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Summary 
 

The Swedish law of succession includes a right for the direct heir to retain 

half of the property in heritage. It is a very strong right, since it is 

mandatory and goes before a will that trespasses the disposable quota, 

which is the part of the heritage that the deceased are allowed to dispose 

through a will. This right is called statuary share of inheritance. 

The purpose of this essay is to investigate the motives behind the statuary 

share of inheritance and their change through time. The essay further 

investigates if the motives leading to the formulation of statuary share of 

inheritance are the same as when they were initially established back in the 

1850’s, or if these have been renewed. The conclusion will recommend 

whether or not the current statuary share of inheritance should remain in the 

Swedish legislation as currently present or not.  

The essay follows a legal dogmatic method with a legislative development 

perspective, while maintaining the general principle of law as a tool. In the 

existing law of inheritance in Sweden, the statuary share of inheritance 

regulation is similar to that practised during the middle ages. Here, the 

purpose was merely to hold the family’s property together and to ensure that 

the property did not get divided due to inheritance. 

There were two primary purposes behind the statuary share of inheritance; 

to protect the direct heirs inheritance rights, and justice between heirs. The 

question is whether these purposes are strong enough to limit the testators’ 

will and testamentary freedom. 

The statuary share of inheritance has been accused of being out-of-date and 

not in line with modern society and recent developments. Through the 

years, more and more rules in the law of succession have emerged. Many of 

these new laws restrict the testators’ wills. The legislations regarding an 

advance on inheritance for the surviving spouse and children from a 

previous marriage have been strengthened. 

In the modern legal policy debates opinions are divided regarding the 

statuary share of inheritance “be or not to be”. Using the lege ferenda-

reasoning I will draw my own conclusions regarding necessary changes or 
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compromises to the Swedish inheritance laws, with particular emphasis on 

the statuary share of inheritance systems. 
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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka motiven bakom laglottsinstitutet och hur 

dem har förändrats genom tiden. Har de motiv som låg till grund för 

utformningen av laglotten bibehållits eller finns det nya? Uppsatsen ska 

undersöka om den nuvarande laglotten bör finnas kvar i den svenska 

lagstiftningen eller inte.  

 

För uppsatsens rättsutvecklingsperspektiv användes en rättsdogmastisk 

metod. Vid undersökningen av gällande rätt tillämpades den 

rättsdogmatiska metoden som ett verktyg för att besvara frågan om 

laglottens vara eller icke-vara i dagens samhälle. Bakgrunden har redogjorts 

rent deskriptivt utifrån ett rättshistoriskt perspektiv från medeltiden. Då var 

arvsrättens syfte att hålla ihop släktens fasta egendom för att säkerställa 

släktens fortsatta försörjning. Detta var avgörande för dåtidens samhälle i 

stort som litet.  

 

Det fanns två primära syften bakom laglotten; att skydda bröstarvingars rätt 

till arv och uppnå rättvisa för bröstarvingarna samt rättvisa dem emellan. 

Frågan är om dessa är tillräckligt starka för att begränsa arvlåtarens vilja och 

testationsfrihet.  

Med samhällets utveckling och modernisering förändrades släktens och inte 

minst individens behov. Genom åren har allt fler regler inom arvsrätten 

tillkommit. Flera av dem inskränker på arvlåtarens vilja, som förskott på 
arv, efterlevande makes arvsrätt och även särkullbarns ställning har stärkts.  

 

I den moderna rättspolitiska debatten är meningarna delade kring laglottens 

vara eller icke vara. I uppsatsen presenteras dessa med hjälp av ett lege 

ferenda-resonemang. Uppsatsen avslutas med mina egna slutsatser där jag 

finner att det finns utrymme i den svenska arvsrätten för en förändring, 

möjligtvis en kompromiss, avseende laglottssystemet.  
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Förkortningar 

 

DN ‒ Dagens Nyheter. 

LU ‒ Lagutskottet. 

Prop. ‒ Proposition. 

RF - Regeringsform (1974:152). 

SOU - Statens offentliga utredningar. 

ÄB – Ärvdabalken (1958:637). 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Arvsrättens regler är likt alla andra rättsregler ett resultat av det samhälle 

som utformat dem. De skapades för att tillgodose de intressen som vid 

lagstiftandet ansågs vara viktigast. I arvsrätten syns tydligt kulturella, 

historiska, religiösa, sociala och politiska avtryck i rättsreglerna. Det är 

därför viktigt att arvsrätten harmoniserar med samhällsutvecklingen.  

Arvsrätten har därför sett annorlunda ut genom tiderna. Släkten och 

släktgemenskapen präglade den medeltida arvsrätten, som syftade till att 

hålla den fasta egendomen - jorden - inom familjen. Jorden utgjorde inte 

endast en möjlighet till stadigvarande försörjning och trygghet utan innebar 

även ett mått på individens status i samhället.1 

Allteftersom tiden gick förlorade jorden sin centrala roll i samhället i stort 

och således också i arvsrätten. Laglotten gjorde sitt intåg för att ta tillvara 

bröstarvingarnas rätt till arv.  

Laglottsinstitutet infördes år 1857 och har sedan dess inneburit att en viss 

del av arvet, kallad laglotten, går till bröstarvingarna och är således 

undantagen arvlåtarens testationsfrihet.  

Bakom reglerna om laglotten i ÄB finns det två motstående intressen, 

bröstarvingarnas behov av skydd och arvlåtarens rätt till testationsfrihet. 

Vilket av dessa intressen som ska få störst utrymme har varit det primära att 

analysera i denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda de faktorer som utformat laglottens 

rättsutveckling: i vilket samhälle laglotten kom till och i vilket samhälle den 

behövs. Detta för att kunna granska laglottens vara eller icke-vara i dagens 

arvsrätt, alternativt om det räcker med en förändring. 
                                                
1 Trolle Önnerfors, 2013, s. 169f. 
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För att uppnå uppsatsens syfte undersöks arvsrätten från tidig medeltid fram 

till idag, med fokus på andra halvan av 1900-talet. Detta för att placera 

laglottens rättsutveckling i harmoni med samhällsutvecklingen. På så vis 

studeras om laglotten och samhället fortfarande är i harmoni.  

 

Följande frågeställningar besvaras: 

- Hur ser regleringen kring laglotten ut, dess omfattning och begränsningar? 

- Vilka intressen stod emot varandra när den utformades och finns de kvar 

idag  

- Har nya intressen kommit att motivera laglotten och vilka är de i så fall?  

- Vilka intressen talar för och emot varandra för bevarandet av laglottens 

nuvarande reglering? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Uppsatsen fokuserar på laglotten och dess ställning inom arvsrätten, därmed 

exkluderas allt som inte är direkt relevant för förståelse för laglotten utanför 

uppsatsen. Kringliggande fakta kommer att beröras kort för bredare 

förståelse men inte beröras djupare. Uppsatsens primära fokus ligger på 
bröstarvingarnas rätt till arv och lämnar därmed övriga intressen utanför.  

Uppsatsen tar vid under tidig medeltid och sträcker sig till idag, då 

samhällsutvecklingen är av vikt för frågeställningarna. Granskningen av 

samhällsutvecklingen blir dock övergripande med hänsyn till uppsatsens 

ringa omfattning. Störst fokus kommer att vara på andra halvan av 1900-

talet då förändringarna under denna tid är avgörande för hur vi ser på 
laglottssystemet idag. Endast svensk rätt kommer att undersökas. 

 

1.4 Teori och metod 
 

Ett rättsutvecklingsperspektiv tillämpas där två metoder använts. För 

redogörelsen av gällande rätt och dess motiv används den rättsdogmatiska 

metoden genom att lösa rättsliga problem med att applicera en rättsregel på 
densamma. Därför är det viktigt med en konkret frågeställning: laglottens 
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vara eller icke-vara i svensk rätt idag? Frågeställningen är relevant och i 

tiden. För att besvara denna enligt metodens tillvägagångssätt görs en 

undersökning av rättskällor genom tiden. Bakgrundsförståelsen är av stor 

vik i uppsatsen då de intressen som står bakom har varit avgörande för 

laglottens utformning. Därför görs konsekvent kritiska omvärldsanalyser 

men normerna styr uppsatsen.2 

Den rättshistoriska bakgrunden redogörs deskriptivt utifrån ett rättshistoriskt 

perspektiv. 

Slutligen används rättspolitisk metod använts för att föra ett lege ferenda-

resonemang om laglottens existens utifrån de resonemang som framförs i 

dagens rättspolitiska debatt. 

 

1.5  Material 
 

Då olika metoder används kommer således olika material användas. För 

framställningen av den rättshistoriska bakgrunden är doktrin den främsta 

källan. Då doktrinen utgör stommen i den rättshistoriska delen eftersom 

primärkällorna är svåra att finna anses doktrinen utgöra en värdig 

representation. Vid urvalet av doktrin väljer jag att använda mig av den 

senaste och mest aktuella källan, vilket i många fall har blivit Elsa Trolle 

Önnerfors doktrin från de senaste åren.  

Praxis har exkluderats ur uppsatsen då problematiken med laglotten inte 

ligger i hur bestämmelserna tillämpas utan på deras egentliga syfte och 

intressen.  

Vid den rättsdogmatiska metoden väljs materialet efter rättskälleläran då 

den lämpar sig för att systematisera och tolka gällande rätt. Lagtext, 

förarbeten och doktrin etc. används i enlighet med den hierarkiska ordning 

rättskälleläran stadgar. I första hand kommer lagtexten ges störst tyngd och 

doktrin lägst. De delar av förarbeten (i form av propositioner, statens 

offentliga utredningar, betänkande från lagutskottet, etc.) och lagstiftning 

                                                
2 Korling och Zamboni, 2013, s. 21ff.  
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som behandlar laglotten specifikt är primärkällor. Sekundära källor såsom 

doktrin används till viss del vid behov av utfyllnad för förståelse. Även 

aktuella artiklar och riksdagsmotioner används för att komplettera den 

bristande omfattningen på material. En mindre del material som inte skrivits 

av jurister förekommer således i uppsatsen. Detta material har enligt 

rättskälleläran inte givits samma utrymme och tyngd som primärkällorna 

men visar på den viktiga harmonin mellan arvsrätten och samhället i stort. 

För den rättspolitiska metodens framställning av lege ferenda-resonemanget 

används motioner och idéprogram från politiska partier och avgränsas till 

nyare material dvs. från 1900-talet och framåt. För att uppsatsen ska nå sitt 

syfte krävs en nyanserad bild av den rättspolitiska debatten därför är det av 

stor vikt med ett representativt urval av laglottsdebatten. Urvalet sker 

genom att använda juridiskt material i from av riksdagsmotioner och 

politiska partiers idéprogram men även icke-juridiskt källmaterial i form av 

tidningsartiklar skrivna av både jurister och icke-jurister. Då flera motioner 

samt artiklar framfört liknande argument har urvalet begränsats till att 

endast vissa av dem används och de senaste, mest aktuella ges prioritet. 

 

1.6 Forskningsläge  
 

Forskningen kring laglotten specifikt är begränsat och inte mycket har hänt 

på området sedan 1980-talet. Forskningen verkar ha avstannat. Det senaste 

på området är antologin ”Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer” 
där flera nu verksamma nordiska forskare inom arvsrätt medverkar. 

Däremot har debatterna om laglottens relevans och ställning i dagens 

arvsrätt varit levande. 

 

1.7 Disposition 
 

I uppsatsens andra kapitel behandlas den svenska rättsutvecklingen och 

historia från tidig medeltid till idag i kronologisk ordning. Därefter kommer 

laglottens innebörd, omfattning och begränsningar att beskrivas samt 

gällande rätt i Sverige och dess motiv. I kapitel tre kommer en presentation 
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av de argument som framförts under debatten om laglotten idag. Uppsatsen 

avslutas med en analys och slutligen en slutsats om laglottens vara eller icke 

vara i den svenska arvsrätten. 
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2 Rättslig bakgrund 
 

2.1 Rättshistoria 
 

Arvsrättens utveckling hänger ihop genom tidsepokerna och har utmynnat i 

den utformning vi har av den idag. Därför kommer en övergripande 

redogörelse av rättsutvecklingen från medeltid till nutid att göras.  

2.1.1 Medeltiden 
 
Arvsrätten 

Redan i landskapslagarna uttrycktes att söner hade rätt till större del av arvet 

än döttrar. Detta befästes i Birger Jarls arvslag från mitten av 1200-talet, där 

det stadgades att döttrar skulle ärva hälften så mycket som söner.3 Denna 

princip återfanns i Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och 

så även i Kristoffers landslag från 1442. Detta kan idag verka obegripligt, 

men ha i åtanke att Sverige vid denna tid var ett jordbrukarsamhälle där 90 

procent av befolkningen levde på landsbygden.4  

Principen om olika arvsrätt, som rådde på landsbygden, hade naturliga och 

samhällsenliga förklaringar som främst grundade sig i släktgemenskap. Det 

viktigaste för en familj under äldre medeltiden var den fasta egendomen. 

Denna utgjorde inte bara ekonomisk trygghet utan var även ett tecken på 

personens sociala status i samhället. Därför ville man undvika att 

jordegendomar splittrades upp, jorden var släktens arv och arvsordningen 

var fördelaktig för släkten.5 

På landsbygden och i städerna rådde olika lagar, och även arvsrätten skiljde 

sig åt. Redan från medeltiden gällde sedan länge lika arvsrätt mellan söner 

och döttrar i städerna då jorden inte var av lika stor vikt för stadsborna.6  

 

                                                
3 Trolle Önnerfors, 2013, s. 171.  
4 Trolle Önnerfors, 2013, s. 172. 
5 Inger, 1997, s. 29f.  
6 Trolle Önnerfors, 2013, s. 172. 
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Jordens egendomsformer 

Det var framförallt den fasta egendomen som delades in i arvejord och 

avlingejord. Arvejord tillföll någon genom arv och fick därför inte 

testamenteras bort, skänkas bort eller avyttras, arvejorden skulle gå vidare i 

generationer. Avlingejorden däremot hade självförvärvats och fick därmed 

fritt disponeras över. Denna indelning fanns från medeltiden fram till mitten 

av 1800-talet och fanns i både Magnus Erikssons landslag och i Kristoffers 

landslag.7  

 

Testamentsrätt 

Enda sedan 1100-talet hade testamenten förekommit i Sverige men dessa 

medeltida testamenten var nästan uteslutande donationer till kyrkan, gåvor 

som kallades ”fromma ändamål”. Kyrkans ställning och inblandning i den 

svenska rätten har genom tiden präglat all svensk lagstiftning, så även 

arvsrätten. Därmed fanns testamentesrätten som undantag i svensk arvsrätt 

och var en möjlighet att kringgå arvreglerna. En teori som framfördes av 

juristen Lars Tengwall om varför jorden indelades i de ovan nämnda 

egendomsformerna var just för att strama åt detta undantag. Återigen ansågs 

det viktigaste vara att hålla jorden inom släkten och gåvor till kyrkan skulle 

inte få eliminera släktens arv. Genom införande av arvejorden garanterades 

arvingarna åtminstone en del av släktens arv.8  

2.1.2 1600-1700 talen 
 
Under mitten av 1600-talet skrevs allt fler testamenten. Huvudsyftet med 

reglerna var fortfarande att hålla egendomen inom familjen men samtidigt 

komma undan familjens arvsrättsliga påtryckningar till förmån för 

individens rättigheter. Då användningen av testamente ökade som ett avtal 

blev det nödvändigt med en testamentsrätt. Innan dess var det inte reglerat 

och därför hade domstolarna inga lagar att döma över. Då allt fler 

testamenten skrevs innebar det att laglottens position blev allt viktigare. 
                                                
7 Trolle Önnerfors, 2010, s. 143 och 260. 
8 Trolle Önnerfors, 2013, s. 173.  
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Laglotten var grund i alla kända rättsordningar vilket gjorde att även kyrkan 

respekterade den. Trots att testamente ofta innebar ekonomisk vinning för 

kyrkan ställde sig kyrkan positiv till laglotten. Denna inställning klargjordes 

i Svea hovrätts betänkande över testamentsrätten år 1685. Dock kvarstod 

problematiska frågor som hur omfattande laglotten skulle vara, tydligt var 

att testatorns vilja kontra bröstarvingars rätt till arv redan då var en svår 

balansgång för juristerna.9 Behovet av en testamentsrätt ledde så 
småningom fram till 1686 års testamentsstadga. 

Sveriges befolkning var fram till mitten av 1800-talet uppdelade i fyra olika 

stånd: adel, präster, borgare och bönder. Adeln var en minoritet men 

innehavare av drygt två tredjedelar av all jord i Sverige. Jorden har som 

tidigare nämnts länge varit avgörande för arvsrättens utformning. Att 

tillägga är också att i ståndsamhället rådde suum-cuique-principen (åt var 

och en sitt). Detta medförde att de olika stånden omfattades av olika 

arvsrättliga bestämmelser, som var mycket fördelaktiga för adeln. Som 

nämnts ovan rådde olika lagar i städerna och på landsbygden. Därför, med 

inspiration av landsbygdens skydd av släktgemenskapen att skydda sina arv, 

införde adeln att även adelns fasta egendomar, oavsett var de var belägna, 

skulle omfattas av landslagens bestämmelser. Adeln kunde nu behålla sina 

egendomar inom familjen genom sönernas fördelaktiga arvsrätt och åtnjuta 

en större testationsfrihet.10 

2.1.3 1800-1900 talen 
 
Arvsrätten 

Förändringens vindar blåste över Europa och nådde även Sverige. I den 

svenska arvsrätten påverkades jämlikhetstankarna. Till bakgrund till dessa 

låg många olika faktorer bl.a. upplysningen under 1700-talet och 

liberalismens genombrott som för rätten kom att utmynna i tankesättet om 

”allas likhet inför lagen”. Detta tankesätt kom som sagt att påverka även den 

svenska arvsrätten som vid denna tid skiljde på män och kvinnor.  
                                                
9  Trolle Önnerfors, 2013, s. 177-180 och 186. 
10 Trolle Önnerfors, 2010, s. 254-259. 
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På grund av den dåvarande kungen, Karl XI, blev arvsreglerna oförändrade i 

1734 års lag. Med 1800-talets industrialisering, urbanisering och 

sekularisering gled man längre ifrån det forna Sveriges stånd- och 

jordbrukssamhälle. Motståndet var fortfarande kraftigt i början på 1800-talet 

och riksdagen splittrad i frågan om en jämlik arvsrätt. Förespråkarnas 

främsta argument handlade dels om ”allas likhet inför lagen”, dels om 

kvinnornas ekonomiska situation, samt att införandet av lika arvsrätt skulle 

bidra till en försvagning av adelns starka maktställning.  

Detta utmynnade i drömmen om den stora kodifikationen under åren 1809-

1810. För arvsrätten resulterade denna i ett betänkande av lagutskottet som 

riksdagen antog och år 1811 tillsattes lagkommittén. I lagkommitténs 

förslag till civillag 1826 föreslogs lika arvsrätt för män och kvinnor.11 

Drömmen om den stora kodifikationen krossades av Högsta domstolen som 

var mycket konservativa och var emot en fullständig lagreform. De 

bromsade processen då de hade rätt att granska och yttra sig över 

lagkommitténs förslag. År 1832 avslog de förslaget om införandet av lika 

arvsrätt. Det skulle dröja till år 1845 innan man införde jämlik arvsrätt 

mellan könen i Sverige. Fram till dess var det en intressefråga för de olika 

stånden där adeln försökte spjärna emot så långt som möjligt, tillslut fick de 

se sig besegrades de av de mer liberala stånden.12 

Under hela medeltiden hade släktgemenskapen varit avgörande för den 

enskilde. Vilket började förändras under 1900-talet då ansvaret försköts från 

släkten till staten. I Sverige kom folkhemmet att prägla 1900-talets början, 

Sverige som en välfärdsstat började. Detta innebar att det inte längre var 

släktens välmående och ekonomiska ställning som påverkade den enskildes 

möjlighet till försörjning när denne inte klarade av det själv. 

Ansvarsförskjutning resulterade i diskussioner kring arvsrätten.13 Så 
småningom ledde det fram till 1928 års arvslag.  

 

 
                                                
11 Trolle Önnerfors, 2013, s. 181ff. 
12 Trolle Önnerfors, 2013, s. 184f. 
13 Inger, 1997, s. 269. 
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Testamentsrätt 

I SOU 1929:22 framhöll lagberedningen att testationsfriheten i svensk rätt 

är väldigt stark men bör dock inte vara helt obegränsad utan de lagstadgade 

undantagen är nödvändiga. Testationsfrihet var alltså erkänd redan före 

1930 års testamentslag även om testamentsrätten tidigare var subsidiär till 

den legala släktarvsrätten.14 Det krävs väldigt starka intressen för att 

begränsa testationsfriheten i svensk arvsrätt och det harmoniserar väl med 

resten av den svenska rätten.  

 

Laglotten lagfästs 

Sverige moderniseras och synen på äganderätten likaså, flera motstående 

intressen diskuterades. Staten ville underlätta handel och se till arvlåtarens 

vilja, uppdelning i jord var inte tidsenlig, principen om skydd för 

bröstarvingars arv var viktig att upprätthålla. Det resulterade i 1857 års 

förordning där arvejordssystemet avskaffades och det rådde enlighet mellan 

stad och land när det gällde testamentsrätten. Laglotten lagfästes som en 

kompromiss av den tidigare debatten mellan arvlåtarens fria vilja och 

bröstarvingarnas arvsrätt och skydd. Laglotten innebar att testatorn fritt 

kunde testamentera sin egendom med det enda undantaget att bröstarvingar 

har rätt till sin del av arvet, laglotten.15 

 

2.2 Gällande rätt 

2.2.1 Laglottens uppkomst  
 
Som ovan nämnts fanns principen om laglotten redan på medeltiden i 

svensk rätt. Hur reglerna kring laglotten varit utformade har varierat på 
grund av att olika intressen varit olika viktiga i tiden. Innebörden av det 

rättsliga skydd som principen värnar om har dock länge varit densamma; att 

en bröstarvinge inte ska kunna göras helt arvslös. 

                                                
14 SOU 1929:22. s. 54-57.  
15 Trolle Önnerfors, 2013, s. 186 f. 
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2.2.2 Motiv och utredningar bakom nuvarande lagstiftning 
 
Dagens arvsrätt bygger på gamla anor och därför är utredningar, 

propositioner och lagar från tidigt 1900-tal högst relevanta för en analys av 

dagens arvsrätt. Laglottens utformning i dagens ärvdabalk från år 1958 har 

ett, vad det gäller detta arbete, väsentligen likadant system som i 

förordningen från år 1857. 

2.2.3 SOU 1925: 43 – statens utredning om arvsrätten och 
laglotten 
 
Statens utredning om arvsrätten och laglotten låg till grund för 1928 års 

arvslag som upphävde förordningen från 1857.16 I lagberedningens förslag 

sades bl.a. att det länge funnits en grundläggande princip att skydda 

bröstarvingars lika arvsrätt. Det sades alltså vara två syften enligt 

lagberedningen: dels att bröstarvingarna inte skulle lämnas arvslösa till 

förmån för någon utomstående, dels att laglotten skulle säkerställa en rättvis 

och lika utdelning bröstarvingarna emellan. 

Laglotten var så pass befäst i svensk rätt att det inte var ämne för diskussion 

och den grundläggande principen fanns även vid upprättandet av 

laglottssystemet år 1857. Dock sågs inga problem kring laglottens reglering 

egentligen, då det ansågs förankrat hos folket i allmänhet att fördela arvet 

enligt den legala arvsordningen. Att laglotten skulle betraktas som kränkts 

ansågs direkt felaktigt och var de facto sällsynt. Därför framhöll 

lagberedningen att en utvidgning av testationsfriheten inte skulle tas väl 

emot samt att laglotten ändå, som idag, endast utgör en mindre kvot av 

kvarlåtenskapen. Utifrån dessa argument ansåg lagberedningen att förslaget 

angående laglottsreglerna stämde väl överens med samhällets utformning 

och intressen. Lagberedningens förslag blev att laglotten skulle utgöra 

hälften av den legala arvslotten som tillkom bröstarvingen medan den andra 

hälften skulle utgöra arvlåtarens disponibla kvot.  

                                                
16 SOU 1925:43. 
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Det fanns vissa som ansåg att laglotten var en begränsning av arvlåtarens 

testationsfrihet, arvlåtaren borde få förfoga över sin egendom så som denne 

finner det lämpligt. Möjligen hade arvingarna olika behov som arvlåtaren 

ville tillgodose, att då begränsa arvlåtarens vilja ansåg kritikerna att det inte 

fanns tillräcklig grund för.  

I den efterföljande propositionen bestyrkte de lagberedningens synsätt på 
laglottens som grundläggande inom svensk arvsrätt. Det betonades att 

laglotten är befäst i det ”allmänna rättsmedvetandet” hos det svenska folket. 

De bestämmelser som utarbetades då arbetades i princip in i ÄB 1958.17  

2.2.4 Arvsrätten 
 
Arvsrätten reglerar hur arvlåtarens kvarlåtenskap ska fördelas. Den 

lagstadgade arvsordningen följer genetiska släktband. Dock kan arvlåtaren 

kringgå den legala arvsordningen om vederbörande vill annat, ett testamente 

måste då upprättas.18 Testatorns vilja ska så långt det är möjligt respekteras 

och är en fundamental princip inom arvsrätten.19 Ett undantag från denna 

princip är laglotten.  

2.2.5 Laglottens innebörd  
 
Dagens reglering kring bröstarvingars20 laglott återfinns i 7 kap. 1 § i ÄB 

som stadgar att: 

 

”Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör hans 

laglott.” 

 

Laglotten delar in arvlåtarens kvarlåtenskap i två delar, den del arvlåtaren 

fritt kan disponera över genom testamente och den för bröstarvingarna 

                                                
17 SOU 1925:43 s. 299ff., Prop. 1928:17 s.70f., Prop. 1928:17 s. 424ff.  
18 Brattström och Singer, 2011, s. 88. 
19 11 kap. 1 § ÄB. 
20 Med bröstarvingar menas enligt 2 kap. 1 § ÄB arvlåtarens barn. Är arvlåtarens 
barn avlidet träder deras avkomlingar i dess ställe enligt principen om istadarätt. 



 

 17 av 36 

skyddade laglottsdelen. Laglottsdelen tillhör bröstarvingarna även om 

arvlåtaren förordnat om annat.  

Laglotten utgör en del av arvlåtarens hela kvarlåtenskap oavsett typ och 

laglotten har, enligt svensk rätt, inte heller någon beloppsbegränsning.  

 

Jämkning för utfående av laglotten 

Varje bröstarvinge tar lika laglott och laglotten är individuell och personlig 

för varje bröstarvinge. Varje bröstarvinge måste göra anspråk på sin laglott 

för att erhålla den, det sker inte automatiskt. Detta görs genom att 

bröstarvingen antingen talar om för den testamentstagare, som i testamentet 

fått egendom som kränker laglotten, att bröstarvingen gör anspråk på sin 

laglott eller att bröstarvingen väcker talan om saken.21 

 

Makes arvsrätt före gemensamma bröstarvingar 

I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB stadgas att arvsrätten för efterlevande make går före 

gemensamma bröstarvingars arvsrätt (inklusive laglott). Under förarbetena 

stod intressen återigen emot varandra; efterlevande makes rätt att sitta kvar i 

orubbat bo gentemot bröstarvingarnas arvsrätt, den senare fick då ge vika.  

Paragrafens utfall kan bli olika beroende på arvlåtarens vilja. Om arvlåtaren 

inte skrivit ett testamente ärver efterlevande make med fri förfoganderätt 

före de gemensamma bröstarvingarna.22 

Efterlevande makes arvsrätt åtnjuter dock inte lika starkt skydd som 

laglotten. Har arvlåtaren skrivit ett testamente går detta före. Om 

testamentet skulle vara till nackdel för efterlevande make23 kan 

bröstarvingarna utan begränsning begära ut sin laglott omedelbart. Om 

testamentet är till förmån för efterlevande make, alltså denne ärver med full 

äganderätt, går ändå inte bröstarvingarnas laglott förlorad. Bröstarvingarnas 

laglottsskydd utgör en begränsning av den efterlevande makens fulla 

                                                
21 Brattström och Singer, 2011, s. 110. 
22 3 kap. 3 § ÄB. 
23 Då finns ett skydd för efterlevande make i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som stadgar en rätt 
till ett basbelopp.  
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äganderätt, men bara till den delen laglotten går in, bröstarvingarna måste 

dock vänta till dess att båda föräldrarna har avlidit för att få ut sin laglott.24 

 

Särkullbarnens rätt att utfå laglotten omedelbart 

Särkullbarn25 har till skillnad från gemensamma bröstarvingar rätt att få ut 

sin laglott omedelbart enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Denna distinktion 

motiveras med att det inte finns samma relation mellan särkullbarnet och 

den efterlevande maken, och därför ska de inte behöva vänta på att få ut sitt 

arv. Särkullbarnet har dock en möjlighet att frivilligt avstå från sin 

omedelbara rätt. Om särkullbarnet väljer att vänta så gäller samma regler 

som för bröstarvingar. 

 

Det förstärkta laglottsskyddet  

I 7 kap. 4 § ÄB stadgas det förstärkta laglottsskyddet, vilket innebär att har 

arvlåtaren under sin livstid givit egendom under sådana omständigheter eller 

på så sätt att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente så skall 

reglerna om laglott tillämpas. Laglotten utgör inte bara en begränsning av 

arvlåtarens testationsfrihet utan även en begränsning för arvlåtaren under sin 

livstid, så starkt tycks laglottens skyddsintresse vara. Detta betyder att i 

vissa fall skall egendom som arvlåtaren gett bort, och som inte längre är en 

del av kvarlåtenskapen, räknas med vid beräkningen av laglotten.26  

Att observera är reglerna i 6 kap. 1 § ÄB om förskott på arv som tillämpas 

om gåvomottagaren är någon av arvslåtarens bröstarvingar. Den stora 

skillnaden ligger i återbäringsskyldigheten som finns i det förstärkta 

laglottsskyddet men inte vid förskott på arv men detta ligger utanför 

uppsatsens område.  

                                                
24 7 kap. 2 § 2 st. ÄB. 
25 Arvlåtarens barn från ett annat förhållande än med den efterlevande maken. 
26 Singer, 2013, s. 112. 
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3. Debatten och dess förslag och 
riksdagsmotioner angående laglottssystemet 
 

Flera utredningar och motioner har genom åren lagts fram om 

laglottssystemet. De mest betydelsefulla kommer att redogöras nedan. Även 

om de inte alltid lett till något utfall bringar de förståelse för argumenten 

bakom diskussionerna. 

 

3.1 Förslag angående laglottssystemet 

3.1.1 SOU 1981:85, Familjelagssakkunnigas förslag 
 
Arvlåtarens testationsfrihet kontra bröstarvingens rätt till arv är återigen i 

fokus för utredningen.  

Utredningen framhåller att testationsfrihet är en grundläggande huvudregel i 

den svenska arvsrätten, laglotten ett undantag. I dåtidens samhälle var det 

avgörande att hålla den fasta egendomen intakt och inom släkten då den 

utgjorde släktens försörjning. Laglottsreglerna utformades efter just det 

primära intresset: att trygga och säkra släktens fortsatta försörjning och 

leverne. 

Idag är medelåldern högre och bröstarvingarna är oftast myndiga och 

självförsörjande vid arvlåtarens död. Därför är de inte heller beroende av 

arvet för sin försörjning och leverne som förr. Om det skulle vara så att 

bröstarvingen är omyndig eller inte klarar av sin försörjning och leverne har 

samhället utvecklats så att då faller olika försäkringar och dylikt ut för att 

hjälpa. Den samhällsutveckling som skett under 1900-talet har skapat ett 

starkt social skyddsnät och de argument som fanns för laglotten har därmed 

i stort sett försvunnit menar utredningen.  

Rättvisa mellan bröstarvingarna ansåg utredningen inte kunna uppnå genom 

laglotten då den del som utgör laglotten knappast är rättvis och därför inte 

kan vara ett bärande argument för laglotten. De sakkunniga menar att 

laglotten spelat ut sin roll så till vida att det som återstår av dess funktion 

endast är ett försök att göra det undanträngda barnet delaktigt i boet. En 
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känslomässig funktion kan inte heller vara ett bärande argument för 

reglering.  

De sakkunniga medgav dock att ett avskaffande av laglotten skulle kunna få 
negativa konsekvenser för särkullbarn. Vid omgifte skulle särkullbarnen 

kunna missgynnas till förmån för den ”nya” familjen. Särkullbarnen skulle 

vara oskyddade utan laglotten ur ett arvsrättsligt perspektiv. Dock menade 

utredningen att man länge, främst genom reformeringen av arvsrätten under 

1950-talet, försökt göra alla arvlåtarens barn likaberättigade till arv. De 

sakkunniga menade att om ett barn missgynnas, oavsett om det är 

arvlåtarens gemensamma bröstarvinge, särkullbarn eller adoptivbarn, skulle 

denna eventuella orättvisa och missgynnande gälla lika för alla barn. 

Särkullbarnen åtnjuter samma skydd och inget därutöver. De sakkunniga 

menade att samhället utvecklats och att arvlåtaren skulle göra skillnad på 
barn är föga troligt. Utifrån dessa argument lade de sakkunniga fram 

förslaget att laglotten skulle avskaffas.27 Tre av de sakkunniga var dock 

skiljaktiga och ansåg att laglotten borde behållas.28 

3.1.2 Prop. 1986/87, Departementschefens svar på de 
sakkunnigas förslag 
 
Departementschefen var enig med de sakkunniga angående samhällets 

utveckling. Det gamla, försörjande syftet, inte längre är ett bärande 

argument för laglottens bibehållande. Istället väger ett syfte tungt; 

rättvisesyftet. Främst talar departementschefen om särkullbarns arvsrätt och 

risk för missgynnande. Det påpekas att inga andra nordiska länder tänker 

avskaffa laglotten vilket bör hörsammas då nordisk rättslikhet är viktigt. 

Med beaktande av dessa två argument menade departementschefen att 

laglottsinstitutet ska behållas.29 Propositionen antogs av riksdagen och 

laglotten bibehölls.  

                                                
27 SOU 1981:85, s. 207-212.  
28 SOU 1981:85, s. 484.  
29 Prop. 1986/87:1, s. 78ff.  
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3.1.3 SOU 1998:119, Frågan om särkullbarnens rätt i 
förhållande till testationsfriheten 
 
Även om fokus för utredningen inte var laglotten i sig berörde den ändå 

laglotten. Uppmärksammas bör att bröstarvingars rätt till arv och skydd av 

försörjning och levrene inte längre används som det primära 

skyddsintresset.  

Utredningen fastslog att testationsfrihet är grundläggande inom svensk 

arvsrätt. Att fritt förfoga över sin egendom gäller under ens livstid, som 

huvudregel, och borde således gälla även efter ens död. Utredningen 

menade att det skydd laglotten värnade om gällande särkullbarnen redan 

tillvaratas i resterande lagstiftning. Detta genom att samtliga barn kan 

åberopa sin rätt under arvlåtarens livstid, exempelvis genom jämkning av 

vissa handlingar, gåvor etc. Då denna utredning inte tillsattes för att föreslå 
ändringar i gällande rätt angående laglotten gjorde den inte det heller. 

Istället menade utredningen att det borde tillsättas en ny utredning för att 

utreda laglottens bibehållande.30 

3.1.4 Riksdagsmotioner angående laglottssystemet 
 
Laglottens vara eller icke-vara har även diskuteras inom politiken, en vilja 

att avskaffa laglotten sträcker sig över både parti- och blockgränser. 

Argumenten skiljer sig åt, men ett par återkommer. Laglottens oförenlighet 

med egendomsskyddet i RF är ett framstående argument.31 Likaså vikten av 

att trygga efterlevande makes (och sambos) arvsrättsliga ställning.32 Det 

tunga argumentet av behovet av att säkra särkullbarns rätt till arv är 

återkommande i många motioner. Lagutskottets betänkande från år 2001 

framhölls att laglotten har två syften: att skapa rättvisa mellan bröstarvingar 

och att bevara en del av arvlåtarens kvarlåtenskap till hans närmaste 

arvingar. De förlegade intressen som varit motiverade inte längre laglotten. 
                                                
30 SOU 1998:110, s. 221ff.  
31 Se t.ex. motionerna 2013/14:C294 och 2011/12:C240. 
32  Se t.ex. motionerna 2013/14:C281, 2013/14:C385, 2011/12:C294 och 
2011/12:C330. 
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Men med det sagt menade utskottet att det tillkommit andra, lika tunga 

skyddsvärda intressen, som motiverar laglottens bevarande i svensk 

lagstiftning.33 

De senaste åren har många kritiska motioner lagts fram. I en motion från 

2010 anförde en partimedlem från Centerpartiet att varje människas frihet 

att fatta sina egna beslut endast bör inskränkas i de fall det rör andra 

människors rätt till frihet.34 En partimedlem i moderaterna argumenterade i 

en motion från år 2012 att det i RF stadgas att ingen ska tvingas avstå sin 

egendom till annat än allmänna ändamål.35 En motion från en partimedlem 

från socialdemokraterna betonade att samhället och familjekonstellationerna 

förändrats mycket sedan utformningen av våra laglottsregler för 150 år 

sedan. Det har skett en ansvarsförskjutning och det är numera samhället som 

utgör det skyddsnät som släkten och därmed laglotten utgav tidigare. 

Motionen pekade även på det faktum att bröstarvingar med laglottens skydd 

garanteras rätt till arv oavsett hur de betett sig gentemot sin arvlåtare.36 

Bland de övervägande kritiska motionerna återfinns de som vill behålla 

laglotten, då är det återkommande och tyngsta argumentet att särkullbarns 

rätt till arv måste skyddas.37 Som ovan anförts pekar många av motionerna 

på att laglottssystemet är en förlegad och förkastlig lagstiftning vars syften 

har spelat ut sin roll i en modern och liberal rättsstat.38 

 

3.2 Den rättspolitiska debatten 
 

Advokat Svante Thorsell menade i en artikel i DN debatt år 2012 att 

laglotten var ett förlegat tvångsarv. Ett arv är en gåva och inte en rättighet, 

därför ska arvlåtarens vilja respekteras även efter dennes död ansåg 

Thorsell. Gåvan som arvet innebär ska inte tvingas fram genom 

lagreglering. Han menar att DNA-koden inte ska vara i fokus utan istället 
                                                
33 LU 2000/01:14. 
34 Se motionen 2010/11:C207.  
35 Se motionen 2012/13:C242. 
36 Se motionen 2012/13:C309. 
37 Se motionen 2008/09:C226.  
38 Se motionen 2012/13:C327. 
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arvlåtarens vilja och de sociala banden. Laglottssystemet infördes då det 

grundades på släktens - inte bröstarvingens - intresse att begåva den fasta 

egendomen inom ätten. Detta behov har försvunnit med det moderna 

samhället, idag finns olika familjekonstellationer så laglottssystemet är 

förlegat och passar inte in. Även Thorsell nämnde att laglotten kränker 

egendomsrätten i 2 kap. 18 § RF och påpekar att detta skydd stärks i EU-

rätten och att Sverige är det land i Norden med den mest ingripande 

laglottsregleringen. Gällande rättviseaspekten menade Thorsell att det nog 

inte kan kompenseras med lagens hjälp och att laglotten inte kan verka 

endast emotionellt39. Mot bakgrund av dessa argument menade Thorsell att 

laglotten bör avskaffas.40 

Advokaterna Bergquist och Striby var av en annan mening i sin 

efterföljande artikel i DN. De menade att det inte finns tillräcklig grund att 

ta bort laglotten. De svarar på de vanligaste argumenten för laglottens 

avskaffade genom att peka på att de teoretiska extremfall som lyfts fram, 

som att en änka skulle tvingas flytta på grund av barns laglott, inte sker i 

praktiken. De menade att i verkligheten löser sådant sig med hjälp av lån 

och liknande, därför är denna problematik inte lika allvarlig som de 

förödande arvstvister som ett avskaffande av laglotten skulle innebära. 

Enligt skribenterna skulle laglotten inte kränka egendomsskyddet då det inte 

är självklart att arvlåtaren själv tjänat ihop kvarlåtenskapen och därför är 

den heller inte skyddad. Gällande Thorsells kritiska argument om att 

laglotten blivit en ekonomisk kompensation för emotionell försummelse är 

Bergquist och Striby tvärtom positiva till en sådan lösning och menade att 

det i vart fall är en kompensation av något slag för barnet. Den ställning 

som särkullbarn har idag har vi åstadkommit genom att stärka den genom 

lagreglering, att avskaffa laglotten vore att vrida tillbaka klockan menade 

de.41 

Sverige har genom tiden varit banbrytande med avskaffande av föråldrade 

lagregleringar. Argumentet att laglotten ligger djupt förankrat i det svenska 
                                                
39 Jfr resonemanget i Kap 3.1.1 SOU 1981:85, Familjelagssakkunnigas förslag. 
40 Thorsell, DN debatt.  
41 Bergquist & Striby, DN debatt. 



 

 24 av 36 

allmänna rättsmedvetandet ansåg Boriana Åberg, riksdagsledamot för 

Moderaterna, kan därför inte vara tillräckligt för laglottssystemets 

bibehållande. Ofta i denna diskussion tas exemplet med barnagan upp, som 

första land i Norden avskaffade Sverige den långa traditionen av barnaga i 

Sverige. Det var en stor förändring för svenskarna och dess rättsmedvetande 

men förändring blev det. Ett tydligt exempel som visar på att ett felaktigt 

system inte kan behållas bara på grund av det allmänna rättsmedvetandet. 

Detta menade Åberg håller som argument även för laglottssystemets 

avskaffande.  

Utöver detta återkommer även Åberg till att det ursprungliga syftet med 

laglottssystemet inte finns idag. Inte heller det skyddsintresse för 

bröstarvingars försörjning finns då de oftast är gamla nog för att ta hand om 

sin egen försörjning och om inte så finns ett trygghetssystem som gör att 

ingen är beroende av arv från sina föräldrar för att säkra sin försörjning. 

Åberg menade att med alla familjekonstellationer i dagens moderna 

samhälle vore det en nedvärdering av föräldrars känslor för sina barn att 

förutsätta en missunnsam fördelning av arvet. Om inte barnen gjort sig 

förtjänta av det såklart, för det är ändock arvlåtarens vilja och rätt att fatta 

egna beslut som ska respekteras.42 

I Juridisk tidskrift menade skribenterna Viola Boström och Bertil Strömberg 

att de två syften; det ekonomiska behovet hos bröstarvingarna och rättvisa 

för och dem emellan, som motiverat laglotten mycket riktigt har försvunnit 

med det moderna samhället. Dock menade de att det idag kan finnas andra 

bärande syften för bibehållandet av laglotten. Ett sådant skulle kunna vara 

den symbol av tillhörighet som laglotten innebär, av skribenterna kallat 

bekräftelseargumentet. Ett barns tillhörighet till sina föräldrar är en 

grundsten i barnets identitet och således mycket viktig. Men är den 

bekräftelsen som laglotten då innebär tillräckligt viktigt för att motivera en 

lagstadgad sådan? Det skulle innebära en inskränkning av arvlåtarens vilja 

och testationsfrihet. Skribenterna menade att en möjlig lösning skulle kunna 

vara en kompromiss. Inspiration från några av de övriga nordiska länderna 

                                                
42 Åberg, Sydsvenskan.  
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där laglotten finns men har en beloppsbegränsning skulle kunna vara en väg 

att gå.43 

 

                                                
43 Boström & Strömberg, Juridisk tidskrift.  



 

 26 av 36 

4. Analys 
 

Idag finns två primära syften med laglottssystemet; att skydda 

bröstarvingarna mot arvlåtarens dispositioner till utomstående 

testamentstagare samt att skydda bröstarvingarnas lika rätt till arvet och att 

det ska vara rättvist bröstarvingarna emellan. 

 

4.1 Det ekonomiska syftet 
 

På medeltiden var syftet med arvsrätten att bibehålla släktens ekonomiska 

och sociala ställning. För att möjliggöra detta krävdes att den fasta 

egendomen bibehölls intakt och inom släkten. Arvet var avgörande för 

släktens fortsatta försörjning och därför kom sedermera laglottssystemet att 

utformas efter just det primära intresset; att trygga och säkra släktens 

fortsatta försörjning och leverne.  

Den samhällsutveckling som gjorts under 1900-talet innebär att medelåldern 

är högre, bröstarvingarna är ofta myndiga och självförsörjande vid 

arvlåtarens död och således har det primära skyddsintresset av försörjning 

spelat ut sin roll. Ofta uppkommer frågan om de omyndiga bröstarvingarna 

som fortfarande är försörjningsberättigade av arvlåtaren kan utgöra ett 

särskilt skyddsintresse. Problem kan dock uppstå om det finns andra 

bröstarvingar som har ett skyddsbehov som kanske till och med överstiger 

den omyndige bröstarvingens men således inte är berättigade till laglottens 

skydd. Självklart ska omyndiga skyddas mer än vuxna, men i ett 

arvsrättsligt perspektiv kan det skapa konflikter som kan vara svåra att lösa 

för bröstarvingarna. Därför bör nog alla, oavsett ålder, behandlas lika.  

Att komma ihåg är att om det skulle vara så att bröstarvingen är omyndig 

eller inte klarar av sin försörjning så faller olika försäkringar och bidrag ut. 

Släkten och släktarvet har inte längre den avgörande betydelsen för 

individen som den hade förr. En ansvarsförskjutning har skett till staten som 

numera har ett starkt socialt och ekonomiskt skyddsnät för alla. Frågan är då 
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om detta gör att laglotten inte längre är nödvändig utan är som Thorsell 

påpekat, ett förlegat tvångsarv.44  

 

4.2 Det rättvisa syftet 
 

Det andra skyddsintresset; rättviseaspekten, är svårare. Tidigare i Sverige 

hade det stor betydelse om ett barn var fött inom eller utom äktenskapet, de 

ansågs inte lika mycket värda. Idag har alla arvlåtarens barn lika rätt till arv. 

I dagens samhälle finns många olika familjekonstellationer och barn anses 

lika mycket värda oavsett vilken relation deras föräldrar har. Ändå är ett av 

de främsta argumenten för bibehållandet av laglotten att särkullbarn annars 

skulle komma att missgynnas. Är det verkligen rätt att lagstiftaren ska utgå 
från att en så pass förlegad människosyn som huvudregel att det skulle 

utgöra laglottens grund? Enda anledningen att särbehandla särkullbarn 

borde ligga i rätten för särkullbarn att slippa vänta på sitt efterarv och 

tvingas till en relation med den ”nya” familjen, vilket dock är en annan 

diskussion. Argumentet om ekonomisk kompensation hörs från både de som 

är för och emot laglotten. De som är emot menar att laglotten inte kan 

utgöra en emotionell kompensation för år av försummelse av barnet. De 

som är för menar att det i alla fall är just en kompensation av något slag. 

Kan ett arv verkligen kompensera ett barn för försummelse och oavsett, är 

det en grund för lagstiftning av laglotten? Hur man än vrider och vänder på 
det är det en emotionell kompensation oavsett hur den uttrycker sig och det 

kommer inte att väga upp för det som skett innan, det kommer inte bli 

rättvist.  

Självklart minimeras risken för arvstvister och osämja mellan bröstarvingar 

i och med laglotten, men faktum är att arvlåtaren ändå kan göra stora 

skillnader mellan bröstarvingarna med kvarlåtenskapen som inte omfattas 

av laglotten. Rättviseaspekten blir svårt att upprätthålla i praktiken och det 

kan diskuteras om det ens kan vara ett bärande syfte för lagstiftning.  

                                                
44Thorsell, DN debatt.  
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Rättvisa arvingarna emellan är en annan del av syftet, om det enda barnet 

varit mer delaktig och bidragit till förälderns liv kan det vara svårt att 

motivera att denne ska dela lika med de mer försummande barnen. Det kan 

vara så att barnet hjälpt arvlåtaren med skötsel av hemmet, omvårdnad eller 

varit delaktig i arvlåtarens affärsverksamhet. Det kan vid en första anblick 

verka enkelt att döma, men här är det återigen lätt att glömma risken för 

missgynnande av särkullbarn. De har inte alltid samma möjlighet till 

delaktighet i arvlåtarens liv och därmed skulle de gå miste om hela sitt arv 

om laglotten togs bort. Då återkommer dock resonemanget ovan, för även 

om en sådan situation skulle vara problematisk kan inte denna vara 

utgångspunkten i dagens samhälle. Svensk arvsrätt i den moderna staten 

Sverige måste utgå från att gemensamma bröstarvingar och särkullbarn har 

fått samma möjligheter och ett lika värde från början till slutet.  

Laglottens motpol är testationsfriheten som utgör utgångspunkten i det fall 

arvlåtaren vill förordna om sin egendom genom ett testamente. 

Testationsfrihet och att följa arvlåtarens vilja är två grundpelare i den 

svenska arvsrätten. För att testationsfriheten ska få inskränkas måste detta 

kräva starka skäl då RF stadgar varje individs rätt att bestämma över sin 

egendom. Bakgrunden till att lagstiftaren ansåg att laglotten får inskränka 

denna, i princip ovillkorliga egendomsrätt, är då egendomen under 

medeltiden tillhörde familjen i samhörighet och att arvet utgjorde familjens 

enda försörjning. Även om denna tanke modifierats en aning är det ändå 
grundtanken till laglottssystemets utformning under 1850-talet. Idag ser det 

dock annorlunda ut och arvlåtarens egendom är inte släktens i samhörighet. 

Utgångspunkten får antas vara, om det inte exempelvis avtalats om annat, 

att egendom ägs av en enskild individ. Arvlåtaren får därför fritt förfoga 

över och disponera över egendomen när han lever, frågan är om arvlåtaren 

borde få göra så även efter sin död. Det går inte att förneka att 

laglottssystemet de facto utgör ett tvång. Även om arvlåtaren vidtar åtgärder 

under sin livstid för att disponera sin egendom enligt sin vilja, kan 

arvlåtaren de facto inte undgå laglotten då exempelvis regler om förskott på 
arv och förstärkt laglottsskydd inträder.  
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Ett arv är en gåva och inte en rättighet menade Thorsell i sin artikel i DN.45 

Om man bortser från faktumet att det legala arvet onekligen är en rättighet i 

svensk lag så är det en intressant tanke att resten, inklusive laglottens kvot, 

inte bör ses som en rättighet utan en möjlig gåva i enlighet med ett 

testamente. Att ett arv på grund av ett testamentariskt förordnande skulle 

tänkas på som en gåva från arvlåtaren, som bröstarvingen inte har en 

självklar rättighet till.  

 

4.3 Bekräftelse - det nya syftet?  
 
Som politiker Boriana Åberg påpekade i sin artikel kan inte argumentet att 

laglotten ligger djupt förankrad i det svenska allmänna rättsmedvetandet 

vara tillräckligt för laglottens bibehållande.46 Som hon statuerade med 

exemplet med barnagan, som redogjordes för i ovan, utgör inte 

lagstiftningen folkets vilja utan snarare påverkar den vad folket kommer 

vilja göra. Om laglotten skulle kommit på tal idag är det inte alls självklart 

att den skulle ha en självklar plats i svenskarnas rättsmedvetande. Därför 

kan inte detta vara en anledning att bibehålla en möjligen föråldrad och 

inaktuell lagstiftning. Om behovet av en lagstiftning har försvunnit i och 

med samhällsutvecklingen är det viktigt att lagen följer med, lagen ska 

spegla samhället vi lever i. 

Dock kvarstår frågan om nya skyddsintressen uppkommit och därmed 

syften med laglotten som motiverar dess bibehållande? Bröstarvingarnas 

försörjningsbehov har försvunnit vilket försvagar rättviseargumentet, de 

båda ursprungliga syftena har således spelat ut sin roll. I och med att det 

ekonomiska behovet inte längre finns så torde det inte heller vara särskilt 

orättvist om en fördelning sker efter arvlåtarens testamente och vilja oavsett 

vad detta leder till. Den orättvisa som möjligen finns kvar är inte skäl nog 

att motivera den inskränkning i testationsfriheten som laglotten innebär. 

Med det sagt lägger skribenterna Boström och Strömberg fram vad de kallar 

                                                
45 Thorsell, DN debatt.  
46 Åberg, Sydsvenskan.  
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för bekräftelseargumentet.47 Ett skäl för laglottens bibehållande skulle vara 

den symboliska funktion den onekligen har. För barnen kan det vara en 

bekräftelse på tillhörighet och samhörighet till sin förälder och därför har 

rätt till arvlåtarens kvarlåtenskap. Då laglotten varken tjänar sitt 

ursprungliga syfte eller fyller sin ursprungliga funktion kan det ifrågasättas 

om bekräftelsebehovet är tillräckligt att ensamt motivera laglottens 

bibehållande? Har laglottens syfte och funktion förändrats så pass och är det 

i så fall tillräckligt för att inskränka testationsfriheten endast på grund av 

emotionella orsaker? Utifrån ovanstående redogörelse och en samlad 

bedömning av de argument som förts fram verkar det som att 

bekräftelseargumentet inte håller gentemot arvlåtarens testationsfrihet, vilja 

och ovillkorliga rätt att bestämma över sin egen egendom.  

 

                                                
47 Boström & Strömberg, Juridisk tidskrift.  
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5. Slutsatser 
 

Det är många intressen som måste vägas in vid utformningen av arvsrätten. 

Det är mer än juridik som spelar in, alltifrån samhällsutvecklingen och nya 

skyddsintressen till psykologiska aspekter och vårt allmänna 

rättsmedvetande påverkar. Debatten visar tydligt att en utredning i frågan 

om laglottens vara eller icke-vara måste tillsättas. Det var länge sedan de 

ursprungliga motiv och grunder som stod bakom utformningen av det 

existerande laglottssystemet var aktuella. Det är viktigt att lagarna speglar 

samhället vi lever i. Samhället är i konstant förändring och lagstiftningen 

måste anpassa sig, revideras eller avskaffas till följd av detta. Laglotten har 

förlorat sina primära syften och skyddsintressen. Det enda som återstår är 

behovet av att skydda särkullbarn. Om laglotten är bästa sättet för att 

undvika en risk för orättvisa för särkullbarn är inte säkert.  

Jag menar att det finns goda grunder för att revidera laglottssystemet. 

Risken för att särkullbarn missgynnas en beaktansvärd sådan. Därför bör 

inte laglotten tas bort utan ses över, det bör räcka med att den omarbetas. 

Med inspiration från våra nordiska grannar skulle det vara en möjlighet att 

införa en minskning av kvotdelen och en beloppsbegränsning. Detta skulle 

innebära att arvlåtarens testationsfrihet ökar betydligt men samtidigt ge 

bröstarvingarna den symboliska del av arvet som kan tillgodose deras behov 

av bekräftelse.  



 

 32 av 36 

 

Källförteckning 
 

Källor 

Tryckta källor 
 

Lagutskottets utlåtanden 

LU 2000/01:14. 

 

Propositioner 

Prop. 1928:17 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag om arv 

m.m. 

Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. 

 

Riksdagsmotioner 

Motion 2013/14:C294 Avskaffande av laglotten, Borina Åberg (M) 

Motion 2013/14:C281Förstärkta skyddsregler för efterlevande partner vid 

dödsfall, Anders Ahlgren (C) och Johan Liander (C) 

Motion 2013/14:C385 Arvsrätt för efterlevande make och särkullbarn, 

Maria Lundqvist-Brömster (FP) 

Motion 2012/13:C242 Avskaffande av laglotten, Borina Åberg (M) 

Motion 2012/13:C309 Bröstarvingars rätt till arv, Lars Isovaara (SD) 

Motionen 2012/13:C327 Avskaffande av laglottssystemet, Johan Hultberg 

(M) 

Motion 2011/12:C240 Reformering av ärvdabalken, Kajsa Lunderquist (M) 

Motion 2011/12:C330 Sambors arvsrätt, Marianne Berg (V), Bengt Berg 

(V), Eva Olofsson (V), Mia Sydow Mölleby (V), Amineh Kakabaveh (V) 

och Lena Olsson (V) 

Motion 2010/11:C207 Avskaffande av laglotten, Anders W Jonsson (C) 

Motion 2008/09:C226 Särkullbarns arvsrätt, Lars Elinderson (M) 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken.  



 

 33 av 36 

SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalk II, Förslag 

till lag om arv m.m. 

SOU 1981:85 Äktenskapsbalk. Förslag av Familjelagssakkunniga. 

SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring. 

 

Sveriges författningssamling 

SFS 1958:637 Ärvdabalk 

SFS 1974:152 Regeringsform 

 

Litteratur 
 

Boström, Viola och Strömberg, Bertil. ”Laglotten - ett irrationellt inslag i 

svensk rätt?” i Juridisk tidskrift, nr. 1, 2012-2013, s.245-257.  

 

Brattström, Margareta och Singer, Anna. ”Rätt arv - fördelning av 

kvarlåtenskapen”, 3 uppl., Uppsala: Iustus Förlag AB, 2011. 

 

Inger, Göran. ”Svensk rättshistoria”, 4 uppl., Malmö: Liber AB, 1997. 

 

Korling Fredric & Zamboni Mauro (red.). ”Juridisk metodlära”, 1:2 uppl., 

Lund: Studentlitteratur AB, 2013.  

 

Singer, Anna. ”Utvecklingen i svensk arvsrätt 1950-2010”, i: 

Samfunnsutvikling og averettslige utfordinger, Eeg, Thomas (red.), s. 121-

132, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013. 

 

Trolle Önnerfors, Elsa. ”Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom 

rättstillämpning - Svea hovrätt och testametsmålen 1640-1690”, Lund, 

2010. 

 

Trolle Önnerfors, Elsa. ”Jorden, släkten och rätten: om den roll de 

jordägande gruppernas intressen har spelat för utvecklingen av den svenska 



 

 34 av 36 

arvsrätten”, i: Samfunnsutvikling og averettslige utfordinger, Eeg, Thomas 

(red.), s. 169-191, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013. 

 

Elektroniska källor 
 

Bergquist, Ulf och Striby, Elsa. ”Laglotten skyddar särkullbarnen och bör 

inte avskaffas”, i: Dagens Nyheter, 17 jan 2013, Tillgänglig: 

http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-

avskaffas/   

(hämtad 2015-01-02). 

 

Thorsell, Svante. ”Dags att Sverige avskaffar bröstarvingarnas rätt 

till arv”, i: Dagens Nyheter, 13 jan 2012, Tillgänglig: 

http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-

arv/ 

(hämtad 2015-01-03). 

 

Åberg, Boriana. ”Avskaffa laglotten”, i: Sydsvenskan, 7 aug 2013, 

Tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/avskaffa-

laglotten-/ (hämtad 2015-01-05).  


