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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar den rättsliga situationen kring laglottsskyddet. Syftet 

med uppsatsen är att utreda laglottens funktion i dagens samhälle, är regeln anpas-

sad efter dagens rättsliga behov? För att genomföra denna undersökning har för-

fattarna analyserat det rättsliga läget i enlighet med den rättsdogmatiska metoden. 

Tyngd har lagts särskilt på lagtext men även motioner och doktrin har spelat en 

viktig roll. 

Laglotten infördes i det svenska systemet redan på 1800-talet. Dess främsta syfte 

var då att säkerställa ett efterarv för den avlidnes bröstarvingar. På den här tiden 

dog de flesta i ung ålder och de barn som efterlämnades var ofta unga och oför-

mögna att själva försörja sig. Idag är det mer ovanligt att den som avlider efter-

lämnar omyndiga barn, oftast dör vi idag i en hög ålder och våra barn är då själva 

redan vuxna. Laglottsskyddet, vilkets innebörd är att viss del av en avlidens arv 

skall tillfalla dess bröstarvingar, hittas idag i 7 kap 1§ ÄB.  

Under de senare åren har ett stort antal motioner och propositioner lagts fram 

med förslag om ett avskaffande av laglotten. Olika skribenter utrycker en åsikt om 

att laglotten är föråldrad och att systemet inte passar in i vårt samhälle. Det menas 

också att laglotten strider emot både egendomsrätten och den avlidnes sista vilja.  

Författarna anser att det behövs en utredning på området, för att fastställa 

huruvida laglotten är föråldrad och ej längre uppfyller sitt syfte, eller om den än 

idag är anpassad till vårt samhälle. Efter en utredning finner författarna att en re-

form av laglotten kan finnas nödvändig.  
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Abstract 
This paper deals with the legal situation surrounding the legal statutory portion. 

The purpose of this paper is to investigate the statutory portions function in our 

society, does the rule fit into today’s society? To carry out this study, the authors 

analyzed the legal situation accordingly to the legal dogmatic method. Emphasis 

has been placed especially on laws but also non-government bills and doctrine. 

The statutory portion was introduced in the Swedish system, as early as in the 17th 

century. Its primary purpose then was to ensure a heritage to the descendants’ 

heirs. At this time most people died at a young age and their children were often 

young and incapable of supporting themselves. Today, it is more unusual to leave 

minor children, and it its more common to die of old age with already adult chil-

dren. The statutory portion, which has as a purpose to ensure that parts of the de-

scendants inheritance shall rightly fall to its heirs, is found today in 7 chapter 1§ 

ÄB . 

In recent years, a large number of non-government bills and government bills has 

been presented with proposals for the abolition of the statutory portion. Different 

writers express their view on the statutory portion as outdated and that the system 

does not fit into our society. Those who find the statutory portion outdated also 

express the meaning that statutory portion stands in conflict against both property 

law and the descendants last will. 

The authors consider the need for an investigation on the matter to determine 

whether the legal portion is outdated and no longer fulfills its purpose, or if it still 

is adapted to our modern society. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle upplöses många familjer på grund av orsaker så som skilsmässa eller 

dödsfall.1 Men familjer splittras även då ett barn inte längre vill ha kontakt med sina föräld-

rar. Antalet barn som säger upp kontakten med sin familj är idag ett mörkertal men det 

framstår vara en allt mer förekommande företeelse.2 Genom 2 kap 1§ ärvdabalken (ÄB) 

(1958:637) har även ett barn som brutit all kontakt rätt till arv efter sina föräldrar. Arvlåta-

ren kan även motsätta sig att föra sitt arv vidare till en bröstarvinge, exempelvis på grund av 

osämja dem emellan. En del av bröstarvinges arv är dock skyddat genom den så kallade lag-

lotten. Med laglotten har lagstiftaren försäkrat sig om att hälften av det arv en bröstarvinge 

vanligen har rätt till inte får testamenteras bort av arvlåtaren.3  

Genom en kunglig förordning år 1857 infördes det så kallade laglottsskyddet.4 Idag hittas 

regeln i 7 kap 1§ ÄB. Den finns till för att skydda bröstarvinges rätt till sin andel av föräl-

derns kvarlåtenskap. Regelns uppkomst motiverades av dåtidens lägre levnadsålder och 

därigenom behovet av ett starkare skydd för de efterlevande. När levnadsåldern var lägre 

efterlämnades ofta småbarn som själva inte kunde hävda sin rätt och ofta var i stort behov 

av det ekonomiska stöd som en bortgången förälders arv kunde ge. Med laglottsskyddet 

önskade lagstiftaren även skipa rättvisa där det fanns fler än en bröstarvinge som skulle ha 

del av arvet.5 

Enligt 2 kap 1§ ÄB ska alla arvtagare ur samma arvsklass få ut lika lott vid arvlåtarens död. 

Det är enligt samma paragraf som bröstarvingarna har bäst rätt till arvet. Den svenska arvs-

rätten följer således blodsbandet och den relation som finns mellan arvlåtare och arvtagare 

har ingen vidare betydelse för fördelningen av kvarlåtenskapen. Ett barn utan någon kon-

takt med sin förälder har större rätt till arvet än annan släkting till den avlidne, oberoende 

av vem som står den avlidne närmst i sociala sammanhang. 

1 SOU 1981:85 s.487. 
2 SOU 1981:85 s.487. 
3 Wickström, Anita och Komujärvi, Unto. Familjerätten – en introduktion. 2 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik 

AB, 2005. s.177. 
4 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.200. 
5 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.111. 
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Under åren har motioner om avskaffandet av laglottsskyddet lagts fram vid ett flertal till-

fällen. Författarna till dessa motioner ifrågasätter gång på gång laglottsskyddets plats i vårt 

rättssystem. Dessa författare uttrycker tankar om att behovet av ett skydd för bröstarvingar 

dels har minskat men framförallt strider mot egendomsrätten; rätten att fritt förfoga över 

sin egendom.6 Skyddet kritiseras även för att utgöra ett hinder för arvlåtare att genom tes-

tamente helt utesluta en avkomling som av någon anledning brutit kontakten eller på grund 

av annan orsak inte är önskad som arvinge. De som ställer sig positiva till att laglotten be-

hålls talar dock om en risk för många och långa arvstvister i det fall laglottsskyddet plockas 

ur vårt rättssystem. Trots att många förslag om avskaffande av laglotten presenterats ge-

nom åren, finns den fortfarande kvar. Bestämmelsen utformades redan i 1857 års förord-

ning och har sedan dess varken tagits bort eller ändrats avsevärt.7 En utredning om 

huruvida laglotten bör behållas som den är, reformeras eller helt tas bort ifrån ärvdabalken 

är enligt författarna av denna uppsats nödvändig. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att fastställa svensk gällande rätt beträffande den i 7 kap 1§ ÄB 

uttryckta laglotten. Vidare belyses den rättspolitiska bakgrunden till laglotten bland annat 

genom att följande frågor besvaras; 

- Fyller laglotten sitt syfte? 

- Vad blir konsekvensen om laglottsskyddet försvinner?  

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen fokuserar på arvsrätt där äktenskap föreligger, varför laglottens påverkan vid 

samboförhållande inte behandlas. Vidare skall laglottens företeelse i internationella sam-

manhang ej tas upp, dock berörs situationen i de nordiska länderna då de nordiska länder-

nas rättslikhet är ett av argumenten för laglottens existens. Störst vikt läggs på en utredning 

av behovet av laglottsskydd i dagens samhälle ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Uppsatsen behandlar inte övriga arvtagare eller utreder testamente mer än översiktligt, då 

detta skulle ta upp allt för mycket plats i uppsatsen. Uppsatsen behandlar ej heller en dju-

6 2 kap 15§ RF. 
7 Saldeen, Åke. Arvsrätt En lärobok om arv, boutredning och arvskifte. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2006 s. 

107. 
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pare bild av vad som händer med laglotten när rätten till arv har förverkats eller hur arvinge 

kan mista denna rätt.  

1.4 Metod och material 
I uppsatsen används den traditionella rättsdogmatiska metoden.8 Detta innebär att syftets 

frågeställning utreds utifrån det svenska rättssystemet, det vill säga enligt gällande rätt. Ar-

betet har även en problemformulerad frågeställning där författarna söker svara på de aktu-

ella problemen. 

Det material som används i uppsatsen utgår främst ifrån den traditionella rättskällehierar-

kin. Detta innebär en genomgång och analys av författningar, förarbeten, prejudikat, svensk 

rättspraxis och doktrin. Vidare ser författarna även över motioner och propositioner lagda 

av riksdagen och regeringen för att belysa frågans aktualitet. Författarna har även använt sig 

av egna och ur litteratur lånade exempel för att illustrera problematiken. 

Rättspraxis används för att utröna hur ofta frågor gällande laglottsskyddet uppkommer i 

svensk rätt. För att ytterligare skapa en bild av det som ligger till för- och nackdel för regeln 

skall debattartiklar av svenska jurister noggrant analyseras och ifrågasättas.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel med underrubriker. Andra kapitlet behandlar den svenska 

arvsrätten. Här redogörs för den legala arvsordningen jämte en presentation av arvslotten 

och laglotten. Tredje kapitlet fokuserar på laglotten och dess innebörd särskilt i förhållande 

till arvtagare, gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. I fjärde kapitlet tas fördelar med 

regeln upp och dess nackdelar behandlas i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet besvaras 

och analyseras författarnas frågeställning gällande laglottens betydelse samt förs ett reso-

nemang om huruvida den bör avskaffas eller inte. I uppsatsens sista kapitel hittas författar-

nas slutsats.  

  

8 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-250. 
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2 Svensk arvsrätt 
För att förstå laglottens fullständiga funktion i samhället krävs det att läsaren har en förstå-

else för hur den svenska arvsrätten är uppbyggd och hur den fungerar. Det här kapitlet ger 

en översiktlig bild över de viktigaste begreppen och de svenska reglerna kring arv och tes-

tamente. 

2.1 Legala arvsordningen 
Den svenska arvsrätten blir aktuell i samband med att någon dör, vilket utlöser den i 1 kap 

1§ ÄB stadgade rätten för den avlidnes arvingar att ta del av arvet. I somliga fall har den av-

lidne lämnat efter sig ett testamente, i den mån testamentet är formellt korrekt enligt 10 kap 

1§ ÄB och inte kränker någons lagstadgade rätt, skall viljan i testamentet följas. I Sverige är 

förekomsten av testamente dock att likna vid en undantagssituation och i majoriteten av 

fallen finns inget testamente. När inget testamente upprättats skall den i lag stadgade arvs-

ordningen följas, om inte dödsbodelägare kommer överens om arvet.9 I svensk rätt bygger 

arvsordningen på släktband, den som står den avlidne närmst genom blodsband är också 

den som står först i rätt att ta del av arvet.10  

2.1.1 Parentelprincipen 

I svensk rätt finns en princip för vem som har bäst rätt att ta arv, den så kallade parentel-

principen.11 Parentelprincipen ger en god överblick över hur arv enligt lag, d.v.s. där testa-

mente saknas, skall fördelas. Alla släktingar delas in i olika arvsklasser där varje klass måste 

vara uttömd innan arvet får gå över i nästa klass.12 Detta kallas successio ordinum. Först att 

ärva är de i första parentelen eller första arvsklassen, bröstarvingarna.13 Detta, bröstarving-

ar, är ett annat namn för biologiska barn och adoptivbarn samt deras avkomlingar, barn, 

barnbarn osv.14 

9 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s. 30. 
10 A.a. s.31. 
11 A.st. s.31. 
12 A.st. s.31.  

13 A.a. s.31-32. 
14 4 kap 8§ FB, 2 kap 1§ ÄB 
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I andra arvsklassen finns föräldrar till den avlidne och föräldrars avkomlingar, alltså den av-

lidnes syskon samt syskonbarn, osv.15 Till sista arvsklassen hör mor- och farföräldrar samt 

deras barn.16 I Sverige har vi inget kusinarv och dessa finns alltså inte med i någon paren-

tel.17  Märkbart är att det inte finns en särskild parentel för make och maka. Dessa placeras 

arvsrättsligt mellan första och andra arvsklass, alternativt över första arvsklass.  

Den speciella situation som gäller beträffande makes arvsrätt beror på existensen av ge-

mensamma bröstarvingar respektive särkullbarn. Ett särkullbarn är endast avkomma till en 

av makarna och kommer alltså ur en annan relation. I Sverige ärver vi våra föräldrar vid de-

ras bortfall.18 För ett särkullbarn innebär det att deras arvsrätt uppstår i samma stund som 

deras förälder går bort, oberoende av ifall föräldern genom omgifte har en make eller maka. 

En gemensam bröstarvinge å andra sidan måste vänta tills båda dess föräldrar, båda makar-

na, avlider innan denne får rätt till sitt arv.19 

20 

2.1.2  Successio ordinum och istadarätten  

I Ärvdabalkens andra kapitel finns de lagrum, nedan återgivna, som påvisar den princip 

som kallas successio ordinum. Av 2 kap 1§ ÄB framgår att det är arvlåtarens barn som står 

15 2 kap 2§ ÄB.   
16 2 kap 3§ ÄB.  

17 A.a. s.36. 
18 3 kap 1§ ÄB. 
19 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s 33. 
20 Hämtad från nationalencyklopedin, datum för publicering: 2011-05-14, 

http://www.ne.se/media/bildsektion/118682 (Hämtad 2014-03-10). 
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först i tur till arvet. ”Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomling-

ar.” 21 

Nästkommande paragraf anger att i det fall bröstarvingar inte finns skall arvet falla till den 

avlidnes föräldrar. Om ej heller någon av föräldrarna är i livet tas arvet av den avlidnes sys-

kon och deras avkomlingar.22 ”Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften 

var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott.”23  

Innebörden av principen är den att innan en parentel är helt tömd på levande arvingar kan 

arvet inte gå vidare ner till nästa parentel och de arvingar som finns där. Det har enligt suc-

cessio ordinum inte någon betydelse om det endast finns en arvinge kvar i första parentelen 

och två i de båda andra arvsklasserna. Den arvinge som finns i den första parentelen har 

rätt till hela arvet, om annat inte föreskrivs genom testamente.24  

Betydelsen av den lagfästa principen kallad istadarätten är den att barn har rätt att ärva i 

sina föräldrars ställe.25 Det vill säga då en förälder som skulle tagit arv är avliden får barnen 

ta arvet i förälderns ställe. Ett exempel: A har ett barn, B som själv har ett barn C. När A 

avlider har B rätt till sin del av arvet. B är dock avliden och därför får C ta B:s andel av 

kvarlåtenskapen. Skulle även C vara avliden men efterlämna barn får dessa ta del av A:s arv 

istället för B och C.26 Nämnas bör att när det inte finns någon levande arvinge kvar i någon 

av arvsklasserna, går arvet vidare till allmänna arvsfonden.27 Den är en statlig stiftelse som 

drivs av Kammarkollegiet och arvsfondsdelegationen. Allmänna arvsfondens funktion är 

att gå in som arvinge då någon dör utan att efterlämna arvingar. De arv som tillfaller all-

männa arvsfonden används för att driva olika projekt för barn, ungdomar och personer 

som har olika typer av funktionshinder.28 

21 2 kap 1§ ÄB. 
22 2 kap 2§ ÄB. 
23 2 kap 2§ ÄB. 
24 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.31. 
25 A.a. s.32. 
26 A.a s.32. 
27 5 kap 1§ ÄB. 
28 Om oss. Allmänna arvsfonden. http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage38084.aspx (hämtad 

2014-02-02). 
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2.2 Arvslott 
En bröstarvinges andel efter en avliden förälder kallas arvslott.29 Halva arvslotten går under 

namnet disponibel kvot, den del av kvarlåtenskapen arvlåtaren själv har rätt att disponera 

fritt över.30 Den andra halvan av arvslotten kallas laglott. Om den avlidne har fyra barn får 

de en fjärdedel vardera av arvlåtarens kvarlåtenskap, det vill säga om ingen annan vilja ut-

tryckts i ett testamente. Om arvlåtaren inte har några bröstarvingar fördelas arvet enligt gäl-

lande regler avseende arvsklasser.31 Det är ej tillåtet för två parter att sluta avtal om kvarlå-

tenskap tillhörande någon annan, endast arvlåtaren har rätt att bestämma över den dispo-

nibla kvoten.32  

Som tidigare nämnt är det inte endast bröstarvingar som har rätt till sin andel av kvarlåten-

skapen. Om det finns en efterlevande make, har denne rätt att få ut sitt arv före de gemen-

samma barnen.33 Barnen får då först ta del av sin arvslott när båda föräldrarna har avlidit.34 

Om den avlidne hade barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, påverkar det 

beräkningen av arvslotten. Barnet från det tidigare förhållandet har rätt att få ut sin andel 

direkt, till skillnad från gemensamma barn.35 Dock kan särkullbarnet avstå från att ta ut sin 

andel och ta del av sin arvslott när båda makarna gått bort, detta kallas då efterarv.36  

29 Wickström, Anita och Komujärvi, Unto. Familjerätten – en introduktion. 2 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik 

AB, 2005. s.167. 
30 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.203. 
31 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.33.  
32 Agell, Anders. Testamentsrätt en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 

2008. s.103. 17 kap 1§ ÄB. 
33 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.24.   
34 A.a. s.24.  
35 A.a. s.34.  
36 3 kap 1§ 2 st. ÄB. 
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3 Laglott  
Den stora frågan i denna uppsats är frågan om huruvida laglotten har en plats i det svenska 

rättssystemet. För att lättare kunna ta till sig de argument som presenteras för och emot 

krävs dock lite bakgrundsinformation. I detta kapitel följer därför en introduktion av laglot-

ten och dess system. 

3.1 Bakgrund 
Laglottens syfte är att skydda bröstarvinges rätt till hälften av dennes arvslott.37 Laglottsy-

stemet infördes i svensk lag redan år 1857, genom den kungliga förordningen 21/12 1857, 

och gavs en stark grund i den svenska arvslagen år 1930. 38  

Testationsfriheten har för testator begränsats på ett flertal olika sätt. Önskan att skydda 

bröstarvingar och skapa en rättvisa dem emellan samt skydda familjens egendom, har getts 

större betydelse än testationsfriheten.39 Laglotten reglerar bröstarvingars rätt att kräva viss 

andel av en förälders arv. Genom denna förordning hindrades testator med bröstarvingar 

från att testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskap. Den halvan som ej får tes-

tamenteras eller ges bort skall tillfalla bröstarvinge så som lagskyddat arv. Laglottssystemet 

har samma utformning idag som det gavs genom 1857 års förordning, dock utvidgades lag-

lottsskyddet år 1928 till att även omfatta gåvor som arvlåtare ger under sin livstid. År 1958 

ändrades 7 kap arvslagen till 7 kap ÄB. I ÄB jämställdes adoptivbarn med bröstarvingar. 

Resultatet av detta blev att även adoptivbarn som tidigare inte inkluderats kom att omfattas 

av laglottsskyddet.40 

1987 års reform av arvsrätten gav ett förstärkt skydd för efterlevande make. Make ärver 

numera före de gemensamma barnen och då med fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen.41 

Till skillnad från hur situationen ser ut för särkullbarn tillfaller inte arvslotten de gemen-

samma barnen omedelbart. Arvet faller istället först till den efterlevande maken. Laglotts-

skyddet skyddar inte bröstarvinge från denna arvsordning, utan skyddet inträder endast då 

37 2 kap 1§ 2st. ÄB. 
38 Agell, Anders. Testamentsrätt en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 

2008. s.19. 
39 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.200. 
40 A.a. s.200.  
41 A.a. s.201. 
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ett förordnande i testamente kränker deras arvsrätt. Om så är fallet och arvinge överklagas 

ges efterarvsrätt för bröstarvinge och maken ärver med fri förfoganderätt istället för full 

äganderätt.42 

3.2 Laglottsskyddet 
På latin heter laglott portio legitima vilket betyder ungefär ”del av” eller ”del av det legi-

tima”.43 Den svenska laglotten handlar om den del av den avlidnes arv som bröstarvingar 

har laglig rätt till. Den rätten omfattar halva den arvslott som annars skulle tillfalla en 

bröstarvinge.44 

Illustrerande exempel: Person A avlider och efterlämnar sina två barn B och C. A har ingen 

maka och hans kvarlåtenskap uppgår till 4 miljoner kronor. A efterlämnar inget testamente. 

A:s bröstarvingar B och C hör till första arvsklassen och kommer att ta lika del av A:s arv i 

enlighet med 2 kap 1§ ÄB. De får 2 miljoner kronor vardera. Laglottsskyddet har här inte 

blivit aktuellt, båda barnen har fått ut sin arvslott.  

Illustrerande exempel: Förutsättningarna är de samma som tidigare men A har i ett testa-

mente testamenterat bort hela sin förmögenhet till Rädda Barnen. B och C har vardera en 

arvslott om 2 miljoner kronor. Nu träder laglottsskyddet i kraft. A kan testamentera bort 

delar av sitt arv, det som kallas den disponibla kvoten, men B och C har var för sig rätt till 

halva sin arvslott.45 Vardera bröstarvingen skall få ut 1 miljon kronor av A:s kvarlåtenskap. 

De resterande 2 miljonerna tillfaller Rädda barnen.46 

Laglottsskyddets innebörd är, så som exemplen är menade att visa, till för att skydda en del 

av en bröstarvinges rätt till arv efter sina föräldrar. Det inträder då ett testamente kränker 

avkomlingens rätt. Laglotten hindrar testator från att testamentera bort hela bröstarvinges 

arvslott. I det fall en bröstarvinge gått bort före arvlåtarens frånfall men själv efterlämnar 

egna bröstarvingar går laglottsrätten vidare till dessa. 

Illustrerande exempel: Förutsättningarna är samma som ovan men C har gått bort och ef-

terlämnar sina två barn D och E. B får, som i exemplet ovan, ut 1 miljon kronor som resul-

42 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. S.201. 
43 www.neuro.ki.se/neuro/kk2/frames.html. (Hämtad 2014-04-21). 
44 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.110. 
45 7 kap 1 § ÄB.  
46 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.110. 
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tat av laglottsskyddet. Den 1 miljon som C skulle haft rätt till går vidare till C:s bröstarving-

ar D och E som får ut 500 000 kronor var.47 Laglotten försvinner med andra ord inte bara 

för att en bröstarvinge inte längre finns i livet. Inte heller blir utfallet att B får hela kvarlå-

tenskapen. Genom istadarätten vandrar laglottsrätten vidare generation efter generation. 

3.3 Gemensamma bröstarvingar 
Laglottsskyddets inträde då makar dör vid olika tidpunkter, är beroende av om bröstarving-

arna till den döde är gemensamma barn med den efterlevande maken eller om de är sär-

kullbarn och om ett testamente finns upprättat.48 Hur förfarandet ter sig vid existensen av 

särkullbarn tas upp i nästa avsnitt, här behandlas situationen då den avlidne lämnar efter sig 

gemensamma bröstarvingar.  

Huvudregeln gällande laglottsskyddet är att en bröstarvinges rätt att få ut sitt arv uppstår 

genast då arvlåtaren dör.49 Regeln inskränks dock i de fall där det finns en efterlevande 

make och bröstarvingarna är både den avlidne- och den efterlevande makens gemensamma 

barn.50 Om en efterlevande make är testamentstagare och det finns gemensamma barn får 

dessa vänta med att få ut sitt arv tills den dagen även den efterlevande maken går bort.51 

Om testator har testamenterat till sin efterlevande makes fördel och genom testamentet 

kränkt de gemensamma bröstarvingarnas rätt kan bröstarvingarna jämka testamentet men 

de får ut sitt arv först då den andra maken avlider.52 

Ett illustrerande exempel: A och B är gifta och har två barn, C och D. Vid A:s frånfälle ef-

terlämnas 2 miljoner kronor testamenterade med full äganderätt till B. C och D har genom 

lag rätt till sin laglott vilken består av 500 000 kr var. Men om B fortfarande är i livet får C 

och D inte ut något av arvet efter A. När B går bort lämnas 3 miljoner kronor, inget testa-

mente finns. C och D får nu ut 500 000 kronor var i arv efter A och 1 miljon kronor var-

dera i arv efter B. En gemensam bröstarvinge kan med andra ord inte få ut sitt arv, varken 

arvslott eller laglott, innan den dag då båda makarna gått bort.  

2 000 000 x 0.25(laglotten)= 500 000.  

47 2 kap 1§ ÄB. 
48  Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.32. 
49 A.a. s.33. 
50 A.a. s.33.  
51 A.a. s.167-168. 
52 3 kap 1§ 1st. ÄB.  
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3 000 000(B:s andel) – 500 000 x 2= 2 000 000  

2 000 000/2= 1 000 000 

1 000 000 + 500 000 = 1 500 000  

Som nämnt i tidigare kapitel är bröstarvingar först i tur till arv, de återfinns i den första 

arvsklassen. Viktigt att poängtera är att oberoende av vad lagen säger kan en testator för-

dela sin kvarlåtenskap så att bröstarvingarna tar olika stor del av arvet. Av 2 kap 1 § ÄB föl-

jer att arvtagare ur samma arvsklass skall få ut lika del av arvet, men frånsett bröstarvinges 

laglott har en testator rätt att göra vad denne vill med sin disponibla kvot vilket ger arvlå-

tare möjlighet att efterlämna mer till en bröstarvinge.53  

Ett exempel på detta: A dör och efterlämnar barnen B och C. A:s kvarlåtenskap uppgår till 

2 miljoner kronor. Om A inte efterlämnar något testamente följs bestämmelsen i 2 kap 1§ 

ÄB, B och C får vardera ut 1 miljon kronor i arv efter A. Men i det här fallet har A efter-

lämnat ett testamente, varav följer att C skall få 1,5 miljoner kronor och B endast sin laglott 

om 500 000 kronor. Eftersom det endast är laglotten som är skyddad är testators vilja helt i 

enlighet med lag och C kommer få ut 1,5 miljoner kronor medan B får ut 500 000 kronor.54 

3.4 Särkullbarn 
Ett särkullbarn är ett barn fött i en annan relation än den nuvarande. Om A och B får ett 

gemensamt barn C och sedan separerar samt var för sig gifter om sig med en annan person, 

räknas C som ett särkullbarn vid både A och B:s frånfälle.55 Laglottsskyddet för ett särkull-

barn har samma betydelse som när det gäller en gemensam bröstarvinge. Skillnaden är när 

laglottsskyddet inträder i förhållande till arvlåtares död. Ett särkullbarn behöver inte såsom 

ett gemensamt barn invänta den kvarvarande makens frånfälle. Särkullbarnet har full rätt att 

omedelbart kräva ut sin arvslott.56 

Testator kan dock testamentera så att efterlevande make får ta del av den disponibla kvot 

som blir kvar då bröstarvinges laglott avräknats, men testamentera så att bröstarvingen har 

rätt till efterarv. Testator kan också testamentera så att särkullbarnet endast får ut sin lag-

53 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.110. 
54 A.a. s.24. 
55 A.a. s.34.  
56 3 kap 1§ ÄB. 
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lott. Detta eftersom det även för särkullbarnet endast är laglotten som är skyddad och inte 

hela arvslotten.57 

Ett särkullbarn kan också bli berättigat till efterarv ifall denne avstår sin rätt till arvet till 

förmån för den kvarvarande maken.58 Detta finns lagfäst i 3 kap 9§ ÄB ”Om vid den först 

avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande 

maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande 

maken, har bröstarvingen i stället rätt att ta del i dennes bo enligt bestämmelserna i 2§”.59 

Efterarv är rätten att ta del av det arv som finns efter den efterlevande makens frånfall och 

regleras i 3 kap 2§ ÄB.60 

Exempel: A och B är gifta. A har ett barn från ett tidigare äktenskap, C. Tillsammans har A 

och B två barn D och E. När A dör uppgår denna kvarlåtenskap till 3 miljoner kronor och 

inget testamente har efterlämnats. C har i enlighet med 3 kap 1§ ÄB rätt att omedelbart få 

ut sin andel om 1 miljon kronor medan D och E måste vänta på B:s bortgång. C väljer 

dock att avstå sitt arv till förmån för B och en rätt till efterarv uppstår enligt 3 kap 9§ ÄB.  

När särkullbarnet avsäger sig sin rätt till arvet finns naturligtvis alltid risken att kvarlåten-

skapen i händerna på den kvarvarande maken minskar. Den kvarvarande maken har ärvt 

pengarna med fri förfoganderätt och kan fritt förfoga över arvet så som denne själv öns-

kar.61 Särkullbarnet har dock alltid rätt till sin kvotdel. Om efterlevande make får 3 miljoner 

kronor i arv och 1 miljon kronor i bodelning utgör arvet efter maken 3 miljoner/ 4 miljo-

ner (den totala summan) vilket alltså utgör 75 % av efterlevande makes tillgångar. Om detta 

insätts i exemplet ovan innebär det att C får ut 25 % av den totala kvarlåtenskapen efter B 

och de två andra arvingarna tar 25 % var efter A plus hälften var av det som efterlämnas ef-

ter B, i detta fall 12,5% var.62 Att den kvarlåtenskapen särkullbarnet får ut i efterarv kan bli 

mindre än den massa som skulle tillfallit den samme om den tagit arvet omedelbart, är en 

risk som ett särkullbarn bör väga in innan ett beslut gällande arvet tas. 

57 7 kap 1§ ÄB. 
58 Eriksson, Anders. Den nya familjerätten. 10:1 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2014. s.74. 

59 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.78. 
60 A.a. s.78. 
61 A.a. s.79. 
62 A.a. s.132.  

 
12 

                                                 



  

3.5 Jämkning av testamente 
När arvlåtaren har testamenterat bort hela sin förmögenhet och kränkt bröstarvinges i 7 

kap 1§ ÄB stadgade rätt till laglott, tillfaller inte laglotten per automatik sin rättmätiga ägare 

enligt lag. Av 7 kap 3§ 1 st. ÄB följer att en bröstarvinge har rätt att begära jämkning av tes-

tamente för att få del av sin laglott. Det innebär att laglottsskyddet förverkligas först då 

bröstarvinge begär jämkning av testamentet.63 Om det finns flera bröstarvingar måste alla 

kräva jämkning för att få ut sin del av arvet. Om endast en begär jämkning så är det bara 

denne som får ut sin laglott. 64 En begäran om jämkning av testamente måste göras senast 

sex månader efter testamentets delgivande.65 Det är endast testators arvingar som besitter 

rätten att påkalla jämkning, efterlevande make har ingen sådan rättighet.66 Efterlevande ma-

kes arvsrätt är inte lika starkt skyddad som de legala bröstarvingarnas rätt då make ej omfat-

tas av laglottsskyddet.67 Makes rätt skyddas dock genom den så kallade basbeloppsregeln.68 

Basbeloppsregeln går att finna i 3 kap 1§ 2 st. ÄB och ger efterlevande make rätt till en viss 

del av kvarlåtenskapen i små bon. Basbeloppsregeln är tvingande och innebär att den efter-

levande maken alltid har rätt att utfå kvarlåtenskap som motsvarar fyra basbelopp.69 Om 

arvlåtaren har gemensamma barn med den efterlevande maken, kommer kvarlåtenskapen 

gå till den efterlevande maken. Om det arvet ej når upp till fyra basbelopp, tas resterande 

från särkullbarnets arv för att uppnå beloppet.70 

3.6 Det förstärkta laglottsskyddet 
År 1928 tillkom det så kallade förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4§ ÄB. Syftet med det för-

stärkta skyddet är att förhindra arvlåtare att kringgå reglerna om laglott. Tidigare kunde arv-

låtare genom gåvor ändra arvsfördelningen. Det förstärkta laglottsskyddet hindrar detta. 

63 7 kap 3§ ÄB. 

64 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.110.  
65 7 kap 3§ ÄB. 
66 Saldeen, Åke. Arvsrätt En lärobok om arv, boutredning och arvskifte. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2006 

s.58.  
67 A.a. s.58. 
68 3 kap 1§ 2st ÄB 
69 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.63. 
70 Eriksson, Anders. Den nya familjerätten. 10:1 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2014. s.76.  
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Arvlåtare kan inte längre ge bort sina tillgångar under sin livstid med önskan att göra ar-

vinge arvlös och tro att laglottsskyddet då inte har någon verkan.71 

Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller 

på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avse-

ende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande till-

lämpning, om ej särskilda skäl äro däremot, och skall vid nedsättning av gåvan 

motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan 

ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av 

den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.72 

En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska träda i kraft är att arvlåtaren har 

givit bort sin egendom eller stora delar av den. Det har ingen betydelse vem det är som er-

håller gåvan. Även benefika dispositioner mellan makar kan inskränka laglottsskyddet. 

Detta kan bl.a. ske om en make ger mer till den andra maken vid en bodelning än vad som 

anses skäligt enligt bodelningsreglerna. Med hjälp av det förstärkta laglottsskyddet kan ett 

särkullbarn förhindra att t.ex. en förälder som gift om sig för över hela sin egendom till den 

nya maken.73 Om bröstarvinge vill tillämpa lagrummet och återföra bortgivna tillgångar till 

dödsboet måste talan väckas inom ett år efter att bouppteckningen avslutas.74 

 

3.7 Rättspraxis rörande laglottsskyddet 
Svensk rättspraxis har vid ett flertal tillfällen behandlat laglotten och problem som uppstår 

kring dess tolkning och existens. Precis som med de flesta andra bestämmelser så finns det 

oklarheter kring laglottsskyddets innebörd och tillämpning. Ett fåtal domar ifrån Högsta 

domstolen skall härefter kort återberättas för att belysa några av de frågor som dyker upp 

kring laglotten.  

71 7 kap 4§ ÄB. 

72 7 kap 4§ ÄB.  

73 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.232. 
74 7 kap 4§ 2st ÄB.  
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3.7.1 NJA 1979 s.649 

I NJA 1979 s.649 hade två makar, hädanefter kallade make A och make B, genom ett tes-

tamente förordnat om att den efterlevande maken skulle ärva allt bortsett ifrån bröstar-

vinges laglott. Make A hade vid sitt frånfälle efterlämnat två särkullbarn, C och D. Make A 

efterlämnade vidare en förmånstagarförsäkring där make B stod som förmånstagare.  Målet 

handlade i första hand om arvsskatt, men Högsta domstolen ansåg i sin bedömning att det 

var viktigt att utreda innebörden av uttrycket laglott och hur långt dess betydelse sträcker 

sig.  Frågan var om det i uttrycket laglott endast skulle åsyftas en bestämd lott enbart be-

räknad på vad som fanns i dödsboet eller om hänsyn borde tagits till det ekonomiska värde 

som kunde komma att tillfalla förmånstagare till försäkringar.75 

Högsta domstolen uttalade att laglott är att beräkna på det värde som finns i boet vid arvlå-

tarens frånfall. Försäkringar med utfall till förmånstagare står bredvid beräkningen av lag-

lott. Denna tolkning bör vara den som överensstämmer med det vedertagna juridiska 

språkbruket.76 

3.7.2 NJA 2009 s.717 

I målet ifrån 2009 yrkade person A att en gåva given till person B ifrån A:s far, C, skulle 

återgå då den kränkt A:s laglott. I målet diskuterades 7 kap 4§ ÄB där det stadgas att 

bröstarvinge som vill väcka talan om återbärande av gåva skall göra det inom ett år ifrån det 

att bouppteckning avslutats. C hade före sin död till B givit del i fastighet vilket har kommit 

att kränka A:s laglott. A yrkade på gåvans återgång men B anförde att yrkandet inkommit 

försent. Diskussionen rörde sig runt frågan om vid vilken tidpunkt tidsberäkningen för 

dessa 12 månader skall påbörjas.77  

Högsta domstolen beslutade att en beräkning skall påbörjas direkt efter förrättningens sista 

dag. En talan väckt mer än ett år efter detta får anses inkommen försent och talan om 

kränkt laglott därmed förfallen. Målet påvisar laglottens aktualitet även i dagens juridiska 

problematik. Här belyses de problem som uppstår kring frågan om tidsberäkning i sam-

band med laglotten och de villkor som finns för den.78 

75 NJA 1979 s.649. 

76 NJA 1979 s.649. 
77 NJA 2009 s.717. 

78 NJA 2009 s.717. 
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3.7.3 NJA 1985 s. 414 

Frågan i målet rörde jämkning av rättshandlingar för att fylla ett anspråk på laglott. En 

man, A, hade vid sin bortgång efterlämnat en hustru B och en dotter C född utom äkten-

skapet. Flera rättshandlingar såsom äktenskapsförord, gåvor etc. hade över åren företagits 

med resultatet att nästan all av A tidigare ägd egendom nu tillhörde den efterlevande makan 

B. C ville jämka ett flertal av dessa rättshandlingar eftersom de enligt henne vidtagits för att 

lämna henne arvlös. Högsta domstolen behandlade flera frågor, dock var den avgörande 

frågan för fallet vad transaktionerna hade för syfte. Då B tidigare nämnt att syftet var att 

ordna successionen, ansåg Högsta domstolen att transaktionerna var att likställa med ett 

testamente. Högsta domstolen fann därför att en majoritet av de vidtagna handlingarna 

kränkte bröstarvinges laglott och dömde till bröstarvinges fördel.79  

3.7.4 HovR T 3008-13 

Hovrätten har behandlat ett fall ifrån 2014 där det tvistats om beräkningen av laglott och 

det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4§ ÄB. A har avlidit och efterlämnat två särkullbarn, B 

och C, samt makan D. En kort tid före sin död har A givit sin del av den gemensamma lä-

genheten i gåva till D. Barnen yrkade att gåvan skulle återkallas då den kränkt deras lag-

lott.80  

Hovrätten fann att gåvan till dess karaktär gått att likställa med ett testamente då dess syfte 

varit att fördela kvarlåtenskap. De kriterier som finns uppställda i 7 kap 4§ ÄB var i fallet 

uppfyllda och gåvan ansågs därmed kränka bröstarvinges laglott. Hovrättens dom föll till B 

och C:s fördel och D fick lämna gåvan åter.81 

3.7.5 HovR T 1253-10 

I målet T 1253-10, tvistade två bröder, A och B, om en lägenhet som B fått av modern och 

om huruvida den ska läggas till vid beräkningen av B:s laglott. Långt innan brödernas mor 

avled, upprättade hon ett gåvobrev till B. I gåvobrevet angav modern att lägenheten skulle 

tillfalla B i gåva. Ett par år senare upprättade modern ett testamente, där hon angav att hon 

hade rätt att bo i lägenheten tills hon ej längre var kapabel att ta hand om sig själv. När 

modern ej kunde bo kvar och flyttade till ett äldreboende, fortsatte hon att betala månads-

avgiften för lägenheten. A yrkade att värdet på lägenheten skulle läggas till vid beräkningen 

79 NJA 1985.414. 
80 HovR T 3008-13. 

81 HovR T 3008-13. 
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av laglotten. Vidare anförde A att syftet med gåvan var att gynna B. Denne bestred yrkan-

det och anförde att modern gett gåvan som en tack för hans tjänster.82 

Tingsrätten biföll kärandens talan. Enligt tingsrätten fanns det två situationer där gåvan 

kunde likställas med ett förordnande i testamente. Dessa två situationer var när gåvogiva-

ren ej har lång tid att leva och när gåvan har getts bort under sådana villkor att gåvogivaren 

kan nyttja gåvan fram till sin död. Modern hade utnyttjat lägenheten samt betalat månads-

avgifterna fram till sin bortgång. B hade ej använt eller betalat för lägenheten. Gåvan som B 

hade fått av modern ansågs därför ha tillkommit för att ordna successionen och likställdes 

därför med ett testamentariskt förordnande. A tilldömdes rätt att lägga värdet på bostads-

rätten till beräkningen av laglott. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.83 

82 HovR T 1253-10. 

83 HovR T 1253-10. 
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4 Mot avskaffande av laglott 
En regel som är viktig och så ingripande som regeln rörande laglottsskyddet, har naturligt-

vis både folk som kritiserar och försvarar dess existens. Laglottens plats i vårt samhälle dis-

kuteras flitigt av diverse jurister, experter och civila. Nedan följer en presentation av olika 

åsikter som talar för laglotten samt de tankar som lagstiftaren haft om regelns syfte. 

4.1 SOU 1981:85 och prop. 1986/87:1 
År 1981 lade familjelagssakunniga fram ett förslag om ändring i ÄB. Förslaget var främst 

till för den efterlevande maken- och sambons ställning i förhållande till bröstarvingarna. 

Syftet var att stärka deras ställning genom att avskaffa laglottsskyddet. Dock höll inte alla 

med förslaget och tre av dem ansåg att laglotten borde behållas. Dessa dissidenter var Britta 

Bjelle, Martin Olsson och Ingrid Sundberg. De ansåg att avskaffande av laglotten kunde 

leda till diverse negativa konsekvenser.84  

Enligt Bjelle och Olsson kan full testationsfrihet leda till fler försök att utnyttja eller lura 

äldre människor. Äldre människor som fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk och där-

med kandidater för att upprätta testamenten, kan under påverkan av omgivningen komma 

att testamentera på ett vis som i själva verket inte överensstämmer med deras sista önskan. 

En sådan påverkan strider visserligen mot testationsfriheten men på grund av begränsade 

bevismöjligheter, kan nästan vem som helst komma undan med förfarandet.85  

I familjeförhållanden där föräldrarna inte är ense med barnen av olika orsaker, kan testat-

ionsfriheten utgöra ett påtryckningsmedel för föräldrarna att få sin vilja igenom. Ett exem-

pel på detta är att föräldern hotar med att göra sitt barn arvlös om förälderns vilja inte följs. 

Dissidenterna anser att arvingen på detta sätt förvandlas till en marionettdocka som måste 

dansa för sitt arv.86  

Efter förslaget från familjelagssakkunniga, kom det ett flertal förslag från instanser som an-

såg att laglotten ej bör avskaffas. I prop. 1986/87:1 var departementschefen av samma åsikt 

som de med en skiljaktig mening. Laglottsskyddet borde ej avskaffas enligt departements-

chefen eftersom han var säker på att risken var stor att avskaffande skulle slå hårt mot sär-

84 SOU 1981:85 s.485. 

85 SOU 1981:85 s.487. 

86 SOU 1981:85 s.487. 
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kullbarn. 

4.2 De nordiska ländernas rättslikhet 
Ett gammalt citat som går att finna i många av nordens historiska lagar är ”Land skall med 

lag byggas.”87 De nordiska länderna delar mycket historia och så även lagar. År 1870 hölls 

det första Nordiska juristmötet, vilket kom att leda till ett samarbete mellan de nordiska län-

derna rörande lagstiftning.88 Därigenom upprättades flera lagar som är snarlika varandra i 

alla de nordiska länderna. Ett flertal av dessa lagar gäller än idag.89 Rättslikheten mellan län-

derna kom att fortsätta genom 1900-talet och förstärktes ytterligare genom Helsingforsav-

talet 1962. I denna preambel anges att ett av målen är att ”eftersträva enhetliga regler i de 

nordiska länderna i så många avseenden som möjligt.”90 Avtalet ändrades senast 1995 och i 

artikel 2 till artikel 7 tas sikte på hur de nordiska länderna skall främja rättslikhet mellan 

länderna.91 

I norden strävas det än idag för att en rättslikhet skall kunna upprätthållas. Om lagarna är 

lika och tillämpbara över de nordiska ländernas gränser, skapas en gemenskap som gynnar 

nordens befolkning. Idag finns laglottsskyddet i alla de nordiska länderna. Vid flera av de 

betänkanden som lagts fram gällande laglottsskyddet, däribland det från 1981, tas rättslik-

heten mellan de nordiska länderna upp som ett argument för att laglotten inte skall förkas-

tas av Sverige. Om Sverige tar bort laglottsskyddet går det emot syftet med Helsingforsav-

talet. För att verka i enighet med Helsingforsavtalet skulle en lagändring i alla de nordiska 

länderna krävas.92 

 

87 Norden. Om lagstiftningssamarbetet. https://www.norden.org/sv/om-
samarbetet/samarbetsomraaden/raettssamarbetet/om-lagstiftningssamarbetet (Hämtad 2014-02-02). 

88 Norden. Om lagstiftningssamarbetet. https://www.norden.org/sv/om-
samarbetet/samarbetsomraaden/raettssamarbetet/om-lagstiftningssamarbetet (Hämtad 2014-02-02). 

89 Norden. Om lagstiftningssamarbetet. https://www.norden.org/sv/om-
samarbetet/samarbetsomraaden/raettssamarbetet/om-lagstiftningssamarbetet (Hämtad 2014-02-02). 

90 Helsingforsavtalet 1962. 

91 Helsingforsavtalet 1995. 

92 Norden. Om lagstiftningssamarbetet. https://www.norden.org/sv/om-
samarbetet/samarbetsomraaden/raettssamarbetet/om-lagstiftningssamarbetet (Hämtad 2014-02-02). 
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4.3 Rättvisa bröstarvingar emellan 
Den ursprungliga laglottens främsta uppgift sägs ha varit att skapa en rättvisa bröstarvingar 

emellan. Syftet med skyddet är än idag att ingen bröstarvinge ska erhålla mer än en annan. 

Förr i tiden då laglottsystemet infördes var det många som dog betydligt tidigare än vad vi 

gör idag. Ofta lämnades barn tidigt utan föräldrar och var då beroende av sitt arv för att 

kunna försörja sig. Hade vid denna tid inte laglottsskyddet existerat hade det funnits en risk 

för att många unga lämnades ensamma utan något ekonomiskt skydd för framtiden.93 Med 

7 kap 1§ ÄB strävades det efter att bröstarvinges skydd och testators fria vilja skulle ges lika 

mycket utrymme. Eftersom endast laglotten är fredad har testator en möjlighet att fritt tes-

tamentera bort hälften av arvslotten men bröstarvinge är fortfarande tryggad genom sin 

laglott.94 

Experter på området har funnit att det är ovanligt att testator testamenterar till en helt ut-

omstående person, vanligast är alltså att det testamenteras till släktingar och då främst 

bröstarvingar.95 Att en testator vill utesluta en bröstarvinge och ge allt till en annan avkom-

ling kan inte anses helt otänkbart. Testator och bröstarvinge kan exempelvis ha olika åsikter 

om frågor beträffande yrkesval eller val av livsstil. Testator kan göra bröstarvinge lottlös för 

att markera sitt missnöje. Här är laglottsskyddet arvingens enda möjlighet till skydd. Lag-

lottens syfte har inte ändrats märkbart från dess införande år 1857 till dagens datum, de 

främsta motiven sägs fortfarande vara att bringa rättvisa mellan bröstarvingar, skapa en ba-

lans i relation till testators rätt och skydda bröstarvingar.96  

Exempel: A och B är gifta, tillsammans har de två barn C och D. A har också ett barn ifrån 

ett tidigare äktenskap E. När A dör efterlämnas ett testamente enligt vilket all egendom till-

faller B med full äganderätt. Vi utgår från att det inte finns något laglottsskydd och E kan 

inte kräva jämkning av testamentet. När B sedan avlider lämnas inget testamente och arvet 

faller, enligt svensk lag, i sin helhet till B:s bröstarvingar. E får inte ut något arv efter A och 

93 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.111. Syd-

svenskan. Avskaffa laglotten. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/avskaffa-laglotten-/ 

(Hämtad 2014-01-31). 
94 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.111. 
95 Saldeen, Åke. Arvsrätt En lärobok om arv, boutredning och arvskifte. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2006 

s.109. 
96 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. Stock-

holm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.201. 
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inte heller något efterarv. I förhållande till de gemensamma bröstarvingarna C och D har E 

missgynnats. 

Om den sist levande maken inte efterlämnar något eget testamente har särkullbarnet ingen 

möjlighet att få något arv, helt oberoende av vilken relation styvföräldern och särkullbarnet 

haft. Detta eftersom den svenska gällande rätten inte ger en person utan blodsband någon 

rätt till arv. Situationen kan också vara sådan att B vid sin död efterlämnar ett testamente 

där kvarlåtenskapen delas mellan C och D, vilket återigen missgynnar E. Det finns inget 

som tvingar någon av makarna att testamentera till särkullbarnets fördel och om efterle-

vande make haft en ansträngd relation till särkullbarnet är det fullt möjligt att efterlevande 

make helt enkelt inte vill att någon annan än dennes egna bröstarvingar ska få ta del av 

dennes arv.97 

4.4 Tvister 
Om laglotten inte fanns skulle det kunna leda till fler tvister på det arvsrättsliga området.98 

Barn som lämnas utan arv kan naturligtvis vilja protestera och ta frågan till domstol. Frågan 

kan ställas om vem som ska ha bäst rätt till arvet. En bröstarvinge som aldrig varit något 

annat än lojal sin förälder men vid dennes frånfälle får veta att allt testamenterats till en av-

lägsen släkting skulle naturligtvis kunna känna sig både kränkt och orättvist behandlad. Na-

turligt är då att den missgynnade väcker talan mot viljan i testamentet och yrkar det jämkat 

eller ogiltigt.99 

En arvstvist är på intet vis önskad, varken enligt den allmänna uppfattningen eller av de 

drabbade. I dagens läge är de tvister som uppkommer på grund av laglotten inte särskilt 

många. Hur det skulle te sig om laglotten inte fanns är naturligtvis något som det idag inte 

finns något svar på. En mångfald jurister menar dock att antalet tvister, skulle kunna 

komma att bli omfattande.100 

97 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.79.  

98 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 

99 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 

100 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. 

 http://www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 
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4.5 Mot avskaffandet – advokaterna Bergquist och Striby 
Ett vanligt argument som tas upp mot laglottsskyddet är att efterlevande make kan bli 

tvungen att flytta ut ur det gemensamma hemmet för att arvingar skall kunna få del av sina 

arv. Detta är enligt advokaterna Bergquist och Striby inte ett nödvändigt utfall. Om en ef-

terlevande make ärver allt enligt testamente med full äganderätt samt om det finns ett sär-

kullbarn med i bilden, har efterlevande make möjlighet att lösa ut särkullbarnets laglott ge-

nom att exempelvis belåna huset. Resultatet blir att efterlevande make ej behöver flytta ut 

ur hemmet och särkullbarnet får sin andel av arvet. Efterlämnas endast gemensamma 

bröstarvingar uppstår överhuvudtaget inte problemet. Ett annat vanligt argument mot lag-

lott är att den skulle strida mot egendomsrätten, d.v.s. rätten att själva bestämma över sin 

egendom. Skribenternas motargument är att en persons egendom inte alltid uppkommit 

genom eget arbete. Egendomen kan ha förvärvats genom arv eller bodelning och då är 

egendomen tekniskt sett inte din egen.101  

Ytterligare ett skäl som Bergquist och Striby anger mot avskaffandet av laglott är att sär-

kullbarn riskerar att missgynnas om regeln tas bort. Vid situationer där barnets mor eller far 

har hållit sig undan anser skribenterna till skillnad ifrån andra debattörer, att det är en för-

älders skyldighet att ta plats i sitt barns liv om barnet så önskar.102 För särkullbarn som ald-

rig haft kontakt med en av föräldrarna blir, enligt Bergquist och Striby, laglotten någon 

form av bevis för barnet att den avlidne juridiskt sett är dennes förälder.103 Bergquist och 

Striby skriver vidare att avskaffandet av laglotten kan leda till att föräldrar hotar att göra 

barnen arvlösa om de ej agerar i enlighet med föräldrarnas vilja. Ett avskaffande av laglott 

är enligt dessa advokater inte något som det svenska lagsystemet bör sträva efter.104 

  

101 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 

102 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 

103 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23).  

104 DN. Debatt. Laglotten skyddar särkullbarnen och bör inte avskaffas. http://www.dn.se/debatt/laglotten-
skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-avskaffas/ (Hämtad 2014-01-23). 
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5 För avskaffande av laglott 

Ovan har laglottens fördelar presenterats, men skyddet ifråga genererar inte enbart positiv 

respons. I detta kapitel följer en presentation av vad som kan anses vara nackdelar med lag-

lotten. Bland argumentationer kring nackdelarna märks påpekanden av relevans för såväl 

grundlag och lag samt motioner och åsikter ifrån jurister.  

5.1 Egendomsrätten 
Enligt 1 kap 1§ RF utgår all offentlig makt ifrån folket. Av 2 kap 15§ RF framgår följande 

”vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”105 Den citerade paragrafen är hämtad 

ifrån regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar. 106 Vad denna paragraf säger är att 

ingen skall tvingas lämna ifrån sig sin egendom, om så inte krävs för att tillgodose ett vik-

tigt ändamål som är av betydelse för allmänheten. Detta kallas egendomsrätt och i Sverige 

förfogar var och en fritt över sin egendom. Det är alltså i lag stadgat att din egendom är din 

och ingen kan med rätta tvinga dig att utge den till någon annan. Din egendom är din att 

göra vad du vill med.107 

Grundlagar är överst i rättskällehierarkin. De står således över Sveriges resterande lagar och 

ingen lag får därför strida emot det som står i en grundlag. De fyra grundlagarna Regerings-

formen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, 

är alla till för att skydda vår demokrati.108 Genom laglottskyddet i 7 kap ÄB finns det som 

nämnt ett tvång för en förälder att efterlämna en viss del av sitt arv till sina bröstarvingar. 

Detta tvång påverkas inte av förälderns egen vilja och önskan beträffande sin egendom. 

Kan detta bröstarvinges skydd verkligen kombineras med den fria egendomsrätten stadgad 

i vår grundlag? Den valda paragrafen ur regeringsformen har dock några sista ord. 

105 2 kap 15§ RF. 

106 1 kap 3§ RF 

107 Agell, Anders och Malmström, Åke. Civilrätt. 20:2 uppl. Malmö, Liber AB, 2007. s.410.  

108 Sveriges riksdag. Grundlagarna. http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-
riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/ (Hämtad 2014-02-10). 
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”… utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”109 

Är laglottsskyddet att anse som ett angeläget allmänt intresse? Om laglottens angelägenhet 

inte går att motivera bör laglottsskyddet plockas bort ur vårt lagsystem då dess innebörd då 

strider emot vad som står i grundlagen.110 En indikation på att laglotten mycket väl skulle 

kunna strida mot grundlagen är de ständigt inkommande motioner och propositioner med 

förslag om att den skall tas bort. Ett antal motioner lämnas in varje år med just en önskan 

om att avskaffa laglotten.111 

5.2 Arvsrättens förverkande 
En arvtagare kan i sällsynta fall förverka sin rätt till arv eller testamente.112 Detta sker ge-

nom att arvtagaren med uppsåt dödar eller genom våld orsakar någons död. Principen om 

förverkande av arvsrätt då arvtagare med uppsåt bragt någon om livet, infördes i svensk lag 

redan år 1734.113 Regeln utvidgades först år 1991 till att även omfatta situationer då arvtaga-

ren har orsakat någons död genom att bruka våld.114 En testamentstagare kan även förverka 

sin rätt till testamente genom angrepp mot testationsfriheten.115 Om någon påverkar testa-

torn med hjälp av tvång, beroendeställning eller testatorns viljesvaghet för att förmå testa-

torn att upprätta eller återkalla ett testamente, är det att anse som ett sådant angrepp. Det är 

inte endast testamentstagaren som kan göra angrepp på testationsfriheten, detta kan även 

göras av någon som faller utanför arvsklasserna och alltså saknar relation till arvlåtaren.116 

En bröstarvinge som dödar en potentiell arvlåtare har med andra ord inte längre rätt till sin 

laglott, men 15 kap 1§ ÄB inriktar sig strikt på fall där någon bragts om livet.117 Skulle en 

bröstarvinge tortera, misshandla eller terrorisera arvlåtaren kan paragrafen inte tillämpas 

109  2 kap 15§ RF. 
110 Motion 2013/14: C294. 
111  Sydsvenskan. Avskaffa laglotten. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/avskaffa-laglotten-

/ (Hämtad 2014-01-31). 
112 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.51.  

113 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. 
Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.451. 

114 A.a. s.454. 

115 15 kap 2§ ÄB. 

116 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. 

Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.457. 
117 15 kap 1§ ÄB. 
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och bröstarvingens rätt till laglott lämnas intakt. Inte heller finns det något separat lagrum 

som tar sikte på situationer där en arvlåtare genom arvinges handlande farit illa eller kom-

mit till skada. Naturligtvis är misshandel fortfarande inte lagligt enligt 3 kap Brb (1962:700). 

Enligt 15 kap 1§ ÄB ska den som förverkat sin rätt till arv, vid lagens tillämpning, anses 

som om denne hade dött före arvlåtaren. Det innebär att det endast är den brottslige som 

har förverkat sin rätt till arv och dennes arvingar drabbas inte utan kan fortfarande få del av 

arvet.118 Har rätten till arv förverkats genom ett angrepp på testationsfriheten blir dock ut-

fallet annorlunda. Går testamentet inte längre att tolka tillfaller testators kvarlåtenskap de 

övriga legala arvingarna. Förfarandet med arvet faller istället tillbaka på svenska regler gäl-

lande arv.119  

5.3 Motioner för avskaffandet av laglotten 
Genom åren har ett flertal propositioner inkommit ifrån regeringen och motioner från 

riksdagen med förslag om ett avskaffande av laglottsskyddet. År 2010 kom centerpartisten 

Anders W Jonsson med en motion till riksdagen där han ville avskaffa laglottsskyddet. En-

ligt denne bör laglotten avskaffas på den grunden att arvlåtarens rätt att bestämma över sin 

egendom inskränks. Enligt Jonsson kränker laglotten individens frihet vilket är ett skäl till 

varför laglottens syfte och utformning bör ses över.120 

Ytterligare en motion inlämnades år 2012 till riksdagen skriven av moderaten Johan Hult-

berg.121 Han tar, som advokaten Svante Thorsell i sin debattartikel, upp kränkandet av 

egendomsrätten. Enligt 2 kap 15§ ” kan ingen tvingas att avstå sin egendom”. Enda gången 

det är möjligt är när det är för att ”tillgodose angelägna allmänna intressen”. Hultberg anser 

att laglottsskyddet måste uppfylla dessa intressen för att den inte ska anses strida mot rege-

ringsformen. 122 

Egendomsrätten kan kränkas när särkullbarnet har rätt till och kräver att få ut sitt arv direkt 

efter arvlåtarens död. Den efterlevande maken kan då tvingas sälja och flytta ifrån sin bo-

118 Walin, Gösta och Lind, Göran. Kommentarer till Ärvdabalken Del I(1-17 kap.) Arv och testamente. 6. uppl. 

Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2008. s.460.  
119 A.a. s.460. 
120 Motion 2010/11: C207. 

121 Motion 2012/13: C327. 

122 Motion 2012/13: C327. 
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stad för att kunna tillgodose särkullbarnets laglottsanspråk.123 Vidare skriver Hultberg i 

motionen att laglottsskyddet är förlegat och inte längre uppfyller det behov som fanns för 

ca 150 år sedan. När laglottsskyddet skapades var syftet att skydda bröstarvingar, som oft-

ast var i ung ålder när föräldrarna gick bort. I dag lever arvlåtarna längre och bröstarvingar-

na har oftast en stabil ekonomi när arvlåtaren dör. Dock ansåg Hultberg att omyndiga barn 

bör kunna försäkras en del av kvarlåtenskapen genom lag. Hultberg vill helst se att laglotts-

skyddet omstruktureras eller tas bort helt.124 

En annan partimedlem från Moderaterna, Boriana Åberg, presenterade samma åsikter som 

Hultberg då hon lade fram sin motion. Hon anser att laglottssystemet är föråldrat och stri-

der mot egendomsrätten. Var och en ska ha rätt att förordna om hur hans eller hennes 

kvarlåtenskap skall fördelas efter dennes död. I motionen skriver Åberg att enligt lagutskot-

tet i prop. 1986/87:1 uppfyllde laglotten fortfarande en roll och tiden för att avskaffa den 

var inte kommen. Sedan detta uttalande gjordes har det gått över 25 år och tiden är nu 

kommen att se över hur laglottsystemet verkligen fungerar.125 

5.4 Rättvisa för barnbarn och barnbarnsbarn 
Hittills har, som i de flesta debatter rörande laglotten, hänsyn endast tagits till bröstarving-

ar. Situationen då bröstarvinge avlidit och efterlämnat egna bröstarvingar har inte tagits 

upp. Som tidigare konstaterats följer arvsrätten de svenska reglerna om arvsklass och suc-

cessio ordinum. Alla arvtagare ur samma arvsklass skall ta samma del av arvet.126 Applicering-

en av regeln då en arvlåtare avlidit och efterlämnar ett levande barn och ett avlidet blir då 

denna: 

A har avlidit och efterlämnat ett ekonomiskt värde om två miljoner kronor. A har två barn, 

B och C. B avled dock före A och efterlämnade sina två barn D och E. När A:s arv nu för-

delas tar C halva arvet, en miljon kronor, D och E delar på B:s fiktiva arvslott och får 500 

000 kronor var.  

I detta exempel kan situationen tyckas fullt rättvist, men om situationen ändras så att även 

C är avliden och efterlämnar fyra egna barn, F, G, H och I, D och E delar fortfarande på 

123 Motion 2012/13: C327. 

124 Motion 2012/13: C327. 

125 Motion 2013/14: C294. 

126  2 kap 1§ ÄB. 
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B:s arvslott och tar 500 000 kronor var. F, G, H och I får dela på C:s arvslott och får ut 250 

000 kronor var. Naturligtvis kan det tyckas att en mor-/farförälder vill att dess barnbarn 

skall få lika del av arvet. A:s vilja hade alltså med största sannolikhet varit att arvet delades 

på sex personer och alla barnbarnen därför fått ut ca 300 000 kronor var. På grund av lag-

lotten är detta dock inte möjligt.    

2 000 000/2= 1 000 000 B och C 

1 000 000/2= 500 000  B:s del delas på D och E. 

1 000 000/4= 250 000 C:s del  

Laglotten talar då också emot ärvdabalken. Av 2 kap 1§ ÄB framgår att alla i samma paren-

tel tar lika del av arvet, men någon justering har inte gjorts för att reglera situationen då det 

endast finns barnbarn eller barnbarnsbarn.127 När fallet är sådant följer av lagen istället ”Är 

barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.”128 Om 

alla bröstarvingar är avlidna och det bara finns barnbarn kvar då är dessa på exakt samma 

släktskapsnivå, d.v.s. de befinner sig alla i samma parentel.129 

5.5 För avskaffandet- advokat Thorsell 
I en debattartikel skriven av advokaten Svante Thorsell, argumenteras det för avskaffandet 

av laglotten. Enligt Thorsell fyller laglotten idag inget behov. När laglotten infördes var be-

hovet av ett skydd större då föräldern ofta gick bort i unga år. Det behov som laglottskyd-

det fyllde då är inte aktuell i dagens samhälle där åldern då vi dör normalt är betydligt högre 

än förr. Det normala fallet idag är att bröstarvingen redan är självförsörjande och åt-

minstone i medelålder vid arvlåtares bortgång.130 

Thorsell anför vidare att laglotten strider mot egendomsrätten. Enligt 2 kap 15§ RF kan 

ingen tvingas avstå sin egendom till annat än allmänt ändamål. Genom bröstarvingens 

blodsband till arvlåtaren garanteras deras rätt till arv. Enligt Thorsell diskrimineras nära re-

lationer till arvlåtaren genom att arvlåtarens möjligheter att disponera över sin kvarlåten-

127 2 kap 1§ ÄB éc 

128 2 kap 1§ 2st ÄB. 
129 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. 3. uppl. Uppsala, Iustus Förlag AB, 2011. s.31. 

130 DN debatt. Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv. http://www.dn.se/debatt/dags-att-

sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/ (Hämtad 2014-01-23). 
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skap inskränkes p.g.a. nära släktband.131 Ytterligare argument som Thorsell anför för av-

skaffandet av laglotten är att barn som har ett dåligt förhållande till sina föräldrar fortfa-

rande har rätt att få ut sin del av arvet. Barn som exempelvis har misshandlat sina föräldrar 

har fortfarande rätt att kräva ut sin laglott. För att förverka sin rätt till arv krävs det att arv-

tagaren har orsakat arvlåtarens död eller utfört annan handling som lett till arvlåtarens 

död.132 Endast misshandel är alltså inte grund för förverkad arvsrätt.133 Ett barn som aldrig 

har haft kontakt med exempelvis sin fader, har rätt till en del av faderns kvarlåtenskap när 

denne avlider. Thorsell ställer sig frågande till detta, varför tvingas en fader lämna en del av 

sitt arv till någon som denne aldrig har haft kontakt med. Det enda som knyter fadern till 

barnet är DNA. Vidare anför Thorsell att laglotten kan försvåra för efterlevande make eller 

sambo att bo kvar i det gemensamma hemmet på grund av laglottsanspråket. Ofta vill ef-

terlevande make fortsätta bo i det hem som makarna skapat gemensamt, men för att kunna 

tillgodose anspråket på laglott kan efterlevande make bli tvungen att sälja bostaden.134  

  

131 DN debatt. Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv. http://www.dn.se/debatt/dags-att-

sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/ (Hämtad 2014-01-23). 
132 15 kap 1§ ÄB 
133 DN debatt. Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv. http://www.dn.se/debatt/dags-att-

sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/ (Hämtad 2014-01-23). 
134 DN debatt. Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv. http://www.dn.se/debatt/dags-att-

sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/ (Hämtad 2014-01-23). 
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6 Analys 

I detta kapitel följer en analys av det tidigare återgivna fakta. Här kommer författarnas egna 

tankar och funderingar plockas fram för att slutligen nå fram till ett svar på de frågor som 

ställts i arbetets syfte.  

6.1 Vad säger rättsfallen 
Förekomsten av rättspraxis på området påvisar det faktum att tvister uppstår. Detta kan 

tyda på två vitt skilda slutsatser som nedan kommer presenteras. 

Det faktum att frågor kring laglotten dyker upp i praxis kan tolkas som att laglotten är svår 

att förstå och tillämpa, eller att den är dåligt anpassad till de situationer som kan upp-

komma. Att det dyker upp frågetecken kring hur långt den sträcker sig och hur den kan till-

lämpas talar för att laglotten är svår för gemene man att förstå. All offentlig makt ska i Sve-

rige utgå från folket, vilket innebär att det i förlängning är folket som styr över lagarna. Om 

folk i allmänhet inte förstår innebörden av en paragraf så måste syftet med detta falla. Det 

kan även tyda på att laglotten är skapad i en annan tid och inte anpassats för den utveckling 

som landet genomgått under de senaste årtiondena.  

Den andra slutsatsen av att frågor kring laglotten ofta syns i praxis är den att laglotten är 

nödvändig. Om laglotten inte fanns skulle det troligen komma att uppstå fler frågor och 

mer osämja på området än läget idag. Den ger domstolarna direktiv för hur de ska döma i 

vissa frågor och utan den skulle fler frågor förmodligen dyka upp. De arvstvister vi har idag 

skulle utan ett laglottsskydd kunna komma att bli allt fler. Sett på detta vis fyller laglotten 

ett gott syfte genom att ge direktiv och riktlinjer som håller nere antalet arvstvister.  

I NJA 1979 s.649 uppstod en fråga om laglottens omfattning. I fallet ifråga är det framför-

allt situationen då det finns förmånstagarförsäkringar som berörs. Det diskuteras huruvida 

dessa skall tas med då värdet för laglott beräknas. Domstolens uttalande blir att det endast 

är det ekonomiska värdet som redan finns i boet som skall räknas med. Detta mål kan tyda 

på att paragrafen behöver bli tydligare med vad som faktiskt avses vid en beräkning av lag-

lottens värde. Frågan skulle inte uppkomma om det fanns en paragraf med en utförlig be-

skrivning av vad som skall räknas till laglott. Fallet talar dock för att laglottsparagrafen an-

vänds, utan denna paragraf hade frågan om förmånstagarförsäkring inte haft något att ta 

fäste i och kanske inte ens kommit upp till diskussion överhuvudtaget. 
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 I NJA 2009 s.717 är det frågan om hur tidsberäkning vid talan om kränkt laglott, skall be-

räknas. Om en bröstarvinge vill att gåva skall återkallas måste en talan om detta föras inom 

12 månader. Domstolen diskuterar när dessa 12 månader börjar räknas ifrån och når fram 

till att det handlar om vid förrättningens sista dag. Fallet visar återigen på en otydlighet från 

lagstiftarens sida, varför finns det inte bättre angivet i lag när denna beräkning skall påbör-

jas? Att det gäller 12 månader finns stadgat. Eftersom frågor kring laglotten hela tiden 

framkommer måste det dock innebära att laglotten används flitigt vilket naturligtvis talar 

för dess fortsatta existens. 

NJA 1985 s.414 handlade om jämkning då tidigare tagna rättshandlingar kränkte bröstar-

vinges laglott. Här var frågan om ifall rättshandlingarna gjorts för att minska bröstarvinges 

arv och därför kränkte laglotten. Domstolen beslutade att ett flertal av rättshandlingarna 

gjorts i syfte att lämna bröstarvinge arvlös och att de därför stred emot laglottsskyddet. Det 

kan här argumenteras för att denna dom påvisar att laglottskyddet fyller ett behövligt syfte. 

För en vuxen person, som det var fråga om här, torde detta arv inte vara av samma vikt 

som om personen ifråga varit omyndig och icke ännu självförsörjande. Det bör iakttagas att 

Högsta domstolen inte tagit någon notis alls om bröstarvinges ålder och ekonomiska situat-

ion.  

Dom T 3008 -13 behandlar en situation liknande den som analyserats ovan. Här har arvlå-

taren strax innan sin död överlåtit del av lägenhet till sin maka. Den avlidnes bröstarvingar 

för talan om återvinning av gåvan. Hovrätten fann att åtgärden vidtagits för att fördela ar-

vet och därför är att likställa med testamente. Bröstarvingarnas yrkande vann därför bifall. 

Även här kan vid en analys uppmärksammas att utan laglotten hade en invändning mot gå-

van inte varit aktuell. Vidare lägger domstolen inte heller i detta fall någon vikt vid bröstar-

vinges situation.  

I dom T-1253 tvistade två bröder om en bostad som en av bröderna hade fått innan mo-

derns bortgång. Frågan i tvisten var huruvida lägenheten skulle tas med vid beräkningen av 

laglotten. Det som diskuterades främst i målet var om syftet med gåvan var att ändra suc-

cessionsordningen. Målet ifråga är ett bra bevis på laglottens användning. Hovrätten fast-

ställde tingsrättens talan, som ansåg att bostaden skulle räknas med vid beräkningen av 

arvslotten och att syftet med gåvan var att ändra successionsordningen. Om inte laglotten 

hade existerat hade moderns gåva varit möjlig att genomföra. De som är för avskaffandet 

av laglotten talar ofta om att den ej fyller något behov längre, då medellivslängden har ökat 
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med tiden och alltfler avlider när barnen är myndiga och oftast självförsörjande. Tvisten 

mellan bröderna visar oss att det inte handlar om huruvida en bröstarvinge är självförsör-

jande eller ej utan istället om ren girighet. Om två vuxna människor, som dessutom är sys-

kon, inte kan hålla sams om ett arv hur skulle situationen då se ut om laglottsskyddet inte 

fanns? Detta mål skulle även kunna tyda på att det väsentliga syftet med laglotten, att 

skydda de efterlevande, har fått ge plats för något helt annat, nämligen att arvlåtarens kvar-

låtenskap blir ett ekonomiskt hjälpmedel för de efterlevande. 

6.2 Det som talar för laglotten 
Risken för att äldre skulle drabbas av negativa konsekvenser vid ett avskaffande av laglotts-

skyddet är en av de negativa effekter som talar emot ett avskaffande. Äldre människors 

sårbarhet kan leda till att fler försöker utnyttja dem för att få en del av deras arv. En äldre 

person som inte längre är så pigg och klar i tanken kan lättare övertygas att ändra sitt tes-

tamente till fördel för annan än bröstarvinge. En charmig person som ofta kommer på be-

sök hos farmor skulle kunna övertala henne att testamentera arvet till denne. Laglottsskyd-

det kan inte förhindra att en del av arvet testamenteras bort till någon annan än bröstar-

vinge men det förhindrar åtminstone att hela arvet försvinner till en okänd person.  

Om en äldre person ändrar sitt testamente till fördel för någon annan än bröstarvingarna, 

blir bevisbördan av stor vikt vid en eventuell arvstvist. Bröstarvingarna skulle då kunna bli 

tvungna att bevisa dels att det inte var arvlåtarens sista önskan, dels att den nya arvtagaren 

har påverkat arvlåtaren på ett sådant sätt att ett nytt testamente förordnats. Denna bevis-

börda skulle naturligtvis kunna bli mycket tung. Hur bevisar man att en vilja i ett testa-

mente inte är den sanna sista viljan? Detta torde vara ganska svårt. Laglottsskyddet skyddar 

inte endast bröstarvingarna utan även arvlåtaren, äldre människor skall inte utnyttjas för de-

ras pengars skull. Det skyddar naturligtvis inte äldre från smörande och fjäskande bröstar-

vingar men en utomstående person kan åtminstone inte få tag på alla de pengar som efter-

lämnas.  

Enligt dissidenterna till förslaget från familjelagssakkunniga, förhindrar laglottsskyddet för-

äldrarna att använda arvet som ett medel för att få igenom sin vilja. Detta är ytterligare nå-

got som talar för att vi bör behålla skyddet. Bröstarvinge som valt sin egen väg och inte le-

ver upp till förälders förväntan kan drabbas hårt av att laglotten försvinner. Barn som ex-

empelvis inte har den ”rätta” sexuella läggningen enligt föräldrarnas åsikt, bör ej riskera att 

det blir en anledning för uteslutning ur en förälders testamente. Ett barn ska ej behöva 
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ändra sin livsstil så att den tillfredsställer föräldrarnas önskan för att kunna få ta del av de-

ras arv. Utan laglottens existens skulle arvet kunna användas som ett hot, något som kanske 

inte skulle ha en betydelse för en vuxen arvinge men desto större mening för ett barn. 

Som vi har nämnt ovan finns det en risk att ett avskaffande av laglotten slår hårt mot de 

minderåriga barnen. Det kan även slå hårt mot särkullbarn. Om den efterlevande maken 

och särkullbarnet inte har en god relation finns det en risk att den make som är förälder till 

särkullbarnet utesluter det från testamentet för att gynna de ”nya” familjemedlemmar-

na. Om laglottsskyddet skulle tas bort ur det svenska systemet skulle följden kunna bli den 

att särkullbarn missgynnas i förhållande till gemensamma barn. Om ingen del av arvet är, så 

att säga, reserverat för särkullbarn skulle makar kunna testamentera sina förmögenheter till 

varandra utan inskränkningar. När den efterlevande maken sedan dör finns det en stor risk 

att särkullbarnet lämnas utan arv om den efterlevande enligt testamentet får egendom med 

full äganderätt. 

Enligt Helsingsforsavtalet ska de nordiska länderna sträva efter rättslikhet och i de övriga 

nordiska länderna finns laglottsskyddet stadgat. Om Sverige väljer att eliminera laglotts-

skyddet, kommer det att innebära att den rättsliga situationen mellan Sverige och de övriga 

länderna blir mindre överensstämmande. Rättslikheten minskas. Detta kan leda till svårig-

heter med att tillämpa regler mellan Sverige och de övriga nordiska länderna. Laglottsskyd-

det hjälper till att främja gemenskap mellan länderna och om Sverige väljer att ta bort det 

stadgade skyddet kan detta leda till att gränsöverskridande situationer försvåras istället för 

att underlättas. Genom att bibehålla regler som liknar eller helt överensstämmer med reg-

lerna i de övriga nordiska länderna underlättas tillämpningen av reglerna vid exempelvis 

gränsöverskridande arvsfrågor.  

Med stöd i detta kan det konstateras att nordens rättslikhet förvisso är ett gammalt påhitt 

men något som gör Norden unikt. Den rättsliga situationen som råder för nordbor är klart 

mer fördelaktig än i jämförelse med situationer för andra länder. Det framstår som ett 

tvivelaktigt beslut att reducera denna unika rättsfunktion. 

I debattartikeln, skriven av advokaterna Bergquist och Striby, argumenterar de mot avskaf-

fandet av laglottsskyddet. Advokaterna ställer sig kritiska till ett avskaffande då det kan leda 

till ett större antal arvstvister. De tjänar pengar på att jobba med arvstvister och detta skap-

ar ett utrymme för att reflektera över varför två jurister, som garanterat tjänar bra på dessa 

konflikter, vill minska deras antal. Påståendet att ett avskaffande av laglotten skulle kunna 
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leda till fler arvstvister känns i och för sig fullt logiskt, en bröstarvinge som lämnas utan arv 

skulle naturligtvis kunna känna sig förbisedd och vilja ta frågan till domstol. Precis som ar-

tikeln uttrycker finns det en mycket möjlig risk med att ta bort laglotten, men det faktum 

att dessa åsikter kommer ifrån aktiva jurister minskar dess trovärdighet. Kan det finnas en 

baktanke med advokaters önskan om att behålla laglotten? Varför skulle någon argumen-

tera för att minska på situationer som ökar dennes kapital? 

Laglottens existens ser även till att arvet delas någorlunda rättvist mellan arvingar. Risken 

finns att arvlåtaren vill testamentera bort hela arvet till en av flera bröstarvingar. Arvlåtaren 

kan även på grund av andra orsaker vilja testamentera bort arvet till andra än de egna 

bröstarvingarna. Idag finns det visserligen en möjlighet att ge en bröstarvinge mer än de 

övriga genom den disponibla kvoten, men laglotten ger varje bröstarvinge rätt till en del av 

arvet. Laglotten kan således ses som ett skydd för rättvisan bröstarvingar emellan.   

6.3 Det som talar mot laglotten 
Som nämnt tidigare står det i RF att ingen kan tvingas avstå från sin egendom om det ej är 

för att tillgodose allmänna intressen. En bra fråga är vad som kan räknas som allmänna in-

tressen. Ska ett lagtvång att utge 25 % av egendom till bröstarvingar verkligen ses som nå-

got som ligger i det allmänna intresset? 

En definition av det allmänna intresset torde vara att det är något som främjar en vilja 

styrkt hos en majoritet av befolkningen, men vilken vilja är det som främjas här? Är det vil-

jan att utan möjlig inskränkning ärva sina föräldrar eller är det viljan att vara tvungen att ge 

delar av sitt arv till barnen? Situationen idag torde inte vara sådan att alla, ens en majoritet, 

vill ta arv efter sina föräldrar. Troligen vill ej heller en majoritet att deras avkomlingar skall 

få del av den kvarlåtenskap som efterlämnas. Ingen av dessa önskningar kan därför finnas 

styrkta av allmänheten.  

En annan vilja bakom laglottsskyddet skulle kunna vara att skydda ett ännu icke myndigt 

barn från att lämnas utan ekonomiska medel. Ett omyndigt barn har i de flesta fall inte till-

gång till några stora summor pengar och kanske skulle det därför kunna vara i allmänhetens 

intresse att omyndiga barn skyddas. Om ett ännu icke myndigt barn lämnas utan medel 

kommer detta barn med största säkerhet bli en ekonomisk börda för samhället, att genom 

lag tvinga föräldrar att lämna ett arv till omyndiga barn kan därför ses som välmotiverat. 

Ett fullvuxet barn å andra sidan torde ha ett eget kapital och att lämnas arvlös borde inte 

skapa några stora ekonomiska problem.  
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Förutom i de fall där omyndiga barn skyddas ifrån att lämnas i ekonomisk svår nöd så kan 

laglottens betydelse inte anses tillgodose allmänna intressen. På grund av detta kan det där-

för sägas att laglotten de facto strider emot egendomsrätten som finns stadgad i en av våra 

grundlagar, som är mycket svår att ändra och har en högre hierarkisk placering än vanlig 

lag, såsom ärvdabalken.  

Laglotten tvingar, med få undantag, föräldrar att lämna arv till sina barn. Undantag görs då 

arvtagaren har bragt arvlåtaren om livet, men en arvtagare som under år har misshandlat sin 

förälder psykiskt eller fysiskt, har fortfarande full rätt till sin laglott. Mest troligt är att en 

förälder som misshandlats av en arvinge eller på annat sätt kränkts, inte längre önskar över-

låta sin kvarlåtenskap till denne. Laglotten hindrar denna valmöjlighet. Även i fall med tra-

kasserier kan skillnaden på omyndiga barn och vuxna diskuteras. Det är inte fullt troligt att 

en omyndig person i allmänhet hunnit skapa en så pass dålig relation med sin förälder, eller 

för den delen lyckats misshandla och kränka denne så pass, att de inte längre förtjänar ett 

ekonomiskt skydd. En förälders kärlek sägs vara extremt långtgående och situationerna då 

en omyndig lyckats äventyra denna kärlek kan tyckas vara extrema. Misshandel är inte för-

enligt med Sveriges lag i övrigt och är straffbart i enlighet med brottsbalken. Eftersom 

misshandel inte är grund för att avföra någon ifrån arvsrätten säger principen om laglott på 

ett ungefär att även om du misshandlat din förälder är de skyldiga att vid sin död överlåta 

sitt arv till dig.  

Det kan tyckas en aning underligt att laglottsskyddet inte tar någon hänsyn till att situation-

er kan uppstå då avkomlingar misshandlar och trakasserar sina föräldrar. Missgärningar 

som pågår under en så pass lång tid, alltså inte sker vid ett engångstillfälle eller av en 

olyckshändelse, kan leda till att arvlåtaren inte längre önskar ge något arv till sin avkomling. 

Just nu skyddas omyndiga barn av laglotten, vilket tycks vara något positivt. Även vuxna 

barn åtnjuter dock samma starka skydd, ett skydd som faktiskt har en stor möjlighet att 

falla ut till barnets fördel men till förälderns nackdel.  

Genom de gångna årtiondena har det inkommit ett ganska högt antal motioner som före-

slår att laglotten skall tas bort eller reformeras. Naturligtvis kommer det alltid finnas dissi-

denter till alla lagförslag och paragrafer men när flera olika personer gång på gång yrkar på 

en ändring borde detta vara anledning att tänka över lagen ytterligare en gång. Om laglotten 

var en finslipad paragraf och väl anpassad till vårt samhälle så som det ser ut idag borde då 

inte frågorna och protesterna kring dess existens och utformning ha stannat av? Borde det 
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inte inkomma ett jämnt men lågt antal motioner med samma önskning om reform nu efter 

så många år, om paragrafen faktiskt var bra som den är? Är det inte en vedertagen tanke att 

när något är välanpassat stannar protesterna av och dyker främst upp ibland och då ifrån 

samma håll nästan varje gång? När det gäller laglotten flammar frågan upp om och om igen 

och det kommer ifrån diverse i regeringen representerade parter. 

Med stöd i detta tycks det som att tankar och åsikter kring laglotten under senare år snarare 

ökat än stannat av. Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring och att gamla lagar 

behöver reformeras för att passa in idag kan ses som en helt naturlig följd av vår nyckfulla 

och snabbt nyskapande värld.  

Den tidigare nämnda istadarätten har till följd att när en bröstarvinge avlidit före arvlåtare 

träder dennes bröstarvingar i dess ställe. Resultatet av detta blir t.ex. när en farmor som har 

två barn, båda avlidna och tre barnbarn, ett på ena barnets sida och två på det andra bar-

nets sida, dör vill hon att hennes tre barnbarn skall få lika lott av hennes kvarlåtenskap. 

Genom ett testamentariskt förordnande skulle detta vara möjligt men utan testamente så 

hindrar laglotten denna utgång. Eftersom barnbarnen trätt i sina föräldrars ställe och far-

modern hade två barn delas hennes arv först upp i två lika stora delar. Dessa två lika delar 

tillfaller sedan barnbarnen. Det barnbarn som är utan syskon kommer få hela sin förälders 

del medan de två syskonen får dela lika på sin förälders del. Naturligtvis kan detta gå helt i 

linje med vad farmodern önskar men den allmänna viljan i ett fall som detta torde vara att 

det önskas att alla barnbarnen skall få ärva samma del.  

Laglotten tycks även här kränka arvlåtarens fria vilja. Det är genom laglotten som istadarät-

ten får sin starka mening, hade laglotten inte varit skyddad hade arvlåtare kunnat testamen-

tera som denne själv önskade. Hade laglotten istället varit reformerad hade arvet kanske fal-

lit lika utan ett testamente inblandat.  

Thorsell har i en debattartikel ifrån år 2012 argumenterat emot laglottens existens. Han 

presenterar ett flertal argument som stämmer bra överens med de tankar som framkommit 

under en analys av arbetet. Thorsell skriver om egendomsrätten och misshandel men han 

tar också upp argument så som att DNA inte ska kunna tvinga någon att ge sitt arv till an-

nan. Detta argument bär dock med sig dolda nackdelar. Hela den svenska arvsrätten är 

uppbyggd på band genom genetiskt släktskap, det är de facto inte bara laglotten som på-

verkas då vårt arv genom sådan samhörighet ifrågasätts. Om enbart det faktum att du är 

någons förälder inte skall innebära att du har en skyldighet att lämna arv och vi inte väger 
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in något annat argument emot laglotten, så innebär detta att alla skyldigheter uppkomna på 

grund av släktskap måste ses över. Här talar vi då om skyldigheter som underhåll, omvård-

nad m.m. De effekter som detta skulle kunna leda till sträcker sig utanför detta arbetes om-

fattning, men det tycks inte vara en övervägande positiv förändring.  
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7 Slutsats 
Enligt regeln i 7 kap 1§ ÄB, skall alla bröstarvingar ha rätt att alltid ärva sina föräldrar. För 

arvlåtare innebär detta att testationsfriheten inskränks och för bröstarvinge blir laglotten en 

garanti för att den ej kommer lämnas arvlös. Vi finner att detta i praktiken innebär att 

blodsband går före andra relationer. Arvlåtare och bröstarvinges relation sinsemellan spelar 

ingen roll. Av 15 kap 1§ ÄB följer att bröstarvinges arvsrätt endast förbrukas då denne 

bragt arvlåtaren om livet. Detta innebär att arvtagare utan arvsrättsliga konsekvenser kan 

misshandla arvlåtaren eller på annat vis skada den samma så länge följden inte blir att arvlå-

taren dör. 

Det finns ingen garanti för att förälder och barn kommer överens och tycker om varandra. 

Vårt samhälle inbjuder till ett flertal olika familjekonstellationer och familjesituationer, men 

oavsett hur kontakten mellan barn och arvlåtare ser ut är förälder genom lag tvingad att ef-

terlämna arv till bröstarvinge. Laglottsskyddet är tvingande till sin karaktär och vi anser att 

detta i vissa fall gör intrång på arvlåtares frihet till en sista önskan. Om laglottsskyddet 

skulle avskaffas skulle den fria viljan inte längre kränkas men vi anser att en förlust av lag-

lotten skulle komma att slå hårt mot de omyndiga bröstarvingarna, de som behöver skyddet 

bäst.  

Vi anser därför att en reform av laglottsskyddet är nödvändigt. Vårt förslag är att laglotts-

skyddet utformas till att enbart omfatta omyndiga barn och då helt oberoende av relationen 

mellan barn och förälder. Vi tycker att en laglott som omfattar även vuxna barn är ett 

föråldrat system. När laglotten infördes var tanken att det skulle skydda barn ifrån att läm-

nas utan ekonomiska medel för att överleva. På den tiden avled arvlåtaren ofta i ung ålder 

och efterlämnade således små barn. Idag lever vi mycket längre och de bröstarvingar som 

efterlämnas är oftast vuxna. Vi anser att laglotten skall reformeras så att den passar sitt ur-

sprungliga syfte; att skydda ännu icke självförsörjande barn. I denna reform vill vi också se 

att i fall då arvlåtare inte efterlämnar något testamente, skall arvet följa de svenska arvreg-

lerna i 2 kap ÄB. Det resultat vi vill se med en reform är att arvlåtare inte skall vara tvungen 

att ta hänsyn till myndiga barn vid upprättande av ett testamente. Med vårt förslag skyddas 

omyndiga bröstarvingar samtidigt som lagen tar ökad hänsyn till arvlåtarens sista vilja. 

Nackdelen med att ta bort laglottsskyddet för myndiga personer kan naturligtvis vara att 

fler tvister kan uppstå.  
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Med detta sagt anser vi att reglerna om laglott bör ändras för att uppfylla sitt ursprungliga 

syfte.  
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