamente, befullmäktigad syssloman enligt 18 kap. HB, 

konkursförvaltare om den avlidne befann sig i personlig konkurs vid sin död 

eller god man för Allmänna arvsfonden om den avlidne inte hade legala 

arvingar. 

3.2.1 Förvaltning av dödsbodelägarna 
gemensamt 

När delägarna gemensamt förvaltar boet skall alla beslut som fattas vara 

enhälliga rörande förvaltningen. Det innebär att samtliga delägare måste ge 

sitt medgivande om visst lösöre skall bortföras från den avlidnes bostad. 

Undantag gäller åtgärd som inte tål uppskov i akuta situationer, 18 kap 1 § 1 

st. ÄB. Efterlevande make och oförsörjda barn har dock alltid rätt till nödigt 

underhåll ur boet under tre månader från dödsfallet, 18 kap 5 § 2 st. ÄB. 

Egendomen som står inför förvaltning av delägarna gemensamt är den 

avlidnes egendom, giftorättsgods samt eventuell enskild egendom. 

Efterlevande make förvaltar sitt eget giftorättsgods och enskilda egendom. 

Enligt 9 kap 3 § ÄktB har efterlevande make en redovisningsskyldighet för 

tiden från dödsfallet till bodelningen. Vid gemensam förvaltning av delägare 

gäller avtal som träffats mellan tredje man och med de personer som enligt 

bouppteckningen är delägare även om det senare visar sig att det finns 

ytterligare delägare under förutsättning att tredje man var i god tro, 18 kap 4 

§ 1 st. ÄB. Om en rättshandling är av brådskande art kan den ingås med 

tredje man utan testamentstagares närvaro om denne var i god tro om icke-

existensen av testamentstagaren innan bouppteckningen upprättats, 18 kap 4 

§ 2 st. ÄB.  

3.2.2 Förvaltning genom boutredningsman 

Det är inte helt ovanligt att dödsboförvaltningen sker genom 

boutredningsman. En boutredningsman övertar ensam hela förvaltningen av 

den avlidnes egendom. Ofta förordnas boutredningsman där det råder 

konflikter mellan efterlevande make och arvingar. Boutredningsman 

förordnas av tingsrätten på den ort där den avlidne hade sin hemvist, 19 kap 

                                                 
27

 18 kap 3 § ÄB. 
28

 18 kap 6 § ÄB. 
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1 § ÄB. Boutredningsman förordnas då på ansökan av någon 

dödsbodelägare, 19 kap 1 § 1 st. ÄB. I vissa fall kan testamentsexekutor och 

legatarie vara behöriga. Förvaltning genom boutredningsman kan även 

begäras av borgenärer som riskerar att ådra sig ekonomisk förlust om 

dödsboet inte förvaltas på ett korrekt sätt.
29

 Om den avlidne uteslutit 

delägarna från förvaltningen genom en testamentsexekutor kan 

boutredningsman tillsättas av rätten på begäran av delägare. 

Testamentsexekutorn
30

 blir då utsedd till boutredningsman och byts endast i 

vissa fall ut om testamentsexekutorn är direkt olämplig eller jävig, 19 kap 1 

§ 2 st. och 19 kap 3 § 3 st. ÄB. 

 

Rätten förordnar att dödsboet skall avträdas till förvaltning, i normalfallet 

utan särskild prövning av behovet av förvaltningen. Det gäller i de fall då 

ansökan görs av dödsbodelägare eller av testamentsexekutor. I andra fall 

prövar tingsrätten om det är nödvändigt att boet avträds till förvaltning. Till 

ansökan skall en kopia av den avlidnes bouppteckning bifogas. Har 

bouppteckning inte upprättats skall en trovärdig person intyga vilka som är 

delägare samt eventuell testamentsexekutor och lämna uppgift om deras 

namn och adresser.
31

 Tingsrätten avgör vem som blir utsedd till 

boutredningsman. Om någon föreslagits prövas dennes lämplighet, 19 kap 3 

§ 1 st. ÄB. Den föreslagna personen lämnar sitt samtycke på 

ansökningshandlingen, 19 kap 9 § 3 st. ÄB. Innan beslutet fattas skall 

delägarna få yttra sig om det kan ske utan alltför stor tidsåtgång. Delägarna 

och sökanden kan kallas att inställa sig till rätten för närmare utredning i 

ärendet, 19 kap 9 § 2 st. ÄB. Om boutredningsmannen vill frånträda sitt 

uppdrag kan tingsrätten entlediga denne om särskilda skäl föreligger, eller 

om boutredningsmannen är olämplig, 19 kap 5 § ÄB. En boutredningsman 

är redovisningsskyldig för sin förvaltning, 19 kap 14 a § och 19 kap 15 § 

ÄB. En kombinerad ”balans- och resultaträkning” kan föras, dvs en enkel 

kassajournal över dels dödsboets tillgångar och skulder vid 

förvaltningsperiodens början, dels boets kontanta inkomster och utgifter, 

dels boets tillgångar och skulder vid periodens slut.
32

 I 

redovisningsskyldigheten ingår också att boutredningsmannen skall avge en 

årsredovisning senast den 1 april föregående kalenderår. En av delägarna 

skall ha fått del av redovisningen samt vederbörande tingsrätt.  

 

En god man kan förordnas för att granska boutredningmannens förvaltning 

på begäran av en eller flera delägare, varefter kostnaden hamnar hos dem 

och inte dödsboet, 19 kap 17 § ÄB. Rätten kan även förordna om tillfällig 

granskning genom att anmoda boutredningsmannen att avge redogörelse för 

                                                 
29

 19 kap 1 § 3 men. ÄB. 
30

 Testamentsexekutorn har av testator valts ut när testamentet skrevs. När ett testamente är 

skrivet till förmån för en person och det finns risk för att någon av dödsbodelägarna 

missgynnas, utses en testamentsexekutor som företräder dödsboet i alla avseenden när 

testator avlidit. 
31

 19 kap 2 § ÄB. 
32
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sin förvaltning alternativt att någon utses av rätten för att granska 

förvaltningen och lämna en förvaltningsberättelse, 19 kap 17 § 2 st. ÄB. 

När slutredovisningen avgivits kan delägarna väcka talan mot 

boutredningmannen vid domstol inom ett år om de är missnöjda, 19 kap 19 

§ 1 st. ÄB. Skadeståndskyldighet föreligger för skada genom uppsåt eller 

vårdslöshet, 19 kap 18 § 1 st. ÄB.  

3.2.3 Förvaltning genom testamentsexekutor 

I sällsynta fall kan den avlidne maken i testamente ha utsett en s k 

testamentsexekutor. Testamentsexekutor har rätt att företräda boet i alla 

avseenden, 19 kap 20 § ÄB. I uppdraget ingår att se till att testators vilja 

verkligen efterlevs. 

 

En efterlevande make har kvar sin rätt att som delägare delta i boets 

förvaltning. Maken har ett anspråk på giftorätt i den avlidnes giftorättsgods 

vilken rätt inte kan inskränkas genom testamente. Maken och exekutorn 

förvaltar i dessa fall gemensamt boets egendom. Skulle testamentsexekutorn 

även utses till boutredningsman ändras förutsättningarna och efterlevande 

make kan då inte påverka förvaltningen av den avlidnes giftorättsgods. 

Testamentsexekutorn utövar förvaltningen först när testamentet vunnit laga 

kraft. Innan dess har dock testamentsexekutorn möjlighet att begära 

förordnande av boutredningsman och föreslå sig själv, 19 kap 1 § ÄB. 

Dödsbodelägarna har ett skydd mot olämplig testamentsexekutor genom att 

de kan begära att boet skall förvaltas av boutredningsman. Hans lämplighet 

blir då prövad av rätten och han blir entledigad av rätten om denne inte är 

lämplig, 19 kap 20 § ÄB.  

 

Både en boutredningsman och testamentsexekutor har behörighet att 

företräda dödsboet med enda skillnaden att boutredningsmannen inte får 

överlåta fast egendom eller tomträtt utan skriftligt samtycke från 

dödsbodelägarna eller rätten i vissa fall, 19 kap 13 § ÄB. Liksom en 

boutredningsman kan testamentsexekutorns slutredovisning klandras vid 

missnöje. Skadeståndskyldighet för exekutorn föreligger vid skada genom 

uppsåt eller vårdslöshet. Både boutredningsmän och testamentsexekutorer 

har rätt till skäligt arvode och ersättning för direkta utlägg, 19 kap 19 § 2 st. 

ÄB. 

3.2.4 Andra typer av förvaltare 

Det finns fler former för dödsboförvaltning. De reglerar specifika 

situationer: förvaltning genom fullmäktig syssloman, konkursförvaltare och 

god man för Allmänna arvsfonden. En befullmäktigad persons befogenheter 

regleras i bestämmelserna om syssloman i HB 18 kap och ÄB 18 kap. En 

konkursförvaltare utses om dödsboet försätts i konkurs och regleras i KonkL 

och ÄB 19 kap. Förvaltning genom god man förordnas i det fall den avlidne 
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inte har några arvingar. Bestämmelserna om godmansförordnande återfinns 

i AfL.
33

 

                                                 
33
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4 Bouppteckning 

4.1 Tillvägagångssättet vid 
bouppteckning 

När den avlidnes och efterlevande makes tillgångar och skulder är utredda 

skall en bouppteckning upprättas. Skyldigheten att upprätta bouppteckning 

medför att man vid dödsboavvecklingen och vid senare uppkommande 

frågor som rör den avlidnes person eller kvarlåtenskap alltid har en 

lättillgänglig dokumentation över grundläggande fakta.
34

 Bouppteckningen 

finns till för att tillgångarna skall dokumenteras inför bodelning och 

arvskifte. Make, arvingar, testamentstagare och fordringsägare är de som 

naturligt har ett intresse av bouppteckningen.
35

  

 

När den avlidnes tillgångar och skulder kartlagts skall en bouppteckning 

upprättas senast inom tre månader från dödsfallet, 20 kap 1 § ÄB. 

Tidsfristen kan förlängas om det krävs med hänsyn till boets beskaffenhet. 

Det är tillräckligt om det anges att det finns många dödsbodelägare, 

egendomsförhållandena är komplicerade osv. Senast inom en månad från 

upprättandet skall bouppteckningen lämnas till Skatteverket för registrering, 

20 kap 8 § ÄB. 

  

Bouppteckningen fungerade tidigare som underlag för beräkning av 

arvsskatt enligt lagen om arvsskatt och gåvoskatt, AGL. Den skickas 

fortfarande in till Skatteverket, men uppfyller andra viktiga syften idag. 

Bouppteckningen fungerar civilrättsligt som en legitimationshandling vilken 

styrker dödsbodelägarnas rätt att företräda dödsboet.
36

  

 

Det är först i och med registreringen av bouppteckningen som det officiellt 

kan fastställas vilka som är dödsbodelägare. Det kan leda till en del 

praktiska problem när det gäller betalningar av räkningar och försäljning av 

tillgångar under tiden från dödsfallet fram till att bouppteckningen 

registrerats. Den avlidnes bank behöver inte tillåta att bankkontomedel 

disponeras innan den registrerade bouppteckningen kan visas upp. 

Betalningar av vissa räkningar kan banker tillåta, såsom hyror och 

begravningskostnader. Det kan generera betalningspåminnelser för förfallna 

fakturor men omöjliggöra missbruk av den avlidnes tillgångar.
37

  

Alla avtal skall ingås av samtliga dödsbodelägare, 18 kap 4 § ÄB. Är 

bouppteckningen klar vid avtalens ingående, fungerar denna som en 
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legitimationshandling. Det står på bouppteckningen vilka som är 

dödsbodelägare och därvidlag kan banken eller fastighetsköparen lita på att 

det är rätt personer han gör affär med. Bouppteckningen anger vilken 

egendom och vilka skulder som den avlidne och efterlevande make hade vid 

dödsfallet. Uppgifterna häri ger ett gott underlag för kommande arvskifte. 

Den kan läggas till grund för beräkning av ett efterarvs storlek. 

Bouppteckningen skyddar efterlevande make från legatariers samt 

borgenärers anspråk i och med att bouppteckningen tar upp konkreta 

tillgångar som blir offentliggjorda genom Skatteverkets registrering.
38

  

 

Efterlevande make är i allmänhet dödsbodelägare p.g.a. giftorättsanspråk i 

den avlidnes egendom eller arvsrätt till egendomen. Denne är arvinge om 

makarna är barnlösa eller har gemensamma barn.
39

 Efterarvingar såsom 

gemensamma barn, arvingar i andra arvsklassen och testamentariska 

efterarvingar skall ändock kallas till bouppteckningsförrättningen, 20 kap 2 

§ ÄB. Finns särkullbarn och universella testamentstagare är dessa 

dödsbodelägare tillsammans med efterlevande make. Den avlidnes 

bröstarvingar är dödsbodelägare först i den efterlevande makens dödsbo, 18 

kap 1 § 3 st. ÄB. 

 

Vid bouppteckningssammanträdet skall två gode män som utses till 

förrättare närvara, vars uppgift är att intyga att allt blir riktigt antecknat, 20 

kap 6 § 3 st. ÄB. De två gode männen skall vara i ämnet kunniga och 

trovärdiga.
40

 De får inte ha något eget intresse i dödsboet.
41

 En 

bouppteckning skall alltid undertecknas av två förrättningsmän. Det är 

däremot tillräckligt att en av dem är närvarande vid förrättningen och sedan 

underrättar den andre om vad som framkommit vid förrättningen.
42

 

Den person som bäst känner boet skall vara bouppgivare, 20 kap 6 § 1 st. 

ÄB. Bouppgivaren skall lämna en fullständig redogörelse för boets 

omfattning vid dödsfallet. En boutredningsman och testamentsexekutor kan 

vara bouppgivare. Däremot får en förrättningsman inte vara bouppgivare.
43

 

Varje deltagare skall lämna uppgifter till bouppteckningen, 20 kap 6 § 1 st. 

ÄB. Bouppgivaren undertecknar bouppteckningen och intygar på heder och 

samvete att de uppgifter som lämnats är korrekta, 20 kap 6 § 2 st. ÄB. Om 

en bouppgivares försäkran eller underskrift saknas kan bouppteckningen 

inte registreras.
44

 

 

Vilka uppgifter som skall finnas med i en bouppteckning framgår av 20 kap 

3 § ÄB. I ingressen till bouppteckningshandlingen skall personliga data 
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anges om den avlidne; dödsdagen, dödsbodelägare, födelsetid för omyndig 

delägare, på vilket sätt arvinge är släkt med den döde, om arvingarna är 

makarnas gemensamma barn eller särkullbarn, vilka som närvarat och om 

någon saknas skall bevis om kallelse bifogas bouppteckningshandlingen. 

Den avlidnes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet, 

tillsammans med den efterlevande makens tillgångar och skulder, enligt 20 

kap 4 § ÄB. Om testamente eller äktenskapsförord finns efter den avlidne, 

skall kopior av dessa handlingar bifogas bouppteckningen, 20 kap 5 § 1 st. 

ÄB. Om den avlidne hade livförsäkring eller individuellt pensionssparande 

med förmånstagarförordnande skall dessa uppgifter antecknas i 

bouppteckningen.
45

 Den typen av egendom ingår inte i kvarlåtenskapen men 

kan få betydelse vid beräkningen av ett efterarv. Bröstarvinge kan göra sin 

rätt till laglott gällande enligt 7 kap 3 § 1 st. ÄB.  

 

Om delägare begär det, enligt 20 kap 5 § 3 st. ÄB, skall uppgifter om gåvor 

som kan få betydelse för förskott på arv eller det förstärkta laglottskyddet 

tas upp i bouppteckningen, 6 kap 1 § ÄB; 7 kap 4 § ÄB. Eventuella 

frågetecken kring om gåvor bortgivits som därav minskat boets värde är 

lättare att klargöra vid ett sådant tillfälle. Dödsbodelägare har därför enligt 

förevarande tredje stycke rätt begära att i bouppteckningen skall inflyta 

sådana uppgifter som ovan nämnts.
46

 

 

Den avlidnes och boets skulder skall normalt betalas innan boet skiftas.
47

 

Borgenärernas intressen skyddas i dödsboet; en betalning av skuld innan en 

månad gått från bouppteckningens förrättande får inte vara till skada för 

borgenärerna, 21 kap 1 § ÄB.  

 

Om nya tillgångar eller skulder upptäcks eller andra felaktigheter finns i 

bouppteckningen skall en tilläggsbouppteckning göras inom en månad från 

upptäckten, 20 kap 10 § ÄB. Felaktigheten skall vara av betydelse, såsom 

felaktig värdering av tillgångar och skulder.
48

 Att en tillgång värderats för 

lågt är normalt inte en grund för tilläggsbouppteckning. En 

tilläggsbouppteckning görs på samma vis som en ordinarie bouppteckning.
49

  

4.2 Värdering av egendomen 

Den avlidnes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet, 

20 kap 4 § ÄB. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp. 

Den avgörande tidpunkten för egendomsredovisningen i bouppteckningen är 

dagen för dödsfallet. Tillgångar som förvärvas efter denna dag skall inte 
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beaktas i bouppteckningen.
50

 Värderingen vid arvskiftet utgår istället från 

den tidpunkt då boet är utrett, vanligtvis skiftesdagen. Lång tid kan förflyta 

mellan dödsfallet och arvskiftet vilket kan motivera en ny värdering 

beträffande vissa tillgångar inför skiftet.
51

 För att åstadkomma en rättvis 

fördelning av kvarlåtenskapen bör marknadsvärdet på skiftesdagen 

användas.
52

 Efterlevande makes tillgångar och skulder tas upp och värderas 

i bouppteckningen. Egendom som den avlidne ärvt av tidigare avliden make 

som tillfaller efterarvingar enligt 3 kap 1 § ÄB tas upp. Efterlevande makes 

enskilda egendom
53

 skall antecknas och värderas även om efterarvingar inte 

finns.
54

  

 

Det är tillgångarnas marknadsvärde på dödsdagen som ska antecknas.
55

 

Förrättningsmännen gör en uppskattning av tillgångarnas marknadsvärde 

och intygar att värdet på tillgångarna och skulderna är rätt antecknade.
56

 

Skatteverket har lämnat vägledning i fråga om värdering av tillgångar,
57

 

men ännu finns ingen lagstiftning som klargör nämnda frågor. När det gäller 

mer värdefull egendom kan det vara nödvändigt att låta en sakkunnig uföra 

värdering av egendomen.
58

 

 

Upphävandet av AGL 2005 har aktualiserat frågan vilka värderingsprinciper 

som idag är tillämpliga vid bouppteckning. Som en konsekvens av att AGL 

upphävdes blir det inte längre beskattningsvärdet av tillgångar och skulder 

som anges i bouppteckningen.
59

 Istället skulle uteslutande ÄB:s regler 

tillämpas vilket normalt torde innebära att man skall anteckna 

marknadsvärdet eller det verkliga värdet.
60

 Vid värderingen bör ett korrekt 

marknadsvärde som möjligt antecknas.
61

 Skatteverket har, i avvaktan på en 

mer permanent reglering, lämnat vägledning om värdering av tillgångar.
62
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Värderingen av den avlidnes egendom gjordes så låg som möjligt innan 

AGL upphävdes. Trots att AGL har upphört att gälla, kommer uppgifter från 

tidigare gjorda bouppteckningar präglas av dess reglering. Äldre 

bouppteckningar kommer ge enda information för att kunna räkna ut 

efterarvsandelar under lång tid framöver.
63

  

4.2.1 Boets tillgångar 

Boets tillgångar värderas utifrån olika värderingsprinciper som följer nedan. 

Anmärkningsvärt är att det saknas lagstiftning rörande hur man värderar ett 

dödsbos tillgångar. Skatteverkets skrivelse ligger till grund för 

värderingsprinciperna av många tillgångar som används av 

bouppteckningsförrättare i bouppteckningar. 

4.2.1.1 Fast egendom 

Fast egendom och tomträtt
64

 bör antecknas med fastighetens officiella 

fastighetsbeteckning samt kommunens namn i bouppteckningen. För att 

arvtagaren skall kunna få lagfart krävs att den officiella 

fastighetsbeteckningen antecknats i bouppteckningen då den är en 

lagfartsgrundande handling. Fast egendom och tomträtt upptas till 

marknadsvärdet. Taxeringsvärdet året före dödsfallsåret kan användas om 

det klart framgår i bouppteckningen.
65

 

 

Byggnad på ofri grund tas upp till marknadsvärdet. Det taxerade 

byggnadsvärdet som gällde året före dödsfallsåret kan användas. Om det 

taxerade byggnadsvärdet använts skall det framgå av bouppteckningen.
66

 

4.2.1.2 Lös egendom 

Lös egendom skall generellt sätt upptas till marknadsvärdet.
67

 En bostadsrätt 

betraktas som lös egendom. I en bouppteckning skall den tas upp till 

marknadsvärdet. Upplysning om värdet kan inhämtas från föreningens 

styrelse.
68

 

 

De kontanter som fanns i dödsboet vid dödsfallet tas upp bland tillgångarna, 

även om dessa är förbrukade till att betala exempelvis 

begravningskostnader. Utländsk valuta skall tas upp till ett värde enligt 

växelkursen på dödsdagen. Banktillgodohavanden anges med bankens namn 

och kontonummer i bouppteckningen. Finns flera tillgodohavanden i samma 

bank, skall varje konto redovisas särskilt. Aktier och andra värdepapper 
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skall tas upp till marknadsvärdet på dödsdagen.
69

 Före AGLs avskaffande 

gällde för börsnoterade aktier att 75 % upptogs av den lägsta noterade 

betalkursen på dödsdagen. Icke börsnoterade aktier upptogs till senaste 

taxeringsvärde vid förmögenhetsbeskattningen. Andelar i ekonomiska 

föreningar värderades på samma sätt som icke börsnoterade aktier. 

Sparobligationer upptogs till inlösningsvärdet per dödsdagen. 

Premieobligationer upptogs till noterat börsvärde. Räntebärande 

obligationer värderades på samma vis som börsnoterade aktier.
70

   

4.2.1.3 Lösöre 

Övrig lös egendom, den avlidnes lösöre, värderas till vad den kan antas ha 

betingat vid en med tillbörlig omsorg skedd försäljning, som föranletts av 

boets avveckling. Det mesta lösöret åsätts ett förhållandevis lågt värde.  

Det inre lösöret antecknas i bouppteckningen såsom lösöre av normal 

omfattning i x antal rum och kök samt beloppet. En specificerad redovisning 

av lösöret kan vara nödvändigt att göra inför ett förestående arvskifte eller 

om delägarna är oeniga. Det gäller framförallt mer värdefullt lösöre där 

också kan krävas att värdering sker av sakkunnig. Efterlevande makes 

kläder och personliga föremål skall inte tas upp i bouppteckningen.
71

 

4.2.1.4 Försäkringar 

Försäkringsbelopp behöver inte ingå bland den avlidnes tillgångar. Om en 

försäkring saknar förmånstagare skall försäkringsbeloppet dock tas upp till 

sitt förmögenhetsvärde bland den avlidnes tillgångar. En försäkring utan 

förmånstagare som avser begravningshjälp skall ingå i den avlidnes 

kvarlåtenskap.
72

 Däremot om den avlidne hade en livförsäkring där 

förmånstagare satts in, skall försäkringens värde inte ingå i den avlidnes 

kvarlåtenskap. Försäkringen, vem som är förmånstagare samt värdet skall 

dock antecknas i bouppteckningen enligt 20 kap 5 § 2 st. ÄB och 14 kap 7 § 

1 st. FAL. Förekommer försäkringar med förmånstagarförordnanden 

markeras det med kryss i rutan ”vid förrättningen uppvisade handlingar” i 

bouppteckningen. 

Tillgångar på individuellt sparkonto (IPS) där förmånstagare finns skall 

också antecknas i bouppteckningen även om kapitalet inte betalas ut till 

dödsboet.
73

 Om en förmånstagare avlidit före den försäkrade träder 

förmånstagarens avkomlingar i dennes ställe och får utbetalt 

försäkringsbeloppet enligt 14 kap 5 § 3 st. FAL. Om dödsboet istället är 

insatt som förmånstagare skall försäkringsbeloppet ingå i kvarlåtenskapen.
74

 

En efterlevande makes försäkringar som har ett ekonomiskt värde skall 

värderas och antecknas i bouppteckningen som hans eller hennes tillgång 

även om förmånstagarförordnande saknas.
75
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4.2.1.5 Näringsverksamhet 

En näringsverksamhet skall tas upp till marknadsvärdet. Substansvärdet kan 

användas om det klart framgår av bouppteckningen. Det förekommer ofta 

när det gäller fåmansföretag. Substansvärderingen skall göras med 

utgångspunkt i fåmansföretagets senaste bokslut.
76

  

4.2.1.6 Fordringar 

Varje fordran skall specificeras genom angivande av gäldenärens namn och 

fordringens art. Fordringar som inte är marknadsmässigt omsatta får tas upp 

i bouppteckningen till sitt nominella belopp. Om fordringen är räntebärande 

bör uppgift lämnas om vilken ränta som gäller och när fordringen förfaller 

till betalning. En säker fordran tas upp med utestående kapitalbelopp jämte 

upplupen ränta fram till tidpunkten för dödsfallet.
77

  

4.2.2 Boets skulder och avgående poster 

Boets skulder och avgående poster värderas utifrån olika 

värderingsprinciper som följer nedan. Anmärkningsvärt är att det saknas 

lagstiftning rörande hur man värderar dödsboets skulder. Skatteverkets 

skrivelse ligger till grund för värderingsprinciperna av många tillgångar som 

används av bouppteckningsförrättare i bouppteckningar. 

4.2.2.1 Lån 

För en inteckningsskuld skall anges fastighet, långivare samt lånenummer. 

Intyg om kvarstående skuld och upplupen ränta per dödsdagen bör bifogas 

bouppteckningen om lånet står hos bank eller kreditinstitut. För 

studieskulder hos CSN bortfaller dessa vid dödsfallet, utom vad gäller 

amortering och räntebelopp som förfallit till betalning fram till dödsdagen.
78

  

4.2.2.2 Latenta skatteskulder 

Latenta skatteskulder på aktier, fastigheter och annan egendom som kan 

medföra skatteskuld vid avyttring får antecknas och värderas i 

bouppteckningen till det belopp som egendomen skulle ha belastats med om 

egendomen hade sålts vid tidpunkten för dödsfallet. För att räkna fram 

skatteskulden får uppskovsbelopp samt ny-, till- eller ombyggnadskostnader 

som skett inom fem år före avyttringen beaktas och avräknas vid 

realisationsvinstberäkningen.
79

  

4.2.2.3 Begravnings- och bouppteckningskostnader 

Begravnings- och bouppteckningskostnader upptas i bouppteckningen som 

ett avdrag. Med hänsyn till avdraget för dessa utgifter som medgavs enligt 

AGL och kostnadernas nära samband med dödsfallet och särställning i ÄB 
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är det motiverat att uppta dem i bouppteckningen.
80

 Gravsten samt 

sorgkläder till make och barn som var beroende av den avlidne för sin 

försörjning räknas som begravningskostnader.
81

 Kostnader för framtida 

gravskötsel tas dock inte upp som den avlidnes skuld. Begravningshjälp 

enligt statlig förvaltning får dock inte tas upp som tillgång eller avräknas på 

skuldsidan. Till bouppteckningskostnaderna hör arvode till 

bouppteckningsförrättare och särskilda värderingsmän. Kostnader för 

boutredningen i övrigt tas ej upp i bouppteckningen.
82
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5 Bodelning eller inte? 

5.1 Bodelning skall förrättas innan 
arvskiftet 

När arvlåtaren var gift vid sin död medför dödsfallet att äktenskapet 

upplöses och att bodelning skall förrättas innan ett arvskifte kan ske, 9 kap 1 

§ ÄktB och 23 kap 1 § ÄB. Vilken egendom som ingår i bodelningen är 

makarnas egendomsförhållanden dagen för makens död enligt 9 kap 2 § 

ÄktB. Det sammanlagda nettovärdet av de båda makarnas giftorättsgods 

skall delas lika mellan efterlevande make och dödsboet, 9 kap 5 § ÄktB.  

För att komma fram till hur mycket varje sida skall erhålla genom 

bodelningen gör man en andelsberäkning, giftorättsgodset tas upp, 10 kap 1 

§ ÄktB. När giftorättstillgångarna blivit klarlagda skall vardera makes 

skulder avräknas från samma makes tillgångar, 11 kap 2 § ÄktB. 

Nettovärdet av en makes giftorättstillgångar sätts dock aldrig till mindre än 

noll. Det sammanlagda nettovärdet av båda makarnas giftorättsgods delas 

lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Syftet med en bodelning är att 

tillgångarna skall delas lika mellan makarna. En värdemässig likadelning 

skall ske genom en värdeöverföring från den ena maken till den andra vilket 

sker genom lottläggning, 11 kap 7 § ÄktB. 

 

Att träffa ett bodelningsavtal mellan dödsbodelägarna kan vara aktuellt när 

en make efterlämnar en arvinge som har rätt att få ut egendom direkt eller 

om den avlidne genom testamente bestämt att någon skall ha viss andel av 

egendomen. Det som efter bodelningen återstår på den avlidnes sida är 

kvarlåtenskapen som skall fördelas i arvskiftet.
83

 Bodelning och arvskifte 

görs inte sällan i en och samma skriftliga handling.
84

 

5.2 Andelsbestämning i boet 

Efterarvsregeln mellan makar trädde i kraft 1 januari 1988
85

 vilket innebär 

att efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar. Lagstiftningen 

medför att antalet efterarv är många efter först avlidne maken då 

efterlevande make avlider. En konfliktsituation är inte ovanlig p.g.a. att det 

är svårt att fastställa andelar i efterlevande makes bo. När en avliden make 

efterlämnar make och gemensamma bröstarvingar, är maken ensam 

dödsbodelägare. En bodelning mellan makarna behövs i realiteten inte göras 

– efterlevande make ärver hela förmögenhetsmassan direkt, dock endast 

med fri förfoganderätt. Andelarna är dock inte alltid 50/50 efter respektive 

make. Det finns idag ingen lagregel som säger att andelar i efterlevande 
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makes bo måste fastställas när första maken avlider. När efterlevande make 

sedan avlider, kanske många år senare, får efterarvingarna rekonstruera 

värdena med utgångspunkt i bouppteckningen efter den först avlidne maken. 

Om den först avlidne maken avlidit före 2005 kan egendomsvärdena som 

upptagits i bouppteckningen rentav vara lägre än marknadsvärdena p.g.a. 

den tidigare arvs- och gåvolagstiftningen.
86

 

 

Konflikten mellan en fullständig bodelning med fastställande av andelstal 

och grundtankarna bakom 3 kap. ÄB har inte diskuterats i 

förarbetsuttalandena vilket är förvånansvärt. Det verkar vara öppet för 

frivilliga överenskommelser gällande andelsbestämning. ”Om den 

efterlevande maken och efterarvingarna i samförstånd önskar en lösning lär 

de kunna åstadkomma den.” konstaterar Tottie
87

, vilket väl kan vara sant. 

Framlidne f d justiterådet Gösta Walin förordar att bröstarvinge skall anses 

ha rätt att påkalla bodelning och kallas till bodelningsförrättning om en icke 

gemensam bröstarvinge skall ha ut sin arvslott.
88

 Advokat Thomas 

CarlénWendels har uttalat att bodelning bör kunna ske efter den först 

avlidne maken varvid efterarvingar bör anses som parter.
89

  

HD uttalade i NJA 2005 s. 309 att det inte är möjligt för efterarvingar och 

efterlevande make att träffa avtal om fullständig bodelning. En bodelning 

med lottläggning i två förmögenhetsmassor – en massa som innehas med 

full äganderätt av efterlevande make respektive en massa efter den avlidne 

maken som innehas med fri förfoganderätt - kan dock inte få begäras av 

efterarvingarna. Maken har rätt att enligt 3 kap. ÄB förvalta en enda 

förmögenhetsmassa. Ett partiellt arvsavstående av den efterlevande maken 

kan emellertid utlösa en slutlig bodelning och arvskifte efter den först 

avlidne maken.  

5.2.1 Andelsbestämning av 
bodelningsförrättare 

När ÄktB presenterades av departementschefen hänvisades till NJA 1977 s. 

375 där ”andelsförhållandet mellan de båda förmögenhetsmassorna bör 

kunna fastslås på ett bindande sätt i vart fall gentemot sekundosuccessorer 

som godkänner förrättningen.”
90

 Rättsfallet gällde en bodelning som 

förrättats av en bodelningsförrättare där bodelningshandlingen godkändes av 

sekundosuccessorerna och den efterlevande maken. HD angav att 

andelsförhållandet i boet bör kunna fastslås genom bodelning. Det råder 

dock fortsatt oenighet kring om en andelsbestämning skulle kunna tvingas 

fram. En möjlighet skulle kunna vara att begära en bodelningsförrättare som 

för en fastställelsetalan om andelstalen, 13 kap 2 § RB. 
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5.3 Sekundosuccessorernas roll i 
dödsboet 

Sekundosuccessorerna har en särskild roll i dödsborättsligt avseende som 

mycket flitigt diskuterats i lagens förarbeten och bland rättsvetare. De får 

inte medverka vid bodelningen mellan makarna, även om deras efterarv i 

väsentlig mån kan påverkas vid den först avlidne makens bouppteckning. 

Vem som kan ansöka om förordnande av bodelningsförrättare i ett 

enmansdödsbo diskuteras med stöd i lagens förarbeten. Spörsmålet om 

efterlevande make kan sluta avtal med sekundosuccessorerna och vad för 

typ av avtal som kan slutas på förhand dem emellan diskuteras. 

5.3.1 Får sekundosuccessorerna medverka vid 
bodelningen? 

En arvinge eller testamentstagare har rätt att få ut sitt arv efter den först 

avlidne maken i kvarlåtenskap som är föremål för efterarv. Inför 

tillskapandet av nya ÄktB som ledde till reform, menade lagrådet att 

bodelningsavtal efter en makes död kan ingås mellan efterlevande make och 

den avlidnes arvingar och universella testamentstagare. Lagrådet avsåg med 

arvingar uppenbarligen också efterarvingar.
91

 Lagrådet uttalade vidare att 

gemensamma bröstarvingar har ett starkt intresse av att medverka vid en 

formell bodelning. De utgick då ifrån att efterarvingar skulle ha möjlighet 

att vara parter.
92

 Enligt lagrådet fanns många skäl till varför efterarvingar 

skulle medverka vid bodelningen. Arvingar och efterarvingar får upplysande 

underlag för sin bedömning av andelsberäkningen i efterlevandes 

kvarlåtenskap om vad efterlevande innehar med full äganderätt respektive 

fri förfoganderätt. De får information om 12 kap 2 § ÄktB har tillämpats av 

efterlevande make vid bouppteckningen samt i vilken mån efterarvingar tar 

arv efter den först avlidne maken när efterlevande avlidit.
93

 

Departementschefen menade dock att endast arvingar som är närmast att ta 

arv, således dödsbodelägarna, hade rätt att delta i bodelningsavtalet. Om 

bodelning företagits efter den först avlidne makens död och skett felaktigt, 

kan bodelningen klandras av efterarvingar i samband med arvskiftet efter 

efterlevande make.
94

 Om efterlevande make begärt jämkning av 

bodelningen enligt 12 kap 2 § ÄktB får det rättsverkan även för 

efterarvingarna. Efterarvingar borde inte kunna medverka vid en formell 

bodelning eller arvskifte; begreppet arvinge kan inte omfatta efterarvingar 

enligt 9 kap 5 § ÄktB eller 23 kap 1 § 1 st. ÄB.  

 

När det gäller utlösningen av en arvinge eller testamentstagare är det en 

fråga för den berörde och efterlevande make. En efterarvinge får ut sitt arv 
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genom ett arvskifte och där ingår bodelningen som ett led på vägen. Vardera 

makens egendom värderas och skuldavräknas och avslutas med en 

lottläggning. Enligt 11 kap 7 § ÄktB har vardera sidan ”rätt att på sin lott i 

första hand få sin egendom eller en del av denna som den maken önskar”. 

Vid bodelningen företräder efterarvingarna som skall ha ut sitt arv samt 

efterlevande make den avlidnes sida, samtidigt som efterlevande make 

också är en formell motpart. En konflikt kan uppkomma gällande 

bodelningsfrågorna och det efterföljande arvskiftet p.g.a. den efterlevande 

makens dubbelroll. Både den efterlevande maken och efterarvingen bör 

kunna begära förordnande av bodelningsförrättare enligt 17 kap 1 § ÄktB 

och skiftesman för arvsfördelningen, 23 kap 5 § ÄB. Problematiken om vem 

som kan begära bodelningsförrättare belyses i nästa avsnitt.  

 

All egendom som efterlevande make övertar efter att testamentstagare eller 

särkullbarn lösts ut, innehas som en enda förmögenhetsmassa enligt 3 kap. 

ÄB. Om en efterarvinge har missgynnats av ett tidigare partiellt arvskifte är 

det svårt att få vederlag senare om man ser till ordalydelsen i 3 kap 3 § ÄB 

samt 7 kap 4 § ÄB. Departementschefen har inte förklarat vidare vad han 

menar med sitt uttalande att det vid arvskifte efter den efterlevande makens 

död skulle kunna aktualiseras huruvida allt gått rätt till tidigare, varför 

frågan lämnas tämligen oklar. 

5.3.2 Kan sekundosuccessorer ansöka om 
förordnande av bodelningsförrättare? 

Sekundosuccessorernas rättigheter i dödsboet är omtvistade. I RH 1993:7 

tog Göta Hovrätt ställning till om efter makes död sekundosuccessorer ägde 

rätt att ansöka om bodelningsförrättare för bodelning mellan efterlevande 

make och dem. Rättsläget ansågs oklart om efterarvingar har rätt att begära 

förordnande av bodelningsförrättare. Hovrättens domskäl talar för en 

ändring i lagstiftningen gällande rätten att påkalla bodelning i fall 

efterlevande make är ensam arvinge. 

 

Inför ÄktB som trädde i kraft 1988, hade lagrådet några år tidigare uttalat att 

det inte kunde anses föreligga hinder för efterarvingar att begära 

förordnande av bodelningsförrättare.
95

 Departementschefen menar dock att 

endast arvingar som är närmast att ta arv har rätt att begära 

bodelningsförrättare om oenighet råder. Sekundosuccessorerna får inte delta 

i bodelning vid den först avlidne makens död. Det föreligger dock inget 

hinder att efterarvingarna godkänner en bodelningshandling på uppdrag av 

efterlevande make i efterhand. Efterlevande make kan däremot få till stånd 

en bodelning med hjälp av en bodelningsförrättare om efterarvingarna inte 

vill godkänna bodelningen.
96

 Flera rättsvetare har diskuterat 

departementschefens uttalande i prop. 1986/87:1.
97

 Alla intressenter borde 
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ges samma möjlighet att begära förordnande av bodelningsförrättare. Om 

det är omöjligt att få till stånd ett formellt bodelningsavtal med efterarvingar 

drabbar det även efterlevande make. Maken borde därför inte kunna begära 

bodelningsförrättare och efterarvingarna kan inte omvandlas till motparter 

vid bodelning av bodelningsförrättare. Enligt ÄktB kan 

bodelningsförrättaren pröva – vid förekomst av bara enskild egendom som 

enda fråga – den ena makens anspråk på att få överta bostad och bohag som 

tillhör den andra maken, 11 kap 8 §, eller begäran om jämkning av ett 

äktenskapsförord, 12 kap 3 §. I den mån bodelningsförrättaren finner att 

förutsättningarna för ett sådant krav saknas kommer bodelningen att 

utmynna i ett konstaterande av detta och inte i någon egendomsfördelning. 

Prövningen av jämkningsyrkandet sker med sikte på hur de ekonomiska 

förhållandena varit under äktenskapet och vid den kritiska tidpunkten, dvs. 

dödsfallet. Samtliga överväganden föranleder slutsatsen att varken 

efterlevande make eller efterarvingar bör ha rätt att framtvinga delning via 

bodelningsförrättare av boet.
9899

 

5.3.3 Efterlevande makes möjlighet att sluta 
avtal med sekundosuccessorerna 

När det gäller möjligheten för efterlevande make att såsom ensam 

dödsbodelägare träffa avtal med den avlidnes sekundosuccessorer 

kommenterade lagrådet detta när följdändringar i reglerna för den tidigare 

arvsbeskattningen behandlades. Avtalen kallades reellt bodelande avtal och 

erkändes i AGL. I den gamla lagens 15 § angavs såsom med bodelning 

likställt ”skriftligt avtal, varigenom efterlevande make och de som vid 

avtalstillfället, näst denne, har rätt till arv eller testamente, enligt lag har 

bestämt vad som skall tillkomma den efterlevande med äganderätt och med 

fri förfoganderätt”. Lagrådet tillade att de reellt bodelande avtalen – liksom 

bodelningsavtal – måste för att godtagas i ett skatteärende innefatta en 

konkret uppdelning av boet. Ett avtal som gick ut endast på att fastställa 

grunderna för blivande bodelning och arvskifte dög inte.
100

  

 

De uttalanden som sålunda gjorts i lagstiftningsärendena är delvis 

motstridiga och allt annat än klargörande. Olika uppfattningar har 

följaktligen också framförts när frågan senare har berörts. Walin har i sin 

kommentar till de nya reglerna om makes arvsrätt uttalat sig om tämligen 

långtgående möjligheter för såväl den efterlevande som för efterarvingarna 

att få bodelning genom avtal till stånd.
101

 

 

Det synes råda enighet om att den efterlevande och den avlidnes 

efterarvingar – i enlighet med tidigare nämnda NJA 1977 s. 375 – kan träffa 

ett avtal som blir bindande ”åtminstone för sekundosuccessorer som 
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godkänner förrättningen”. De som deltar i ett sådant avtal torde därvid 

komma att binda också sina bröstarvingar i den mån dessa ingår i kretsen av 

efterarvingar vid den längstlevande makens död. Storleken av de andelar i 

vilka den efterlevande maken förvaltar boet skulle således kunna fastställas 

genom en frivillig överenskommelse härom med verkan vid ett kommande 

efterarv. Tveksamt är i vad mån efterlevande make eller efterarvinge kan få 

bodelning till stånd mot den andra partens vilja och i så fall hur långt denna 

uppgörelse kan drivas utan att konflikt uppkommer. Lagutskottet uttalade 

sig emot en ensidig rätt för den efterlevande att få bodelning till stånd men 

nämnde som positiv möjlighet blott avtal på frivillig väg. Lagrådsremissen 

gav ingen anvisning om departementschefens ståndpunkt i dessa 

hänseenden. Att den föreslagna lagtexten talade om bodelning mellan den 

andra maken och den avlidnes arvingar synes emellertid ha föranlett en rätt 

för efterarvinge och efterlevande make att få bodelningsförrättare utsedd.
102

 

5.4 Kan en efterlevande make sluta 
bodelningsavtal med sig själv? 

Den efterlevande maken är ensam dödsbodelägare och intar en dubbel 

partsställning, som make och arvsberättigad vid bodelningen. Finns 

testamente till förmån för annan än maken eller särkullbarn kan det finnas 

fler dödsbodelägare. Dessa parter kan träffa ett bodelningsavtal. 

Bodelningen uppskjuts och sker när den sist avlidne maken dör; mellan den 

först avlidnes efterarvingar på ena sidan och den sist avlidnes arvingar och 

eventuella testamentstagare på den andra sidan. Efterarvingar torde inte 

anses behöriga att delta i bodelningsavtal, utan bodelningen skjuts upp till 

båda makarna avlidit.  

 

Lagutskottet avseende propositionen
103

 menar att efterlevande make som är 

ensam dödsbodelägare inte kan sluta bodelningsavtal med sig själv. 

Utskottet ansåg att prop. 1986/87:1 Om äktenskapsbalk m.m. kunde 

uppfattas så att den gav möjlighet för efterlevande make att få till stånd 

bodelning själv vilket är felaktigt. En frivillig överenskommelse om 

egendomsfördelningen innefattade inte en formenlig bodelning men borde 

kunna läggas till grund för delning vid den efterlevande makens frånfälle, 

enligt lagutskottet.
104

  

 

Det står inte i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen att 

bodelningsavtal kan ingås av endast en person. Skälet är främst reglerna i 

ÄktB om att enskild egendom dras in i bodelningen. Med hänsyn till 

efterarvingarna bör inte dessa möjligheter utnyttjas ensidigt av den 

efterlevande maken.
105

 Den efterlevande maken och den avlidnes 

efterarvingar kan träffa en frivillig överenskommelse om fördelningen av 
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tillgångarna i boet för att skapa klarhet i egendomsfrågorna.
106

 En bodelning 

omfattande vad den efterlevande maken övertar till förvaltning enligt 3 kap. 

ÄB bör däremot inte gå ut på en fullständig, konkret uppdelning av 

egendomen. Det arvsrättsliga systemet bygger på att den efterlevande 

innehar ett bo, som utgör en enda egendomsmassa, och att den efterlevande 

däri har en andel med äganderätt (bodelningsandelen) och återstående andel 

med fri förfoganderätt (arvsandelen). Genom en fullständig lottläggning 

skulle den efterlevande komma att förvalta en separat egendomsmassa som 

sitt arv och en annan som sitt eget.
107108

 Resultatet blir inte en formenlig 

bodelning men likväl ett föravtal om bodelning som bör kunna läggas till 

grund för den bodelning som aktualiseras vid efterlevande makes frånfälle. 

Ett föravtal om bodelning binder även dem som tillkommer om kretsen 

efterarvingar ändras. Skulle avtalet visa sig vara oskäligt mot någon av 

dödsbodelägarna bör avtalet kunna jämkas med analog tolkning av 12 kap 3 

§ ÄktB.
109
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6 Arvskifte och oskiftade 
dödsbon 

6.1 Oskiftade dödsbon 

Arvskifte behöver inte förrättas inom viss tid från dödsfallet. 

Dödsbodelägarna kan enas om att bevara dödsboet oskiftat under lång tid. 

Finns omyndig delägare i dödsboet skall dock en förmyndare se till att 

arvskifte förrättas så snart som möjligt, 14 kap 4 § FB.
110

 Ett oskiftat dödsbo 

innebär att dödsboet finns kvar som juridisk person. 24 kap ÄB innehåller 

regler för oskiftade dödsbon. Anledningar till att behålla dödsboet oskiftat 

kan vara att undgå att lösöre skingras i boet, bl.a. samlingar, som vid 

delning genomgår kraftig värdeförsämring. Praktiska skäl kan tala för att 

dödsbodelägarna vill fortsätta driva en rörelse som enskild firma efter den 

avlidne.
111

 När delägarna utgörs av endast en person kan avtal inte ingås. 

Samtliga dödsbodelägare skall förvalta dödsboet vid tidpunkten då avtalet 

ingås. Syssloman kan sköta förvaltningen av boet och blir därvid 

firmatecknare.
112

 Den inregistrerade bouppteckningen samt avtalet blir 

behörighetshandlingar. 

 

All egendom behöver inte omfattas av avtalet. Det är fritt för delägarna att 

låta endast en del av kvarlåtenskapen omfattas av avtalet.
113

 Enas 

dödsbodelägarna om att behålla fastigheten/tomträtten oskiftad upprättar 

man ett avtal angående sammanlevnad i oskiftat dödsbo. I avtalet regleras 

hur fastigheten/tomträtten skall utnyttjas, hur avkastningen skall användas 

etc. Om bestämmelse inte tagits in i avtalet, gäller 24 kap 2 § ÄB. Delägare 

berättigas att kräva sin del av behållen avkastning från boet efter varje 

kalenderårs utgång. Efterlevande make behöver inte söka lagfart på fastighet 

som redan före dödsfallet tillhörde honom eller henne.
114

 Säljs dock 

fastigheten efter medgivande från samtliga delägare måste lagfart sökas för 

dödsboet. Övrig egendom kan skiftas mellan delägarna om den oskiftade 

egendomen endast omfattar fastigheten. 

 

Varje dödsbodelägare har möjlighet att säga upp avtalet om sammanlevnad i 

oskiftat dödsbo vilket innebär att dödsboet skiftas tre månader efter 

uppsägning, 24 kap 3 § ÄB. Skiftas fastigheten kommer 

dödsboförvaltningen omfatta åtgärder såsom inkassering av hyra, betalning 
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av löpande räkningar m m fram till skiftesdagen. Avtal som gäller tills 

vidare och som inte innehåller någonting om särskild uppsägningsgrund och 

uppsägningstid kan sägas upp av en delägare. I övrigt upphör oskiftet att 

gälla vid avtalstidens slut. Uppsägningsrätt i förtid föreligger endast om 

efterlevande make gifter om sig, delägare dör och efterlämnar ny delägare 

som inte deltagit i avtalet samt om förmynderskap eller godmanskap 

upphör.
115

 I dessa fall måste uppsägning göras av samtliga delägare.  

 

Oskiftade dödsbon var tidigare en vanlig förekomst. En orsak var att ett 

skifte, när den avlidne efterlämnade en make, fick till följd att den 

efterlevande maken tvingades sälja det gemensamma hemmet för att kunna 

lösa ut särkullbarnen ur dödsboet. Dödsboet skiftades då vid den 

efterlevande makens död så att den efterlevande under sin livstid kunde sitta 

kvar i det gemensamma hemmet. 

 

Idag vill man motverka oskiftade dödsbon. När det gäller jordbruksfastighet 

skall boet ha avvecklat fastigheten senast fyra år efter det år då dödsfallet 

inträffade, 18 kap 7 § ÄB.
116

 Det gäller även om delägarna är överens om att 

leva samman i oskiftat bo. Om avvecklingen inte skett inom föreskriven tid 

kan länsstyrelsen vid vite förelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.
117

 

6.2 Arvskifte 

I de fall den avlidne efterlämnat ett giltigt testamente skall det verkställas 

innan dödsboet skiftas mellan dödsbodelägarna, 11 kap 2 § ÄB. Ofta gäller 

det legat som skall lämnas ut.
118

 Om testatorn i ett testamente föreskrivit att 

att egendom skall nyttjas på visst sätt, ändamålsbestämmelser, skall medel 

av dödsboet avsättas för fullgörandet, 11 kap 9 § ÄB. 

 

Arvskifte är ett avtal som ingås mellan arvingar och universella 

testamentstagare, 23 kap 1 § ÄB. Genom arvskiftet fördelas det som finns 

kvar av kvarlåtenskapen mellan arvingar och universella testamentstagare. 

Ett arvskifte omfattar i regel hela kvarlåtenskapen. Det finns möjlighet för 

arvingar och universella testamentstagare att göra ett partiellt skifte 

beträffande viss egendom i kvarlåtenskapen. Det kan vara aktuellt vid 

problem mellan delägarna avseende samförvaltning av fastighet. Ett 

arvskifte kan inte förrättas förrän samtliga kända skulder blivit betalda.
119

 

Sker arvskiftet innan skulderna betalats, skall arvskiftet gå åter. 

Makars gemensamma barn är inte parter i arvskifte vid den först avlidna 

makens död. Gemensamma barn torde dock med efterlevande make kunna 
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ingå särskilt avtal, vilket ej utgör arvskifte, avseende kvotdelen för 

efterarvet.
120

 När legat och medel avsatts för fullgörande av 

ändamålsbestämmelser kan arvingar och universella testamentstagare 

fördela kvarvarande egendom genom ett arvskifte. Den efterlevande maken 

kan inte ingå bodelning och arvskifte med sig själv.
121

 Däremot kan makars 

gemensamma barn vara parter i arvskiftet redan vid den först avlidne 

makens död om denne har bröstarvingar och om efterlevande make väljer att 

partiellt avstå från arv.
122

 Gemensamma barn kan vara parter i egenskap av 

universella testamentstagare.
123

 Efterlämnar den avlidne endast ett 

särkullbarn och efterlevande make stannar fördelningen med bodelning 

mellan dem. Finns förutom efterlevande make både gemensamma barn och 

särkullbarn ingås bodelningen och arvskiftet mellan maken och 

särkullbarnen.
124

 Arvskifte sker först om det finns flera särkullbarn eller om 

den efterlevande maken ärver en del av särkullbarnens lotter med stöd av 3 

kap 1 § 2 st. ÄB. Efterlevande make kan som universell testamentstagare 

ingå arvskifte med den avlidnes särkullbarn. 

 

Nödvändigtvis skiftas inte all egendom direkt, s k delskiften kan utgå. 

Arvskiftet är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna om hur 

kvarlåtenskapen skall fördelas. Enligt 23 kap 4 § skall den vara skriftlig. 

Genom skiftesavtalet omvandlas dödsbodelägarnas andel i dödsboet till en 

konkret rätt till egendom. Skifteshandlingen är ett bevis på äganderätten. 

Vid förvärv av fast egendom utgör skifteshandlingen förvärvshandling. 

Efter skiftet kan enskilda föremål tas i anspråk av respektive 

dödsbodelägares borgenärer.  

6.2.1 Tvångsskifte 

Arvskiftet är en privat angelägenhet mellan dödsbodelägarna. Dödsboets 

tillgångar kan fördelas fritt. Lagens arvsregler är inte tvingande för parterna 

– lagen anger endast vad en arvinge har rätt att kräva. Arvslotternas storlek 

går att förbise. Värderingsprinciperna av egendom behöver inte följas; 

dödsbodelägarna kan avräkna egendom till vilket värde de vill. Ett arvskifte 

som avviker från lagens regler är sålunda bindande mellan parterna 

själva.
125

 I de fall dödsbodelägarna inte är överens kan man söka ledning i 

23 kap 3 § 1 st. ÄB. Alla har rätt att få del i varje egendomsslag. Denna 

regel får ses som ett uttryck för den grundprincipen att varje delägares 
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önskemål och intresse i möjligaste mån bör tillgodoses.
126

 Löses inte 

konflikten, kan förordnande av skiftesman av tingsrätten ske, 23 kap 5 § 

ÄB. Skiftesmannen har rätt till ersättning för sitt arbete vilken betalas av 

dödsboet, jfr 17 kap 7 § ÄktB. De regler i ÄktB som reglerar bodelning, 

bodelningsförrättare och make (17 kap 1-4 §§, 6-9 §§) gäller också i fråga 

om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. 

 

Skiftesmannen bör i första hand biträda delägarna och försöka ena dem. 

Lyckas inte skiftesmannen med ett skifte, får denne utföra ett tvångsskifte, 

jfr 17 kap 6 § 2 st. ÄktB. Skiftesmannen har rätt och skyldighet att ta 

ställning till frågor om vilka det råder oenighet mellan delägarna; således 

frågor om äganderätt, om viss tillgång skall ingå i skiftet eller inte, 

värdering av egendomen om bouppteckningen inte anger aktuellt 

marknadsvärde etc. En delägare som inte är nöjd med skiftesmannens beslut 

kan klandra det genom att väcka talan mot övriga delägare vid tingsrätt 

inom en månad från delgivningen av skiftet, jfr 17 kap 8 § ÄktB.  

 

Ett tvångsskifte kan i vissa fall ställa till problem. Delägarna får lott i varje 

slag av egendom, 23 kap 3 § 1 st. ÄB. Det innebär, att om det finns fast 

egendom i boet, kommer alla boets delägare få en andel i fastigheten. Om 

inte arvskifteshandlingen innehåller villkor att andelarna skall utbrytas 

genom fastighetsbildning innehas fastigheten med samäganderätt, 23 kap 3 

§ 2 st. ÄB, och SamÄgL får därefter lösa fortsatt oenighet. 

Skiftesmannen får endast förrätta skiftet och inte handha fördelningen av 

skifteslikviden. En boutredningman har jämförelsevis mer långtgående 

befogenheter. 

6.2.2 Bodelning- och arvskiftesavtalet – ofta 
samma handling 

Även om bodelningen i princip skall föregå arvskiftet företas båda 

förrättningar i omedelbar anslutning till varandra. Av praktiska skäl 

konkretiseras förrättningarna i samma handling, ett bodelnings- och 

arvskiftesavtal. Endast då arvskiftet förväntas dra ut på tiden eller andra 

särskilda skäl föreligger skrivs separata handlingar.
127

 

6.2.3 Lagfart 

Den som får en fastighet i arv är alltid skyldig att söka lagfart för fastigheten 

inom tre månader från förvärvet, 20 kap 2 § JB. Efter ett dödsfall räknas de 

tre månaderna från registreringen av bouppteckningen. Ansökan om lagfart 

görs hos inskrivningsmyndigheten vid det lantmäterikontor som fastigheten 

hör till. Fångeshandlingen skall skickas in i original med två bestyrkta 

(vidimerade) kopior. Vid enmansdödsbo behöver dödsbodelägaren lämna in 
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den registrerade originalbouppteckningen med två vidimerade kopior till 

inskrivningsmyndigheten för att få lagfart, 20 kap 5 § JB. 
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7 Utmaningar ur en praktisk 
synvinkel – intervju med 
bankjurist 

7.1 Stridigheter mellan 
familjemedlemmarna 

Hur löser man om den avlidne haft alla konton i sitt namn trots att det är 

gemensamma konton? Om arvskiftet drar ut på tiden p.g.a. konflikter bland 

dödsbodelägarna. 

 

Först kontrollerar man som bankman att alla presumtiva dödsbodelägare är 

närvarande innan man tar ställning till om det kan vara gemensamma 

konton. Banken behöver kontrollera dödsbodelägarna genom 

släktskapsintyg från Skatteverket samt testamente. Visar det sig att alla 

konton står i den avlidnes namn uppstår det problem. 

 

Om det skulle visa sig på bankkontona att den avlidne och efterlevande 

maken inte innehaft kontona gemensamt trots att efterlevande har trott detta, 

kan det uppstå problem trots att hela dödsboet är närvarande på banken. 

Vägrar banken utbetalningar eller att betala räkningar, får man vänta till 

bouppteckningen är genomförd och att man då skriver i bouppteckningen att 

bankkontona är makarnas gemensamma trots att det inte framgått. Den 

efterlevande maken är härmed legitimerad nog.  

 

Den som gör bouppteckningen följer bara vad registret säger: står 

bankkontona i den avlidnes namn så gör de. Om hela dödsboet är på plats på 

banken så kan de göra en överenkommelse dem emellan skriftligen där 

avtalet säger att efterlevande make äger hälften av tillgångarna på basis av 

att hon eller han satt in hälften av tillgångarna under makarnas livstid. Lite 

beroende på hur släktsämjan ser ut, så kan en eller flera dödsbodelägare 

skriva en fullmakt vilken innebär att efterlevande själv/till stor del kan 

förfoga över de ekonomiska tillgångarna. 

 

Hur löser man det om ett eller flera särkullbarn kräver ut sitt arv från 

efterlevande make? Till följd av detta – splittras det gemensamma hemmet i 

många fall? 

 

Arv till särkullbarn löser man ofta ut i pengar. Ett skuldebrev mellan 

efterlevande make och särkullbarn är inte en lösning. Problemet är ofta att 

efterlevande make saknar likvida medel.  

 

En lösning är att ta lån för att lösa ut särkullbarnen. Om man ser till 

statistiken är ofta makar gamla och har varit i pension i minst tio år tillbaka. 
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Gamla människor beviljas därför inget lån från banken, vilket leder till att 

den efterlevande maken tvingas sälja det gemensamma hemmet. Det sker 

nästan alltid.  

7.2 Att skydda efterlevande make från 
försäljning av egendom 

Tiden innan bouppteckningen förrättas är problematisk. Banken behöver ju 

inte tillåta att bankkontomedel disponeras innan bouppteckningen visas 

upp. Du ser också vad som sker med efterlevande makes ekonomi om 

arvskiftet tar tid. Hur brukar du lösa så att efterlevande klarar sig till 

arvskiftet?  

 

Bouppteckningen är klar innan arvskiftet och fungerar som en 

legitimationshandling för dödsbodelägarna. En lösning är att alla eller en 

dödsbodelägare lämnar en fullmakt till den efterlevande maken så att den 

kan klara sin ekonomi fram till arvskiftet.  

 

Fram till bouppteckningen brukar Swedbank tillåta att vem som helst betalar 

räkningar ställda till dödsboet. Vanliga räkningar är okej och anses inte vara 

till skada för dödsboet då de inte minskar bankmedlena i stor utsträckning. 

Andra banker kan komma att kräva ett vårdnadsintyg från begravningsbyrån 

som skall vara vidimerad av två personer av den som kommer in och betalar 

räkningarna. Innan bouppteckningen går det att betala löpande räkningar 

ställda till dödsboet. När bouppteckningen är klar, men inte arvskiftet, gäller 

fullmakt från andra dödsbodelägare till den som betalar räkningarna eller att 

personen i fråga har med sig och visar upp bouppteckningshandlingen. 

 

När det gäller bankfack, som många i den äldre generationen nyttjar, går det 

inte att göra lagligt i praktiken. Ofta redan dagen efter dödsfallet vill 

anhöriga komma in i bankfacket och se vad som finns där. Problemet är hur 

man redan då skall bestyrka behörigheten hos personen som kommer in på 

banken. Frågan är också då hur man som jurist skall kunna ta upp 

tillgångarna i bouppteckningen om man inte vet vad som finns i bankfacket. 

Banken har som rutin att vederbörande skall visa upp släktskapsintyg från 

Skatteverket. Gör denne det, och har nyckeln med sig, får personen gå till 

bankfacket tillsammans med en bankman. Det är endast två handlingar som 

får tas med från bankfacket: testamente och förteckning om 

begravningsönskemål.  

 

Har du förslag på vad som skulle kunna stärka den ekonomiska tryggheten 

för efterlevande make? 

 

Att testamente är skrivet mellan de två makarna – att all egendom är 

testamenterad till den andre maken med enda undantag för särkullbarnets 

laglott. Går det, så är det ännu bätte att testamentet är skrivet så att den ena 

maken ärver allt med fri förfoganderätt efter den första makens frånfälle och 

att barnen får sina lotter efter att den siste avlidit.  
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En livförsäkring stärker det ekonomiska skyddet för efterlevande make. 

Andra försäkringar, såsom tjänstegruppliv, är också bra. Dock gäller de 

flesta försäkringar endast till att försäkringstagaren fyllt 65 år. I vissa fall 

kan utfallande försäkringsbelopp utan förmånstagarförordnande rädda ett s k 

bristbo, vilket inte är helt ovanligt om den avlidne levt ett långt liv och 

därför levt upp många av sina tillgångar. 
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8 Analys 

8.1 Dödsboets förvaltning 

Grundtanken är att skötseln av dödsboet primärt skall vara 

dödsbodelägarnas privata angelägenhet. En förutsättning för att den privata 

förvaltningsformen skall fungera tillfredsställande är att alla dödsbodelägare 

har möjlighet att delta i förvaltningen på lika villkor. Problematik kan 

uppkomma då det enligt lagstiftningen överlämnats åt dödsbodelägarna 

själva att agera med anledning av ett dödsfall. Att dödsbodelägarna kommer 

i konflikt lättare nu än förr kan delvis förklaras genom att 

familjebildningsmönstren i Sverige har förändrats dramatiskt. Makar skiljer 

sig i en mycket omfattande utsträckning, många gifter om sig eller inleder 

samboförhållanden. Familjebilden kantas av särkullbarn och styvföräldrar. 

Att plötsligt bli delägare i samma dödsbo och försöka komma överens om 

en lång rad åtgärder kan tära på relationerna. Relationen mellan särkullbarn 

och efterlevande make kan redan vara på bristningsgränsen.  

Statliga myndigheter i Sverige har ingen informationsplikt till anhöriga 

angående dödsfall. Inte helt ovanlig är situationen där särkullbarn får 

kännedom om sin förälders bortgång först vid kallelse till 

bouppteckningsförrättningen. Avlägsnare släktingar såsom syskonbarn och 

syskonbarnbarn till den avlidne kan ifrågasätta varför de skall medverka vid 

bouppteckningsförrättningen och deras begränsade insyn i dödsboet kan 

medföra att deras position försvagas.  

8.1.1 Boutredningsmannainstitutet 

För att den privata förvaltningsformen som är den mest förekommande 

formen skall fungera ändamålsenligt, är det viktigt att den subsidiära 

förvaltningsformen som erbjuds är tillfredsställande. Dödsboets avträdande 

till förvaltning av boutredningsman är en smidig och flexibel lösning 

exempelvis vid tvister dödsbodelägare emellan, dock en kostsam historia. 

När det gäller lagstiftarens roll i det hela, så är det viktigt att poängtera att 

boutredningsmannainstitutet inte är tidlöst och behöver förändras och 

moderniseras i takt med att tiden går. Förvaltningsformen genom 

boutredningsman har inte varit föremål för genomgripande reform sedan 

införandet på 1930-talet (!). I SOU 1998:110 presenteras en rad brister.
128

 

Undersökningen som presenterades visade att det förekom olämpliga 

boutredningsmän vilket ledde till rättsförluster för dödsbodelägare och 

andra intressenter samt att boutredningen drog ut på tiden. Önskemål om 

tidsbegränsning av förordnandet samt kvalifikationskrav för 

boutredningsmän framfördes. Tillsammans med önskemålet om utökade 

                                                 
128

 SOU 1998:110 ledde för övrigt till prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistrering av 

bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m. som resulterade i att Skatteverket övertog 

tingsrätternas arbetsuppgifter. I SOU:n behandlades, förutom boutredningsmannainstitutet, 

frågan om den avlidnes personnummer samt yrke skulle upptas i bouppteckningen. 
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kvalifikationskrav för boutredningsmän lämnades förslag om en utvidgning 

av boutredningsmannens behörighet. Vidare skulle skiftesmannainstitutet av 

praktiska skäl slås ihop med boutredningsmannainstitutet till det nya 

institutet dödsboförvaltare. De begränsningar som finns i 

boutredningsmannens handlingsutrymme såsom kravet på skriftligt 

samtycke från dödsbodelägarna att sälja fastighet och tomträtt ansågs vara 

otidsenliga enligt utredningen. Trots att flera konkreta reformförslag som 

skulle kunna leda till avsevärda förbättringar på området lämnades i 

betänkandet har reglerna om dödsboförvaltning och arvskifte ännu inte 

ändrats, varför det bör ske. 

8.1.2 Behovet av ett testamentsregister 

Universella testamentstagare jämställs med legala arvingar, oavsett om 

testamentet hunnit vinna laga kraft eller inte. De kallas till 

bouppteckningsförrättningen i vanlig ordning. Ännu finns inte 

testamentsregister som det finns för äktenskapsförord. Avsaknaden av ett 

testamentsregister föranleder emellertid att universella testamentstagares rätt 

alltjämt riskerar att åsidosättas. Det är vanligt förekommande att 

testamenten försvinner genom slarv från testators sida, att testamentet 

förvaras på osäker plats eller att arvingar som missgynnas av testamentet 

förstör handlingen. Redan innan dödsfallet kan testamentet förlorat verkan, 

exempelvis genom att en släkting som vårdar testator finner testamentet och 

väljer att förstöra handlingen.
129

 

 

Att införa ett testamentsregister skulle emellertid inte vara en alltför 

omvälvande reform på initiativ av staten. Det huvudsakliga syftet med 

inrättandet av testamentsregister bör vara att tillgodose behovet av 

registrering för den som vill säkerställa att testamentet kommer fram efter 

dödsfallet.
130

 Juristbyråer som specialiserar sig på den här typen av juridik 

erbjuder i regel sina kunder testamentsförvaring. Problem uppkommer dock 

återigen om testator vill ha med sig testamentet hem och ändå slarvar bort 

det. En kopia av testamentet duger inte efter den avlidne till 

bouppteckningen eftersom att man måste säkerställa att originalet finns. 

Införandet av ett testamentsregister i Sverige behöver inte föranleda 

förändringar av testamentsrätten och kostnaden härför skulle vara försumbar 

i förhållande till den ökning av rättsäkerheten som ett testamentsregister 

skulle innebära för framförallt testator men även universella 

testamentstagare.  

8.2 Vad fyller bouppteckningen för 
funktion? 

Det är svårt att föreställa sig en ordning utan inblandning från statens sida 

när någon avlidit. Mot bakgrund av detta ter sig Lagrådets ifrågasättande av 
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 Skatteverkets promemoria 2008-05-19 Bouppteckningar och testamentsregister, s. 88. 
130

 Ibid. s. 89. 
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behovet av bouppteckningar i yttrandet angående prop. 2004/05:25 

anmärkningsvärt. Ett avskaffande av bouppteckningsinstitutet skulle 

innebära att den statliga inblandningen i dödsbon koncentreras till rättens 

förordnande av boutredningsmän samt prövning av tvister i domstol. De 

flesta dödsbon hade inte krävt statlig inblandning överhuvudtaget. 

Skatteverket sköter idag många praktiska funktioner i samband med 

registreringen av bouppteckningar. Dödsbodelägarkretsen granskas i ett 

släktskapsintyg hos Skatteverket men avsaknaden av ett testamentsregister 

gör granskningen ofullkomlig. Genom att kontrollera att samtliga 

dödsbodelägare kallats till förrättningen bidrar myndigheten till att alla 

dödsbodelägare ges insyn i dödsboet. Granskningen innefattar också en 

kontroll av att minderåriga representerats av behörig företrädare och att god 

man utsetts för den som inte kan bevaka sin rätt i dödsboet. 

 

Bouppteckningen är en offentlig handling genom registreringen hos 

Skatteverket. Den avlidnes borgenärer kan härigenom bevaka sin rätt i 

dödsboet. När bouppteckningen är registrerad fungerar den som en 

legitimationshandling för dödsbodelägarna. Om den avlidne efterlämnar 

efterlevande make som ärver med fri förfoganderätt blir bouppteckningen 

ett viktigt underlag vid beräkning av efterarvet. 

 

Det är svårt att göra avsteg från bouppteckningsplikten. Vissa boutredningar 

är ju långt mer krävande än andra. Att makarna inte har särkullbarn kan inte 

garantera brist på konflikter. Testamente kan finnas till förmån för annan än 

den enda bröstarvingen som finns i boet. Den statliga inblandningen i 

bouppteckningar har viktiga syften än idag som ovan beskrivits även efter 

att arvs- och gåvolagstiftningen avskaffats. Bouppteckningsinstitutet är 

viktigt för kontrollen av att allt gått rätt till, avdelningen för 

bouppteckningar på Skatteverket har en objektiv syn som inte skall 

underskattas. Avsaknaden av ett testamentsregister gör sig dock återigen 

påmind i avseendet. 

8.2.1 Värdering av tillgångar och skulder 

Det finns inga lagregler kring värdering av tillgångar och skulder. Sedan 

arvs- och gåvolagstiftningen avskaffades har det fått omedelbara 

konsekvenser för värderingen av tillgångar och skulder i bouppteckningar. 

Marknadsvärdet sattes ofta så lågt som möjligt i bouppteckningarna för att 

förhindra stora skattemässiga konsekvenser. Värdet som upptogs i 

bouppteckningen kan ha tagits upp långt under det reella marknadsvärdet. 

Har många år förflutit sedan den först avlidne maken, kan det vara svårt att 

utröna exempelvis vad en fastighet är värd. 

 

AGL:s regler ersattes aldrig. I själva verket var reglerna ett komplement till 

20 kap. ÄB. Lagrådet hänvisade i sitt yttrande till pågående lagstiftning och 

menade att Skatteverket skulle lämna vägledning i frågan. De upptog även 

frågan om att helt slopa skyldigheten att värdera den avlidnes tillgångar och 

skulder i bouppteckningen. 
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Skatteverket anser att dödsboets tillgångar alltjämt skall upptas till 

marknadsvärdet på dödsdagen. Huvudansvaret för värderingens riktighet 

åvilar förrättningsmännen och kräver rättelse av felaktigheter som anses 

vara uppenbara genom tilläggsbouppteckning. Det är önskvärt att införa 

tydligare lagregler vad gäller värdering av tillgångar och skulder. Att 

lagstifta om att alla tillgångar skall upptas till marknadsvärdet ger klarhet i 

vad som gäller inför framtida beräkningar av efterarv och för den avlidnes 

borgenärer. 

8.3 Sker bodelning mellan makar? 

I regel sker ingen bodelning mellan makar där efterlevande make ärvt all 

den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Som jurist ”tänker man 

sig” en bodelning mellan makarna men när arvskiftet skall ske för man över 

tillgångarna till efterlevande make. En ändring av ägarförhållandena krävs i 

fastighet, vilket man ansöker om hos inskrivningsmyndigheten. När 

efterlevande make sedan avlider och det är dags att förrätta arvskifte mellan 

arvingarna så räcker det att konstatera att hälften av dödsboets egendom 

skall tillfalla den först avlidne makens arvingar. Om enskild egendom finns 

eller 12 kap 2 § ÄktB tillämpas av maken vid första bouppteckningen, blir 

det dock komplicerat när efterlevande make avlider med tanke på 

egendomsvärdena i bouppteckningen efter den först avlidne maken. Det är 

svårt att konstatera hur stor andel av egendomen som efterlevande make 

innehaft med fri förfoganderätt. Ett avtal om andelsbestämning vid den 

första bouppteckningen kan vara en lösning mellan efterlevande make och 

efterarvingarna för att få klarhet i vad efterlevande make ärvt med fri 

förfoganderätt. 

8.3.1 Andelsbestämning 

Rättsläget angående andelsbestämning är oklart. I lagens förarbeten kommer 

motstridande uppfattningar till uttryck och i doktrinen råder delade 

meningar. Sammantaget borde efterlevande make och sekundosuccessorer 

kunna träffa en frivillig överenskommelse om andelsbestämningen efter den 

först avlidne maken, vilket bör bli bindande för nytillkomna 

sekundosuccessorer. Det förefaller vara ett krav att denna praktiskt sett 

mycket viktiga fråga löses av lagstiftaren enligt min åsikt. De vanligaste 

avkomlingarna efter makarna är bröstarvingarna, samma arvingar på båda 

sidor vid delningen. I dessa fall är det skäligen likgiltigt om den 

efterlevande maken innehaft den ena eller andra egendomen med full 

äganderätt eller fri förfoganderätt. Det får betydelse endast om testamente 

föreligger. 

 

Det är samtidigt viktigt att inte sammanblanda fastställande av andelstalen i 

dödsboet till fördel för sekundosuccessorerna och reell bodelning. En reell 

bodelning skall endast fastställa vad efterlevande make innehar med 

äganderätt respektive fri förfoganderätt. Som tidigare nämnts, användes 

reellt bodelande avtal som benämning i tidigare arvskatterättsliga 

sammanhang. Reellt bodelande avtal kunde liknas vid ett föravtal till 
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bodelning om hur mycket som ansågs tillfalla efterlevande make med 

äganderätt respektive fri förfoganderätt.  

 

Lagstiftaren borde se över möjligheten att lagreglera möjligheten till 

andelsbestämning. Om någon intressent anser sig ha behov av 

andelsbestämning borde denna ske i anslutning till bouppteckningen. I dessa 

fall är det bättre ur ekonomiskt hänseende att tillskapa en lagbestämmelse 

för andelsbestämning än att bodelningsförättare förordnas för att bestämma 

andelstalen. Tillskapas en lagbestämmelse för fastställelse av andelstal i 

bodelningar behöver inte det betyda att bodelningen blir avgörande för den 

slutliga delningen vid den efterlevande makens död. Egendomsförändringar 

kan ske innan den efterlevande maken avlider såsom vederlag eller 

förkovran enligt 3 kap 3 § och 3 kap 4 § ÄB. Gåvor som givits bort skall 

beaktas, likaså förvärv genom arv, testamente och förvärvsarbete. Återgång 

av gåva enligt 7 kap 4 § ÄB eller avräkning av förskott på arv kan beräknas 

först när efterlevande make avlidit, det är först då bröstarvinges laglott ges 

ut efter båda makarna. Full hänsyn behöver inte tas till andelstalen bara för 

att en lagbestämmelse reglerar frågan.  

 

Lagrådet
131

 och lagutskottet
132

 menade att nytillkomna efterarvingar skall 

anses bundna av föravtal om bodelning. Det är en anmärkningsvärd 

ståndpunkt -  nu aktuella efterarvingar kan ha andra intressen än de som 

deltog i bodelningsavtalet. Det kan ha varit ett av skälen till att 

departementschefen menade att endast arvingar som är närmst att ta arv har 

rätt att delta i föravtal till bodelning. 

8.4 Arvskifte 

Verkställandet av arvskifte brukar i normalfallet inte skapa konflikter. 

Egendom som fördelas på dödsbodelägarna ses ofta som ett ekonomiskt 

tillskott de inte räknat med. Dödsbodelägare kan ha haft dålig insyn i den 

avlidnes ekonomi vilket kan innebära att arvet antingen är mindre eller 

större än de trott. De motstridigheter som kan förekomma vid arvskifte är i 

regel då universella testamentstagare eller särkullbarn finns efter den 

avlidne maken. Den avlidne testatorn har sett till att viss person gynnas 

framför andra, vilket kan skapa konflikter vid verkställandet av arvskiftet. 

Särkullbarn kan komma att kräva ut sitt arv direkt, vilket kan skapa 

komplikationer för efterlevande make. Drar arvskiftet ut på tiden, blir det 

allt svårare för efterlevande make att klara sin ekonomiska situation om den 

redan är på bristningsgränsen.  

 

Om ett arvskifte genomförs och särkullbarn inte är nöjda med arvskiftet kan 

situationen bli förhållandevis svår för efterlevande make. I många fall äger 

makar som levt tillsammans i många år tillgångar med samäganderätt. När 

arvet skall fördelas mellan make, bröstarvingar och särkullbarn skall en 

bodelning föregå arvskiftet om egendomen är samägd. Till ledning för 
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 Prop. 1986/87:1 Om äktenskapsbalk m.m. s. 311. 
132

 Bet. 1986/87:18 Om äktenskapsbalk m.m. s. 35. 
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delningen enligt 23 kap 3 § ÄB skall ”envar delägare vid skiftet äga njuta 

lott i varje slag av egendom”. Om situationen mellan efterlevande make och 

den avlidnes bröstarvinge redan är ansträngd är det svårt att äga egendom 

med samäganderätt. Normalt sett vill särkullbarn blir utköpta eller tvinga 

egendom till försäljning. Det som är ytterst anmärkningsvärt är att 

särkullbarn har egna ekonomier de sköter om. Efterlevande make har i 

normalfallet haft gemensam ekonomi med den avlidne maken och det är 

dennes ekonomi det handlar om. Efterlevande make har typiskt sett en dålig 

förhandlingssits. Inleds en informell förhandling mellan efterlevande make 

och typiskt sett universella testamentstagare eller särkullbarn kan parterna 

aldrig ses som jämbördiga - en efterlevande make är mer beroende av 

egendom efter den avlidne maken än ett särkullbarn. Makar ses som en 

ekonomisk enhet och när en av parterna dör, blir efterlevande make 

beroende av hur mycket tillgångar den avlidne maken efterlämnar.  

 

Gällande lagstiftning rörande bl.a. bröstarvingars laglott kan medföra att 

efterlevande make hamnar i en mycket prekär ekonomisk situation. 

Lagstiftaren bör se till att efterlevande make skyddas från att tvingas sälja 

egendom för att lösa ut särkullbarn och universella testamentstagare. 

För att lösa situationen hade särkullbarn och universella testamentstagares 

position kunnat jämställas med gemensamma bröstarvingars. Efterlevande 

make ärver med försteg enligt 3 kap 1 § ÄB. Enligt förarbetena till lagen så 

är anledningen till att särkullbarn och universella testamentstagare har en 

särställning jämfört med gemensamma bröstarvingar att efterlevande make 

inte skall missbruka tillgångarna efter den avlidne maken. Man talar om att 

”särkullbarn inte har samma känslomässiga band till efterlevande make som 

bröstarvingarna”. Sker en värdering i bouppteckningarna enligt 3 kap 3-4 §§ 

ÄB efter den först avlidne maken samt efter efterlevande make motverkas 

missbruk. Tillgångarna är värderade och antecknade till efterlevande makes 

bouppteckning och det går då att utröna hur mycket som skall tillfalla 

samtliga efter den först avlidne maken. Det är mycket vanligt att man 

använder stycket om värdering av tillgångarna om makar skriver inbördes 

testamente, varför det torde vara lämpligt att lagstifta så att det alltid gäller.  

 

Kommer parterna inte överens, utses en skiftesman för att råda bot på 

situationen. Om arvskiftet överklagas är det ofta efterlevande make som ger 

efter för att försöka nå en överenskommelse med universella 

testamentstagare eller särkullbarn. Efter redan mycket långdragna 

förhandlingar bekostas skiftesmannen av dödsboet.
133

 Till slut kan 

oenigheterna ha nått den graden att dödsboets medel urholkats och blir ett 

bristbo vilket medför att förlorarna i processen får ta av egna medel. 

Ordspråket ”Mycket vill ha mer” passar mycket bra in i sådana 

sammanhang. 
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8.5 Slutsatser 

Min studie har visat brister i lagstiftningen som leder till att de praktiska 

åtgärderna i en makes dödsbos avveckling är otillfredställande. Problemen 

uppkommer redan dagen efter att maken avlidit. En behörighetshandling för 

efterlevande make med rätt att handla för dödsboets räkning saknas. Sådana 

handlingar förekommer i andra länder, exempelvis Danmark och 

Tyskland.
134

 Banken kan vägra tillgång till konton även om efterlevande 

make ansett att kontona varit gemensamma. Problemet kan lösas om 

dödsbodelägarna är överens genom att ett avtal skrivs med innebörden att 

bankmedlena insatts med hälften var under makarnas livstid. Fullmakt kan 

ges av delägarna så att efterlevande make kan förfoga över bankmedlena till 

dess att bouppteckningen är genomförd. 

 

Är delägarna inte överens förvärras situationen. Efterlevande make kan 

legitimeras först när bouppteckningen är genomförd och inregistrerad. 

Testamente kan ha funnits till förmån för någon vilket kan medföra att 

delägare som missgynnas inte godkänner det. Det tar sex månader för 

testamentet att vinna laga kraft
135

 vilket medför att arvskiftet inte kan 

förrättas förrän då. Efterlevande make tillskiftas medel först genom 

arvskiftet. Räkningar ställda till dödsboet betalas av efterlevande make i 

väntan på bouppteckning och arvskifte. Bankerna sköter uppdraget olika, 

vissa tillåter det, vissa kräver vårdnadsintyg från begravningsbyrån att 

person X har tillåtelse att betala räkningar. 

 

Om särkullbarn eller universella testamentstagare vill ha ut sina andelar 

direkt kan det lösas genom ett lån som efterlevande make får ta. Problemet 

är att makar i regel blir gamla tillsammans och svårigheten att ta ett lån ökar 

med åldern. Banker kan bevilja ett s k seniorlån om marknadsvärdet är långt 

över taxeringsvärdet i en fastighet, vilket kan rädda situationen. 

Lånebeloppet får förhållandevis låg ränta. Äger makarna ingen fast 

egendom blir situationen ändock prekär. 

 

Vi familjerättsjurister skall arbeta för en lösning för makar med framförallt 

särkullbarn. Vår uppgift är att informera makar att skriva ett inbördes 

testamente till förmån för den andre med tillägg att makarna önskar att 

särkullbarnet väntar med att få ut sin laglott. Att alla makar har en 

livsförsäkring med förmånstagarförordnande ställd till sin make är en 

lösning som skyddar efterlevande make, även om försäkringen endast gäller 

till det att maken fyllt 65 år. Finns inget förmånstagarförordnande tillfaller 

utfallande belopp dödsboet, vilket kan skapa ännu mer konflikter än om 

medlena tillfallit efterlevande make direkt. Att vidareutveckla lagstiftningen 

som trädde i kraft 1988 om att efterlevande make ärver med försteg framför 

gemensamma bröstarvingar till att också omfatta särkullbarn och universella 

                                                 
134

 Skatteverkets promemoria 2008-05-19 Bouppteckningar och testamentsregister, s. 89. 
135

 Ett testamente är delgivet när en bestyrkt kopia av testamentet har mottagits av den 

legale arvingen. Testamentet vinner sedan laga kraft sex månader efter delgivning om 

testamentet inte klandras. Skatteverkets promemoria 2005-05-03 Delgivning av testamente. 



 52 

testamentstagare skulle råda bot på situationen som är så vanligt 

förekommande idag. 
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