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ABSTRACT 
 
Written in Swedish with an English abstract. 

Polygamy has recently received more and more attention in Sweden due to, among other things, 
the streams of refugees and globalization. The Swedish norm of marriage is monogamy thus 
family constellations that go against this sometimes have difficulties to adapt to the Swedish 
family law. 

Polygamy is a collective name for marriages where a person is married to several people at the 
same time. The sex basically does not play a role in the concept of polygamy, but the most 
common marriage constellation, and the constellation that this essay has delimited itself to, is 
the one where one man is married to several women. Today, polygamy is mainly practiced in 
the Muslim countries of Asia and Africa where the Qur'an is an important part of the 
construction of the countries' legal systems. In order for polygamy to be allowed in Sweden, it 
is required that the marriage can be recognized according to the law on certain international 
legal relationships concerning marriage and guardianship (lag om vissa internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). According to the Swedish Tax 
Agency's (Skatteverket) investigation, there are currently 679 persons registered with one or 
more spouses in the population register in Sweden; on the other hand, the figure is not 
considered to reflect reality. 

When a person dies, there are many things to be organized. Most of these issues in Sweden are 
regulated in the Inheritance Code (ärvdabalken). But since most of the family law in Sweden 
is based on the Swedish norm of marriage of monogamy, there are several application problems 
when the Inheritance Code is to be applied to polygamous marriages. 

But although the law is mainly designed for monogamy, it is possible to apply the law to 
polygamous family constellations. Even though it is not designed for this purpose, the law 
should be considered flexible enough that it can be applied. However, the application of the law 
creates problems among other things when it comes to the women in the relationship. It is clear 
that women in polygamous marriages have more uncertainties than women in monogamous 
marriages when it comes to the right to inherit and survivor`s protection. It is also difficult to 
presume that the proposal for legislative amendment that are on the table will contribute to 
strengthening the protection of the women. However, there are many indications that it in 
general looks good for the children in the marriages. There is really not much that suggests that 
children whose parents are in polygamous relationships are treated a lot differently when it 
comes to the right to inherit then children with parents in monogamous marriages. 

 

Keywords: Polygamy, polygamous marriage, polygamous family constellations, 
inheritance law, right to inherit and the inheritance code.   



 
 

SAMMANFATTNING 
 
Polygami har på senare tid uppmärksammats mer och mer i Sverige med anledning av bland 
annat flyktingströmmar och globalisering. Den svenska äktenskapsnormen är tvåsamhet, 
monogami vilket således har lett till att familjekonstellationer som går emot denna norm ibland 
har svårt att anpassas till den svenska familjerätten.  

Polygami är ett samlingsnamn för äktenskap där en person är gift med flera personer samtidigt.  
I grunden spelar könet inte någon betydelse för begreppet polygami men den vanligaste 
äktenskapskonstellationen, och den konstellation som uppsatsen har avgränsat sig till, är den 
där en man är gift med flera kvinnor. Idag är polygami främst praktiserat i de muslimska 
länderna i Asien och Afrika där Koranen är en viktig del av uppbyggnaden av ländernas 
rättsordningar. För att polygami ska bli tillåtet i Sverige krävs det att äktenskapen kan erkännas 
enligt lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. 
Enligt Skatteverkets utredning finns det idag 679 personer registrerade med en eller flera makar 
i folkbokföringsdatabasen i Sverige, däremot anses siffran inte spegla verkligheten. 

När en människa dör är det mycket saker som ska anordnas. De flesta av dessa angelägenheterna 
i Sverige regleras i ärvdabalken. Men eftersom den till största delen av familjerätten i Sverige 
utgår från den svenska äktenskapsnormen om tvåsamhet, föreligger det ett flertal 
tillämpningsproblem när ärvdabalken ska tillämpas på polygama äktenskap.  

Men trots att lagen i huvudsak är utformad för monogami finns det möjlighet att tillämpa lagen 
vid polygama familjekonstellationer. Trots att lagen i sig inte är konstruerad för polygama 
familjer torde den dock vara så flexibel att den går att tillämpa. Tillämpningen av lagen är dock 
behäftade med problem för bland annat kvinnorna i relationen. Det är tydligt att kvinnor i 
polygama äktenskap har det mer osäkert än kvinnor i monogama äktenskap när det kommer till 
arv och efterlevnadsskydd. Att de förslag till lagändring som ligger på bordet kommer bidra till 
en stärkelse av kvinnornas skydd är även det svårt att förmoda. Mycket tyder dock på att det 
överlag ser bra ut för barnen i äktenskapen. Det finns egentligen inte mycket som tyder på att 
barnen i hög utsträckning blir särbehandlade jämte barn i monogama äktenskap. 

 

Nyckelord: Polygami, polygama äktenskap, polygama familjekonstellationer, arvsrätt, 
rätt till arv, och ärvdabalken.  
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
 
Vi har sett i takt med att världen blir alltmer globaliserad att antalet kontaktpunkter mellan 
svensk och utländsk rätt ökar. Människor flyttar, handlar och har oändligt med kontakter över 
landsgränserna. Men trots den globalisering som skett de senaste decennierna, delar inte alla 
länder samma värdegrunder och syn på rätt och fel.  Det är inte konstigt att personer som flyttar 
över landsgränser önskar att ta med de rättsliga värderingar som präglat deras liv. Att det 
sedermera kan uppstå konflikter i sådana situationer är naturliga, likaså att de inblandade 
parterna ibland vill eller behöver vända sig till juridiken för att lösa problemen.  

De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. Med de orden inleds den svenska 
äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Den monogama synen på äktenskap är dock inte den enda 
och ett flertal länder erkänner idag äktenskap med fler än två parter, så kallade polygami. För 
att i Sverige få äktenskap som ingåtts utom riket ansetts som giltigt, krävs det exempelvis att 
äktenskapet är giltigt i det land där det ingicks. Detta leder således till att äktenskapsformer, likt 
polygami, som inte följer ÄktB:s regler kan erkännas i Sverige.  Och varför skulle det vara 
konstigt att en familj som flyttar till ett annat land vill leva under samma familjeförhållanden 
som i hemlandet?  

Regeringen beslutade i september 2017 att ge i uppdrag åt Skatteverket att sammanställa och 
analysera uppgifter i de folkbokföringsärenden som rör månggifte.1 Detta beslut kom efter att 
några av riksdagens partier framfört en vilja att genomföra lagförändring på området som 
således skulle leda till att Sverige slutar att erkänna polygama äktenskaps allt som allt. I stället 
för att vidta direkta åtgärder beslutades det att Skatteverket skulle analysera förekomsten av 
polygama äktenskap inom folkbokföringen.  

Kort sammanfattat konstaterar Skatteverket att det idag finns 6792 personer som är registrerade 
med fler än en make eller maka. Den verkliga siffran anger dock att det rör sig om 169 personer 
och att av dessa 169 personer är 152 stycken folkbokförda i Sverige. Av dessa 152 personer 
uppges det att de i 38 fall finns fler än en maka folkbokförd i Sverige och att de i 14 fall är en 
person folkbokförd på samma adress som fler än en maka.3 Att således säga att det är en vanlig 
företeelse i Sverige är en överdrift. Men att det förekommer och att de under åren har 
förekommit fall av erkända polygamiska familjeförhållanden i Sverige går att konstatera.  

Trots att äktenskapsformerna inte ser likadana ut, är en sak säkert och det är att inget äktenskap 
kan vara för evigt. Vissa ser sitt äktenskap upplösas i äktenskapsskillnad och andra i döden. 
Den make och de eventuella arvingar som den avlidne efterlämnar sig har i regel rätt att ärva, 
något som i Sverige regleras i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Men hur blir det när ett äktenskap 
som blivit erkänt i Sverige men som fortfarande enligt svenskt mått inte uppfyller normen, vill 
tillämpa svensk lagstiftning för att lösa en arvsfråga?  

                                                           
1 SKV Fi2017/03736/S3 - Månggifte i folkbokföringsregistret. 
2 Siffran avser alla oavsett om makarna är, har varit eller aldrig har varit folkbokförda i Sverige. 
3 SKV Fi2017/03736/S3 - Månggifte i folkbokföringsregistret, s. 4 ff. 
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1.2 Syfte 
  
Min ambition är att påvisa hur den svenska arvsrätten kan tillämpas vid polygamiska äktenskap 
i Sverige. Syftet med denna uppsats är således att analysera den svenska arvsrätten och se till 
vilka möjligheter det finns att tillämpa lagens reglering vid en familjekonstellation som inte 
följer den svenska monogama äktenskapsnormen. 

Uppsatsen har även som syfte att se på rätten utifrån ett genus- och barnrättsperspektiv för att 
utreda vilka skillnader kvinnor och barn i polygamiska äktenskap kan ha i jämförelse med 
kvinnor och barn i monogama äktenskap inom uppsatsens utredningsområden.  

 

1.3 Frågeställningar  
 
För att uppnå och besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

● På vilket sätt kan arvsrätt vid polygama äktenskap tillåtas inom ramen för gällande rätt 
i Sverige? 
 

● Vilka rättsliga problem, men också vilka problem inom familjen, kan uppstå när en 
eventuell tillämpning av den svenska arvsrätten appliceras på polygama 
familjeförhållanden?                  
  

● Borde det ske en lagändring för att på bästa sätt skydda kvinnor och barn och hur 
kommer en eventuell lagförändring att påverka arvsrätten vid polygama 
familjeförhållanden i Sverige? 

 

1.4 Teoretisk ram 
1.4.1 Inledning  
Jag har valt att tillämpa ett genus- och barnrättsperspektiv vid utförandet av uppsatsen. 
Perspektiven har jag valt som hjälpmedel för att uppfylla syftet, men också för att se på den 
traditionella juridiken och den rättsliga regleringen på området utifrån en annan synvinkel än 
den traditionellt rättsliga. Med denna teoretiska ram ämnar jag att analysera kvinnor och barns 
arvsrätt och bedöma om likabehandlingsprincipen och barnets bästa föreligger, detta eftersom 
jag anser att det bäst speglar de problemområden som kan uppstå i relation till uppsatsens syfte.
  

1.4.2 Genusrättsperspektiv 
Trots att Sverige i februari år 2019 rankades som världens bästa land för kvinnor att leva i, 
innebär det dock inte att placeringen på listan har kommit utan arbete eller att alla kvinnor i 
Sverige får uppleva jämställdhet i alla situationer.4  

                                                           
4  U.S News, Best Countries for Women. 
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Jämställdhet mellan könen har inte heller alltid förekommit och den jämställda historien är 
relativt kort. År 1920 var första gången som kvinnor fick rösträtt i Sverige och mannens 
målsmanskap över kvinnan upphörde. Sedan dess har ett antal olika reformer genomförts för 
att successivt förbättra kvinnors ställning gentemot männen. På 1970-talet infördes 
likabehandlingsprincipen och finns idag i regeringsformens (1974:152) (RF) inledande kapitel. 
Principen medförde i stor utsträckning att lagar inte får innebära olika för kvinnor och män.5 

Genusrättsvetenskapen har varit en bidragande faktor till att icke-jämställdheter mellan könen 
har lyfts fram i det juridiska rummet.6 Med termen genus menas den sociala konstruktion av 
kvinnligt och manligt som redan är bestämt av det rumsliga samt de historiska sammanhangen. 
Följden av denna typ av social konstruktion kan emellertid leda till sociala konsekvenser som 
återspeglas i rätten. Begreppet genus, och den genusrättsvetenskapliga forskningen, kan därmed 
användas som redskap för att på ett kritiskt sätt, analysera könets betydelse i juridiken.7  

Genom att tillämpa ett genusperspektiv på uppsatsen kan jag ställa de frågor som kan leda till 
ökad förståelse för hur kön och genus hela tiden skapas och återskapas i samhället. Kön 
konstrueras i olika och det är svårt för en människa att undvika att vara en del av konstruktionen. 
De går emellertid att synliggöra, uppmärksamma och agera på olika sätt och på så sätt förändra 
de rådande könsrollerna. Genom att uppmärksamma detta kan vi även utmana normen och 
stärka jämställdheten mellan alla människor.8  

Med hjälp av perspektivet kommer uppsatsen att kunna uppmärksamma skillnader mellan 
könen, men också mellan kvinnorna i de olika äktenskapsformerna. Jag hoppas även att 
perspektivet kan vara med och bidra till en förståelse över hur arv på bästa sätt bör fördelas för 
att i största möjligaste mån främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt kvinnor 
emellan.  
 

1.4.3 Barnrättsperspektivet   
Under 1900-talet fungerade frågor kring barns välfärd som en enad faktor i den svenska 
politiken. Barnets välmående och intressen är bara några av de saker som inom politiken varit 
viktig, detta i och med att barn är den kommande generationen som i framtiden ska bära landet 
framåt. Barnfrågan har varit med och påverkat föreutsättningarna för den politik som förts samt 
varit med och bidragit till att ändra synen på vad som är viktigt i samhället. Begrepp som 
barnets bästa har fått en allt viktigare position i det politiska rummet och kanske främst efter 
tillkomsten av FN:s konvention om barns rättigheter (hädanefter barnkonventionen Efter att 
Sverige ratificerat barnkonventionen har ett flertal steg vidtagits för att barnets bästa och 
barnperspektivet alltid ska genomsyra allt rörande barn, bland annat lagstiftning.9 Detta skydd 
kommer även att stärkas ytterligare för Sveriges barn då riksdagen år 2018 röstade igenom 
förslaget att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen beräknas träda i kraft den 1 januari 

                                                           
5 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Käll, J. & Svedberg, W., Genusrättsvetenskap, s.13. 
6 Svensson, E-M., Genusforskning inom juridiken, s. 7. 
7 Ibid samt Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Käll, J. & Svedberg, W., Genusrättsvetenskap, s. 29. 
8 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Käll, J. & Svedberg, W., Genusrättsvetenskap, s. 13 ff. 
9 Lindgren, A-L., & Halldén, G., Individuella rättigheter; autonomi och beroende - Olika synsätt på barn i relation till FN:s 
barnkonvention, s. 65 f. 
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2020.10 Lagen kommer bland annat innebära att det enskilda barnets rättssäkerhet stärkts och 
att barnets bästa på ett tydligare sätt än idag ska komma i det främsta rummet.11   

Av artikel 3 i barnkonventionen framgår det att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärden som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata rummet. Vad som egentligen innefattar 
begreppet barnets bästa är oklart och det saknas en tydlig definition. Barnombudsmannen (BO) 
skrev i sin rapport från 2005 att begreppet barnets bästa ska utgå från barnet i varje enskild 
situation. Vidare skriver BO att barnet måste synliggöras och sättas i fokus för att barnets bästa 
ska kunna tillvaratas.12 

Genom att tillämpa ett barnperspektiv på rätten kan vi bland annat se hur mycket barnets bästa 
faktiskt beaktas. Vissa lagstiftningar har helt och hållet beaktat barnets bästa och vissa saknas 
nästan allt spår av det. Denna uppsats kommer dock inte att utreda om lagstiftningen är förenlig 
med barnets bästa, utan mer se till skillnaderna mellan barn i polygama och monogama familjer 
vid arv. Uppsatsen kommer på så sätt även att se till familjekonstellationernas olika påverkan 
på barnets arv utan att lägga vikt vid andra aspekter som exempelvis om det är bra eller dåligt 
för ett barn att leva i polygama familjer.   

 

1.5 Metod    
1.5.1 Den rättsdogmatiska metoden 
Den huvudsakliga metoden som ska användas i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden och 
denna kommer främst att användas på de delar i uppsatsen som behandlar utformningen av den 
svenska äktenskaps- och arvsrätten. Metoden kommer även att kompletteras med en 
genusrättsvetenskaplig syn. 

Traditionellt sätt brukar den rättsdogmatiska metoden i huvudsak definieras med syftet att 
systematiskt fastställa, tolka och utreda gällande rätt genom tillämpning av de allmänt 
accepterade rättskällorna som har fastställts i en rättskällehierarki. Mer konkret innebär 
metoden att svar, på de problem som ställs upp i en studie, i större utsträckning söks i 
lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin. Vid tillämpningen av rättsdogmatiken utgår 
användaren nästan alltid utifrån en konkret problemställning, som sedan besvaras genom en 
analysering av ett vanligtvis ganska så omfångsrikt material.13 

För att fastställa gällande rätt tar rättsdogmatiken ofta fäste vid att fastställa vilka rättsregler 
som finns (de lege lata) och i vilken mån en rättsregel bör stiftas (de lege ferenda).14 En annan 
inflytelserik åsikt inom rättsdogmatiken är den som Aleksander Peczenik framfört angående 
rättskällornas ställning. Ingen rättsdogmatisk uppsats känns komplett utan en redogörelse av 
källorna utifrån indelningen ska, bör och får. De rättskällor som ska följas är lagar, andra 
föreskrifter och sedvanerättsliga regler, även vid tillfällen då alla dessa kan sättas ur spel med 

                                                           
10 Se exempelvis SOU 2016:19, prop. 2017/18:186 och Regeringskansliet, Barnkonventionens väg mot svensk lag. 
11 UNICEF, Barnkonventionens ställning i Sverige. 
12 Barnombudsmannen, Barnets bästa- Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
BR2005:06, s. 7.   
13 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 21 ff., I Korling, F., & Zamboni, M., (red.). Juridisk metodlära.   
14 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 207. 
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anledning av att de är föråldrade eller upphävda. Dessa rättskällor är enligt rättsdogmatikern 
sträng bindande och är sålunda viktiga för att den juridiska argumentationen ska få auktoritet. 
Prejudikat, förarbeten till lagar, sedvänjor och internationella konventioner som legat till grund 
för svensk lagstiftning utgör rättskällor som bör tillämpas. Institutionella rekommendationer, 
rättspraxis och doktrin är några av de rättskällor som får användas i en rättsdogmatisk 
undersökning. Ibland omnämns sedvänjor och internationella konventioner som rättskällor som 
får användas istället för att det bör användas.15 

I takt med att den rättsdogmatiska metoden har blivit utgångspunkten vid tillämpande inom 
juridiken, har det vuxit fram flera olika uppfattningar om metoden. Att enbart försöka förstå sig 
på begreppet kan i sig tendera till att vara komplicerat och det finns uppfattningar om att 
metoden utifrån definitionen är strikt och bunden, som ogärna ger upphov till förändring. Andra 
uppfattar dock metoden som, trots sina strikta förhållningsregler till rättskällorna, som mycket 
accepterande av upphovet till en fri argumentation.16 

Enligt Jan Kleineman beskrivs metodens syfte många gånger som att återskapa ett rättsligt 
problems lösning genom att tillämpa en rättsregel med hjälp av rättskällehierarkin. Kleineman 
menar att då rättsdogmatiken ofta har en konkret frågeställning som utgångspunkt, är det 
relationen mellan den konkreta tillämpningssituationen och den abstrakta rättsregeln som bör 
ge uttryck för metodens speciella karaktär. Detta då metoden i grunden handlar om att beskriva 
hur en lösning ter sig i förhållande till ett särskilt konkret problem.17 

Det förekommer dock åsikter om att rättsdogmatiken endast ger upphov till ett 
inifrånperspektiv, i och med begränsningen till rättskällehierarkin.18 Två som däremot öppnar 
upp metoden, och anser att det är acceptabelt att på ett mer fritt sätt finna svar utanför 
rättskällehierarkin, är Bert Lehrberg och Nils Jareborg. 

Lehrberg anförde att, för att vi ska förstå rättsreglernas funktion behöver vi vid behov sök 
kunskap om den verklighet där rättsreglerna fungerar. Sådan tillförd kunskap kan exempelvis 
intas från intervjuer, statistik och facklitteratur. Undersökningar kan även ge utrymme för 
inhämtning av vilka värderingar som reglerna grundar sig i och dess betydelse för hur reglerna 
tillämpas. Han menar även på att det finns ett intresse att inkorporera rättshistoria och 
rättsjämförande undersökningar i studierna, detta för att enklare få en bild av hur problem 
historiskt sett har löst och hur det har fungerat i andra länder.19 Enligt Jareborg är det nödvändigt 
att finna nya svar och lösningar på de problem som vi ställs inför, detta för att vi hela tiden ska 
kunna sträva mot att förbättra juridiken. Detta går enligt honom inte att genomföra om vi tillåter 
oss själva att fastna i ett inifrånperspektiv.20  

Peczenik, Kleineman, Lehrberg och Jareborg är bara några som uttrycks sin egen tolkning av 
den rättsdogmatiska metoden. En annan uppfattning inom den rättsdogmatiska metoden som 

                                                           
15 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s.47 f. samt Peczenik, A., Juridikens teori och 
metod, s. 35 f.   
16 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117 ff.   
17 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 26., I Korling, F., & Zamboni, M., (red.). Juridisk metodlära.  
18 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118 f.   
19 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 207 f. 
20 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.   
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jag har valt att lyfta i denna uppsats är De lege interpretata. Uttrycket har i Sverige främst lyfts 
av Eva-Maria Svensson och innebär mer konkret rätten som den tolkas. De lege interpretata-
synen syftar till att det är rimligare att se rätten som en tolkning av en process än som något 
faktiskt. Det är hur rätten uttrycks, kommuniceras och praktiseras som skapar en föreställning 
om vad gällande rätt faktiskt innebär. I det stora hela medför detta att linjerna mellan de lege 
lata och de lege ferenda blir allt suddigare.21 

Utifrån genusrättsvetenskapen behöver den rättsdogmatiska metoden styrkas upp med andra 
perspektiv för att bli fullständig. Rättsdogmatikern tar sina utgångspunkter för givet och 
fastställer endast den gällande rätten utan att ifrågasätta gränser eller grundläggande principer.22 
Med anledning av kvinnor och mäns levnadsvillkor och att de konsekvenser dessa kan ha 
emellertid är inbyggda i rättens struktur, krävs det enligt genusrättsvetaren att forskare kan 
frigöra sig från den för givet gällande rätten samt kunskapen om den.23 Genom att kombinera 
den rättsdogmatiska metoden och genusrättsvetenskapen öppnas det således upp utrymme för 
att ifrågasätta. Inslag av genusrätten skapar även möjlighet att identifiera och synliggöra 
könsbaserat förtryck genom att kritiskt granska rätten i konkreta sammanhang.24  
  

1.5.2 Den komparativa metoden  
Då och då krävs det, för att uppnå en studies syfte, att göra jämförelser av olika länders 
rättsordningar. Trots det att rättsdogmatiken, enligt Lehrberg, ger upphov till detta, torde det 
anses att utrymmet inte är tillräckligt. Den komparativa metoden har således blivit allt vanligare 
inom rättsvetenskapen efter att världen har blivit allt mer globaliserad. Utländska författningar 
och lagstiftningar har stått modell för allt från omvandling av staters statsskick till lösningar av 
mindre problem inom lagstiftningar.25  

Den komparativa metodens utgångspunkt är att i en jämförelse av länders olika rättssystem, 
kartlägga dess skillnader och likheter. Utöver det ger metoden upphov till värdering av 
rättssystemens olika lösningar på problem och innefattar mer än att bara studera nationell och 
utländsk rätt, för att sedan återberätta resultaten parallellt.26 

Zweigert & Kötz anförde att det primära syftet med komparativ rätt är att utvinna den kunskap 
som den medför. Om vi accepterar att rättsvetenskapen inkluderar mer än bara tolkning av det 
nationella rättssystemet och att det även innefattar upptäckten av andra lösningsmodeller är det 
tydligt att den komparativa metoden kan erbjuda mycket rikare utbud av lösningsmodeller än 
vad den nationella lagstiftningen någonsin bör kunna åstadkomma på egen hand.27 För att 
metoden ska anses tillämpas bör ett problem som går att jämföra ställas upp. Det går exempelvis 
inte att göra en komparativ jämförelse inom samma nationellt regelverk eller mellan ”päron och 
äpplen”.28 För att kunna undersöka lösningarna till problemet ska en beskrivning av de valda 
                                                           
21 Svensson, E-M., De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, s. 225 f. 
22 Svensson, E-M., Genusforskning inom juridiken, s. 25 f. 
23 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Käll, J. & Svedberg, W., Genusrättsvetenskap, s. 39. 
24 Svensson, E-M., Genusforskning inom juridiken, s. 25 ff. 
25 Hallström, P., Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010, s. 573. 
26 Valguarnera, F., Den komparativa metoden., s. 141., I Korling, F., & Zamboni, M., (red.). Juridisk metodlära.   
27 Kötz, H., & Zweigert, K., An introduction to comparative law, s 15. 
28 Hallström, P., Att jämföra konstitutioner, SvJT 2010, s. 574. 
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rättsordningarnas innehåll göras för att sedermera lyfta det relevanta för jämförelsen. Detta bör 
slutligen leda till en analys där de jämförda rättssystemen lyfts fram i samband med det aktuella 
problemet för att sedermera resultera i en eller flera slutsatser.29 

Två länder som idag godkänner polygami är Iran och Egypten. För att jag i analysen ska kunna 
ta stöd och kunskap från dessa länder, vid analyseringen av den svenska arvsregleringen vid 
polygami, kommer den iranska och egyptiska arvsregleringarna att kort beskrivas i uppsatsen. 
Med anledning av uppsatsen omfattning kommer inte deras fulla rättsordningar beskrivas och 
det kommer inte ske en jämförelse mellan länderna likt vad den komparativa metoden 
efterfrågar. Den komparativa metoden blir således inte användbar i denna uppsats, detta 
eftersom metoden kräver en mer utförlig redogörelse och jämförelse. Den jämförelse av rätt 
som kommer att göras i uppsatsen ämnar istället till att utvidga uppsatsens perspektiv på 
området och det blir endast att anses som komparativa inslag. Denna jämförelse bör dock därför 
mer anses falla inom ramen för vad den rättsdogmatiska metoden ger upphov till och det finns 
således inte någon användning av den komparativa metoden i sitt fullo. 

   

1.6 Material  
 
Materialet som till största del kommer att användas i denna uppsats är i enlighet med vad den 
rättsdogmatiska metoden anser ska, bör och får finnas med i en juridisk argumentation. Det vill 
säga lag, förarbeten och doktrin. Det finns nästintill ingen praxis på det valda området, av olika 
anledningar, och det som hittats har inte ansetts bidra till uppsatsens syfte. Stockholm tingsrätts 
mål nummer T 17434–1330 beaktades vid insamlingen av material, men jag har beslutat att 
fallet inte kommer att bidra till att uppfylla uppsatsens syfte och därmed finns det inte något 
värde i att redogöra för fallet. Uppsatsen får därför klara sig utan rättspraxis, något som är 
accepterat av den rättsdogmatiska metoden då denna rättskälla endast benämns som en får-
källa.   

Överlag kan materialet komma att kännas någorlunda tunt i uppsatsen. Det är för att det likt 
rättspraxis inte finns en stor mängd. Jag har valt ut de källor som jag tycker svarar på det som 
bör svaras på för att uppfylla syftet. Detta kommer leda till att viss litteratur och förarbeten ges 
större utrymme än andra, de jag har valt bör emellertid beaktas som tillräckligt och väl 
trovärdigt. 

Det bör även uppmärksammas ur en de lege interpretata synvinkel att allt det som uppsatsen 
kommer att redogöra för inte är fastställande av den gällande rätten utan av dess tolkningar. Det 
kan röra sig om mina tolkningar av källorna och källornas tolkningar av det berörda ämnet. 
Slutligen bör det även tilläggas att eftersom uppsatsen är uppbyggd av en vald metod kommer 
materialet och uppsatsens analys samt slutsatser reflektera denna metod. Jag är medveten om 
                                                           
29 Wiman, B., Att jämföra rätt., s. 504 ff., I Ståhl, K., & Thorell, P., (red.) Festskrift till Nils Mattsson. 
30 En svensk avliden man var vid dödsfallet år 2013 gift med två makor som båda togs upp i bouppteckningen. Äktenskap 
nummer ett ingicks år 1983 utomlands och äktenskap nummer två ingicks i Sverige samma år mannen avled. Första makan 
yrkade i domstol att äktenskapet mellan mannen och maka nummer två skulle ogillas och ansökte om rättshjälp. Tingsrätten 
fann att de saknades laglig grund att ogiltighetsförklara det andra äktenskapet detta med anledning av att tvegiften är giltiga 
skillnaden är att de ska tvångsupplösas. Kvinnan fick därmed även avslag på ansökan om rättshjälp. 
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att hade jag valt en annan metod eller en annan teoretisk ram hade uppsatsen med hög 
sannolikhet slutat annorlunda och kommit fram till andra slutsatser.   

 

1.7 Forskningsläget 
 
Polygami i det svenska samhället har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, kanske 
främst med anledning av den utredning regeringen inlett. De torde dock anses att forskningen 
på området polygami och den svenska arvsrätten är relativt knapphändig. Den relevanta 
forskningen på uppsatsens ämnesområde bör huvudsakligen anses vara en SOU från år 1987 
samt forskning av Mosa Sayed och Maarit Jänterä-Jareborg. 

Mosa Sayed är forskare inom bland annat islamsk arvsrätt och är en av de få som berört ämnen. 
Han inledde med sin avhandling, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, år 2009 och 
har efter det blivit ett återkommande namn inom området.31 Utöver det faktum att Maarit 
Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt, var handledare vid Sayeds 
avhandling har hon under åren bidragit med forskning kring polygami32. Tillsammans med 
Anna Singer och Astrid Schlytter har hon utkommit med en bok om gemensamma företeelser i 
Turkiet och Sverige. Även om boken i sig inte är en direkt koppling till polygami och den 
svenska arvsrätten, bidrar den på till forskningsområdet då den belyser skillnader och likheter 
i rättsordningar mellan ett muslimskt land och Sverige. Redan i SOU 1987:18 om 
internationella familjerättsfrågor diskuterades polygami i det svenska samhället. Föredragande 
gav då förslag på eventuella lösningar om hur den svenska arvsrätten bör anpassas på polygama 
äktenskap och framförde även att området i framtiden bör utredas mer.33 Drygt 30 år senare 
torde dock SOU:n vara en av det mest utförliga redogörelserna på området. 

Avslutningsvis, bör det nämnas att det har skrivits en och annan studentuppsats på området. 
Dessa skiljer sig dock en aning i det ämnande syftet och de har även berört lite andra delar likt 
mahr34. Det bör med det sagt även uppmärksammas att det finns betydligt mer forskning kring 
mahr i förhållande till svenska rättsregler.   
 

1.8 Avgränsningar  
 
I uppsatsen ska den svenska arvsrätten utredas i förhållande till polygama äktenskap. Uppsatsen 
kommer med anledning av uppsatsens omfång och syfte att behöva göra ett par avgränsningar 
som annars kan verka passande för ämnet. Uppsatsen kommer endast att beröra de polygama 
äktenskapen som består av en man och två eller flera kvinnor. Denna avgränsning har gjorts för 
att det är den vanligaste formen av polygami i världen och med anledning av att uppfylla 

                                                           
31 Se bland annat Arvsrätt enligt Shiaislam, svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse och Förnuft känsla och rättens 
verklighet – vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg.  
32 Se bland annat Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt perspektiv i Vänbok till Rolf Nygren. 
33 Se bland annat SOU 1987:18, s. 193 ff.  
34  Ingår i det äktenskapskontrakt som makar ingår när de gifter sig och är en typ av hemgift som kvinnor enligt Koranen har 
rätt till. 
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uppsatsens syfte. Men trots att jag har valt denna avgränsning bör det uppmärksammas att 
mycket av det som redogörs även kan anpassa på andra typer av månggiften. Jag har även valt 
att avgränsa de polygama äktenskapen till de som kan erkännas i Sverige och därmed ha grund 
för registrering i Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Dessa äktenskap är således tillåtna i de 
land där de ingåtts och vid ett rättspolitisk övervägande måste de hållas isär från exempelvis 
tvegifte, något som av naturliga skäl även det faller utanför uppsatsens syfte. I och med denna 
avgränsning kommer inte uppsatsen att ge en heltäckande bild av polygami utan fokuset 
kommer att ligga på de familjer som på ett sätt kan jämställas med de svenska monogama 
äktenskapen i och med att de har blivit erkända i Sverige. Vidare bör det uppmärksammas att 
jag inte lagt någon vikt i varför dessa människor flyttat till Sverige, eller på vilken grund de har 
rätt att folkbokföras i Sverige. Jag kommer inte heller att redogöra för hur den internationella 
arvsrätten behandlas, eller hur den kommer att påverka arv vid polygami i Sverige. Detta 
eftersom syftet är att utreda den nationella arvsrätten.  

Uppsatsen kommer inte heller att lägga större vikt vid diskussion och utredning för möjligheten 
till arv i polygamiska familjeförhållanden utanför den första arvsklassen. Däremot kommer det 
i den deskriptiva delen förekomma redogörelse för samtliga arvsklasserna. Detta med anledning 
av att en redogörelse för arv längre upp i arvsklasserna inte bidrar till att uppnå syftet med 
uppsatsen. Jag kommer inte heller att redogöra för Mahr, eftersom jag inte anser det relevant 
utifrån uppsatsens syfte. 

Länders regler kring polygami kan variera i utformning och med anledning av att uppsatsen 
inte kräver en djupare kunskap om polygami, än att de kan erkännas i Sverige, kommer jag 
endast att redogöra för de grunder som ser ungefär likadana ut. 

Slutligen bör det uppmärksammas att jag kommer att diskutera det lagändringsförslag35 som 
det just nu diskuteras om i riksdagen, det om att ta bort möjligheten till att erkänna polygami. 
Det jag däremot inte kommer att göra är att analysera om huruvida förslaget bör accepteras eller 
inte och om det är förenligt med internationella samt nationella regler. Detta då det inte skulle 
bidra till uppsatsens syfte men också eftersom det skulle kunna bli en helt egen uppsats. 
Anledningen till att jag tagit med förslaget är endast för att i analysen kunna göra en mindre 
analys om hur detta skulle påverka arvsfördelningen för de familjer som invandrar till Sverige.   

 

1.9 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad på sex kapitel, varav det första kapitalet utgörs av en deskriptiv del som 
introducerar uppsatsens ämne och innehåll. I inledningskapitel har läsaren fått en 
bakgrundsbeskrivning till det valda ämnet och syfte samt frågeställningar har presenterats. 
Vidare har kapitalet redogjort för vilken metod samt teoretisk ram som ligger till grund för 
uppsatsen struktur och för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Det material som ska användas 
i uppsatser motiverades även här och avslutningsvis motiverades uppsatsens valda material.  

                                                           
35 Se exempelvis: Dir. 2018:68, Strängare regler om utländska månggiften, Mot. 2017/18:3589, mot. 2017/18:2171 och mot. 
2017/18:2259. 
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Uppsatsen kommer därmed att följas av tre beskrivande kapitel som omfattar det området som 
uppsatsen har till syfte att utreda. Den andra kapitlet kommer att inledas med en redogörelse 
för äktenskap. Med detta hoppas jag att läsaren får en grund i äktenskapets rättsliga struktur och 
vilken betydelse den sedan kommer få för uppsatsen. 

I det tredje kapitalet kommer den svenska arvsrättens grunder presenteras. Kapitalet kommer 
att inledas med en historisk redogörelse där betydande regleringar presenteras. Vidare kommer 
kapitalet att redogöra för efterlevnads arvet idag med begrepp som den legala arvsordningen, 
testamente och arvslott samt prisbasbelopp.  

Det fjärde kapitalet kommer att binda samman arv och polygami. Här presenteras de exempel 
som lades fram i SOU 1987:18 vid diskussion om hur de svenska reglerna om arvsfördelning 
kan tillämpas vid polygami. Vidare kommer uppsatsen att redogöra för två länders, vars 
rättsordning tillåter polygami, reglering om arv. Ländernas arvslagstiftning kommer däremot 
inte att bidra till att svara på syfte och frågeställningar, utan är till huvudsak med för att läsaren 
ska få en bild av hur länder med polygami fördelar arvet och om det eventuellt finns svar att 
hämta.   

Uppsatsens femte kapitel är kanske det viktigaste. Här kommer allt av uppsatsens material att 
sammanbindas in i en analys. Avsikten är att svara på frågeställningarna som således leder till 
att syftet uppfylls.  

Avslutningsvis kommer det sjätte kapitlet att knyta an uppsatsen med några slutsatser och 
avslutande ord. Här ämnar jag även att presentera tankar och återstående reflektioner som kan 
leda till nya funderingar och inspirera läsare till framtida utredningsmöjligheter.  
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2. ÄKTENSKAP 
2.1 Inledning 
 
För att förstå och uppfylla uppsatsen syfte är det av vikt att en redogörelse av äktenskapets 
rättsliga struktur görs, innan uppsatsen vidare kan redogöra för det arvsrättliga området. Detta 
med anledning av att de svenska äktenskapsreglerna ligger till grund för mycket av resterande 
svensk lagstiftning som berör makar. 

Att ingå äktenskap har i århundranden varit ett förbund, slutna mellan släkter för att föra makt 
och egendom vidare. Att äkta någon av kärlek är egentligen ett förhållandevis sentida bruk och 
den sociala konstruktionen att ingå äktenskap har i de flesta samhällen en rad olika funktioner 
för familjelivet. Men det är inte bara anledningen till äktenskap som har förändrats, utan även 
synen på konstellationen och i och med att det är en social konstruktion ser synen på äktenskap 
olika ut i olika samhällen.36    

 

2.2 Internationella grundläggande skydd 
 
Trots att synen på äktenskap skiljer sig åt i olika samhällen världen över har stater genom organ, 
såsom Förenta Nationerna (FN) och Europeiska Unionen (EU) med flera, arbetat fram 
gemensamma föreskrifter för att underlätta när exempelvis nationella lagar ”krockar”. En 
aspekt är att människor ska kunna förutse konsekvenserna av sina rättshandlingar också om de 
befinner sig i ett annat land. En annan aspekt är att skapa grundläggande skydd åt individer och 
exempelvis deras rätt till familj oavsett land eller stat.   

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR)37 har genom 
sina artiklar och europadomstolens tolkning i enskilda fall format en europeisk familjerättslig 
minimistandard.38 Av artikel 8 framgår det att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 
familjeliv. Det följer även av artikel 9 att var och en har rätt till religionsfrihet och av artikel 12 
att vuxna människor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i enlighet med de nationella 
lagar som reglerar utövandet av rättigheten. En sista artikel som i familjehänsyn kan appliceras 
är artikel 14 som förbjuder diskriminering på grund av en utförlig lista med omständigheter. 
Samtliga artiklar är dock inte absoluta, utan det finns undantag som bland annat stadgar att 
offentliga myndigheter får inskränka åtnjutandet av rättigheten om det ges stöd av lag, om det 
i demokratiska samhällen är nödvändigt med hänsyn till staten och den allmänna säkerheten 
eller om det går emot andra personers fri- och rättigheter.  

  

                                                           
36 Nationalencyklopedin, äktenskap.  
37 Alla EU:s medlemsländer är skyldiga att följa konventionen för att försäkra att alla människor åtnjuter samma rättigheter. 
38 Jänterä-Jareborg, M., Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – särskilt avseende äktenskap, 
s. 238. I Singer, A., Jänterä-Jareborg, M., & Schlytter, A., Familj, rätt och religion, en antologi om kulturella spänningar i 
familjen, med Sverige och Turkiet som exempel. 
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2.3  Polygama äktenskap 
2.3.1 Bakgrund 
Den monogama synen på äktenskap delas av många länder men den är alltifrån ensam. En 
familjekonstellation, som tidigare förespråkades inom en majoritet av världens religioner, är 
polygami. Först att frångå en accepterande syn på polygami var kristendomen och idag 
praktiseras polygami främst i de muslimska länderna i Asien och Afrika samt bland mormoner, 
främst i USA.39  

Polygami, eller månggifte, är ett samlingsnamn för äktenskap där en person är gift med flera 
samtidigt. I grunden spelar könet inte någon betydelse för begreppet polygami men den 
vanligaste äktenskapskonstellationen, och den konstellation som uppsatsen har ämnat att 
avgränsat sig till, är den där en man är gift med två eller flera kvinnor.40   

Precis som den svenska lagstiftningen exempelvis har påverkats något av kristendomen har 
länder med islam som huvudsakliga religion påverkats av den muslimska synen på äktenskap. 
Även idag tenderar muslimska länders rättsordningar att ge utrymme åt religiösa åsikter och 
tolkningar av sharia41.42 Av Koranen går det att utläsa att det är tillåtet för en man att vara gift 
med upp till fyra kvinnor samtidigt, om han kan behandla dem alla lika. Något motsägelsefullt 
är dock att det i Koranen även sägs att det inte är möjligt att ge alla makor lika behandling. 
Tolkningen av guds vilja angående polygami har därför tolkats olika i de muslimska länderna. 
I Tunisien har exempelvis lagstiftaren tolkat guds ord som förespråk för monogami och infört 
förbud mot polygami.43 Länder som Egypten och Iran har däremot tolkat guds ord till fördel för 
polygami.44   
 

2.3.2 För och emot 
Polygami är idag enligt många, kontroversiellt. De som förespråkar polygami gör hänvisningar 
till såväl klansamhällets intresse, kvinnoöverskottet i världen och familjens behov av många 
barn. Många muslimer hänvisar till Koranen och dess förespråkande för att alla kvinnor och 
barn ska skyddas samt värnas om.45 Vidare anledningar att tillåta eller att inte 
ogiltighetsförklara polygama äktenskap tar grund i flera internationella åtaganden och 
konventioner. Likt tidigare nämnt finns det bland annat grundläggande skydd i EKMR som 
skyddar de som lever i polygama äktenskap mot nationella inskränkningar i andra länder. 

De som är emot polygami och förespråkar emot äktenskapsformen anser dock att polygami är 
förenat med klanens och kanske främst männens intresse, utan hänsyn till kvinnans egna vilja 
och behov. Många ser polygami som en kränkande kvinnosyn och motiverar detta ofta med att 
det är en negativ olikbehandling och diskriminering av kvinnors jämfört med männens 
                                                           
39 Jänterä-Jareborg, M., Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt perspektiv, s 391. I Jänterä-Jareborg, M., & 
Kumlien, M., (Red.), Vänbok till Rolf Nygren. 
40 Ibid. 
41 Sharia innebär enligt Islam den gudomliga lagen, alltså den vägledning Gud ger människor i lag och rätt. 
42 Sayed, M., Arvsrätt enligt shiaislam, s. 84. 
43 Sayed, M., svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse, s 207.  
44 Metro, Wheton, O., Where exactly is polygamy legal. 
45 Jänterä-Jareborg, M., Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt perspektiv, s 393. I Jänterä-Jareborg, M., & 
Kumlien, M., (Red.), Vänbok till Rolf Nygren. 
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äktenskaps rättigheter samt att det kan medföra skada inte bara för inblandande kvinnor utan 
även för de inblandande barnen.46 

 

2.4  Äktenskap i Sverige 
2.4.1 Historia 
Fyra reformer har vart av betydande för den svenska äktenskapsregleringen genom åren.  

Den första reformen skedde i samband med införandet av 1734 års giftermålsbalk där alla de 
olika landskapslagarna samlades. Lagen medförde krav på kyrklig vigsel och det blev 
obligatoriskt att en präst som tillhörde den svenska kyrkan förrättade vigseln vilket medförde 
att en vigsel av annan inte ansågs juridiskt bindande. Detta innebar således att den kristna tron 
och synen hade avgörande makt när det kom till familjekonstellationer i Sverige. En 
konstellation som gick emot kyrkans syn var inte bara fel i kyrkans ögon utan ansågs inte heller 
juridiskt giltigt.47  

Den andra reformen skedde i samband med 1920 års giftermålsbalk, då den religiösa makten 
över äktenskap minskade vid införandet av alternativet borgerlig vigsel. Lagstiftningen gav 
även en betydande för kvinnor då de bland annat fick samma rätt- och skyldigheter att förfoga 
över sin egen egendom.48   

Den tredje betydande reformen skedde genom införandet av 1987 års äktenskapsbalk. Synen 
på familjen ändrades och det fanns en vilja att ställa sig mer neutral till olika samlevnadsformer 
och moraluppfattningar än i tidigare lagar. 49 De blev dock inte att ske en direkt ändring av alla 
de äktenskapshinder som fanns uppställa som gick emot den mer öppna synen. Vissa hinder tog 
flera år att avskaffa och det skulle ta ända till år 2009 innan det blev möjligt att äkta någon av 
samma kön, och således blev lagstiftningen könsneutral.50 Ändringen år 2009 kom också att bli 
den fjärde och sista betydande reformen.  
 

2.4.2 Dagens (monogama) synen på äktenskap 
Trots den mer öppna synen på äktenskap och äktenskapsbegreppets flexibilitet har monogami 
fortsatt som grundpelare i äktenskapsrätten. Den svenska lagstiftningen bygger därför i stor 
utsträckning på monogami när det kommer till familjeförhållanden. I äktenskapsbalkens 
inledande bestämmelser i 1 kap. 1 § ÄktB stadgas det att “de två som ingår äktenskap med 
varandra blir makar” och i 2 kap. 4 § ÄktB att “Den som är gift [...]får inte ingå äktenskap”. 
Detta tenderar således till tolkningen att den svenska (politiska) synen är att ett äktenskap endast 
kan bestå av två personer, visserligen oberoende av kön men lika så bundna till antalet.  

                                                           
46 Jänterä-Jareborg, M., Om polygami i dagens samhälle – särskilt ur ett svenskt perspektiv, s 394. I Jänterä-Jareborg, M., & 
Kumlien, M., (Red.), Vänbok till Rolf Nygren.  
47 Sörgjerd, C., Äktenskapets roll i det föränderliga svenska samhället, s. 186. I Jänterä-Jareborg, M., & Kumlien, M., (Red.), 
Vänbok till Rolf Nygren.  
48 Ibid, s. 194 samt SOU 1979:89, s. 204. 
49 Prop. 1973:32 s. 68 ff och SOU 1972:41, s. 58. 
50 CU Bet. 2008/09:CU19 och Sörgjerd, C., Äktenskapets roll i det föränderliga svenska samhället, s. 203. I Jänterä-Jareborg, 
M., & Kumlien, M., (Red.), Vänbok till Rolf Nygren.  
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Att den svenska synen är att äktenskap ingås av två går även att hitta på andra ställen. Vi kan 
exempelvis se bevis på detta genom hur språket används i utformningen av lagrum. I 6 kap. 2 
§ ÄktB kan vi tydligt se en vilja att trycka på att äktenskapet innefattar två personer, genom 
orden den ena maken och den andra maken. Utöver detta är det, och kanske det som främst 
pekar på den monogama synen, idag straffbart enligt 7 kap. 1 § brottsbalk (1962:700) (BrB) att 
ingå polygama äktenskap som exempelvis svensk.    
 

2.4.3 Polygami i Sverige 
2.4.3.1 Erkänna utländska äktenskap 
Med anledning av att polygami inte är tillåtet enligt ÄktB är en vanlig uppfattning att det inte 
förekommer ”giltiga” polygama äktenskap51 i Sverige. Men trotts denna uppfattning finns det 
idag, likt tidigare anfört52, 679 personer som är registrerade med mer än en make eller maka i 
folkbokföringsdatabasen.   

En viktig fråga i dessa sammanhang är inte huruvida äktenskapets ingång varit giltig enligt 
ÄktB utan huruvida ett giltigt äktenskap har kommit tillstånd utomlands.53 Om en person vill 
få en utländsk vigsel erkänd i Sverige och därmed registrerad i folkbokföringsdatabasen54 måste 
personen styrka att vigseln är giltig utomlands. Av 1 kap. 7 § lag (1904:26) om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) framgår det att 
en vigsel i utlandet som ingåtts enligt utländsk lag är giltig i Sverige om den är giltig enligt en 
av tre förutsättningar.  

• Giltig i vigsellandet, 
• giltig i det land som har gett vigselförrättaren rätt att utföra vigseln, eller 
• giltig i det land eller de länder där makarna vid tillfället för vigseln var medborgare eller 

hade hemvist55. 

Detta innebär att en vigsel som enligt ÄktB inte är giltigt, kan erkännas i Sverige om 
förutsättningarna enligt IÄL är uppfyllda.56 Ett utländskt ingånget äktenskap som erkänts i 
Sverige likställs då även med äktenskap som ingåtts i Sverige.57 Viktigt är dock at poängtera 
att om någon av dem som ingått äktenskap är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige så 
blir IÄL ej tillämplig. 

                                                           
51 Således äktenskap som blivit erkända och registrerade i folkbokföringsdatabasen. 
52 Se Avsnitt 1:1 i uppsatsen. 
53 Jänterä-Jareborg, M., Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – särskilt avseende äktenskap, 
s. 318. I Singer, A., Jänterä-Jareborg, M., & Schlytter, A., Familj, rätt och religion, en antologi om kulturella spänningar i 
familjen, med Sverige och Turkiet som exempel. 
54 Exempelvis när personer flyttar till Sverige eller vid de fall då svenska medborgare bor utomlands.  
55 Den som är bosatt i ett visst land anses normalltsett ha hemvist där. Exempelvis har den som är folkbokförd i Sverige hemvist 
här. Se exempelvis 7 kap. 2 § IÄL. 
56 Det finns vissa undantag då äktenskap som ingåtts enligt utländsk rätt inte ska erkännas i Sverige. Bland annat om någon av 
parterna var under 18 år vid äktenskapets ingång eller om äktenskapet ingåtts under tvång. Se 1 kap. 8 a § IÄL och Jänterä-
Jareborg, M., Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv – särskilt avseende äktenskap, s. 318. I 
Singer, A., Jänterä-Jareborg, M., & Schlytter, A., Familj, rätt och religion, en antologi om kulturella spänningar i familjen, 
med Sverige och Turkiet som exempel. 
57 Ibid. 
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Exempel 2:1   
En iransk man flyttar till Sverige med sina två iranska makor och visar upp vigselhandlingar 
i original från Iran. Ingen av makarna har varit bosatta i Sverige innan och äktenskapet 
ingicks i hemlandet samt alla var över 18 år. Eftersom Iran tillåter polygami och alla parter 
hade sin hemvist samt medborgarskap i landet, blir äktenskapet därmed att anses som giltigt 
i Sverige och mannen kan få äktenskapen registrerad i folkbokföringsdatabasen.  
 

2.4.3.2 Registrering i folkbokföringsdatabasen 
Skatteverkets folkbokföringsdatabas är den grundläggande registreringen av den svenska 
befolkningen. Databasen innehåller bland annat information om människors namn, födelsetid, 
könsidentitet, födelseort, adresshistorik, medborgarskap och civilstånd. Det är genom 
folkbokföringsdatabasen som samhället får tillgång till uppgifter om befolkningen58, 
informationen sprids bland annat till andra myndigheter och företags kundregister.59 För att få 
exempelvis sitt civilstånd registrerat krävs det att äktenskapen är giltigt enligt svensk lag eller 
kan erkännas genom IÄL.   

Det var ingen nyhet för svenska jurister och politiker att polygama äktenskap kan registreras i 
folkbokföringsdatabasen när de år 2017 gav i uppdrag till Skatteverket att sammanställa och 
analysera uppgifter som rör månggifte. Redan år 1987 diskuterades polygami i Sverige och det 
konstaterades att förekomsten av polygama äktenskap emellertid borde utredas vidare i 
framtiden.60  
 

2.4.3.3 Önskan om lagförändring 
Det föreligger för närvarande en utredning som åsyftar att införa lagändring som gör att 
polygama äktenskap inte kan erkännas i Sverige. 

Bakgrunden till detta är motioner från allmänna motionstiden 2016/17. Motionärerna yrkade 
bland annat på att regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna för 
kvinnor och barn på både långt och kort sikt av att polygama äktenskap kan erkännas i Sverige. 
Att regeringen i sin undersökning ska ta hänsyn till hur kvinnor och barns framtid påverkas och 
hur de berördas levnadsvillkor ser ut. Utredningen bör emellertid också undersöka vilka 
konsekvenser polygami får vid eventuella äktenskapsskillnader och tillämpningen av svenska 
regler om arv samt att lagförslaget borde komma skyndsamt.61  

Regeringen beslutade likt tidigare nämnt att ge Skatteverket62 i uppdrag att utreda polygami i 
Sverige. Skatteverkets undersökning visade att det idag finns 67963 personer registrerade med 
en eller flera makar. Siffran anges dock inte som den verkliga siffran, utan den verkliga siffran 
anges som 169 personer. Av dessa 169 personer är 152 stycken folkbokförda i Sverige och av 

                                                           
58 Det finns uppgifter som samhället inte får ta del av i folkbokföringsdatabasen. 
59 Skatteverket.se, Folkbokföringsdatabasen.  
60 SOU 1987:18, s. 193 ff. 
61 Mot. 2017/18:3589, mot. 2017/18:2171 och mot. 2017/18:2259.  
62 Bör tilläggas att Skatteverket fick bistånd av Migrationsverket och statistiska centralbyrån. Se exempelvis CU Bet. 
2017/18:CU8, s. 20. 
63 Siffran avser alla oavsett om makarna är, har varit eller aldrig har varit folkbokförda i Sverige. 
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dessa uppges det att de i 38 fall finns fler än en maka folkbokförd i Sverige och att de i 14 fall 
är en person folkbokförd på samma adress som fler än en maka.64 

Den 19 juli 2018 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag, att se över lagstiftningen 
och möjligheten till att stoppa erkännandet av utländska månggiften. Biträdande justitieminister 
Heléne Fritzon sa då att ” Månggiften ska inte erkännas i Sverige och vi behöver se över den 
kvarvarande lucka i lagstiftningen som möjliggör detta. Månggifte motverkar jämställdhet och 
kan enligt FN ha allvarliga känslomässiga och ekonomiska konsekvenser”. Uppdraget ska 
redovisas senaste januari 202065 och det återstår således att se vad utredaren kommer fram till66. 

 

 
 

  

                                                           
64 Skatteverket, Månggifte i folkbokföringsregistret, s. 4 ff. 
65 Regeringskansliet, Nya regler mot utländska månggiften och dir. 2018:68 Strängare regler om utländska månggiften. 
66 Till dagens datum har endast kommittédirektivet publicerats. 
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3 DEN SVENSKA ARVSRÄTTEN 
3.1  Allmänt 
 
När en människa dör är det, trots att det för det flesta är en otroligt sorglig period, mycket som 
måste göras. Utöver att anordna begravning, ska alla angelägenheter den avlidne lämnar efter 
sig tas omhand om. Egendom ska omhändertas, skulder ska betalas, fordringar ska krävas in 
och om den avlidna var gift ska egendom avskiljas från den efterlevande makes egendom. När 
detta är avklarat ska den kvarvarande egendomen, den så kallade kvarlåtenskapen, fördelas och 
överlåtas till andra genom något som kallas successionsrätt.67  

 

3.2  Historisk bakgrund  
 
Många av de reglerna gällande successionsrätt som vi idag tillämpar har sina rötter i gamla 
anor, detta trots att vi idag emellertid har helt andra samhällsordningar. Reglernas förändring 
över tiden har dock skett förhållandevis långsamt i jämförelse med andra rättsområden.68  

De första reglerna om arv grundande sig i det samhälle där jordägandet spelade en avgörande 
roll för en persons ekonomiska och sociala ställning. Betydelsen av arv som försörjning 
medförde att fördelningen gjordes på det sättet som var mest fördelaktig för familj och släkt. 
Detta tenderade till att arv blev en släktfråga men betydde också många gånger att männen hade 
företräde före kvinnorna. Under denna tid var det inte heller ovanligt att den som stod först i 
arvsordningen tog hela arvet, med andra ord kallat gradualprincipen. I tank med att arvsreglerna 
förändrades uppkom en annan princip, den så kallade parentelprincipen som även idag har stor 
betydelse för den svenska arvsrätten. Principen innebar att den avlidnes arvingar delades in i 
arvsklassen. Genom att tillhöra olika arvsklasser fick arvingarna olika företrädesrätter till arvet 
och först när det saknades arvingar i en arvsklass kunde nästa arvsklass ärva. 69   

Under denna tid var inte kvinnor och mäns rätt till arv densamma. Kvinnor hade rätt att ärva en 
tredjedel, samtidigt som männen ärvde två tredjedelar. Det var först i Magnus Erikssons 
stadslag som kvinnliga och manliga arvingar ärvde lika. En bakomliggande anledning till detta 
var det faktum att jordägandet inte längre var en central del i människors ekonomi. 70   

I 1734 års lagstiftning fick kyrkans syn gällande om barn födda utomäktenskap, genomslag. 
Rätten för ett barn fött utanför ett giltigt äktenskap begränsades och det blev efter kyrkans 
ordning år 1731 möjligt att ange vilka barn som var födda utanför äktenskap. Trots att kyrkan 
såg med stort ogillande på utomäktenskapliga barn, delade inte allmänheten riktigt kyrkans 
inställning och kyrkans uppfattning fick därför inte genomslag fullt ut i lagen. För de barn som 
miste sin arvsrätt infördes istället en rätt till underhåll från föräldrarna. Under 1800- och 1900-
talet fördes många diskussioner fram och tillbaka om arvsrätten för barn födda utom giltigt 
äktenskap och det skulle dröja så långt som till år 1969 innan lagen gjorde klart att alla barn 
                                                           
67 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 15. 
68 Ibid, s. 19. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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oavsett om de är födda inom eller utom äktenskap hade arvsrätt efter både sin mamma och 
pappa.71 

Utöver att barn har anspråk på kvarlåtenskapen, har det under åren även växt fram ett intresse 
för andra efterlevande, exempelvis make. Innan dess att det fanns en uttalad arvsrätt för 
efterlevande make fanns det andra omständigheter som gjorde att en person kunde få del av 
kvarlåtenskap från sin avlidne make. Genom att utgå från behovet av försörjning infördes ett 
särskilt skydd, där den efterlevande maken skyddades dels genom giftorätten och dels genom 
bo oskifto. Bo oskifto innebar att den efterlevande maken hade rätt till ett visst minimibelopp ur 
det gemensamma boendet, något som kan jämföras med dagens basbeloppsregel72.  Skyddet för 
den efterlevande maken ansågs på 1900-talet behöva stärkas. År 1921 infördes en provisorisk 
arvsrätt för efterlevande make, detta gjorde att de tidigare reglerna om exempelvis 
morgongåva73 och underhåll från barn togs bort. Den efterlevande maken gavs då rätten att ärva 
halva det gemensamma boet som giftorättsandel och hälften av kvarlåtenskapen. Skyddet 
ansågs dock inte vara tillräckligt starkt utan under nästintill hela 1900-talet fortsattes skyddet 
för efterlevande make att diskuteras såväl som stärkas.74  

Genom att fästa avseende vid den historiska bakgrunden är det möjligt att se att olika intressen 
som skyddats vid olika tillfällen både haft skild funktion och påverkning på dagens 
lagstiftning.75    

 

3.3  Efterlevandes arvsrätt idag 
3.3.1 Allmänt 
 Idag är förutsättningarna för rätten till en avlidnes kvarlåtenskap reglerat i ÄB.   

Vid ett dödsfall är det första som ska göras en förteckning av den avlidnas tillgångar och 
skulder, en så kallad bouppteckning. Det är sedan bouppteckningens funktion att fungera som 
ett underlag för bodelning och arvskifte. Av 20 kap. 1 § ÄB framgår det att bouppteckningen 
måste vara klar inom tre månader från dödsfallet.  

Är den avlidna gift ska även efterlevande makes egendom, både enskild egendom76 och 
giftorättsgods77, i regel tas upp i förteckningen. Därefter måste en bodelning ske innan den 
avlidnas tillgångar kan delas upp mellan arvingarna.78 Bodelningen är även det verktyg som 
används för att upplösa giftorättsgemenskapen mellan makar. Vid saknad av giftorättsgods 
behövs därmed inte en bodelning göras. Grundregeln är att makarnas giftorättsgods, efter 

                                                           
71 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 20 ff. 
72 En regel som anför att efterlevande make har rätt att under alla omständigheter åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra 
prisbasbelopp efter den avlidna maken. Se 3 kap. 1 § ÄB. Se vidare i avsnitt 3.3.4. 
73 Gavs till kvinnor som saknade barn. 
74 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 22 f. 
75 Ibid, s. 27.  
76 Den egendom som inte ska ingå i en bodelning om inte ägande part gått med på det. Egendomen som är enskild stadgas i 7 
kap. 2 § ÄktB och är exempelvis egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.   
77 Den egendom som tillhör ena maken i ett äktenskap och som omfattas av giftorätt. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom 
som inte är enskild egendom, giftorättsgods.  
78 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 155. 
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diverse avdrag för skulder, delas lika mellan dem. En make, vars giftorättsegendom överstiger 
den andra makens andel i värde, har rätt att i de fall där egendom är fast egendom istället betala 
motsvarande belopp i pengar. På så sätt behöver inte alla fasta egendomar säljas. När 
bodelningen är klar och den avlidnes skulder är betalda, slås den avlidnes enskilda egendom 
och giftorättsgodset ihop och bildar kvarlåtenskapen, och arvet sedermera kan delas upp och 
ut.79  

Kvarlåtenskapen kan fördelas på två olika sätt, antingen genom den legala arvsordningen eller 
genom upprättande av testamente.  Den legala arvsordningen bygger likt tidigare nämnt även 
idag på den så kallade parentelprincipen och följer i stor omfattning det genetiska släktbandet80. 
Detta innebär således att den som är närmare släkt ärver framför en mer avlägsen släkting.81 
  

3.3.2 Den legala arvsordningen 
I den svenska arvsrätten har arvsordningen delats in i tre klasser, första arvsklassen, andra 
arvsklassen och tredje arvsklassen. Denna indelning bygger på en annan viktig princip inom 
den legala arvsordningen, den så kallade istadarätten, som innebär att o en arvinge är avliden 
så ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe.  Av 2 kap. ÄB framgår det att personer i den 
första arvsklassen står först i tur till att ta del av arvet, därefter kommer andra och slutligen 
tredje arvsklassen. Detta innebär att varje arvsklass måste uttömmas innan arvingar i 
nästkommande arvsklass har rätt till arv. Den första arvsklassen består i enlighet med 2 kap. 1 
§ ÄB av bröstarvingarna eller med andra ord, barn till den avlidna. Finns det flera barn, tar alla 
barn lika lott och om ett barn själv har avlidit går dennes eventuella barn in som arvinge i dennes 
ställe. I enlighet med 2 kap. 2 § ÄB går arvet över till andra arvsklassen om det inte finns några 
bröstarvingar. Av samma paragraf framgår att denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar 
och om föräldrarna själva är avlidna går arvet till deras andra barn eller eventuella barnbarn, 
således den avlidnes syskon och syskonbarn (i fall då syskonet är död). Likt övergången mellan 
första och andra arvsklass går arvet först över till tredje arvsklass om ingen levande i arvsklass 
två finns. Av 2 kap. 3 § ÄB framgår det att den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar 
till den avlidne. Är dessa inte vid liv går arvet över till deras eventuella barn, således den 
avlidnes mostrar, morbröder, farbröder och fastrar. Längre än så sträcker sig dock inte den 
svenska reglerade arvsrätten, vilket innebär att kusiner inte har arvsrätt i Sverige. Finns det 
inget testamente som reglerar hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, tillfaller således 
arvet till den allmänna arvsfonden.82  

Den uppmärksamma läsaren har nu insett att efterlevande make inte ingår i någon av de tre 
arvsklasserna, detta trots det tidigare sagda om stärkt skydd för efterlevande makes rätt till arv. 
Anledningen till att makar inte tillhör någon arvsklass är på grund av att de håller en särklassad 
ställning då de inte har de släktband som parentelprincipen utgår från. En efterlevande make 
har dock rätt till arv, i det allra flesta fall, och platsen i arvsordningen är före inte bara andra 

                                                           
79 Agell, A., & Brattström, M., Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 167 ff. 
80 Idag omfattas även adoption, vilket innebär att ett adopterat barn och ett biologiskt barn har samma arvsrätt till sina föräldrar.  
81 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 30 f. 
82 Olsson, G., Rother-Schirren, T., & Schüldt, J., Familjejuridik, s. 90. 
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och tredje arvsklassen, utan även före de gemensamma bröstarvingarna.83 
 

3 kap. 1 § st. 1 ÄB  
Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar 
arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller 
dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om 
arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.   
 

3 kap. 2 § st. 1 ÄB  
Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller 
dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket 
eller i 3–5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens 
bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den 
efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla 
den först avlidnes arvingar. 

 

Den främsta skillnaden är att den efterlevande maken i många fall endast erhåller den avlidnes 
egendom med fri förfoganderätt84 och inte full äganderätt om det finns efterarvingar85. När den 
efterlevande maken dör, ska den del av kvarlåtenskapen som motsvarade den fria 
förfoganderätten ärvas av den första avlidnas arvingar, så kallade efterarvingar. Dessa består av 
arvingar ur den första och den andra arvsklassen.  

Detta innebär även att bröstarvingar till båda makarna måste vänta på sitt arv från den först 
avlidna föräldern tills dess att den andra föräldern (den efterlevande maken) själv avlider. Detta 
förutsatt att föräldrarna var gifta vid dödsfallet.  

 
Exempel 3:1  
A avlider och efterlämnar sig maka E, sonen V, barnbarnet L och sina föräldrar G och H. 
A har kvarlåtenskap på 800 000 kr.  
 
Fördelningen av arvet blir således: 
400 000 kr tillfaller V och 400 000 kr tillfaller L, detta 
eftersom L:s förälder C är avliden. Eftersom V och L är 
bröstarvingar även till E ärver E arvet med fri förfoganderätt 
och V och L får först del av arvet den dagen E dör. G och H 
ärver inget efter sin son A. 

 

 

                                                           
83 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 34. 
84 Fri förfoganderätt innebär att innehavaren fritt kan disponera egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten kvarstår, 
vanligtvis så länge innehavaren är i livet. 
85 Efterarvinge betyder att person har rätt till arv först sedan en annan arvinge avlidit. Efterarvingar är vanligtvis barn till ett 
gift par där en av föräldrarna avlider och den efterlevande föräldern erhåller barnens arv med fri förfoganderätt. 
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Däremot har bröstarvingar vars avlidne förälder är gift med annan make, som således inte är 
dennes förälder, rätt att få ut sitt arv direkt. Denna typ av bröstarvinge kallas för särkullbarn.86  
Av 3 kap. 1 § ÄB framgår det att efterlevande makes rätt till kvarlåtenskapen endast omfattar 
särkullbarnets lott om denna har avstått från sin rätt vid tidpunkten för den avlidne. 
Särkullbarnet får då istället rätt att ta del av den efterlevande makes kvarlåtenskap när denne 
avlider, i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB. Detta ska även realiseras innan den efterlevande makens 
egna arvingar kan få del av det kvarlåtenskap denna lämnar.87   

 

Exempel 3:2  
A dör och efterlämnar sig sin maka E, deras två 
gemensamma barn C och V samt ett barn S sedan 
ett tidigare förhållande. Kvarlåtenskapen är 750 
000 kr.  

Kvarlåtenskapen fördelas följande:  

Alternativ 1:  
500 000 kr går till efterlevande make E med fri förfoganderätt. C och V får vänta på sitt arv 
till den dagen E avlider. 250 000 kr går direkt till S.  

Alternativ 2:  
750 000 kr går till efterlevande make E med fri förfoganderätt. Alla tre barn C, V och S får 
vänta på sitt arv till den dagen E avlider. Detta eftersom S valt att avstå från sin arvsrätt tills 
den dagen E avlider. 

 
Det bör även tillägas att efterlevande make enligt 12 kap. 2 § ÄktB kan begära att respektive 
maken ska behålla sitt giftorättsgods.   
 

3.3.3 Testamente och laglott 
Genom ett testamente kan en arvlåtare reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes 
död. Arvlåtaren, även kallade testatorn, kan på så sätt hindra att fördelningen ska ske i enlighet 
med den legala arvsordningen. Kvarlåtenskapen ska då fördelas enligt testatorns vilja, såsom 
det uttrycks i testamentet. Även om viljan ska respekteras i möjligaste mån, finns det 
begränsningar när det kommer till bröstarvingar och deras rätt till sin laglott.88 Detta grundar 
sig i en tredje och sista viktig princip inom den svenska arvsrätten, den så kallade 
stirpalgrundsatsen. Denna föreskriver att varje gren ges rätt till lika lott och grundtanken är att 
arvlåtaren inte ska med avsikt kunna gynna eller missgynna någon av sina arvingar.89 

Enligt 7 kap. 1 § ÄB utgör laglotten hälften av kvarlåtenskapen och eftersom bröstarvingar är 
berättigade laglotten90 kan den hälften därmed inte testamenteras bort. Av 7 kap. 2 § ÄB framgår 

                                                           
86 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 33 f. 
87 Ibid, s. 128.  
88 Ibid, s. 90 f. 
89 Ibid, s. 32. 
90 Laglotten delas sedan upp mellan antalet arvingar. 
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det att laglotten inte utfaller automatiskt utan för att bröstarvingen ska få sin laglott krävs det 
att denne begär jämkning av ett eventuellt testamente.  

Den efterlevande make kan således även ha rätt till kvarlåtenskapen genom att den avlidna har 
upprättat ett testamente och efterlämnat arv genom detta. Eftersom makar ärver varandra genom 
den legala arvsordningen är det inte lika vanligt idag som förr att upprätta testamente. 
Anledning att skriva testamente kan dock vara om den avlidna vill efterlämna sin make med 
full äganderätt, som därmed innebär att efterarvsrätten utesluts.91 

 

Exempel 3:3  
A dör och efterlämnar sig sin maka E och deras två gemensamma barn C och V samt ett barn 
S sedan ett tidigare förhållande. Kvarlåtenskapen är 750 000 kr och enligt ett upprättat 
testamente ska 250 000 kr gå till E. S vill ha ut sitt arv direkt.  
 
Kvarlåtenskapen fördelas följande:  
S får ca 166 666 kr i arv. 
E får 250 000 kr med full äganderätt samt ca 333 
333 kr med fri förfoganderätt.  
C och V får vänta på sitt arv till den dagen E 
avlider och har då även rätt att ärva de 250 000 kr 
som E har full äganderätt över. 

 

3.3.4 Prisbasbeloppsregeln 
I samband med att särkullbarn fick rätt att ta ut sitt arv direkt, upptäcktes det att efterlevande 
make inte alltid klarade sig ekonomiskt. Med anledningen av detta stiftades den så kallade 
prisbasbeloppsregeln. Prisbasbeloppsregeln har även gått från att ha varit en bodelningsregel 
till att bli en arvsregel och återfinns idag i 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Regeln utgör i sin 
nuvarande form ett komplement till den arvsrätt efterlevande makar har i vanliga fall. Skyddet 
är i första hand till för att bidra till att den efterlevande maken kan bo kvar i det gemensamma 
hemmet och därmed skyddas mot särkullbarn och eventuella testamentstagare rätt att få ut arv 
direkt.92 

Skyddet innebär att efterlevande make har rätt att erhålla egendom värt fyra basbelopp93, vilket 
år 2019 är 186 000 kr. Prisbasbeloppet ska i första hand täckas med vädret av den egendom 
som efterlevande make erhållit genom bodelning, fått i arv eller testamente efter den avlida 
maken samt äger som enskild egendom. Då det sammanlagda värdet av detta understiger 
prisbasbeloppet ska det som fattas, om möjligheten finns, tas ur kvarlåtenskapen. Den del som 
tilldelats ur kvarlåtenskapen tilldelas med fri förfoganderätt och omfattas av efterarvsreglerna. 

                                                           
91 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 131.  
92 Walin, G., & Lind, G., 3 kap. 1 §, Zeteo. 
93 Basbeloppet är ett fastställt belopp som används inom flera områden. Beloppet ändras årligen eftersom avsikten är att 
basbeloppen ska spegla och justera inflationen i samhället. Prisbasbeloppet år 2019 är 46 500 kr. 



31 
 

Detta innebär att de särkullbarn som inte fick ut hela sitt arv direkt, ärver den kvot del av arvet, 
denne skulle fått ut vid förälderns dödsfall, av den efterlevande maken vid dennes död.94 

Att beloppet är bestämt till fyra basbelopp beror på en avvägning som har gjorts mellan 
efterlevande makes intresse att sitta i orubbat bo och särkullbarns intresse att få ut sitt arv direkt 
och inte särbehandlas negativt.95 Walin och Lind menar dock att det bör ifrågasättas om 
basbeloppsregeln är anpassad efter vår tid96. De menar att minimiskyddet för en efterlevande 
make att bo kvar i parets gemensamma bostad i en storstad, borde vara omkring 70 
prisbasbelopp.97 År 2019 skulle detta innebära ett belopp på 3 255 000 kr.  

 

Exempel 3:4  
A dör och efterlämnar sig sin make E och ett särkullbarn S. A:s kvarlåtenskap består av 
600 000 kr i enskild egendom och 150 000 kr efter bodelning. E har vid A:s död 150 000 kr 
efter bodelning och en enskild egendom på 10 000 kr. 
 
A:s kvarlåtenskap ska således fördelas följande: 
 
E: 26 000 kr med fri förfoganderätt. 
S: 724 000 kr med full äganderätt. 

  

                                                           
94 Brattström, M., & Singer, A., Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 81 ff. 
95 Ibid, s. 81. 
96 Se även kritik mot att prisbasbeloppet är omodernt i mot. 2013/14:C281, Förstärkta skyddsregler för efterlevande partner vid 
dödsfall. Bör dock uppmärksammas att motionen avslagits.  
97 Walin, G., & Lind, G., 3 kap. 1 §, Zeteo. 



32 
 

4. POLYGAMI OCH ARV 
4.1 Inledning 
 
I en rättsstat likt Sverige där familjerättslagstiftningen bygger på tvåsamhet och monogami, är 
det en aning diffust hur familjer av annan konstellation påverkas. Så länge förhållandet pågår 
uppstår det egentligen inga större problem, då äktenskapen kan erkännas enligt IÄL. Det är 
dock när äktenskapen upplöses som de mer markanta problemen visar sig.  

En av de större skillnaderna mellan polygami och monogami är att det finns flera sidor som 
måste beaktas vid arv och bodelning. Det finns skillnader i om det är en man som avlider och 
efterlämnar sig två eller flera makar eller om det är en av makarna som avlider. Alltså om alla 
äktenskap blir upplösta eller om endast ett av äktenskapen upplöses. Bodelningen som görs vid 
en av kvinnornas dödsfall påverkas även av att mannen har flera makar med latent anspråk på 
delar av hans egendom.98 Det är även viktig att komma ihåg att äktenskapen ska beaktas 
likvärdiga, det vill säga den kvinnan som först ingick äktenskap med mannen ska inte gynnas 
vid bodelning och arv.99  

 

4.2 Tillämpningsproblem  
 
En av de som har uppmärksammat att det föreligger tillämpningsproblem när polygami 
erkännas i Sverige och när familjer bosätter sig här, är Göran Lind. I sin artikel Utmaningar i 
familjerätten ställer sig Lind frågan om vad som sker när en irakisk man avlider och efterlämnar 
sig tre makor. Problemformuleringar som bland annat ställs upp är om:  

• alla kvinnor anses som dödsbodelägare, 
• alla kan hävda giftorätt till hälften eller kan de endast häva till en tredjedel,   
• de har full arvsrätt till maken eller endast en tredjedels arvsrätt, 
• alla makor kommer att ha rätt att hävda att de har rätt till prisbasbeloppsregeln, 
• hur deras anspråk och rättigheter förhåller sig till varandra och till de eventuella barnen, 
• när det ska talas om gemensamma barn och/ eller när är det tal om särkullbarn, 
• en mans enskilda egendom i ett äktenskap kan anses som giftorättsgods i ett annan?100 

Lind ger inget svar på frågorna men menar att det emellertid inte är ansvarfullt att lagstiftarna 
överlämnar frågan åt domstolarna. Han tycker att lagen, utifrån sin tolkning, inte är konstrueras 
för polygama relationer och menar därmed att en tillämpning i domstol medför stor principiella 
betydelse. Av den anledning är det, enligt hans mening, angeläget att lagstiftaren tar fram 
tillämpningsföreskrifter och redovisar hur och när dessa ska tillämpas samt på vilka principer 
dessa ska grundas.   

                                                           
98 SOU 1987:18, s. 196. 
99 Ibid, s. 197.  
100 Lind, G., Utmaningar inom familjerätten, s. 71 f. 
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Vidare menar Lind att det inte är en omöjlig tanke att polygama äktenskap i framtiden kommer 
att kunna ingås även i Sverige. Han menar att den särställning de kristna värderingarna har haft 
om monogama äktenskap kan komma att få svårt att hävda sig i kommande tider i det 
sekulariserade och mångkulturella samhället Sverige.101  

 

4.3 Tolkning av gällande rätt 
 
Likt tidigare nämnt, har diskussioner förts tidigare angående vilka konsekvenser erkännandet 
av polygama äktenskap har för individerna och samhället. I SOU 1987:18 framkommer det att 
riksdagen ansåg det angeläget att se över efterlevnadsskyddet i polygama äktenskap och att det 
borde presenteras lösningsförslag på de eventuella rättsliga problem som kan uppstå.102  

För att kartlägga lagstiftningen kring en efterlevande make går det inte heller endast att 
undersöka de arvsrättsliga bestämmelserna eftersom exempelvis bodelning är en del i processen 
att avgöra den avlidnas kvarlåtenskap.103 Det föreligger inga problem med arvsrätt och 
efterlevnadsskydd vid polygami när personerna har sin hemvist i länder som tillåter polygami. 
Problemet uppstår när frågorna ska besvaras i länder som inte tillåter polygami104 men där en 
eller alla makar har sin hemvist105. 106 Föredragande menar även att de problem som kan tänkas 
uppkomma bör lösas i det praktiska rättslivet och att det i första hand bör ankomma på makarna 
själva att finna en lämplig lösning. Om det uppstår en tvist inför en bodelningsförrättare, 
skiftesman eller domstol bör de svenska bestämmelserna användas och anpassas i den 
utsträckning som anses nödvändig för att den aktuella situationen ska nå tillfredställande 
resultat.107  

I SOU 1987:18 presenteras några exempel på hur regler om bodelning och arv enligt deras 
tolkning kan hanteras vid polygama äktenskap samt för att slutresultatet inte ska bli beroende 
av vilket äktenskap som ingicks först.108  

Anta att en man avlider och efterlämnar sig två makar. För att en likabehandling mellan båda 
äktenskapen ska föreligga bör det enligt föredragande göras två bodelningar, detta genom att 
mannens giftorättsgods delas upp i två delar. Den ena hälften ingår i bodelning med första 
makans giftorättsgods och den andra hälften med den andra makans giftorättsgods. Genom 
denna delning kan bägge bodelningarna genomföras utan att påverka respektive äktenskap och 

                                                           
101 Lind, G., Utmaningar inom familjerätten, s. 72. 
102 SOU 1987:18, s. 193. 
103 Ibid, s. 193. 
104 Utöver att kunna erkänna det genom IÄL. 
105 Eftersom uppsatsen avgränsat sig till att utreda arv när hela familjen är bosatta i Sverige kommer inte uppsatsen att beröra 
kombinationen av flera länders arvslagstiftning. Detta blir exempelvis tillämpligt när makarna har hemvist i olika länder. Se 
exempelvis SOU 1987:18, s. 194.  
106 SOU 1987:18, s. 194 f. 
107 Ibid, s. 196. 
108 Föredragande i utredningen menar dock på att dessa exempel inte bör ligga till grund för lagstiftningsåtgärder, då de endast 
är till för att visa möjligheter till lösningar. Se SOU 1987:18, s. 199. 



34 
 

således fungera oberoende av varandra.109   
 

Exempel 4:1  
Mannen A och hans två makar E och D äger 200 000 kr respektive i giftorättsgods som ska 
ingå i en bodelning. En bodelning skulle således 
ske på följande sätt: 

Bodelningen mellan A och E. A bidrar med 
100 000 kr och E med 200 000 kr. A och E får 
således 150 000 kr respektive ur bodelningen. 

Bodelning mellan A och D. A bidrar med 100 000 kr och D med 200 000 kr. A och D får 
således 150 000 kr respektive ur bodelningen. 

Fördelningen efter bodelningen ser därmed ut följande: A 300 000 kr, E 150 000 kr och D 
150 000 kr.  
 

Denna lösning ser för ögat fungerande och oproblematisk ut, men det finns viss kritik mot 
uppdelningen. Bland annat blir det en ojämställdhet mellan mannen och kvinnorna, då 
kvinnorna ska ingå med hela sin egendom och mannen med endast hälften. Ett annat exempel 
är därför att respektive kvinna före bodelningen får ta undan hälften av sitt giftorättsgods.110 
 

Exempel 4:2  
Samma omständigheter som i exempel 4:1. En bodelning skulle således ske på följande sätt: 

Bodelningen mellan A och E. A bidrar med 
100 000 kr och E med 100 000 kr. A och E får 
således 100 000 kr respektive ur bodelningen. 

Bodelning mellan A och D. A bidrar med 100 000 kr och D med 100 000 kr. A och D får 
således 100 000 kr respektive ur bodelningen, som sedan adderas med den del de tagit undan 
innan bodelningen. 

Fördelningen efter bodelningen ser därmed ut följande:   
A 200 000 kr.  
 E 200 000 kr.  
 D 200 000 kr. 

 
Exempel 4:3  
A dör och lämnar efter sig två makar, D och E. A har 200 000 kr i giftegodsrätt, D har 400 000 
kr i giftegodsrätt och E har 150 000 kr i 
giftegodsrätt. En bodelning skulle således ske på 
följande sätt: 

Bodelningen mellan A och E. A bidrar med 
100 000 kr och E med 75 000 kr. A och E får således 87 500 kr respektive ur bodelningen. 

                                                           
109 SOU 1987:18, s. 197 f. 
110 Ibid, s. 198. 
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Bodelning mellan A och D. A bidrar med 100 000 kr och D med 200 000 kr. A och D får 
således 150 000 kr respektive ur bodelningen. 

Fördelningen efter bodelningen ser därmed ut följande:   
A 237 500 kr.  
E 162 500 kr.  
D 350 000 kr.  
 

Denna lösning kan för många framstå som mer tillfredställande både materiellt och 
jämställhetsmässigt. De båda angiva exemplen går även att tillämpa vid en omvänd situation, 
där en av kvinnorna avlider.111 

Svaret på Linds fråga om vad som skulle hända med den irakiska mannen och de tre makorna 
blir således att alla kvinnor skulle anses som dödsbodelägare och de alla inklusive mannen ska 
utifrån detta exempel dela sina giftorättsgods på tre vid en bodelning.  

Efter att bodelningen har skett, ska som tidigare nämnt, den avlidnas kvarlåtenskap fördelas till 
arvingarna. I följande redogörelse bortser vi från ett eventuellt testamente och prisbasbelopp. 
Vid fall där en av kvinnorna dör, bör kvarlåtenskapen kunna fördelas utan större svårigheter i 
enlighet med 3 kap. ÄB. Mannen erhåller således kvinnans egendom med fri förfoganderätt till 
den dagen han avlider och kvinnans eventuella arvingar därmed kan ta del av sitt arv. Det är 
sedan när mannen avlider som frågan blir svårare att avgöra.112 När mannen dör ska det således 
göras beräkningar av den del av mannens egendom som han haft fri förfoganderätt över. 
Kvarlåtenskapen har med stor sannolikhet då även påverkats av mannens resterande maka eller 
makar.113  

I de fall då mannen avlider bör de efterlevande makarna behålla i princip lika stor del efter 
mannen. En fördelning i enlighet med 3 kap. ÄB bör kunna ske utan större svårigheter.114

  

Exempel 4:4  
Mannen A avlider och efterlämnar sig två makar E och D.  Bodelning görs likt den i exempel 
4:2. A har även 50 000 kr i enskild egendom. 
Inget testamente finns skrivet eller några andra 
arvingar.  

Hans kvarlåtenskap är således 250 000 kr. E och D får således 125 000 kr med fri 
förförfoganderätt.   
    
 

Något som kompliceras en aning är de fall då prisbasbeloppsregeln ska tillämpas. Likt tidigare 
nämnt är detta ett efterlevandeskydd för efterlevande make som ska garantera att den 
efterlevande maken lämnas med ett visst belopp för att klara sig. I vanliga fall ska 
efterlevandeskyddet utgöras av fyra prisbasbeloppet i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. 

                                                           
111 SOU 1987:18, s. 198. 
112 Ibid, s. 198 f. 
113 Ibid, s. 199. 
114 Ibid. 
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Något som enligt föredragande utgör en möjlighet att göra avsteg från principen om att alla 
efterlevande makor ska behandlas lika och således få lika stor arvslott.115 Mosa Sayed har även 
han ställt sig frågan om alla kvinnor kan behandlas lika i dessa fall. Han lyfter vidare frågan om 
rätten till de fyra prisbasbeloppen endast ska förbehållas till makan i det första äktenskapet eller 
om det finns en möjlighet att alla makar kan anses ha samma rätt till efterlevandeskyddet.116 
Jag har således tolkat frågan som att det inte finns en tydlig bild av hur basbeloppsregeln bör 
tillämpas i polygama äktenskap, utan frågan blir därför öppen för tolkning i de enskilda fallen. 

Det bör även inte glömmas att det med stor förmodan även förekommer barn, såldes 
bröstarvingar, i de polygama familjerna. Inledningsvis bör det nämnas, att det inte bör anses 
föreligga någon skillnad mellan barn i polygama äktenskap och barn i monogama äktenskap 
när det kommer till att de måste vänta på att ta del av sitt arv tills den dagen den efterlevande 
maken, som även är deras förälder och som ärvt barnens del med fri förfoganderätt, avlider. Det 
som däremot krånglar till fördelningen är vilken relation barnen har till resterande kvinnor i 
äktenskapet och om antalet barn har betydelse. Om en kvinna är barnlös jämfört med en annan 
kvinna, står den barnlösa makan då utan rätt till kvarlåtenskapen, och då endast har rätt till ett 
eventuellt efterlevandeskydd?   

I förarbetet har föredragande tolkat lagen som så att den efterlevande makan utan barn inte har 
rätt till någon kvarlåtenskap efter mannen, förutom då det som följs av prisbasbeloppet. De 
menar istället att i de fall en man är gift med två kvinnor och endast har barn med en av dessa 
ska den andra hälften av kvarlåtenskapen, som inte har tilldelats kvinna med barn med fri 
förfoganderätt, gå till barnen.117 Av detta uttalande går det således att tolka att föredragande 
jämställer barnen som både bröstarvingar som får stå över sitt arv med fördel för sin mamma 
tills den dagen hon dör och som särkullbarn som har rätt till sitt arv direkt i pappans andra 
äktenskap.   

Det bör slutligen även uppmärksammas att föredragande inte ansåg att en ändring av ÄB, för 
att anpassas även till polygama äktenskap, nödvändig. De motiverade uttalandet med 
hänvisning till att denna ändring skulle bli för omfattad och komplicerad i jämförelse med de 
relativt få polygama äktenskap som förekommer i Sverige. Det fanns även frågetecken kring 
om det ens går att få fram tillfredställande och användbara regler. 118   

  

4.4 Arvsfördelning enligt muslimsk rätt 
4.4.1 Inledning 
För att läsaren ska få en inblick i hur arv fördelas i länder där polygami är tillåtet kommer det i 
detta avsnitt göras en redogörelse av utvalda länders rättsordningar.  

Likt tidigare redogjort lägger det flera av de muslimska länderna vikt vid vad Koranen säger 
när de stiftar lagar. Arvsrätten är även ett av de områdena som har behandlats relativt utförligt 

                                                           
115 SOU 1987:18, s. 199. 
116 Sayed, M., svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse, JP 2/2010, s. 208. 
117 SOU 1987:18, s. 199. 
118 Ibid, s. 196. 
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i Koranen. Det finns markanta skillnader från den svenska arvsordningen och bygger på ett 
värdesystem som är främmande utifrån svensk rätt.119  
 

4.4.2 Iran 
Iran har tolkat Koranen som sådan att manliga arvingar ärver dubbelt så mycket som kvinnliga 
arvingar.  En avlidens kvarlåtenskap ska fördelas enligt kvoter120, en halv, en fjärdedel, en 
tredjedel och så vidare. Kvoterna är sedan anpassningsbara med anledning av hur många övriga 
arvingar en avliden har. Lagen räknar stadgar även att det finns två arvsgrunder, blodsband och 
särskilt samband. Blodsband delas in i tre kategorier: 
- kategori ett: föräldrar, barn och barnbarn, 
- kategori två: far- och morföräldrar, syskon och syskonbarn, 
- kategori tre: föräldrars syskon och deras barn121.122 

Precis som i svenska arvsordningen tar arvingar i kategori två och tre, enligt iransk civillag, del 
av arvet först då det inte finns några arvingar i kategorin innan. Kategorin särskilt samband 
består bland annat av makar. En person kan också ha rätt till arv på flera grunder, exempelvis 
kan en kvinna vars make också är hennes kusin ha del i arvet både som maka och om kusin. 
Bröstarvingarnas arvslott är även beroende av resterande arvingar i kategori ett och av den 
avlidnas samt de andra bröstarvingarnas kön.123   
 
Dör en man utan barn ska en fjärdedel av hans kvarlåtenskap fördelas mellan hans makor. Har 
den avlidna mannen efterlämnat sig bröstarvingar ska en åttondel av kvarlåtenskapen gå till 
makorna. En maka har dock inte rätt att ärva fast egendom och de kläder som mannen givit 
henne ska räknas av från kvinnans arvslott. En maka har även rätt att få ut del av sin så kallade 
morgongåva, men denna rätt är väldigt oprioriterad. En make ärver hälften av sin makas 
kvarlåtenskap om hon är barnlös och en fjärdedel om hon har bröstarvingar.124 
 
När ett barns arv ska beräknas ska det inledningsvis göras avdrag för efterlevande makes del. 
Alltså likt ovan, ska vid pappans död en åttondel ges till hans efterlevande maka/makor och om 
ett barns mamma dör ska en fjärdedel ges till efterlevande make. Eftersom föräldrar har rätt till 
arv ska även denna del räknas ut och om det inte finns några föräldrar till den avlidne ska hela 
dennes arv fördelas på barnen. 
 

Exempel 4:5 
A dör och lämnar efter sig två makar, D och E. A har med D dottern C och sonen V. Med E 
har A dottern P och sonen K. A:s föräldrar är också 
avlidna.  A har kvarlåtenskap på 3 000 000 kr.   
 
Fördelningen av arvet blir således: 

                                                           
119 Sayed, M., svensk och islamisk familjerätt – en jämförelse, s. 223. 
120 Kan liknas de svenska laglotterna. 
121 Den iranska rättsordningen sträcker sig således längre än den svenska och ger arvsrätt till kusiner. 
122 Schiratzki, J., Muslimsk familjerätt – lagar, seder och attityder, s. 73 
123 Ibid, s. 73 f. 
124 Ibid. 
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Maka D: 187 500 kr  
Maka E: 187 500 kr 
Dotter C: 437 500 kr  
Son V: 875 000 kr 
Dotter P: 437 500 kr 
Son K: 875 000 kr. 

 
Efterlämnar sig den avlidna även föräldrar ska föräldrarna räknas in vid beräkningen av 
arvslotten. Vid fall där exempelvis den avlidna efterlämnar sig en dotter och båda sina föräldrar, 
ska föräldrarna ha en sjättedel och dottern hälften. Men arvet kan också fördelas som så att det 
delas på fem delar, där föräldrarna ärver var sin och dottern/döttrarna ärver de kvarstående tre 
delarna. Finns det söner med i bilden ska arvet delas på sjättedelar där föräldrarna ärver varsin 
del och resterande delar fördelas på barnen. Söner ärver likt tidigare dubbelt så mycket som 
döttrarna.125 
 

Exempel 4:6 
A dör och lämnar efter sig två makar, D och E samt föräldrarna G och H. A har med D dottern 
C och sonen V. Med E har A dottern P och sonen K. A har kvarlåtenskap på 3 000 000 kr.  
 
Fördelningen av arvet blir således: 
Förälder G: 437 500 kr 
Förälder H:437 500 kr 
Maka D: 187 500 kr  
Maka E: 187 500 kr 
Dotter C: ca 291 666 kr 
Son V: ca 583 333 kr 
Dotter P: ca 291 666 kr 
Son K: ca 583 333 kr 

 
 
Slutligen bör det även tilläggas att, för att ett barnbarn till den avlidna ska kunna ärva krävs det 
att arvlåtaren helt saknar levande barn.126 Barnbarn kliver således inte in i dennes förälders 
ställe likt i Sverige. 
  
4.4.3 Egypten 
Den egyptiska arvsrätten är detaljerad och kan verka komplicerad127. Med anledning av den del 
som utländsk rätt ämnar för i uppsatsen kommer endast en kort sammanfattning ges. Den 
egyptiska arvsrätten kan även komma att påminna läsaren om den iranska arvsfördelningen, 
detta då de båda bygger på Koranen.  
 
Den egyptiska arvsordningen är indelad på flera arvsklasser likt i Sverige. Den första 
arvsklassen är även indelad i två arvsgrupper, den första och den andra. Man brukar prata om 
arvingarna som andelsberättigade och asaba. De andelsberättigade arvingarna består av gruppen 
pappa, farfar, halvsyskon genom mamma, makar, döttrar, sondöttrar, helsystrar, halvsystrar 
                                                           
125 Schiratzki, J., Muslimsk familjerätt – lagar, seder och attityder, s.74 f. 
126 Ibid, s.75. 
127 Sayed, M., Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, s. 160. 
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genom pappa, mamma, mormor och farmor. De andelar som de andelsberättiga arvingarna är 
berättigade till delas in i sex olika storlekar. Andelarna en arvinge kan vara berättigad till är två 
tredjedelar, hälften, en tredjedel, en fjärdedel eller en åttondel av kvarlåtenskapen. Storleken på 
andelen baseras på vilken arvinge det är frågan om samt vilka andra arvingar den avlidna lämnar 
efter sig. Vissa av dessa innehar en särställning och kan därmed inte uteslutas. Dessa är 
föräldrar, makar och döttrar, dessa kallas även för de primära arvtagarna. De återstående är de 
som kallas för de sekundära arvtagarna och deras arvsrätt är beroende av de primära. En 
arvtagare som anses som sekundär kan endast få arv om den avlidna inte efterlämnar sin en 
primär arvinge.128  

Att söner inte angetts ännu är inget misstag, de innehåller nämligen en speciell plats i den 
egyptiska arvsordningen. Trots att de anses tillhöra den primära gruppen, är inte söner med i 
den andelsfördelning som tidigare nämnts och detta är för att de ärver som asaba. Asaba är de 
arvingar som härleder från det manliga ledet och deras rätt till kvarlåtenskapen beror på vilka 
andra arvingar den avlidna har lämnat efter sig. Om den avlidnas andelsberättigade arvingars 
andelar inte täcker den avlidnas kvarlåtenskap ärver asaba resterande arv. Detta betyder även 
att om den avlidna inte lämnar några adelsberättiga arvingar efter sig, då går hela arvet till asaba 
arvingarna.129 Döttrar ärver inte som andelsberättigade arvingar om det finns en son med i 
bilden, barnen utgör då tillsammans asaba. Precis som i Iran ärver en son dubbelt så mycket 
som en dotter. En ensam dotter ärver dock hälften av sin förälders kvarlåtenskap och om det är 
flera döttrar delar de på två tredjedelar.130 

Den efterlevande makes storlek på arvet beror på vem som avlider. Avlider kvinnan först ärver 
maken hälften av kvinnans kvarlåtenskap om hon inte har några bröstarvingar. Avlider mannen 
först ärver hans maka/makor en fjärdedel om det inte finns några bröstarvingar. Finns det 
däremot bröstarvingar halveras andelarna i båda fallen, således ärver männen en fjärdedel och 
kvinnorna en åttondel. Han en man flera makor delar de lika på maka-andelen.131  

 

Exempel 4:8   
A dör och lämnar efter sig sin maka E, sin far H och sina tre barn, sonen V och döttrarna C 
och P. A har kvarlåtenskap på 1 000 000 kr.  
Fördelningen av arvet blir således:  
Far H: ca 166 666 kr  
Maka E: 125 000 kr  
Son V: 354 167 kr  
Dotter C: ca 177 084 kr  
Dotter P: ca 177 084 kr  
 

  

                                                           
128 Sayed, M., Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, s. 161 ff. 
129 Ibid. 
130 Ibid, s. 177 f. 
131 Ibid, s. 168 f.  
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5. ANALYS  
5.1 Går ÄB att tillämpas vid polygami? 
 
För att besvara frågan om arvsrätt vid polygama äktenskap kan tillåtas inom ramen för gällande 
rätt i Sverige krävs inledningsvis en kort diskussion om huruvida Sverige kan eller inte kan 
avstå från att tillämpa lagen vid polygami. 

Eftersom Sverige har valt att gå med i EU och därmed godkänt att följa de konventioner och 
andra viktiga åtaganden som EU stiftat, har Sverige en skyldighet att följa dessa. Som tidigare 
nämnt132 finns det artiklar i EKMR som ämnar att skydda en enskilds privat- och familjeliv mot 
staten. Det bör därför frågas om det kan anses diskriminerande att inte omfatta polygami i ÄB 
om äktenskapsformen redan kunnat erkännas i Sverige med grund i IÄL. Äktenskapen som 
erkänts bör därmed kunna likställas med monogama äktenskap. Har den polygama familjen sin 
hemvist i Sverige och saknar efter flera år en huvudsaklig koppling till annat land, är det inte 
konstigt om de vill få sina arvsfrågor besvarade utifrån nationell rätt precis som de i monogama 
äktenskap.  Kanske har de till och med blivit svenska medborgare. 

Att inte kunna tillämpa ÄB kan även i vissa aspekter motverka exempelvis principen barnets 
bästa. Ska ett barn särbehandlas med anledning av föräldrarnas valda familjekonstellation? 
Barnen kan exempelvis även vara födda i Sverige samt blivit svenska medborgare och det blir 
därmed konstigt om de inte skulle kunna få sin rätt till arv tillämpad eller prövad utifrån den 
svenska arvslagstiftningen, likt andra barn. När barnkonventionen blir lag kommer kravet på 
att alla lagstiftningar beaktar barnets bästa öka. Det blir även i den bemärkelsen mycket troligt 
att ÄB inte kan uteslutas från erkända polygama äktenskap.  

Ur ett genusrättsperspektiv är det viktigt att inget av könen missgynnas. Sverige bör även bidra 
till att i störta möjligaste mån främja jämställdheten mellan könen men också kvinnor emellan. 
Det blir således svårt att uppfylla om en lag aktivt tar avstånd från en grupp människor. Lagen 
bör därför anses kunna tillämpas även vid polygami. 

Det finns även en språklig aspekt vid tolkningen om ÄB kan tillämpas vid polygama äktenskap. 
Tre ord som i ÄB, kanske främst i kap. 3 ÄB, är återkommande är Den efterlevande maken133. 
Genom att rent språkligt titta på lagtexten kan det anses att ordet den omöjliggör för en tolkning 
i polygamis förmån. Den används exempelvis i meningar som Den nya lagen träder i kraft idag 
och Jag klappade den söta hunden idag, ordet visar där att det endast är en ny lag och en hund. 
Orden Den efterlevande maken speglar därför att det endast finns en efterlevande partner. Att 
endast göra en språktolkning hade följaktligen lett till tolkningen att ÄB endast går att tillämpa 
på monogama äktenskap. För att undkomma denna tolkning hade lagstiftningen därför behövt 
undanta de ord som lägger värdering vid antalet i lagen. Detta bör inte heller förändra något för 
de i monogama äktenskap.  

Anledningen till att den språkliga utformningen torde dock anses vara med anledning av 1 kap. 
1 § ÄktB som stadgar att ”de två som ingår äktenskap med varandra blir makar”. Att ÄktB 

                                                           
132 Se avsnitt 2.2. 
133 Se exempelvis avsnitt 3.3.2. 
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skulle använda ord som åsyftar antalet till två anser jag inte som något fel. Två samhet är den 
svenska äktenskapsnormen och den svenska huvudsakliga äktenskapslagstiftningen bör 
rimligtvis redogöra för denna syn. Däremot har vi andra lagar i Sverige som i vissa situationer 
kan sätta ÄktB åt sidan. Exempel på detta är IÄL, och dess erkännande av polygama äktenskap. 
Med anledning av att det finns möjlighet att få polygami erkänt enligt svensk lagstiftning borde 
resterande lagstiftningar som reglerar makars liv och död även kunna omfatta de 
familjesituationer som exempelvis IÄL ger upphov till.   

Något som däremot talar för att polygami går att tillämpa inom ramen för ÄB, trots den 
språkliga tolkningen, är den redogörelse som lagstiftarna framförde i förarbeten till lagen. Att 
det i SOU 1987:18 redogörs för möjliga lösningar på hur lagen bör tillämpas vid fall där det 
finns fler efterlevande makar, visar på att lagen inte är lika strikt som den språkliga tolkningen 
ger utrymme för. Att de redan vid stiftandet av lagstiftningen ansåg det möjligt borde tendera 
till att det är möjligt att tillämpa lagen vid familjekonstellationer som skiljer sig från den 
svenska äktenskapliga normen. Att de sedan inte ville lägga fullt ansvar på lagen att lösa 
arvsfördelningen utan framför att makarna själva bör hjälpa till att avlösa problemet, borde inte 
ses som ett avskräckande exempel att tillämpa ÄB utan snarare mer som ett utrymme till friare 
tolkning. 

 

5.2 Kan det uppstå problem? 
5.2.1 Dela lika  
Ett av de exempel som SOU 1978:18 ger är att dela mannens egendom på lika många makor 
vid en bodelning. Detta innebär likt tidigare nämnt att två olika bodelningar ska göras i de fall 
där en man är gift med två kvinnor. Även om lösningen bör anses nödvändig för att på bästa 
sätt anpassa ÄB till polygama äktenskap, bör vi ställa oss frågan om detta kan leda till andra 
problem.  

Föredragande i förarbetet nämner ett, nämligen att kvinnorna på det sättet bidrar med mer av 
sin egendom än vad mannen gör, likt vad som demonterades i exempel 4:1. Lösningen på 
problemet kommer enligt föredragande när även kvinnorna dela sitt giftorättsgods på lika 
många delar och därmed bidrar med lika stor del av sin egendom till bodelningen som mannen. 
Detta betyder emellertid att vid två makor, delar kvinnorna sina giftorättsgods i två delar och 
vid tre makor delar de med tre och så vidare134. I min mening blir modellen även enklare och 
mer rättvis för den enskilda kvinnan när det skiljer sig ekonomiskt mellan makarna men också 
kvinnorna emellan. I praktiken tenderar detta därför till att anses som den mest rättvisa och 
fördelaktiga fördelningen, men finns det anledning att tro att det kan leda till en snedvriden 
fördelning längre fram och hur påverkar detta egentligen barnens arvsrätt? 

I förarbetet till lagen ges nämligen inte några ordentliga exempel på hur barnens roll spelar in i 
detta. I förarbetet ges en tolkning av hur arvet ska fördelas i de fall en av kvinnorna inte har 
några egna barn men utöver det är området inte så detaljerat. Ska exempelvis faderns 
kvarlåtenskap slås ihop från alla äktenskap och fördelas lika mellan barnen, eller har barnen 

                                                           
134 För vidare illustrering kan läsaren återgå till exempel 4:2 och 4:3.   
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endast rätt att ärva från äktenskapet de är födda inom? I de senare fallet skulle detta kunna leda 
till en markant orättvisa, beroende på antal barn varje äktenskap producerat. Desto fler 
helsyskon ett barn har desto mindre blir således arvet.    
 

Exempel 5:1  
A dör och lämnar efter sig två makar, D och E samt barnen C, V, L, P och K. C, V och L har 
D som mamma och P och K har E. A 
har efter bodelning kvarlåtenskap på 
300 000 kr i respektive äktenskapet. I 
detta fall bortser vi från att mammorna 
ärver med fri förfoganderätt och 
prisbasbeloppet. 

Vid en arvsfördelning där arvet fördelas inom varje ”grundfamilj”. Skulle kvarlåtenskapen 
fördelas följande: 

Barnen C, V och L ska dela på 300 000 kr = 100 000 kr respektive.  
Barnen P och K ska dela på 300 000 kr = 150 000 kr respektive. 

 
Min tolkning är dock att 7 kap. 1 § ÄB, bröstarvingar och deras rätt till sin laglott, fortfarande 
bör anses tillämplig även i polygama familjer där flera bodelningar måste göras för att separera 
makorna från varandra. Precis som regel ska tillämpas vid särkullbarn borde den tillämpas i 
polygama familjer med barn i flera av äktenskapen. Detta innebär att barnen har rätt till hälften 
av den avlide pappans sammanlagda kvarlåtenskap oavsett vilken ”grundfamilj” och mamma 
barnen tillhör i den polygama familjekonstellationen. Uppdelningen i exempel 5:1 blir därför 
att kännas orealistisk och bör dessutom anses ogiltig, då denna delning skulle gå emot ÄB:s 
regler. Det bör inte anses orimligt att barnen C, V och L skulle få rätten på sin sida om de skulle 
välja att klaga över fördelningen till rätten.     
 

Exempel 5:2  
Samma omständigheter som i 
exempel 5:1.  

Vid en arvsfördelning där arvet 
fördelas oberoende av vilken 
”grundfamilj” barnen tillhör. 
Skulle kvarlåtenskapen fördelas 
följande: 

Alla barn ärver 120 000 kr respektive, då A:s kvarlåtenskap slås ihop från båda bodelningarna 
och delas på antal barn. 

 
I exempel 5:2 ser vi hur fördelningen blir vid beaktandet av laglotten och 7 kap 1 § ÄB. Utifrån 
ett barnperspektiv så upplevs fördelningen som rättvis och inget barn blir särbehandlat. Det 
skulle således gå att säga att barnets bästa beaktas i detta exempel. 
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Men det finns en aspekt som vi i exempel 5:1 och 5:2 har bortsett från och det är att efterlevande 
make ärver med fri förfoganderätt135. Om vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv och om vi ska 
kunna uppfylla de som exempelvis Koranen säger om att alla makor ska behandlas lika för att 
polygami ska vara tillåtet, bör vi fundera på hur bröstarvingarnas arv ska fördelas mellan 
kvinnorna.  

Om vi utgår från att kvinnorna ärver de delar som tillfaller deras barn och eventuella barnbarn 
med fri förfoganderätt, gynnas den kvinnan som fått flest barn. I exemplet 5:2 skulle således 
maka D ärva 360 000 kr med fri förfoganderätt och maka E ärva 240 000 kr med fri 
förfoganderätt. Bör vi utforma andra regler i detta läge på grund av detta?  

Hur blir det exempelvis om vi skiljer oss från ”standardreglerna” där efterlevande ärver de 
gemensamma bröstarvingarnas delar med fri förfoganderätt? Går det att utifrån 
genusrättsperspektivet istället att motivera att alla bröstarvingars delar läggs ihop och sedan 
tilldelas de efterlevande kvinnorna lika stort arv? Eftersom genusrättsvetenskapen vill 
synliggöra, uppmärksamma och främst stärka samt främja jämställdheten mellan alla 
människor, finns det de som menar att en sådan uppdelning skulle ur ett genusperspektiv vara 
det mest gynnande. Att kvinnorna får lika stora delar, skulle kunna jämföras med att särkullbarn 
avstår sin rätt till arv i fördel för efterlevande make och sedan ärver som efterarvinge. Denna 
fördelning blir dock svår att tolka ur ÄB, utan den blir mer som en möjlig lösning på 
jämställdhetsproblemet kvinnorna emellan. Det kanske i detta läge skulle gå att inhämta 
lösningar från andra rättsordningar.  

Kanske finns det lösningar i rättsordningar som faktiskt är anpassade för polygami. Skulle det 
fungera att räkna ut andelar, utifrån ÄB, likt vad Iran och Egypten har gjort? Kanske kan vi 
utifrån en kombination av prisbasbelopp, barnens arvslott och regler för särkullbarn och så 
vidare kunna fastställa ett andels-system anpassningsbart efter både ÄB och utländsk rätt. 
Utifrån ett genusperspektiv, och kanske även den allmänna synen i Sverige och den svenska 
diskrimineringslagstiftningen, bör vi självklart inte anamma reglerna om att män ärver dubbelt 
så mycket som kvinnor. Men kanske finns det andra fördelar med systemen som gör att de som 
lever i polygama äktenskap inte drabbas negativt. 

Eller ska vi tolka att vardera maka ärver sina bröstarvingars del ensam, utan inblandning av de 
andra efterlevande kvinnorna? Det torde nog enligt mig mening vara de som överensstämmer 
mest med ÄB:s reglering. Det kanske är bättre att låta fördelningen av arvet ske utifrån denna 
tolkning. Om Denna tolkning inte anses passa den enskilda familjen, kan familjen fördela arvet 
genom egen önskan om alla är med på sen. Lite likt som att särkullbarn kan välja att avstå från 
sitt arv tills den dag då förälderns efterlevande make själv avlider. Enligt min mening kanske 
även denna fördelning är den som upprätthåller barnens bästa. Kvinnorna har rent juridiskt inga 
obligationer till varandra när äktenskapet med mannen upphör. Även om barnet såklart torde 
omfattas av efterarvsreglerna om annan kvinna, än mamman, ärver dennes del så finns det större 
risk att det där uppstår konflikter. Även om jag väljer att inge lägga någon värdering i 
kvinnornas relation till varandra så är de som sagt inte obligerade att hålla ihop efter det att 

                                                           
135 I det allra flesta fall, finns undantag. 
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maken dör och den familjesammanhållning som kanske fanns innan och vid dödsfallet kanske 
trappas av under åren som följer.  

Något som emellertid bör diskuteras in när vi diskuterar orättvisa fördelningar är kvinnornas 
ekonomiska situationer. Anta att en av kvinnornas giftorättsgods är värderat högre än den 
avlidna maken och även mer än de resterande makor. Vid bodelning kan detta leda till att 
kvinnan med mycket egendom måste ge maken pengar eller egendom eftersom giftorättsgodset 
ska fördelas lika mellan dem. Den egendom som maken tilldelats från samtliga bodelningar 
läggs sedan ihop och bildar hans kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas sedan ut efter ÄB:s 
regler och barnen till makan/makorna med sämre ekonomi kan indirekt bli att ärva makan med 
mest tillgångar.  

 

Exempel 5:3  
A dör och lämnar efter sig två makar, D och E. A har med D barnen C och V. Med E har A 
barnen P och K. 

A har egendom värd 500 000 kr i giftorättsgods. 
D har egendom värd 1 000 000 kr i giftorättsgods. 
E har egendom värd 100 000 kr i giftorättsgods.
  

Bodelningen mellan D och A ger A en kvarlåtenskap på 375 000 kr och bodelningen mellan 
E och A ger A en kvarlåtenskap på 150 000 kr. A:s sammanlagda kvarlåtenskap blir således 
525 000 kr. 

Utan att ta hänsyn till prisbasbeloppet ska kvarlåtenskapen fördelas följande: 
D ärver 262 500 kr med fri förfoganderätt.  
E ärver 262 500 kr med fri förfoganderätt. 

 
Men att detta skulle vara en isolerad händelse i polygama familjekonstellationer torde dock 
anses vara fel. Även i monogama äktenskap kan en makes egendom bli att tilldelas en arvinge, 
som egentligen är makens arvinge. Exempelvis de så kallade särkullbarnen. Men det kan ju vara 
så att detta anses som ett mindre problem för de i polygama äktenskap än för de i monogama. 
De torde vara allmänt känt att vissa tillämpar exempelvis testamente för att undvika att 
arvingars storlek på arv påverkas när en den personen arvet ska härleda från gifter sig. Det 
kanske rentutav finns en mer öppen syn i polygama äktenskap att dela med arvingar utanför sin 
biologiska familj.    
 

5.2.2 Prisbasbeloppsregeln 
Något som hittills inte har berörts i analysen är det så kallade prisbasbeloppet som stadgas i 3 
kap. 1 § andra stycket ÄB. Lagrummet som stadgar att efterlevande make har rätt till ett 
efterlevnadskydd om fyra prisbasbelopp om behovet anses föreligga, bör rimligtvis även vara 
applicerbart vid polygami.  Likt tidigare nämnt har jag gjort tolkningen att det inte finns en 
tydlig bild136 av hur detta efterlevandeskydd ska tillämpas vid polygami i allmänt, utan att det 

                                                           
136 Se exempelvis SOU 1987:18 och Mosa Sayeds. 
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bör avgöras i de enskilda fallen. Det föreligger såklart inget fel i att finna lösningen i de enskilda 
fallen, men uppsatsen bör ändå öppna upp för en diskussion om hur detta torde överläggas för 
att finna allmänna svar.  

Hur bör då denna allmänna diskussion föras? Går det att finna vägledning i lagen som den är i 
dagsläget? Det torde anses att det emellertid inte föreligger några större hinder mot att tillämpa 
skyddsregeln i de fall då det är en av kvinnorna som avlider. Det är när mannen dör och 
efterlämnar sig flera makor som diskussionen blir svårare. Vidare bör det uppmärksammas att 
det emellertid inte heller bör anses som ett problem om bara en av kvinnorna har rätt till 
prisbasbelopp. Utan det är när flera av kvinnorna anses uppfylla kraven för efterlevnadsskydd 
och de inte ha tillräckligt med egna tillgångar att täcka fyra prisbasbelopp med som det anses 
bli problem. 

Det som inledningsvis bör diskuteras och det som kanske är av störst betydelse är huruvida 
beloppet i polygama äktenskap ska vara detsamma som i monogama äktenskap. Det blir 
nämligen en stor skillnad på om flera av kvinnorna ska dela på fyra prisbasbelopp eller om de 
som anses vara i behov av efterlevnadsskydd ska ges fyra prisbelopp vardera. Fyra 
prisbasbelopp utgör i år 2019, 186 000 kr, en summa som för vissa är mycket pengar och kan 
mycket väl vara en ungefärlig summa av vad personen har värderat i tillgångar.  

Den frågan vi alltså måste ta ställning till är vad som ska värderas högst. Ska varje maka i 
polygama äktenskap som uppfyller kraven för efterlevnadsskydd har rätt till fyra prisbasbelopp 
eller ska de makor som uppfyller kraven dela på fyra prisbasbelopp? Ska de efterlevande 
kvinnorna dela på fyra prisbasbelopp blir således deras efterlevnadsskydd mindre än de i 
monogama äktenskap. Ska de ha fyra prisbasbelopp vardera ställer det således mer krav på 
storleken på tillgångar i äktenskapet och eventuellt kan det komma att ske ett större uttag ur 
kvarlåtenskapen än vad som sker i monogama äktenskap.  

Hur ska vi då tolka lagen? Kanske är det så att vi borde tolka lagen som så att alla efterlevande 
makor ska dela på fyra prisbasbelopp? Om vi kan göra tolkningen att ÄB kan tillämpas på 
polygama äktenskap trots den språkliga användningen av uttrycket den efterlevande maken i 
andra anseenden av ÄB, borde vi kanske tolka lagrummet lika här. Detta tenderar till tolkningen 
att vi borde kunna tolka ÄB som så att alla efterlevande makar som uppfyller kraven för 
efterlevnadsskydd, ska dela på fyra prisbasbelopp. Fördelningen blir således att om endast en 
av makorna uppfyller kraven får hon ta del av fyra prisbasbelopp, anses två kvinnor vara i behov 
av skyddet får de två prisbasbelopp vardera och så vidare.  

Något som däremot talar emot detta, är det faktum att fyra prisbasbelopp är fram beräknat efter 
en mängd olika variabler. Fyra prisbasbelopp är det belopp som har räknas fram som det 
minimiskydd en efterlevande make anses kunna behöva för att bo kvar i orubbat bo och klara 
sig ekonomisk. I de fall där mannen inte bott under samma tak tillsammans med alla kvinnor 
och kvinnorna önskar bo kvar i de separata boenden som de har haft med maken, finns det risk 
att de som har rätt till prisbasbelopp inte klarar sig på fyra prisbasbelopp om de måste dela.  

Om flera av mannens makor har behovet av efterlevnadsskydd, och vi gör tolkningen att alla 
kvinnor har rätt till fyra prisbasbelopp, ställs högre krav på antalet tillgångar i kvarlåtenskapen 
än vad det exempelvis görs i monogama.  
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Frågan är dock om det egentligen finns något värde i att diskutera prisbasbeloppet som en 
generell fråga? Kanske bör prisbasbeloppet bli individuellt anpassad, precis som tidigare nämnt, 
även i monogama äktenskap i framtiden. Även om den motion som lämnats angående ändring 
av prisbasbeloppet fått avslag, finns det fortfarande chans att området ändras i framtiden. Bland 
annat återstår Walin och Linds åsikter om att efterlevande makar i storstäder behöver cirka 70 
prisbasbelopp för att klara av det som förarbetet säger att fyra prisbasbelopp klarar och att 
skyddsreglerna därmed behöver moderniseras.   
 

5.2.3 Avslutande ord 
Kanske är dock lösningen på prisbasbeloppet, och ovanstående funderingar och problem, precis 
det som Lind efterfrågar. Nämligen tillämpningsföreskrifter från lagstiftaren. Kanske behövs 
det föreskrifter som hjälper till där tolkningar inte går att göra eller där tolkningar inte hjälper 
till utan endast ställer svårare frågor. Men att lagstiftaren ska komma med 
tillämpningsföreskrifter i snar framtid är svårt att tro, detta med anledning av det 
lagändringsförslag som ligger på området.   
 

5.3 Den eventuella lagförändringens påverkan 
 
En eventuell lagförändring skulle bland annat innebära att endast det äktenskapet som ingicks 
först och som uppfyller resterande krav i IÄL skulle kunna erkännas i Sverige. Resterande 
äktenskap kan därmed inte erkännas och i lagens namn kan mannen och resterande kvinnor inte 
anses som sambos137. Visserligen skulle arvsfrågan vara mycket enklare att lösa, de barn som 
mannen inte har tillsammans med den kvinna han anses vara gift med skulle således anses som 
särkullbarn. Ur ett genusperspektiv finns det däremot flera konsekvenser, konsekvenser som 
även borde beaktas vid lagförslagets utredning.  

Likt nyss nämnda kommer de inte finnas någon laglig rätt emellan mannen och resterande 
kvinnor då de nu inte anses som hans makor. Även om sambos skulle haft arvsrätt, kan de precis 
som tidigare nämnt inte anses som sambos enligt nationell lagstiftning. Detta innebär att även 
om mannen väljer att hålla ihop sin familj, kommer de skapa problem. Både under tiden alla 
lever och när någon i familjen avlider. För att skydda kvinnorna skulle mannen, och eventuellt 
kvinnorna emellan, exempelvis behöva skriva testamenten.  

  

                                                           
137 Se exempelvis 2 § sambolagen (2003:376). Kan ha betydelse även om sambos inte har arvsrätt.  
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6. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE ORD  
 

Av det ovan anförda och uppsatsens bearbetade material samt metod kan jag dra slutsatsen att 
den svenska arvsrätten i huvudsak är utformad på ett sådant sätt att den går att tillämpa vid 
polygama äktenskap i Sverige. Detta trots att den i sig inte är konstruerad för detta ändamål. 
ÄB torde dock anses vara så flexibel att den går att tillämpa på en familjekonstellation som inte 
följer den monogama äktenskapsnormen Sverige anses ha. Trots att den är tillämpningsbar är 
den dock förevigad med ett par problemområden och det finns fortfarande en del frågor kring 
på vilket sätt polygama äktenskap och dennes familjekonstellation bör röra sig inom ramen för 
den gällande rätten i Sverige. 

Det är tydligt att kvinnor i polygama äktenskap har det mer osäkert än kvinnor i monogama 
äktenskap. Det saknar en egentlig grund för att tillämpningen ska bli den samma nationellt. 
Vänder sig den polygama familjen till juridiken kommer fördelningen av arvet av förmodan att 
ta utgångspunkt i den enskilda familjen. Anledningen till detta är av min tolkning att även om 
SOU:n ger en del svar till problemen återstår en del frågor som inte får ett ordentligt svar. Detta 
blir även att bero på hur den enskilda juristen tolkar förarbetet. För att få bukt på detta problem 
krävs det i min mening tillämpningsföreskrifter och/eller, trots att Lind inte anser att problemet 
ska belastas på domstolarna, att fall prövas i rätten. I dagens mångkulturella samhälle kanske 
inte den mest förlitande källan bör vara en SOU med 30 år på nacken. 

Detta för oss vidare in på den lagförändring som ligger som förslag. Den slutsats som kan dras 
där är att kvinnor i polygama äktenskap i stor utsträckning kommer att drabbas negativt. Det 
gäller inte bara vid arv. Kvinnorna kommer att bli extremt icke-jämställda och den säkerheten 
en första makan får resulterar i ökad osäkerhet hos de resterade kvinnorna som inte kan anses 
som maka i Sverige. Utifrån ett genusrättsperspektiv bör det ur den synpunkten anses som 
negativt om föreslaget vinner laga kraft. 

Mycket tyder dock på att det överlag ser bra ut för barnen. Det finns egentligen inte mycket 
som tyder på att barnen i hög utsträckning blir särbehandlade jämte barn i monogama 
äktenskap. I och med att barnkonvention ska bli lag i Sverige finns det även anledning att anta 
att oavsett familjekonstellation kommer den svenska lagstiftningen att i hög utsträckning beakta 
barnets bästa. Detta får mig att anta, eller främst hoppas, att när en jurist ska tolka ÄB vid 
polygama äktenskap och barn finns med i bilden kommer det som är bäst för barnen att i så hög 
utsträckning som möjligt att beaktas.  

Avslutningsvis vill jag anföra att ämnet känns högst relevant i dagens samhälle, kanske främst 
med anledning av det mångkulturella samhället bör anses ha blivit. Den globaliseringen som 
skett världen över lär av förmodan inte minska, utan snarare öka och den kan av den 
anledningen vara bra förbereda sig på att finna lösningar på tillämpningsproblem som kommer 
av att lagstiftningar inte är anpassade på andra värdegrunder. Det finns en mängd andra 
områden inom juridiken som blir påverkade av polygami och jag hoppas att Du som läsare både 
har funnit denna uppsats intressant och att den har inspirerat dig till fortsatta 
utredningsmöjligheter. Slutligen, “I am still confused, but on a higher level”138.  

                                                           
138 Nobelpristagaren Enrico Fermi. 
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