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Summary 

The statutory share of inheritance in Swedish law gives a direct heir the 

right to retain half of the estate in heritage. The other half is the deceased 

allowed to dispose through a will. The statutory share of inheritance has 

been under criticism for a long time and up for debate in both media and 

parliament.  

 

The purpose of this essay is to examine how social norms and values 

influence legislation. The parts of statutory share of inheritance I will focus 

on are ownership and equal inheritance rights for direct heirs. The essay will 

focus on Sweden from the Middle Ages to the early 2000s. 

 

In the essay I´m using professor Anna Christensen’s theory on normative 

patterns, the theory describes how social norms and values of the 

community participate and influence the development of law. The normative 

patterns used in the survey are Protection of established position, The 

market functional pattern and Just distribution. Depending on the leading 

norms and values in society, the patterns will influence the development of 

law to different degrees. The essay follows a legal dogmatic method.  

 

In the Middle Ages protection of established position was the most 

prominent normative pattern regarding ownership and equal inheritance 

rights for direct heirs. The future of the family and to maintain the family´s 

established position was at the centre of law of succession. Different 

regulations were created to make sure that the estates remained in the family 

and could not be bequeath to outsiders. 

 

During the mid -1800s liberal ideas and increased trade resulted in a change 

of the law of succession. The individual was free to bequeath their assets, 

but direct heirs had the right to half of the estate. Equal inheritance rights 

between sons and daughters regardless of their position in society became 

law. The normative patterns Market functional pattern and Just distribution 

influenced legislation in a distinct way. 

 

Today Sweden has virtually the same statutory share regulation as for 150 

years ago. The law of succession has been characterized by slow changes 

and nothing indicates that it will change in the future. 
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Sammanfattning 

Laglottssystemet i Sverige har under lång tid varit ifrågasatt och kritiserat. 

Under de senaste åren har flera motioner kommit med förslag att laglotten 

ska utredas på nytt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sociala 

normer och värderingar har en rättsbildande påverkan på arvsrätten. De 

delar av laglotten som undersöks är äganderätten och lika arvsrätt för 

bröstarvingar. Uppsatsen är begränsad till Sverige och undersöker tiden från 

medeltid till fram till och med början av 2000-talet. 

 

För att göra undersökningen har jag använt Anna Christensens teori om 

normativa grundmönster. Teorin beskriver hur sociala normer och 

värderingar i samhället är med och påverkar rättsutvecklingen. De 

normativa grundmönster som används i undersökningen är skydd för 

etablerad position, det marknadsfunktionella mönstret och rättvis fördelning.  

Dessa tre grundmönster kan ses som poler vilka försöker dra rätten till sig 

och påverka rättsutvecklingen. Beroende på vilka värderingar och normer 

som är ledande i samhället kommer rättsutvecklingen att röra sig mot den 

polen. Vid genomförandet av undersökningen har rättsdogmatisk metod 

använts. 

 

Under medeltiden var skyddet för etablerad position ett starkt framträdande 

grundmönster både vad gällde äganderätten och lika arvsrätt för 

bröstarvingar. Släkten var det centrala i arvsrätten under denna tid och 

individen hade till uppgift att förvalta jorden till nästa generation. 

Jordegendomar var makt ur social, politisk och ekonomisk synvinkel och 

olika system uppstod för att bevara jordegendomarna inom släkten.  

 

Under mitten av 1800-talet skedde en större förändring av arvsrätten. 

Liberala idéer i samhället och ökad handel gjorde att äganderätten och lika 

arvsrätt för bröstarvingar förändrades. Arvlåtare blev fri att testamentera 

sina tillgångar, men fanns bröstarvingar hade de rätt till hälften av 

kvarlåtenskapen. Lika arvsrätt mellan söner och döttrar blev lagstadgat och 

det blev samma regler oavsett var man bodde eller vilket stånd man 

tillhörde. Polerna för det marknadsfunktionella mönstret och rättvis 

fördelning fick större påverkan på rättsutvecklingen.  

 

Idag har Sverige i stort sett samma laglottssystem som skapades för 150 år 

sedan, arvsrätten har kännetecknats av långsamma förändringar och inget 

tyder på att det kommer vara annorlunda i framtiden. 
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1 Inledning  

Principen att nära släktingar ska få ta del av arv efter avliden har funnits i 

Sverige sedan tidig medeltid. Det laglottssystem vi har idag härstammar från 

1857 och innebär att arvlåtaren har rätt att testamentera bort sin 

kvarlåtenskap, men finns det bröstarvingar har de rätt till hälften av 

kvarlåtenskapen oavsett vad testamentet säger. Individens frihet att fritt få 

disponera över hur tillgångar ska fördelas och släktens rätt att ta del av arvet 

efter den avlidna har under lång tid varit en konfliktfråga. Kombinationen av 

kvarlåtenskap och arvingar har en tendens att kunna skapa bråk och 

slitningar. Konflikter som skapar jobb för jurister, men många gånger blir 

både känslomässigt och ekonomiskt slitsamt för arvtagarna. Konflikten 

mellan dessa två intressen är aktuell än idag och debatteras regelbundet i 

riksdag och medier. Under de senaste åren har ett flertal riksdagsledamöter 

lämnat in motioner om översyn av laglotten och ärvdabalken.
1
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1996 publicerade professor Anna Christensen
2
 artikeln Skydd för etablerad 

position  - Ett normativt grundmönster i Tidskrift for Rettsvitenskap. 

Genom studier av rättsregler i den sociala dimensionen kunde Anna 

Christensen identifiera normativa grundmönster. Dessa grundmönster är 

återkommande i rättsutvecklingen inom sociala dimensionen och bygger på 

hur sociala normer och värderingar i samhället är med och påverkar 

skapandet av rättsregler.
3
 Med teorin om normativa grundmönster går det att 

studera hur sociala normer och värderingar har en rättsbildande påverkan. 

Uppsatsens syfte är att, med Anna Christensens teori, identifiera de 

normativa grundmönster som påverkat rättsutvecklingen och syftet med 

                                                 
1
 Motion 2015/16:795, 2015/16:2088, 2014/15:452, 2013/14:C294, 2012/13:C242, 

2012/13:C309 
2
 Anna Christensen (1936-2001) var Sveriges första kvinnliga professor i juridik och 

verksam vid Lunds universitet. 
3
 Christensen (1996) s. 527. 
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laglotten. Det som kommer att studeras inom laglottssystemet är 

äganderätten och den lika arvsrätten för bröstarvingar. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

Hur har synen på äganderätten i laglottssystemet förändrats över tid? 

Hur har den lika arvsrätt för bröstarvingar vi har idag vuxit fram?  

Vilka normativa grundmönster har starkast påverkat utvecklingen under 

olika tidsperioder? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla Sverige från medeltid fram till och med 

2000-talets början. Det som kommer att studeras är äganderätten och lika 

arvsrätt för bröstarvingar. Anledningen till att jag valt de två delarna är att 

jag anser dessa vara bland de centrala delarna i laglotten. Vid debatter och 

diskussioner om laglotten är det ofta argument om äganderätt och rättvisa 

som används. 

 

1.3 Forskningsläge 

Laglottsystemet är ett debatterat ämne och varje år dyker det upp motioner 

om dess avskaffande och att det bör ske utredningar om dess framtid. För 

tillfället sker ingen utredning och de motioner som kommit om 

laglottssystemets avskaffande har avslagits. Diskussion sker även i litteratur, 

bland annat Margareta Brattström och Anna Singer diskuterar dess vara eller 

icke vara i ”Rätt Arv” och Elsa Trolle Önnerfors reflekterar kring laglotten i 

artikeln ”Jorden, släkten och rätten”.
45

 

  

                                                 
4
 Brattström, Margareta och Singer, Anna (2012) s. 229f. 

5
 Trolle Önnerfors (2013) s. 189ff. 
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Någon utredning av laglottssystemet och dess behov har inte skett sedan 

1981, då det skedde en utredning av äktenskapsbalken.
6
 Behovet av en 

utredning anses av en del vara stort och i SOU 1998:110 om Makes arvsrätt, 

dödsboförvaltare och dödförklaring lyfte utredningen frågan. Trots att det 

inte var en del av utredningens uppdrag, skrev de att laglottsinstitutet var i 

behov av en större genomgång för att pröva arvlåtarens och bröstarvingars 

rätt.
7
 Någon utredning är vad jag vet inte aktuell än. 

 

1.4 Material 

Tiden fram till 1900-talet studeras genom användande av sekundärkällor, 

bland annat tidigare studier av arvsrätten av Elsa Trolle Önnerfors och 

Gerhard Hafström. 1900-talet och framåt studeras med hjälp av 

primärkällor, dessa är propositioner och SOU. Teoridelen bygger på 

litteratur av Anna Christensen och Håkan Hydén.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Första delen är en inledning till ämnet, 

syfte och frågeställningar och en avslutande del med teori och metod. I 

teoridelen sker först en beskrivning av normer och hur de kan komma i 

konflikt med varandra, sedan följer en beskrivning av normativa 

grundmönster. Den andra delen ger en historisk genomgång av laglotten och 

dess syfte, med fokus på äganderätten och bröstarvingars lika arvsrätt. Den 

sista delen består av en analys och sammanfattning. I analysen besvaras 

frågeställningarna och de normativa grundmönster som påverkat 

utvecklingen under olika tidsperioder identifieras.  

 

                                                 
6
 SOU 1981:85 

7
 SOU 1998:110 s. 222. 
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1.6 Metod 

Rättsdogmatisk metod har använts i uppsatsen. Historiska rättskällor ligger 

till grund för studien och svar söks i förarbeten. Rättsdogmatisk metod 

bygger på att söka svaren i lagstiftning, rättspraxis och förarbeten.
8
 

 

1.7 Teori 

1.7.1 Normer 

Enligt Håkan Hydén
9
 kännetecknas en norm som en standard vilken delas 

av medlemmarna i en social grupp.
10

 Hydén förklarar att normer är bundna 

av det handlingssystem de tillhör. Politiska, ekonomiska och sociala system 

styrs av dessa handlingssystem, vart och ett av sina normer. Deltagarna lär 

sig de roller de ska ha i systemet och vilka normer och handlingar som är de 

korrekta.
11

 Även om normer är skapade av deltagarna i systemet, betyder 

sedvana och vana att förändringar av normerna är svåra. I handlingssystem 

är normer till viss del låsta efter det ändamål de skapats för.
12

 

  

Rättsliga normer har inget eget system, detta på grund av att rättssystemet 

inte har ett eget normunderlag. Normerna i rättsystemet är ett resultat av de 

andra handlingssystemens produktion av normer.  När rätten medverkar till 

att formulera och förtydliga de sociala, politiska och ekonomiska normerna 

får rätten sin egen ställning, till en del oberoende av sitt ursprung. Rätten 

medverkar till, genom att själv fungera som ett handlingssystem med egen 

uppbyggnad och funktionssätt, att delvis omformulera och påverka 

innehållet i den urspungliga normen.
13

 

  

                                                 
8
 Kleineman (2013) s. 21. 

9
 Håkan Hydén (1945-) är professor i rättssociologi vid Lunds universitet 

10
 Hydén (2002) s. 97. 

11
 Hydén (2002) s. 100. 

12
 Hydén (2002) s. 112. 

13
 Hydén (2002) s. 114. 



 7 

De rättsregler som tydligt är kopplade till handlingssystem som genererar 

normer har inga problem att bli accepterade i samhället och få genomslag. 

Dessa normer har kommit underifrån och är därmed till viss del redan 

accepterade. Problem uppstår istället när det blir konflikt mellan normer 

ifrån olika handlingssystem. Exempel på detta är de olika förväntningar som 

finns på oss människor från olika handlingssystem. Det ekonomiska 

handlingssystemet med sina effektivitetskriterier vid produktion, ställer krav 

på att det produceras största möjliga mängd till lägsta möjliga kostnad och 

till bästa möjliga kvalitet. Det ekonomiska handlingssystemet ser människan 

som en handelsvara. Detta till skillnad mot det sociala handlingssystemet 

vilket kräver att en person ska kunna ha ett arbete, med en skälig lön att leva 

på och kunna vara frisk. När dessa kollisioner uppstår använder politiken 

rättsliga medel för att få till en förändring. Genom att stärka arbetsmiljön 

har det ekonomiska handlingssystemet fått stå tillbaka för det sociala inom 

arbetsrätten.
14

 Konflikter mellan olika handlingssystem finns inom flera 

rättsområden, bland annat arvsrätten.  

 

1.7.2 Normativa grundmönster 

Anna Christensens teori om normativa grundmönster handlar om hur sociala 

normer och värderingar påverkar rättsutvecklingen. Genom social 

samverkan mellan människor har sociala normer tagit form och vissa av 

dessa normer har sedermera upptagits och blivit juridiska regler.
15

 Det 

område Anna Christensen studerade är den sociala dimensionen, inom detta 

ryms familjerätt, arbetsrätt, hyresrätt och socialrätt.
16

 När Anna Christensen 

studerade dessa rättsområden kunde hon urskilja mönster i rätten som var 

återkommande, dessa kallade hon för normativa grundmönster. Det 

gemensamma med dessa mönster är att de uppfattas som handlingsregler för 

invånarna i samhället och är en del av människors medvetande. Men precis 

som i Håkan Hydéns handlingssystem kan dessa handlingsmönster komma i 

                                                 
14

 Hydén (2002) s. 198ff.  
15

 Christensen (1996) s. 522.  
16

 Christensen (1996) s. 525.  
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konflikt med varandra och kommer då att påverka rättsutvecklingen. Vid 

studiet av den sociala dimensionen identifierade Anna Christensen tre 

normativa grundmönster. Mönstren har namnen skydd för etablerad 

position, marknadsfunktionella mönstret och rättvis fördelning.
17

 

 

1.7.3 Juridik och normativa grundmönster 

Normativa grundmönster återspeglas i juridiken och skapar olika poler 

genom att attrahera eller repellera varandra. Beroende på hur stark påverkan 

de olika polerna får, påverkar de den rättsliga utvecklingen under en 

tidsperiod. Ingen av polerna kommer ensam att styra utvecklingen under 

denna period, utan istället kommer det hela tiden att vara en mix mellan 

dessa olika poler. Beroende på vilket mönster som är ledande inom 

samhällets normer och värderingar kommer regleringen att röra sig mot den 

polen.
18

 Inflytandet från mönstren är också beroende på vad lagstiftaren vill 

uppnå med lagstiftningen. Beroende på vilka värderingar och vilket 

samhälle som är målet kommer den rättsliga regleringen att flytta sig mot 

någon av polerna. De tre grundmönstren kan ses representera vars ett hörn i 

en triangel. Inuti denna triangel rör sig laglottssystemet med äganderätten 

och den lika arvsrätten för bröstarvingar. Beroende på vilket grundmönster 

som är starkast för tillfället kommer regleringen att röra sig mot det hörnet, 

med påverkan från de andra grundmönstren.
19

 

 

1.7.4 Skydd för etablerad position 

Grundmönstret skydd för etablerad position karakteriseras av att det utgör 

ett skydd för en redan uppnådd position i samhället. Skyddets funktion 

syftar till att personen eller släkten ska kunna hålla sig kvar på en uppnådd 

position. Exempel på skydd för etablerad position är anställningsskyddet 

inom arbetsrätten och besittningsrätten för en hyreslägenhet. Skydd för 

                                                 
17

 Christensen (1996) s. 527ff. 
18

 Hydén (2002) s. 220. 
19

 Norberg (2002) s. 20ff. 
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etablerad position är ett konservativt grundmönster och utgör ett hinder mot 

förändringar. Skyddet gynnar inte den som ännu inte uppnått positionen, 

exempelvis fått en anställning eller ett hyreskontrakt.
20

 Snarare kan skyddet 

göra det indirekt svårare att skaffa ett arbete eller en lägenhet. 

  

En av de starkaste delarna i detta mönster är äganderätten. Äganderätten är 

en statisk och konservativ del av skydd för etablerad position. Egendom ska 

bevaras och beskyddas, en plikt att vårda och bruka egendomen är ofta 

knuten till innehavaren. Äganderätten är ett slags förvaltarskap.
21

 

 

1.7.5 Marknadsfunktionella mönstret 

Ett annat normativt mönster Anna Christensen har identifierat, är det 

marknadsfunktionella mönstret. Detta normativa mönster skiljer sig från 

skydd för etablerad position genom att det är ett dynamiskt mönster som vill 

skapa omfördelning och en förändring av de uppnådda positionerna i 

samhället. Detta mönster består av äganderätten, det fria avtalet och 

näringsfriheten. Till skillnad mot den konservativa äganderätten i skydd för 

etablerad position, ger den dynamiska äganderätten en möjlighet att genom 

avtal sälja eller på annat sätt avyttra egendom.
22

 Äganderättsbegreppet inom 

det marknadsfunktionella mönstret förknippas starkt med det 

marknadsekonomiska samhälle vi har idag.
23

 

 

Det marknadsfunktionella mönstret kommer ofta i konflikt med skyddet för 

etablerad position.
24

 Mönstret skapar en rörlighet där personer genom avtal 

kan förändra sin position, medan skydd för etablerad position vill bevara 

positioner i samhället och förhindra att någon förlorar sin status. Det 

marknadsfunktionella tänket kännetecknas av att det ska råda avtalsfrihet 

                                                 
20

 Christensen (1996) s. 528f. 
21

 Christensen (1996) s. 532f. 
22

 Christensen (1996) s. 532. 
23

 Hydén (2002) s. 222. 
24

 Christensen (1996) s. 529.  
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och genom detta kommer samhället bli effektivare och kunna uppnå ett 

högre välstånd.
25

 

1.7.6 Rättvis fördelning 

Grundmönstret rättvis fördelning handlar inte bara om formell rättvisa, det 

kan även handla om materiell rättvisa eller liknande princip för rättvisa.
26

 En 

omfördelning av egendom är något som kan vara nödvändigt enligt 

grundmönstret, syftet ska vara att uppnå någon form av rättvisa. 

Rättvisetänket finns även i de två tidigare nämnda grundmönstren. I skydd 

för etablerad position kännetecknas rättvisa av att det redan råder en rättvis 

situation och att denna ska bestå, är den inte rättvis hade den inte varit värd 

att bevara. I det marknadsfunktionella mönstret är fördelningen rättvis 

eftersom marknaden säger att den är rättvis, med utgångspunkten att det 

finns en väl fungerande marknad.
27

 

  

Rättvis fördelning är ett mönster som haft en stark ställning politiskt i 

Sverige genom det långvariga socialdemokratiska styre som har varit.
28

 Till 

exempel kännetecknas sjukvården i vårt land av rättvis fördelning. Oavsett 

inkomst ska medborgare ha tillgång till service för sitt liv och hälsa. En 

koppling mellan betalningsförmåga och sjukvård (det marknadsfunktionella 

mönstret) eller mellan sjukvård och uppnådd social ställning (skydd för 

etablerad position), skulle anses oacceptabelt av flertalet medborgare.
29

 

Behovet är det som ska avgöra tillgången till sjukvårdens service. 

 

                                                 
25

 Norberg (2002) s. 21. 
26

 Christensen (1996) s. 535. 
27

 Norberg (2002) s. 21f. 
28

 Christensen (1996) s. 535. 
29

 Christensen (1996) s. 22. 
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2 Laglottssystemets utveckling 

2.1 Medeltid 

Under medeltiden var en av principerna inom den svenska rätten att 

bröstarvingar hade rätt till del av arv. Bröstarvingar skulle alltid kunna räkna 

med att ärva föräldrarna, även om arvlåtaren upprättat testamente var det 

inte möjligt att göra barnen arvlösa. Endast speciella situationer kunde göra 

att barn blev fråntagna rätten att ärva och därmed bli arvlösa.
30

 Sådana 

situationer kunde uppstå vid infamia (vanära, skändligt beteende), exempel 

på infamia kunde vara om arvtagaren hade vanärat sina föräldrar genom att 

slå eller förtala dem. Ytterligare möjlighet att göra någon arvlös var ifall de 

lämnade den lutherska tron eller om man tog livet av arvlåtaren.
31

  

 

2.1.1 Släkten och individen 

Arvsrätten i det medeltida Sverige var anpassad efter jordbrukssamhället 

och den betydelse jordägande hade för släktens sociala och ekonomiska 

ställning. Ägandet av jord var ett bevis på status, försvann jorden ur släkten 

ägo minskade släktens status. Jordägande handlade inte endast om status 

och försörjning, den gav även politisk och ekonomisk makt. För att kunna 

behålla den uppnådda statusen och makten var det viktigt att jorden hölls 

kvar inom släkten.
32

 Med dessa faktorer i åtanke skapades den äldre 

arvsrätten i Sverige.
33

 

 

Släkten hade rätt till jorden och individen ansågs låna den av tidigare 

generationer för att sedermera överlåta den till framtida generationer. 

Individen ansågs inte vara ägare av jorden, utan ägarna det var släkten. 

                                                 
30

 Trolle Önnerfors (2013) s. 177. 
31

 Trolle Önnerfors (2010) s. 214. 
32

 Trolle Önnerfors (2013) s. 170. 
33

 Hafström (1975) s. 109.  
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Uppsplittring av egendomen skulle undvikas och framtida generationer 

skulle kunna dra nytta av det tidigare generationer hade ackumulerat. 

Släktens möjlighet att förhindra försäljning av jord bestämdes av 

bördsrätten. För att undvika uppsplittring av jorden skulle släkten först och 

främst erbjudas att köpa jorden ifall den skulle avyttras. Denna rätt bestod 

ända fram till 1800-talet.
34

 

 

2.1.2 Utmaningen från kyrkan 

Under 1200-talet gjorde testamentet intåg i den svenska arvsrätten. Att 

undanhålla arv från sina släktingar var något som tidigare inte hade ansetts 

vara godtagbart, men genom kyrkligt inflytande blev testamente en del av 

arvsrätten. Donationer till kyrkan genom testamente från arvlåtare, gav 

kyrkan möjligheter att utöka sina tillgångar och därmed öka sin ekonomiska 

och politiska makt.
35

 Testator kunde enligt den då rådande uppfattningen 

korta sin tid i skärselden genom gåvor till kyrkan. Detta startade en 

maktkamp mellan det världsliga med släktingar på ena sidan och det andliga 

med kyrkan på andra sidan. Enligt kyrkan skulle kanonisk rätt råda och 

därmed testationsfrihet, med undantag för den lott som skulle tillfalla 

bröstarvingarna. Kyrkans syn på arvsrätten var att Kristus skulle bli 

ytterligare en enhet vid fördelning av arvet. Målet var inte att kyrkan skulle 

ta över hela arvet, utan fanns en son så skulle Kristus räknas som den andra, 

fanns det två söner skulle Kristus räknas som den tredje och så vidare.
36

 

Konflikten bestod under lång tid framöver och innebar bland annat att 

Magnus Erikssons Landslag (MELL), inte innehöll någon kyrkobalk.
37

  

 

För att stärka släktens kontroll över jorden och undvika att den 

testamenterades till kyrkan tillkom under medeltiden systemet med arvejord 

och avlingejord. Arvejord var jord en person fått till sig genom arv, medan 

avlingejord var jord som anskaffats på annat sätt än genom arv, till exempel 

                                                 
34

 Trolle Önnerfors (2010) s. 142f. 
35

 Hafström (1975) s. 129. 
36

 Trolle Önnerfors (2013) s. 178. 
37

 Trolle Önnerfors (2013) s. 175. 
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genom köp eller gåva. Till skillnad mot arvejorden fick avlingejord avyttras, 

ägaren disponerade fritt över denna jord och kunde till exempel testamentera 

bort den. Anledningen till att avlingejord fick testamenteras bort var att 

arvlåtaren ansågs ha lagt ner både tid och arbete på att anskaffa jorden, 

arvlåtaren skulle därmed också kunna själv få avgöra vad som skulle ske 

med egendomen under livet och efter döden. Huvudregeln med arvejord var 

att den inte fick testamenteras bort. Detta förhindrade att det skedde 

testamentering till kyrkan, vilket skulle beröva släkten på egendom. Till 

skillnad mot avlingejord hade arvlåtaren fått arvejorden utan att lägga ner 

någon ansträngning, och skulle därmed inte heller kunna testamentera bort 

den till utomstående. Arvejordsystemet blev ett effektivt system för att 

förhindra att egendomar lämnade släktens kontroll.  Medan arvejord och 

avlingejord hade stöd i MELL och KrLL fanns det inget stöd för detta 

system i stadslagarna, vilket innebar ett problem när regeln skulle tillämpas 

för de grupper som löd under stadslagarna.
38

 

 

2.1.3 Lika och olika arvsrätt för bröstarvingar 

I de första svenska landskapslagarna fanns bestämmelser att döttrar skulle 

ärva hälften så mycket som söner. Detta var ett arv från Birger Jarls arvslag 

som kom under mitten av 1200-talet. Skillnader i arvsrätten mellan söner 

och döttrar hade förklarats med att man ville undvika att jordegendomarna 

skulle splittras för mycket. Söner sågs oftast som de naturliga arvtagarna till 

gården och därmed skulle de ärva största delen. Till skillnad mot 

landsbygden fanns det bestämmelser i stadslagarna som innebar att döttrar 

och söner skulle ha lika lott vid arv. Denna skillnad berodde troligen på den 

inverkan hansan hade haft under medeltiden. Jordägande ansågs inte heller 

lika viktigt för präster och borgare som lydde under stadslagen. Den 

ekonomiska och sociala positionen för dessa grupper byggde på andra 

variabler än jordägande.
39
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39
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2.2 1600- och 1700-tal 

Det svenska 1600- och 1700-talet kännetecknas inte bara av krig, 

stormaktsplaner och enväldiga kungar. Upplysningen, rationella 

naturrättsförespråkare och en begynnande industrialisering i Europa 

kommer fram under denna tid och utmanar den svenska arvsrätten. 

2.2.1 Naturrätt och äganderätt 

Under 1600-talet tog den rationella naturrätten sin form och 

naturrättsförespråkare såsom Samuel Pufendorf och John Locke betonade 

vikten av individuell äganderätt och avtalsfrihet. Nya tankar i samhället och 

en ökad handel gjorde att det behövdes en större tydlighet kring begreppet 

äganderätt.
40

 

 

Den förändrade synen på äganderätt och avtalsfrihet gjorde att testamentet 

ökade i användning. Individer försökte med hjälp av jurister att undkomma 

släktens rättigheter och krav att ta del av arvet. En av de saker som uppkom 

under denna tid var fideikommissinstitutet. Detta utnyttjades till stor del av 

adeln och gav dem möjlighet att undvika delning av sina egendomar, både 

gällande lös och fast egendom. Med hjälp av ett fideikommissbrev 

fastställdes en successionsordning som skulle gälla i framtiden. Manliga 

arvingar i rakt nedstigande led var oftast arvtagare till egendomen och 

behövde inte dela arvet med de andra bröstarvingarna.
41

 

 

För att bringa ordning i arvsrätten och formen på testamente kom 1686 års 

testamentsstadga.
42

 Synen på släktens rätt att ärva var fortfarande stark i 

folkets medvetande. Svea hovrätt skrev i sitt betänkande att den som inte 

lämnade arv till sina avlingar ansågs vara värre än en hedning, knappast 

någonstans i Europa kunde det anses vara tillåtet att förbise sina barn. Svea 

hovrätt argumenterade ändå både för och emot den rådande arvsrätten. 

                                                 
40

 Trolle Önnerfors (2010) s. 144f. 
41

 Trolle Önnerfors (2013) s. 176. 
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Bland annat uttryckte de oro över att barnen skulle förlora respekt till sina 

föräldrar om de på förhand visste att de skulle få ta del av arvet föräldrarna 

lämnade efter sig. Samtidigt var hovrätten orolig över att barnens framtida 

arv skulle fördelas helt efter föräldrarnas godtycke om det inte reglerades av 

en laglott. Det bästa enligt Svea hovrätt var ifall det rådde en balans mellan 

dessa två ytterligheter. En del av arvet skulle kunna testamenteras bort, 

samtidigt som en del skulle vara laglott.
43

 Någon förändring blev det inte, 

utan arvejordssystem och bördsrätt fortsatte att användas. 

2.2.2 Tankar om lika arvsrätt 

Under denna tid skedde även en diskussion om att införa lika arvsrätt mellan 

söner och döttrar, dock var motståndet så starkt att det inte blev aktuellt. 

Motståndarna menade på att söner gick ut i krigen och med blod och svett 

tjänade kungen, medan döttrarna saknade de gåvor som krävdes för tjänst i 

krig. Sönerna kom hem till gården efter kriget, kanske med skador för livet 

på hälsan, och att inte ha rätt till större del av arvet ansåg adel och bönder 

inte var rimligt. Förespråkarna av lika arvsrätt menade att kvinnan tog hand 

om hus och hem under tiden mannen var i krig, detta var lika viktigt. 

Osämjan under diskussionerna gjorde att det aldrig kom något förslag om 

lika arvsrätt.
44

 En av de stora motståndarna var också den dåvarande kungen 

Karl XI. Skillnaderna mellan könen bestod i 1734 års lag men diskussionen 

hade startat och upplysningens tankar om likhet inför lagen började lyftas i 

Sverige.
45

 

 

2.3 1800-talet 

Under 1700-talets upplysningstid höjdes röster för individens rättigheter och 

att alla skulle vara lika inför lagen. Liberala tankar ville ha jämställdhet och 

att rådande maktordning i samhället skulle försvinna. Detta i symbios med 
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industrialiseringen på 1800-talet gjorde att den gamla samhällsordningen 

med ståndssamhället började falla ihop.
46

 

 

2.3.1 Arvejordsystemet försvinner 

Under 1800-talets mitt började det nya moderna samhället ta form och 

kritiken ökade mot de begränsningar systemet med arvejord och avlingejord 

medförde. Stora förmögenheter var bundna i jordegendomar och dessa var 

svåra att utnyttja för att kunna göra affärer. Den ökande handeln både 

nationellt och internationellt medförde ett behov av att kunna omsätta 

jordegendomar och få loss kapital. Statsmakten insåg problemet och 

arvejordssystemet avskaffades genom kunglig förordning 1857. Liberala 

tongångar förespråkade även att det skulle vara upp till var och en vad den 

ville göra med sina egendomar. En kompromiss mellan det gamla sättet och 

det nya kom till uttryck i laglottssystemet. Testator fick fritt disponera sin 

egendom och testamentera bort den, med undantag om det fanns 

bröstarvingar. Hälften fick då lov att testamenteras bort, och den andra 

halvan skulle tillfalla bröstarvingarna. Skillnaderna mellan stad och 

landsbygd försvann och det blev samma arvsrätt oavsett var du bodde eller 

vilket stånd du tillhörde.
47

 

 

2.3.2 Lika arvsrätt 

Det under 1800-talet nya lagverket Code civil från Frankrike var en produkt 

av de liberala strömningar som fanns i Europa. I Sverige visade sig de 

liberala tankegångarna vid riksdagen 1809-1810. Ett flertal motioner om 

lika arvsrätt mellan söner och döttrar behandlades. Motståndare till denna 

förändring i arvsrätten var adel och bönder, deras oro var att landegendomar 

skulle splittras upp i för små enheter. Släktens position skulle försämras 

med en förlust i ekonomisk och politisk makt och därmed resultera i en 
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sämre social position i samhället. De grupper som förespråkade den lika 

arvsrätten hade olika argument för sina åsikter. Huvudargumentet var dock 

att lika arvsrätt handlade om rättvisa och likhet inför lagen. Men även 

möjligheten att försvaga adelns position var ett argument som lyftes fram av 

de andra stånden. Ståndssamhället skulle kunna brytas ned utan en blodig 

revolution som skett i Frankrike några årtionden tidigare. Beslutet blev att 

en lagrevision skulle ske och 1811 tillsattes en lagkommitté.
48

 

 

1826 kom lagkommittén med förslaget till ny civillag. Ett av förslagen var 

att arvsrätten skulle präglas av jämlikhet, män och kvinnor skulle ärva lika. 

De värderingar som en gång i tiden legat till grund för nuvarande fördelning 

mellan könen hade inget berättigande i det nya samhälle som höll på att ta 

form. Släktens framtid och status var inte längre sammankopplad med 

ägande av jord. Liberala tankar om jämställdhet vägde tyngre än att framtida 

generationer skulle säkra sin försörjning. Motståndet från adel och bönder 

var fortsatt hårt. De två stånden hade stöd av Högsta domstolen som också 

hade en konservativ syn. Efter en lång tids betänkande kom Högsta 

domstolens svar på lagkommitténs förslag 1832, med röstsiffrorna 4 mot 3 i 

Högsta domstolen hade förslaget röstats ner. Högsta domstolen stödde sig 

på den historiska skolan där rätten skulle spegla de traditioner och 

värderingar som fanns i samhället. De nedärvda traditionerna skulle värnas 

och speciellt när det kom till arvsrätten skulle förändringar ske långsamt.
49

  

 

1844 besteg Oskar I tronen och han var mer positivt inställd till förändringar 

i arvsrätten. I maj 1845 blev det lika arvsrätt mellan söner och döttrar genom 

en kunglig förordning. De andra nordiska länderna införde liknande 

bestämmelser under följande år, men de nordiska länderna var bland de sista 

i Europa att införa lika arvsrätt oberoende av kön.
50
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2.4 1900-talet 

Under 1900-talet sker stora förändringar i Sverige både socialt och 

ekonomiskt. Efter att ha stått utanför två världskrig ökar den svenska 

ekonomin och välfärdsstaten tar form. Medborgarna får det materiellt bättre 

och tillgången till bättre sjukvård gör att vi lever längre. Den sociala 

stigmatiseringen av barn födda utanför äktenskapet bryts och folk börjar 

leva i nya familjekonstellationer.  

 

2.4.1 De behöver inte pengarna 

I SOU 1925:43 presenterade lagberedningen förslag till revision av 

ärvdabalken med fokus på successionsrätten.
51

 Enligt utredningen var 

arvsrätten en naturlig del av folkmedvetandet, medan testamente skulle ses 

som ett undantag. Laglottssystemet ansågs djupt rotat hos folket och 

oomtvistat i det folkliga medvetandet. I detta folkliga medvetande låg att 

kvarlåtenskap naturligt skulle tillfalla bröstarvingar och att det skulle ske 

genom en jämlik fördelning. Ett bevis på detta enligt lagberedningen var det 

låga utnyttjandet av testamente.
52

 Det viktiga i arvsrätten var att det 

skapades en kontinuitet både socialt och ekonomiskt för arvtagare så 

positionen i samhället skulle kunna bibehållas.
53

 Speciellt barn som saknade 

försörjning skulle kunna försörja sig en tid på det arv de fick ut efter 

arvlåtaren. Två syften skyddades av laglotten, det första var att bröstarvingar 

skyddades mot att större delen av arvet skulle gå till utomstående. Det andra 

syftet var att säkra att bröstarvingar ärvde till viss del lika.
54

 1928 bekräftade 

departementschefen detta genom att i propositionen skriva att laglotten 

utgjorde kärnan i släktskapet mellan arvlåtare och arvtagare.
55
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Bland de som var motståndare till laglotten och förordade en testationsfrihet 

fanns olika meningar. En del ansåg att total testationsfrihet skulle råda. Enda 

undantaget från testationsfrihet skulle vara den del av kvarlåtenskapen som 

behövdes för barns underhåll och utbildning. En annan del förordade en 

relativ testationsfrihet. Den relativa testationsfriheten skulle möjliggöra för 

arvlåtaren att kunna fördela arvet mellan arvingarna. Genom att det gjordes 

möjligt att fördela arvet mellan arvingar, skulle det gå att undvika delning 

av mindre jordbruk, industrier och liknande.
56

 Inga av dessa tankar vann 

gehör i propositionen där problemen med fabriker och mindre jordbruk inte 

ansågs tillräckligt stora för att det skulle medföra anledning att förändra 

laglottssystemet.
57

 

 

I utredningen från 1981 ansågs samhällsförändringen under de senaste 50 

åren vara så stor att funktionen med laglottssystemet inte längre var aktuellt. 

I det samhälle som växt fram i Sverige efterlämnades det inte särskilt ofta 

underåriga barn och barn som inte kunde försörja sig. Medellivslängden 

hade ökat och barnen var oftast vuxna och kunde försörja sig själv när 

arvlåtaren avled. Detta i kombination med att vi skaffade färre barn gjorde 

att laglottssystemet inte gjorde lika stor nytta som det gjort under tidigare 

perioder. Om det efterlämnades underåriga barn, utgick det barnpension och 

inte sällan fanns det försäkringar av olika slag som utföll. En större del av 

arvet gick därmed till respektive barn eftersom det var färre som delade på 

det. Testamente användes inte i någon större utsträckning och i de fall 

testamente användes var det till förmån för efterlevande make. Ett av två 

syften med laglottssystemet var att säkra kvarlåtenskap för bröstarvingar. 

Eftersom testamente upprättades i liten utsträckning för utomstående, fyllde 

det syftet inte längre någon funktion. Den fria testationsrätten ansågs inte 

vara ett hot mot bröstarvingarna, därmed ansågs inte det syftet vara något 

skäl för att laglottssystemet skulle finnas kvar.
58
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2.4.2 Det handlar om känslor 

Några förslag till förändring i arvsrätt mellan bröstarvingar fanns inte i 

utredningen 1925. Två syften fanns med laglottsskyddet och ett av dem var 

att säkra att arv fördelades jämlikt mellan arvingar. Att göra möjligheterna 

större för ett barn att ärva, skulle enligt lagberedningen kunna vara stötande 

för rättskänslan hos stora delar av befolkningen. En större testationsfrihet 

skulle kunna innebära att testator gynnade vissa av sina bröstarvingar 

framför andra.
59

 

  

Under åren fram till nästa stora utredning 1981 utökades vilka som skulle 

ingå i gruppen bröstarvingar. I slutet av 60-talet och början av 70-talet fick 

barn födda av ogift mor full arvsrätt efter fadern och hans släkt, även 

adoptivbarn fick full arvsrätt efter adoptivföräldrarna.
60

 

 

I utredningen 1981 diskuterades även det andra syftet om lika arvsrätt 

mellan bröstarvingar. Efter att ha kommit fram till att det första syftet inte 

längre fyllde sin funktion ifrågasattes även om det andra syftet fyllde någon 

funktion längre. Möjligheten fanns redan att skapa en ojämlik fördelning 

mellan bröstarvingar genom att skriva testamente. Om det fanns två 

bröstarvingar var det möjligt att testamentera så den ena bröstarvingen 

skulle få tre fjärdedelar, medan den andra arvingen endast skulle ha rätt till 

sin laglott som var en fjärdedel av kvarlåtenskapen. De argument som 

tidigare använts, att testationsfriheten inte skulle kunna användas som 

påtryckningsmedel mot bröstarvingar för val i livet, menade utredningen 

inte var tillräckliga med tanke på den ojämlikhet ett testamente kunde skapa. 

Att laglotten fanns kvar berodde mer på att den tilltalade det känslomässiga 

planet än det värdemässiga enligt utredningen. Det känslomässiga var att en 

bröstarvinge aldrig skulle behöva känna att den inte fick del i 

kvarlåtenskapen.
61

 Inte heller det andra syftet ansågs längre ha någon 

funktion enligt utredningen. Tiden ansågs nu mogen för att avskaffa 
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laglottsystemet. De argument till laglottssystemets införande som fanns när 

det tillkom hade väsentligt tappat i styrka och hade inte den funktion de 

hade haft en gång i tiden.  

 

Det fanns skiljaktiga meningar i utredningen. Det nya samhället med nya 

familjebildningar och ökande antal skilsmässor ansågs bidra till att förlorad 

kontakt ökade mellan förälder och barn. Det känslomässiga bandet 

minskade till den gamla familjen och arvlåtaren ansågs bli mer intresserad 

av att gynna barnen från det sista förhållandet. Testationsfrihet skulle 

därmed i första hand utnyttjas till att göra barn från tidigare förhållanden 

arvlösa. Denna fara ansåg de även fanns med barn som var adopterade. En 

del adoptioner hade varit mindre lyckade och det hade visat sig genom att 

det ansökts om hävande av adoption. Även om möjligheten till hävande av 

adoption var borta ansåg de skiljaktiga att möjligheten till att göra 

adopterade arvlösa skulle utnyttjas istället. Hade man satt barn till världen 

så skulle man också ta ansvar för dem och inte göra dem arvlösa. 

Familjeband behövde stärkas och inte försvagas.
62

  

 

2.4.3 Vi fortsätter som förut 

När proposition 1986/87:1 lades fram var det de skiljaktigas synpunkter det 

tagits fasta på, även de flesta remissinstanser var emot ett avskaffande av 

laglottssystemet. Grunden för att behålla laglottssystemet var den 

ekonomiska och sociala samhörighet som normalt ansågs råda mellan 

släktingar. Det skapade en rättvisa mellan bröstarvingar och dessa var 

naturliga arvtagare till kvarlåtenskapen. Departementschefen höll med om 

att det första syftet med laglottssystemet inte längre var aktuellt. Det låga 

antal testamenten som skrevs gjorde att skyddet mot utomstående arvtagare 

inte hade någon större betydelse. Däremot var det andra syftet, att det skulle 

råda rättvisa mellan bröstarvingar, fortfarande starkt i folks medvetande. 

Föräldrar skulle inte kunna gynna den ena bröstarvingen framför den andra 
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på grund av att livsval hos bröstarvingen inte fallit föräldrarna i smaken. Ett 

avskaffande av laglotten ansågs också kunna drabba barn till arvlåtaren som 

inte var gemensamma med kvarlevande make. Bristande kontakt eller 

påverkan från den nya familjen kunde påverka arvlåtaren till att göra barn 

från tidigare äktenskap eller förhållande arvlösa. Bara drygt 10 år hade 

passerat sedan reformen med arvsrätt efter fadern och dennes släkt för barn 

där föräldrarna inte var gifta. Denna reform hade ännu inte slagit igenom i 

det allmänna medvetandet och därmed var tiden inte mogen för att ta bort 

det skydd laglotten innebar för dessa barn. Ett annat problem var att den 

nordiska rättslikheten skulle försvinna. Laglotten fanns kvar i de andra 

nordiska länderna, där det inte heller skedde någon diskussion om dess 

avskaffande.
63

 

 

De motioner som kommit in till riksdagen under de senaste åren har 

besvarats av civilutskottet. Utskottet har i sina betänkande hänvisat till de 

argument som tidigare utredningar har kommit fram till. Laglottssystemet 

ska finnas kvar och anledningen är att det skyddar särkullbarn och 

förhindrar att dessa missgynnas.
64
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3 Analys  

3.1 Från släkt till individ 

Medeltiden i Sverige var en period på nästan 400 år. Arvsrätten under denna 

period var relativt konstant, släkten var det primära och skyddet för 

etablerad position var ett tydligt framträdande mönster. En konservativ syn 

på äganderätten fanns under hela medeltiden, trots utmaning från den 

kanoniska rätten. Kyrkan försökte införa en mer dynamisk syn på 

äganderätten genom att förespråka testationsfrihet. Anledningen var den 

ökade makt kyrkan försökte uppnå i samhället genom större jordegendomar. 

Trots sina försök lyckades inte kyrkan bryta den konservativa synen på 

äganderätten, utan under hela medeltiden var skyddet för etablerad position 

stark. Familj och släkt och deras framtida position ansågs viktigare än att 

arvlåtaren skulle kunna korta sin tid i skärselden. Arvejordssystem och 

bördsrätt infördes för att släkten skulle ha kontroll över tillgångarna och 

hindra individen från att sälja eller testamentera bort dem. 

 

Under 1600- och 1700-talet fortsatte den konservativa äganderätten att vara 

stark. Den rationella naturrätten och dess förespråkare introducerade en ny 

individuell syn på äganderätten, men den fick inget genomslag. En stor 

revision av arvsrätten skedde av Svea hovrätt men några förändringar av 

arvsrätten blev det inte. Både bördsrätt och arvejordssystemet bestod och 

grundmönstret skyddet för etablerad position var fortfarande lika starkt. Det 

marknadsfunktionella mönstret med den dynamiska äganderätten hölls 

effektivt tillbaka av de konservativa krafterna. 

  

De stora förändringarna i arvsrätten kom under mitten av 1800-talet. 

Liberala idéer i kombination med industrialisering och ökad handel med 

omvärlden gjorde att arvsrätten behövde förändras. Handel skulle 

underlättas och då gick det inte att ha stora förmögenheter låsta i 

jordegendomar. Kapitalismen och marknadsekonomins framväxt bidrog till 
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att det marknadsfunktionella mönstret blev starkare. I och med avskaffandet 

av arvejordssystemet och bördsrätten försvann delvis den konservativa syn 

på äganderätten som funnits sedan tidig medeltid. Den rättsliga utvecklingen 

gick mot polen med det marknadsfunktionella mönstret och den dynamiska 

äganderätten. Arvlåtaren blev fri att testamentera sina tillgångar, förutom att 

hälften skulle tillfalla bröstarvingar om det fanns några. Anledningen till att 

den konservativa äganderätten fanns kvar var för att säkra bröstarvingars 

position i samhället. Äganderätten i laglottssystemet placerade sig mellan 

polerna skyddet av etablerad position och det marknadsfunktionella 

mönstret. 

 

Under första delen av 1900-talet ansågs skyddet av etablerad position 

fortfarande vara en viktig del av syftet med laglotten. Arvlåtaren skulle inte 

fritt kunna fördela kvarlåtenskapen genom testamente eftersom 

bröstarvingar skulle kunna behålla sin position i samhället. Arvet fanns för 

att säkra överlevande barns möjligheter till försörjning och utbildning. Efter 

andra världskriget genomfördes en snabb utbyggnad av välfärden i Sverige 

och det första syftet med laglotten tappade i funktion. När senaste 

utredningen om laglotten kom 1981 ansågs inte syftet med skydd av 

etablerad position längre fylla någon funktion, något som stöddes av 

departementschefen i propositionen som kom några år senare. Trots detta 

bestod den konservativa äganderätten och det av skäl jag återkommer till 

längre fram.  

 

3.2 Rättvisa framför allt 

Bröstarvingars rätt till arv var konstant under medeltiden. Söner sågs som de 

naturliga arvtagarna och arvsrätten var anpassad efter det syftet. Endast 

enligt stadslagen rådde det lika arvsrätt mellan könen. Skälet var inte något 

rättvisetänk, utan insikten att det inte finns stora tillgångar i form av mark. 

Någon rättvis fördelning var det inte tal om under denna tid utan där det 

fanns stora egendomar var det tydligt att sönerna skulle ärva den större 
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delen. Skyddet för etablerad position var starkt och släkten skulle skyddas. 

Lika arvsrätt ansågs innebära större uppsplittring av egendomarna, och 

målet var att det skulle undvikas. Döttrar ärvde lika som söner i städer och 

hälften av söner på landbygd, trots det var rättvis fördelning ett svagt 

grundmönster under medeltiden. 

  

Lika arvsrätt mellan söner och döttrar började diskuteras under slutet av 

1600-talet, men någon förändring blev det inte. Istället infördes bland annat 

fideikommissinstitutet som försämrade den lika arvsrätten. Istället för att 

bröstarvingar skulle dela på tillgångarna kunde arvlåtaren låta arvet gå 

vidare efter en förutbestämd successionsordning. Successionsordningen 

innebar oftast att äldsta sonen ärvde och tog över tillgångarna som fanns i 

gård och jord. Kvinnliga bröstarvingar var inte längre garanterade att få ut 

hälften av de manligas del. Skyddet för etablerad position var fortsatt 

mycket stark och grundmönstret rättvis fördelning blev svagare. 

   

Precis som med äganderätten kom den stora förändringen av lika arvsrätt 

under mitten av 1800-talet. De liberala tankar som spridit sig i samhället var 

med och påverkade ett införande av lika arvsrätt mellan söner och döttrar. 

Även skillnader i arvsrätt som funnits sedan medeltiden mellan stad och 

landsbygd försvann. När urbanisering och industrialisering tryckte på och 

började forma det nya samhället, ansågs inte de gamla värderingarna om 

fördelning av arv mellan bröstarvingar ha något värde. Förutom att ett 

modernt samhälle skulle kännetecknas av likhet inför lagen och därmed lika 

arvsrätt för bröstarvingar, fanns andra politiska skäl bakom lika arvsrätt. 

Möjligheten för de andra stånden att bryta adelns maktposition i samhället 

var också ett tungt vägande skäl för lika arvsrätt.  

 

Under 1900-talets andra halva fortsatte grundmönstret rättvis fördelning att 

växa i styrka. Gruppen som kunde kalla sig bröstarvingar blev större och 

grupper som inte tidigare fått ärva hade nu rätt till det. Skyddet för etablerad 

position ansågs ha förlorat sin funktion, det handlade istället om att skapa en 

rättvis fördelning. Nya familjekonstellationer tillkom, detta skapade en oro 
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för att bröstarvingar från den sista familjen skulle gynnas framför 

bröstarvingar från tidigare förhållanden. Den rättvisa fördelningen handlade 

inte längre bara om kön, utan att säkra att inte vissa grupper uteslöts från 

arv. En av anledningarna till att rättvis fördelning fortsatte att bli starkt 

under 1900-talet kan vara det som Anna Christensen själv antyder, det långa 

socialdemokratiska styret. Socialdemokraterna hade regeringsmakten från 

1932-1976 och deras syn på rättvis fördelning kan mycket väl ha påverkat 

bröstarvingars lika arvsrätt. Rättvisan handlade inte längre bara om att det 

skulle vara lika mellan könen, utan att fler grupper skulle kunna ta del av 

kvarlåtenskapen. Att någon var adopterad eller född utanför äktenskap 

skulle inte hindra den personen från att få ärva.  

 

 

3.3 Rättvisa eller frihet?  

Trots att syftet med skyddet för etablerad position inte längre anses finnas, 

så har den dynamiska äganderätten inte blivit större och någon ökning av 

testationsfriheten har inte skett sedan 1857. Anledningen är att det andra 

syftet, med lika arv för bröstarvingar fortfarande anses viktigt. Polen rättvis 

fördelning har till stor del påverkat utvecklingen av laglottssystemet under 

1900-talet och de andra polerna har inte lyckats påverka rättsutvecklingen 

och dra den till sig. Tankarna om rättvis fördelning är de som för tillfället 

starkast påverkar laglottssystemet och därmed kan ingen förändring av den 

dynamiska äganderätten ske.  

 

Det marknadsfunktionella mönstret med den dynamiska äganderätten är den 

pol som starkast utmanar rättvis fördelning för tillfället. Arvlåtares frihet att 

få testamentera sina egendomar är ett av de vanligaste argumenten för en 

förändring av laglottssystemet. Men rätten för alla bröstarvingar att kunna få 

del av arv verkar fortfarande starkt i folks medvetande. Kanske är det som 

det skrevs i utredningen 1981, laglottssystemet handlar inte om värde utan 

om känslor. 
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3.4 Sammanfattning 

Synen på äganderätten och bröstarvingars lika arvsrätt har genomgått stora 

förändringar sedan medeltiden. Trots dessa förändringar har grunden inte 

förändrats, bröstarvingar har fortfarande rätt till kvarlåtenskap efter en 

avliden förälder. Denna rätt gäller oavsett hur den sociala kontakten har 

varit mellan arvlåtare och arvtagare under livet. Oavsett vad en bröstarvinge 

gör mot sin förälder så består rätten att få ut sin laglott, det enda undantaget 

är om bröstarvingen tar livet av sin förälder 15:1 Ärvdabalken. 

Utmaningar mot släkt och bröstarvingars rätt att ärva har det funnits under 

alla tider. Testamente, upplysning, industrialisering med mera har försökt 

skapa förändringar. Trots detta har laglottssystemet och arvsrätten 

kännetecknats av långsamma förändringar. Laglottssystemet står nu inför en 

ny utmaning, EU:s nya arvsförordning 650/2012 som trädde i kraft under 

2015.
65

 De nya reglerna från EU gör att det är hemvist som ska avgöra 

vilket lands arvsregler som gäller, till skillnad mot tidigare när svenska 

arvsregler gällde alla svenska medborgare. En övergång från nationalitets 

till domicilprincipen. En möjlighet kommer att finnas för svenska 

medborgare att undvika laglottssystemet och istället ha ett land med 

testationsfrihet som hemvist. Något som kan innebära en tillbakagång för 

polen rättvis fördelning. Om det kommer att utnyttjas ska bli intressant att 

följa. 

                                                 
65

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och 

verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett 

europeiskt arvsintyg 
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