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Abstract 

The Swedish Tax Agency, who is in charge of registering inventories of estates, has made a 

standpoint when it comes to summoning remaindermen when insurance money has been paid 

out to a beneficiary. The STA believes that it is unclear if the first deceased spouse’s 

remaindermen have any right to a part of the last deceased spouse’s estate when an 

endowment insurance has been paid out to the surviving spouse without him or her inheriting 

any other part of the deceased’s estate. The STA’s standpoint is that the first deceased 

spouse’s remaindermen are to be summoned to the inventory of the estate of the last deceased 

spouse and thereby receive an opportunity to claim their possible right. 

It has become more and more common to sign endowment insurances with a spouse as 

beneficiary and in some cases the insurance holder has put all of his or her property in the 

insurance leading to there being no inheritance left for the heirs. The endowment insurances 

often consist of large amounts of money.  

The Swedish inheritance right has its roots in the agriculture society, where the inheritance 

often consisted of the family ground. The family ground was important for the supplying and 

reproduction of the family. Even if the inheritance right has changed since the agriculture 

society it still protects the deceased’s closest heirs from being without inheritance. This can be 

seen in the rules considering statuary portion, the limits of what one can decide in one’s will 

and the protection of the surviving spouse.   

The STA believes that there are reasons to take a stand in the question of whether the first 

deceased spouse’s remaindermen have a right to a part of the last deceased spouse’s estate if 

he or she received insurance money but no other inheritance. This is, according to the STA, a 

civil law question and not a question for them to decide. By summoning the remaindermen 

they are given a chance to claim their possible right. 

The purpose of this essay is to investigate the legal position when it comes to laws and 

practice concerning the right to remainder under these circumstances and also what is said 

about this question in the literature and publications. 

After analyzing the legal position we have come to the conclusion that the remaindermen of 

the first deceased spouse have a right to a part of the last deceased spouse’s estate. In these 

cases there is a lack of practice when it comes to cases where insurance money has been paid 

out but no inheritance. The general opinion, however, seems to be that the remaindermen has 

a right to a part of the last deceased spouse’s estate.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

När en person avlider ska kvarlåtenskapen efter den avlidne fördelas. Vilka som har rätt att ta 

del av kvarlåtenskapen regleras i Ärvdabalken. Vem eller vilka som är dödsbodelägare är 

beroende bland annat av om den avlidne var gift eller hade barn. Om den avlidne var gift och 

barnlös eller bara efterlämnade gemensamma barn så ärver den efterlevande makan hela 

kvarlåtenskapen. Den avlidnes legala arvingar får då en efterarvsrätt av en viss andel i den sist 

avlidne makens bo. Reglerna kring arvsrätt kan tyckas vara tydliga och klara men det finns 

frågor där rättsläget är oklart. Ett exempel är när det har utfallit försäkringar till efterlevande 

maken men maken inte ärvt något i övrigt. Detta kan vara fallet till exempel när det endast 

finns särkullbarn till den först avlidne maken och de har fått ut hela sitt arv vid den först 

avlidne makens frånfälle eller när skulderna efter den först avlidne maken är större än 

tillgångarna. 

Bakgrunden till denna uppsats kommer från ett ställningstagande (Dnr/målnr/löpnr: 131 

655305-05/111) av Skatteverket gällande det oklara rättsläget om en utfallande 

kapitalförsäkring till en efterlevande maka som förmånstagare ger rätt till efterarv för 

försäkringstagarens legala efterarvingar om den efterlevande makan inte samtidigt får arv från 

försäkringstagaren. Skatteverket anser att de legala arvingarna till den först avlidna makan ska 

kallas till bouppteckning efter den kvarvarande makens bortgång för att på så sätt få del av sin 

eventuella arvsrätt.  

Skatteverket har till uppgift att registrera samtliga utförda bouppteckningar gällande den 

avlidnes kvarlåtenskap, och ställningstagandet gällande vilka arvingar som ska ingå i 

dödbodelägarkretsen påverkar vilka som enligt Skatteverket ska kallas till bouppteckning.  

Om det ej finns kvarlåtenskap från arvlåtaren kvar att fördela efter bouppteckningen till 

dennes arvingar, men arvlåtaren har upprättat försäkring med förmånstagarförordnande till 

förmån för kvarvarande maka finns det skäl till att ta ställning till om reglerna gällande 

efterarv är tillämpliga. 

Frågeställningarna vi kommer att försöka att besvara i denna uppsats är först och främst 

huruvida det föreligger någon efterarvsrätt för den först avlidne makens legala efterarvingar 

när efterlevande makan inte erhåller något arv men försäkringar utfaller med efterlevande 

makan som förmånstagarförordnande. Om så är fallet har det då någon betydelse vad för slags 

försäkring det är som utfaller? Vi kommer även att göra en jämförelse mellan makar och 

sambor i fråga om efterarvsrätt när efterlevande sambo erhåller försäkringar och arv genom 

testamente eller enbart försäkringar. Till sist kommer vi att titta på hur storleken på det 

eventuella efterarvet ska beräknas.  

1.2 Syfte 

Rättsläget gällande sekundosuccession vid förmånstagareförordnande utan samtidigt 

utfallande arv till kvarlevande make anses av Skatteverket vara oklart.  

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt vad gäller Skatteverkets frågeställning 

samt ställningstagande, samt vilka konsekvenser sekundosuccession har för arvingar vad 

gäller kapitalförsäkringar och vilka regler som gäller runt dessa.  
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1.3 Metod och material 

Vi har använt oss av traditionell rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att vi bygger vår 

uppsats på analysering av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att försöka utreda det 

aktuella rättsläget. Det innebär att vi ser på frågeställningen och det aktuella problemet inifrån 

det svenska rättssystemet, och använder oss av de rättsverktyg som finns till hands för att 

fastställa den gällande rätten, de lege lata. I vår slutsats kommer vi in på hur vi anser att rätten 

borde vara, de lege ferrenda-diskussion. 

Vi valde den traditionella rättsvetenskapliga metoden då vi ansåg att rättsläget i Sverige var 

oklart gällande vår frågeställning och att exempelvis en komparativ studie hade blivit för stort 

för denna uppsats.  

Den traditionella rättsvetenskapliga metoden kallas även för den rättsdogmatiska metoden, 

vilkens uppgift är att framställa rätten som ett koherent nätverk som är lättöverskådligt.
1
 Vi 

har med denna uppsats försökt att på ett överskådligt sett ge läsaren förståelse för de regler 

och praxis som styr.  

Till vår hjälp för att behandla reglerna kring upprättande av bouppteckning har vi använt 

Skatteverkets handledning för bouppteckningsärenden. En ny upplaga av Skatteverkets 

handledning släpptes på Skatteverkets hemsida i maj 2013 och vi har gjort en del tillägg och 

ändringar med denna som stöd. Som grund för vår frågeställning har vi använt oss av 

Skatteverkets ställningstagande, deras så kallade styrsignal, om kallelse av efterarvingar vid 

förmånstagarförvärv.  

Skatteverkets ställningstaganden är endast bindande för Skatteverket men då det är 

Skatteverket som registrerar bouppteckningar får de stor betydelse för den praktiska 

tillämpningen av arvsrätten. Vi har i uppsatsen mest använt ställningstagandet som en grund 

för vår frågeställning och inte som en rättskälla. Doktrinen i ämnet har utgjort en viktig källa 

för vår uppsats och stor vikt har lagts vid uttalanden av till exempel Gösta Walin och 

Margareta Brattström.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad huvudsakligen i två delar, en deskriptiv del och en analyserande del. I 

den deskriptiva delen går vi först igenom gällande arvsregler. Vi tar kort upp den historiska 

utvecklingen av arvsrätten och testamentsrätten. Vi går sedan vidare med att redogöra för de 

olika arvsklasserna samt olika arvsregler som är av intresse för uppsatsen. Till sist går vi 

igenom vad som gäller för bodelning vid makes bortgång och redogör för hur kvotdelen för 

efterarv beräknas.  

Nästa del i uppsatsens deskriptiva del tar upp de olika typer av livförsäkringar som finns.  

Den tredje delen tar upp vad som gäller för upprättande av bouppteckning. Vi redogör för vad 

som ska antecknas i bouppteckningen avseende arvingar, efterarvingar, tillgångar och skulder 

samt försäkringar. 

Den sista delen i uppsatsens deskriptiva del tar upp Skatteverkets styrsignal avseende kallelse 

av efterarvingar vid förmånstagarförvärv.  

                                                 
1
 Peczenik, Aleksander, SvJT 2005, s. 249. 
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Vi går sedan vidare med att referera två i ämnet relevanta rättsfall samt redogör för två 

exempelfall. 

I analysdelen diskuterar vi sedan vad vi har kommit fram till och vad doktrinen säger. Vi går 

igenom vad som gäller avseende rätt till efterarv vid försäkringsutfall till efterlevande make 

vid bristbo, basbeloppsregeln och när särkullbarn redan fått ut sitt arv. Vi redogör även för 

vad som gäller avseende försäkringsutfall till efterlevande sambo både när det finns 

testamente och när inget testamente är upprättat. Till sist går vi in på beräkningen av 

kvotdelar för efterarv samt betydelsen av försäkringstyp. I den analyserande delen tar vi också 

upp en de lege ferenda del, det vill säga att vi redovisar för vår åsikt om hur det bör vara. 

Det sista kapitlet i vår uppsats utgörs av vår slutsats.  
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2. Grundläggande begrepp 

2.1 Arvsregler 

2.1.1 Successionsrätt 

Successionsrätt och arvsrätt är det som i svensk lagstiftning reglerar hur en avliden persons 

kvarlåtenskap ska fördelas mellan arvlåtarens släktingar, även kallade arvingar. Fördelningen 

av kvarlåtenskapen kan ske på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Arv 

innebär att arvlåtarens kvarlåtenskap fördelas mellan arvingarna enligt reglerna i ÄB. 

Kvarlåtenskapen kan dock även fördelas enligt den avlidnes egen vilja om ett testamente finns 

upprättat. Finns inget testamente upprättat utgår man ifrån arvsordningen.
2
  

Successionsrätten är ett samlingsbegrepp för arvsrätt samt testamentsrätt, där det i begreppet 

ingår även boutredning och arvskifte.
3
  

För att ett arv ska falla, måste vissa kriterier vara uppfyllda. Arvlåtaren måste ha avlidit, och 

tidpunkten för detta är viktig ur många aspekter, då man anser att arvet faller samtidigt som 

arvlåtaren avlider. Detta kan få betydelse för rättmätiga arvingar som genom dödsfallet får en 

rätt till arv. Denna rättighet till arvet, är en rätt till en del av egendomen, dock måste detta 

utredas innan man konkret kan veta hur mycket arv som arvingen är berättigad till. Detta blir 

därmed en del av arvingens förmögenhet på en gång vid arvlåtarens död, vilket kan få 

betydelse för arvingen om den exempelvis ligger i skilsmässa, då arvet ska tas upp som en del 

av hans förmögenhet.  

Arvtagaren måste för att ärva vara vid liv när arvlåtaren dör. Rent teoretiskt så kan arvlåtaren 

avlida någon minut innan arvtagaren, så länge man kan fastslå att arvtagaren levde vid tiden 

för arvlåtarens död. Om man inte kan påvisa att så är fallet, exempelvis vid en olycka, så har 

man i ÄB 1:2 en regel som säger att man i sådant fall presumerar att arvingen avled före 

arvlåtaren, vilket gör att det i dessa fall föreligger en presumtion för icke arv.  

Ofödda barn till en arvlåtare har rätt till arv, förutsatt att barnet var avlat innan arvlåtarens död 

enligt ÄB 1:1.  

Adoptivbarn är likställda med bröstarvingar vad gäller arvsrätt. 

Det finns stadgat i lag vilka förutsättningar som gör att arvsrätten i det enskilda fallet utesluts. 

En av dem finns i ÄB 15:1, som säger att om man uppsåtligt tar livet av någon förlorar man 

sin rätt till arv både genom arvsordningen samt genom eventuellt testamente. Likaså om man 

orsakar arvlåtarens död genom uppsåtligt våld mot denne, och att gärningen inte har 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 1 år. Om skadorna av våldet orsakat arvlåtarens död, 

och det är en arvtagare som avsiktligen genom sina handlingar dödat arvlåtaren förfaller rätten 

till arv. Är däremot arvtagaren som orsakar arvlåtarens död under 15 år gammal förverkas inte 

hans arvsrätt, likaså om det funnits synnerliga skäl, som exempelvis nödvärn. Hänsyn ska 

även tas till eventuellt bristande omdömesförmåga för gärningsmän under 18 år, samt 

eventuella psykiska störningar, vid bedömningen om arvsrätt för arvtagaren fortfarande 

föreligger.
4
 

                                                 
2
 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 16. 

3
 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 16.  

4
 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 51-52. 
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Preskriptionstiden för rätten att ärva är satt till 10 år enligt ÄB 16:4, vilket innebär att den 

som anser sig ha rätt att ta del av ett arv måste göra det inom 10 år från och med dödsfallet.  

2.1.2 Kort om successionsrättens historiska utveckling 

Arvsrätten som den ser ut idag har sina rötter i jordbrukssamhället, det vill säga tiden innan 

industrialiseringen, då jordägandet var avgörande för personens sociala ställning i samhället. 

Jordägandet gick i arv i släkten och var av stor betydelse för släktens försörjning. Göta-

lagarna som är en av de äldsta lagarna i Sverige, tillämpade i sin arvsrätt en gradual-princip, 

där den som var först i arvsledet ärvde hela arvet, med syftet att inte splittra arvet i allt för 

många mindre delar.
5
 Gradual-principen kan liknas vid ett huvudlottssystem, och detta hade 

anknytning till kanonisk rätt.
6
 

Parentel-principen, som fanns stadgad i Svea-lagarna (en lagordning som existerade parallellt 

med Göta-lagarna i Sverige), är den principen som ligger till grund för dagens arvsordning. 

Parentel-principen innebär att arvingarna till kvarlåtenskapen delas in i olika parentel, med 

olika förtursrätter till arvet. Saknas det arvingar i den närmsta arvsklassen, tillfaller arvet 

arvingarna i den efterföljande arvsklassen, osv.
7
 

1734 års lag är den lag som fortfarande gäller i Sverige, och de nuvarande reglerna gällande 

successionsrätten har sitt ursprung ur ÄB samt giftermålsbalken, GB, från år 1734. Lagarna 

inom detta område har som andra lagar i Sverige stegvis ändrats med tiden och moderniserats 

för att passa in i samtiden, där de största ändringarna är införandet av arvslagen 1928, 

testamentslagen 1930 samt boutredningslagen 1933 som i stora delar ersatte ÄB. 1954 lades 

förslaget om nuvarande lagstiftning på området fram, och detta förslag antogs 1959.
8
  

Äktenskapsbalken, ÄktB infördes 1988 i svensk lagstiftning och det påverkade även reglerna i 

ÄB gällande makes arvsrättsliga ställning på så sätt att efterlevande make fick arvsrätt före de 

gemensamma barnen.
9
 

Testamentsrätten kan härledas tillbaka till den romerska rätten. Grundprincipen för arv i den 

romerska rätten var att arvet från exempelvis en husbonde främst tillföll eventuella 

bröstarvingar. Om bröstarvingar samt familjemedlemmar saknades kunde arvet utfalla till 

”utarvingar”.  Den romerska rätten hade dock en långt utvecklad testationsfrihet vilket gjorde 

att ett testamente upprättad av arvslåtaren hade företräde framför arvsföljden.  Att ett 

testamente hade en sådan stor makt över arvsordningen hade med den romerska samtiden att 

göra, där familjeöverhuvudet ansågs ha en absolut makt, och således skulle få bestämma över 

sin förmögenhet och vem den skulle tillfalla vid dennes bortgång. Dock tillkom en sorts 

laglott vilket begränsade testationsrätten. Den romerska testamentsrätten och dess företräde 

framför den legala arvsordningen är fortfarande i bruk i ”common-law”-systemet gällande 

anglo-amerikansk rätt, där avsaknaden av ett testamente vilket gör att arvsrättens regler 

inträder kallas för ”intestate succession”, alltså succession där testamente saknas.
10

 

För de germanska rättsfamiljerna ansågs testamentsrätten som främmande då arvsreglerna 

inom den germanska rätten främst fokuserade på familjen och dess väl och fortlevnad vilket 

                                                 
5
 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 19. 

6
 Agell, Testamentsrätt, s.17. 

7
 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 19. 

8
 Agell, Testamentsrätt, s. 18-19. 

9
 Brattström, Singer Rätt arv, s. 23-24. 

10
 Agell, Testamentsrätt, s. 16-17. 
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skulle ske genom att egendomen gick i arv i släkten. Kyrkan påverkade även den germanska 

arvsrättsordningen då de såg ett intresse av att kunna få ”gåvor” genom arv vid bortgång, och 

det utvecklades dels olika former av arvsavtal samt testamenten. Dock framtvingades ett sorts 

skydd för de legala arvingarna, liknande huvudlottssystemet.
11

  

I takt med att samhället förändrades kom 1686 års testamentstadga, som utvecklats från 

hovrätternas praxis gällande testamenten, och denna testamentstadga befäste testamentet som 

den avlidnes yttersta vilja samt användandet av fideikommiss till förmån för familjen.
12

 

I år 1734 års lagstiftning infördes formregler för testamentet in i 16 kap ÄB, samt 17 kap ÄB 

som behandlad vad samt hur mycket man kunde borttestamentera.
13

 

Testamentslagen som infördes i ÄB 1930 utformades mycket med bakgrund på den praxis 

som utarbetats under 1800 samt 1900-talets början. Lagen förtydligades inom formkraven på 

testamentet, att tolkningen av testamentet ska utgå ifrån testatorns vilja samt att vissa regler 

gällande tolkning av testamente tillkom för att förebygga eventuella tvister. Testamentslagen 

ligger till grund för reglerna för testamente som finns i 1958 års ÄB.
14

 

2.1.3 Upprättande av testamente 

ÄB kap 9 anger vad som krävs för att få upprätta ett testamente, samt att få ta del av ett 

testamente. Enligt 1 § ska testatorn vara fyllda 18 år för att testamentet ska vara giltigt. Det 

finns dock två undantag från 18-års regeln. Om personen under 18 år är, eller har varit gift får 

denne upprätta ett testamente. Likaså får den som är 16 år upprätta testamente och därigenom 

förordna över sin egendom, ”över vilken han äger själv råda”, ÄB 9:1, sista stycket. Den 

egendom som då kan komma ifråga regleras av Föräldrabalken, FB, och betyder att det är 

egendom som den förvärvat genom arbete efter att denne fyllt 16 år, samt egendom som 

denne fått med villkoret att denne själv får bestämma över egendomen. Däremot finns det 

regler i FB som gör att överförmyndaren kan ingripa i testamentet.
15

 

ÄB kap 10 reglerar upprättandet samt återkallande av testamente, och anger formkraven för 

att ett testamente ska vara giltigt. Skälen till kraven på testamentets upprättande är att 

förbygga eventuella tvister om dess giltighet samt om testatorns yttersta vilja den dagen som 

testatorn avlider. I förarbetena till lagen framhålls också att formkraven ska fungera som ett 

sätt att påverka testatorn till eftertanke gällande hans fördelning av kvarlåtenskapen, med 

arvingarnas intresse i fokus, samt att dessa formkrav inte ska vara alltför betungande för 

testatorn.
16

 

Testamente ska upprättas med två vittnen i samtidig närvaro vid testatorns underskrift av 

testamentet, eller hans vidkännande av sin underskrift, ÄB 10:1. Däremot måste inte vittnena 

ta del av testamentets innehåll, men de måste förstå att det är ett testamente som de bevittnar. 

Vittnena ska skriva under handlingen med sina namn för att testamentet ska vara giltigt. Om 

testatorn ej själv kan underteckna testamentet med anledning av exempelvis sjukdom har det i 

förarbetena till lagen uttalats att någon kan hjälpa testatorn med det. I rättsfallet NJA 1937 s. 

                                                 
11

 Agell, Testamentsrätt, s. 17. 
12

 Agell, Testamentsrätt, s. 18. 
13

 Agell, Testamentsrätt, s. 18. 
14

 Agell, Testamentsrätt, s. 19. 
15

 Agell, Testamentsrätt, s. 37. 
16

 Agell, Testamentsrätt, s. 37. 



7 

 

221 har det godkänts att ett vittne har tecknat testatorns namn när denne själv var oförmögen 

till det.
17

 

Vittnena måste vara över 15 år gamla, tillräkneliga på det sättet att de måste förstå vad 

bevittnande handlar om och innebär, de får inte vara nära släkt med, eller make till testatorn, 

samt att de inte får vara testamentstagare i aktuellt testamente eller nära släkt till sådan. 

Reglerna om vilka som får bevittna ett testamente finns i ÄB 10:4.
 18

 

Nödtestamenten (i de fall testatorn blir allvarligt sjuk eller annan nödsituation med fara för 

testators liv uppstår, eller annan akut händelse) kan upprättas muntligen inför två vittnen eller 

genom ett så kallat holografiskt testamente. Ett holografiskt testamente är en av testator 

egenhändigt skrivet dokument som ska vara undertecknat av testatorn. Nödtestamente regleras 

i ÄB 10:3. Nödtestamentet blir ogiltigt om nödsituationen upphör, och tre månader efter dess 

upprättande om testatorn har haft möjlighet att upprätta ett testamente enligt de vanliga 

formkraven.
19

 

Ett testamente återkallas automatiskt om ett nytt upprättas, det är alltid det senaste daterade 

testamentet som följer formkraven som är giltigt (dock kan delar av det gamla testamentet 

vara giltigt som inte strider mot det nya testamentet, beroende på hur bedömningen görs om 

vad som var testatorns vilja). Testamentet kan även återkallas genom förstörelse eller på annat 

sätt otvetydigt visa att han ej vill att testamentet längre ska gälla.
20

  

2.1.4 Arvsklasser 

Parentel-principen är den arvsordning som reglerar fördelningen av arvlåtarens kvarlåtenskap 

i de fall testamente saknas. Denna arvsordning baseras på blodsband och släktskap, där de 

släktingar närmast den avlidne ärver före mer avlägsna släktingar.
21

  Man brukar kalla denna 

indelning för arvsklasser och i den svenska lagstiftningen finns det tre stycken arvsklasser. 

Den första arvsklassen består av arvlåtarens eventuella barn, eller i avsaknad av dessa 

eventuella barnbarn, alltså hans avkomlingar tillika bröstarvingar.
22

 Denna princip kallas 

istadarätten, och innebär att om det saknas en arvinge, tar hans avkomlingar dennes plats vid 

fördelningen av arvet. 
23

 

Den första arvsklassen beskrivs i ÄB 2:1. Om inga avkomlingar till arvlåtaren finns, kommer 

arvet att tillfalla de släktingar som tillhör den andra arvsklassen, etc. En arvsklass måste vara 

helt tom innan nästa arvsklass att ärva kan bli aktuell.
24

  

De barn, som arvlåtaren har utanför ett eventuellt äktenskap, kallas för särkullbarn. De har 

samma rätt till arvet från arvlåtaren som de barn han har i äktenskapet då både särkullbarn 

samt barn i äktenskapet till arvlåtaren är hans bröstarvingar. Om någon av arvlåtarens barn ej 

skulle vara vid liv vid tid för arvets utdelande, kommer dennes laglott att tillfalla arvlåtarens 

barnbarn etc. Skulle det ej finnas något barnbarn eller barnbarnsbarn till den avlidne 

bröstarvingen kommer hans del av arvet delas på de kvarvarande arvingarna i första 

                                                 
17

 Agell, Testamentsrätt, s. 38-39. 
18

 Agell, Testamentsrätt, s. 38. 
19

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 178. 
20

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s .179. 
21

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 30. 
22

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 30. 
23

 Agell, Testamentsrätt, s. 81. 
24

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 33. 
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arvsklassen. Detta kallas för stirpal-grundsatsen, vilket innebär att arvet delas upp i delar 

beroende på antal arvingar, där varje del är lika stor. Därmed sker arvsfördelningen rättvist 

mellan arvingarna.
25

 

Den andra arvsklassen beskrivs i ÄB 2:2 och består av arvlåtarens föräldrar samt föräldrarnas 

barn, alltså arvlåtarens syskon, samt syskonbarn etc. ÄB 2:2 st 1 slår fast att arvet delas i två 

lika stora delar till respektive förälders sida. ÄB 2:2 st 2 slår fast att om någon av föräldrarna 

är avliden, fördelas dennes del av arvet mellan föräldrarnas avkomlingar, alltså arvlåtarens 

syskon. Arvsfördelningen sker även här enligt istadarätten, samt stirpal-grundsatsen. Skulle 

arvingar saknas helt på en sida i denna arvsklass, tar den kvarvarande delen hela arvet 

(exempelvis om arvlåtarens far är avliden, och det inte finns några syskon på faderns sida, så 

får modern hela arvet).
 26

 

Den tredje och sista arvsklassen beskrivs i ÄB 2:3, och den består av den avlidnes far- samt 

morföräldrar, samt i avsaknad av sådana, deras avkomlingar vilka är den avlidnes farbröder, 

morbröder, fastrar samt mostrar. Där tar dock istadarätten slut, vilket innebär att kusiner ej har 

arvsrätt i Sverige enligt den rådande arvsordningen. Om arvlåtaren endast har kusiner kvar i 

arvsordningen och testamente saknas, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.
27

  

Denna begränsning infördes 1928 i lagen, då man ansåg att gränsen för en social samhörighet 

mellan arvingen och arvlåtaren skulle dras vid kusin, och om arvlåtaren ville att hans kusin 

skulle få ärva kunde han formulera denna vilja i ett testamente.
28

 

2.1.5 Make och sambos arvsrätt 

Om arvlåtaren var gift vid tiden för hans bortgång har den efterlevande maken rätt till hela 

arvet, med fri förfoganderätt men inte med full äganderätt, enligt ÄB 3:1. Med fri 

förfoganderätt/ fri dispositionsrätt menas att maken kan förfoga över sin del av arvet fram till 

dennes död, då arvingarna i arvsordningen till den först avlidne får ta del av arvet. Den 

kvarvarande maken kan alltså inte testamentera bort arvet från sin avlidne make till någon 

annan enligt ÄB 3:2.
29

  

Bröstarvingarna får i exemplet ovan efterarvsrätt, sekundosuccession, från den först avlidne 

maken, en arvsrätt som träder i kraft efter den andre makens död. 

När en av makarna dör, så avslutas äktenskapet enligt ÄktB 1:5. I och med det ska en 

bodelning göras för att utreda makarnas giftorättsgods samt vad som är enskild egendom för 

vardera make. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen, medan den enskilda egendomen ej 

ingår i bodelningen.
 30

 

Om det som tidigare skrivits endast finns gemensamma bröstarvingar till makarna, så ärver 

den kvarvarande maken hela arvet. Efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen även i fall 

då det saknas bröstarvingar.  

                                                 
25

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 32. 
26

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 34-35. 
27

 Lagen om Allmänna arvsfonden 1994:243. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och ger bidrag 

till verksamheter med ideell karaktär till förmån för personer med funktionhinder, barn samt ungdomar. 
28

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 36-37. 
29

 Agell, Testamentsrätt, s. 32-33. 
30

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 93-94. 
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När efterlevande make ärver hela boet så sker vanligtvis ingen bodelning och arvskifte. Detta 

då efterlevande maken inte har någon att dela kvarlåtenskapen med utan erhåller hela boet 

med stöd av sin giftorätt och arvsrätt. I de flesta fall är bouppteckningen
31

 då den enda 

handling som upprättas. Detta går emot ÄktB 9:1 som anger att makarnas egendom ”skall” 

fördelas genom bodelning när äktenskapet upplöses. I stället blir den efterlevande maken 

ägare till den avlidnes egendom genom arv och giftorätt. Den efterlevande maken blir även 

ägare till den avlidnes enskilda egendom genom arv. Efterarvets kvotdel vid den sist avlidne 

makens död ska bestämmas utifrån egendomsförhållandena vid den först avlidne makens död. 

Detta innebär att bouppteckningen ofta är den enda handling som kan läggas till grund för 

beräkningen.
32

 

Har däremot arvlåtaren särkullbarn, har särkullbarnet rätt att få ut sin del av arvet direkt och 

behöver inte vänta på arvet tills den andra maken avlider enligt ÄB 3:1 st 1. Däremot kan 

särkullbarnet avstå från att ta hela eller delar av sin laglott eller arvslott vid arvlåtarens död, 

och få ut den vid den andra makens död, han blir då efterarvinge till den andra maken enligt 

sekundosuccession.
33

  

Finns det inga bröstarvingar till den avlidne maken, faller arvet till den kvarvarande maken, 

och de arvingar som finns i andra arvsklassen får rätt till efterarv från den kvarvarande 

maken.  

Arvingar i den tredje arvsklassen har dock ingen efterarvsrätt efter den kvarvarande maken. 

Finns inga arvingar i första eller andra arvsklassen så ärver den kvarvarande maken hela arvet 

med full äganderätt. Den kvarvarande maken är då fri att testamentera egendomen såsom 

denne vill, och hela arvet som efterlämnas efter den kvarvarande maken kommer att tillfalla 

dennes släktingar.
34

 

Om äktenskapskillnad skulle pågå vid en makes bortgång, ärver inte den kvarvarande maken 

enligt ÄB 3:10.
 35

 

Någon legal arvsrätt för sambor liknande den för äkta makar finns ej inom svensk lagstiftning. 

När ett samboförhållande avslutas med anledning av att den ena sambon avlider, ska den 

gemensamma samboegendomen genom bodelning tas upp senast vid bouppteckningen.
36

  

Även om sambor inte har någon legal arvsrätt så finns det några skyddsregler. Dels så har 

efterlevande sambon, till skillnad från den avlidnes arvingar, rätt att begära bodelning. Detta 

kan gynna den efterlevande sambon om den avlidne sambon stod för större delen av 

samboegendomen. Det är dessutom bara den efterlevande sambon som har rätt att över bostad 

med stöd av SamboL 16 och 18 §§. Dock måste efterlevande sambon i sådana fall utge 

skifteslikvid till dödsboet.
37

 

I likhet med basbeloppsregeln för makar
38

 finns ”lilla basbeloppsregeln” för sambor. Den ger 

efterlevande sambon rätt att erhålla egendom till ett värde två basbelopp. Basbeloppsregeln är 

                                                 
31

 Se avsnitt 2.4. 
32

 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 59-60. 
33

 Grauers, Familjerätt, s. 139-140. 
34

 Grauers, Familjerätt, s. 144. 
35

 Grauers, Familjerätt, s. 139. 
36

 Sambolagen 2003:376, § 2, § 8 samt § 18, Grauers, Familjerätt, makars och sambors egendom och bostad. 

Gåva, arv, testamente och boutredning, s. 250. 
37

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 85. 
38

 Se avsnitt 2.2.5. 
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en bodelningsregel
39

 vilket innebär dels att enbart samboegendom kan beaktas och dels att 

efterlevande sambon erhåller egendomen med full äganderätt. Den första avlidne sambons 

arvingar har därmed ingen rätt till efterarv i egendom som den efterlevande sambon erhållit 

med stöd av basbeloppsregeln.
40

 

Sambor har möjlighet att till viss del skydda varandra genom testamente. Dock har 

bröstarvinge, vare sig denne är gemensamt barn eller särkullbarn, rätt till sin laglott. Detta får 

som följd att sambor utan barn kan ge varandra ett fullgott skydd medan sambor med barn 

inte har samma möjlighet. Utöver testamente kan sambors efterlevandeskydd till viss del 

tillgodoses genom förmånstagarförordnande i livförsäkring.
41

 

2.1.6 Laglottsinstitutet 

Laglottsinstitutet i Sverige har tillkommit för att garantera att bröstarvingen till arvlåtaren vid 

dennes död erhåller en del av arvet, samt att skapa rättvisa mellan arvlåtarens bröstarvingar.
42

 

Det är endast arvlåtarens bröstarvingar, samt om bröstarvingen avlidit innan arvlåtaren deras 

barn genom istadarätten, som har rätt till laglott i arvet. ÄB 7:1 säger att hälften av den 

arvslott som tillkommer arvingen enligt lag utgör hans arvslott. 
43

 

 

Exempel: Arvlåtaren har 3 st bröstarvingar, deras arvslott, om inget testamente 

finns, samt att arvlåtaren ej har make som ska ärva, är då 1/3 av arvet. Laglotten 

som de enligt lag har rätt till, och som ej kan testamenteras bort är då hälften av 

1/3, alltså har varje bröstarvinge rätt till en laglott på 1/6 av arvet. Har en av 

bröstarvingarna avlidit, och denne har två barn som genom istadarätten har rätt till 

laglotten, är deras laglott i arvet 1/12. 

 

Arvlåtaren har genom laglottsinstitutet rätt att borttestamentera hälften av sitt arv, då den 

andra hälften går som laglotter till dennes bröstarvingar. Denna del som arvlåtaren fritt kan 

testamentera bort av sin kvarlåtenskap, brukar kallas för arvlåtarens disponibla kvot.
44

 

För att bröstarvingen ska få del av sin laglott i det fall testamente finns från arvlåtaren måste 

bröstarvingen begära jämkning av testamentet inom 6 mån från att bröstarvingen blivit 

delgiven testamentet, enligt ÄB 7:3. Detta sker vanligtvis i samband med bouppteckningen. 

Om ingen jämkning begärs av bröstarvingen för att få ut sin laglott, så kommer testamentet 

godkännas även om testamentet inkräktar på bröstarvingens laglott.
45

 

Om det finns en efterlevande make till arvlåtaren så ärver denne arvlåtaren före 

bröstarvingarna, dock endast om bröstarvingarna är gemensamma. De kommer då att få ut sin 

arvslott/laglott när den efterlevande maken avlidit, och kan inte kräva att få ut den på en 

gång.
46

 

                                                 
39

 I motsats till basbeloppsregeln för makar som är en arvsregel. 
40

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 86-87. 
41

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 236. 
42

 SOU 1981:85, s. 207. 
43

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 32. 
44

 Grauers, Familjerätt, makars och sambors egendom och bostad. Gåva, arv, testamente och boutredning, s. 136. 
45

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 110-111. 
46

 Grauers, Familjerätt, makars och sambors egendom och bostad. Gåva, arv, testamente och boutredning, s. 136. 
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Däremot kan det finnas skäl att som bröstarvinge påkalla jämkning vid arvlåtarens död, då det 

ger bröstarvingen rätt till efterarv från den kvarlevande maken. Genom att göra detta, så 

minskar man andelen som den efterlevande maken ärver med full äganderätt, vilket minskar 

den efterlevande makens disponibla kvot, som denne kan testamentera enligt egen vilja. Det 

minskar även den del som skulle kunna ingå i en bodelning med en eventuell ny make till den 

kvarvarande maken, som skulle kunna minska värdet på efterarvet till bröstarvingarna. Det 

kan även vara så att det i den efterlevande makens arvsordning finns fler arvberättigade 

genom särkullsbarn, vilket gör att om jämkning av arvet av bröstarvingarna till den först 

avlidne arvlåtaren inte skett, att deras laglott minskar.
47

  

Förhållanden av typen sambo har inte samma skydd för efterlevande make vad gäller anspråk 

på arv från bröstarvingar, då sambor saknas arvsrätt efter varandra.
48

  

Har arvlåtaren däremot ett särkullbarn, har denne rätt att få ut sin del av arvet direkt, om 

särkullbarnet inte väljer att skjuta upp att få ut sin del av arvet, och sedan få efterarv från den 

kvarvarande maken vid dennes bortgång, enligt ÄB 3:1, ÄB 3:9, samt ÄB 3:2. 

2.1.7 Gåva samt förskott på arv 

Gåvor som arvlåtare ger under sin livstid kan ibland räknas som förskott på arv. 

Arvsordningen bygger på att arvet ska fördelas rättvist mellan bröstarvingarna först och 

främst. Om arvlåtaren har flera bröstarvingar, varav en bröstarvinge fått en gåva av betydande 

värde under arvlåtarens levnadstid, kan denna gåva räknas som ett förskott på denne 

bröstarvinges arv, om inte arvlåtaren uttryckligen meddelat att gåvan ej är att betrakta som 

förskott på arv. Har alla bröstarvingar under arvlåtarens levnadstid fått gåvor till samma värde 

behövs det ej beaktas ur rättvisesynpunkt mellan bröstarvingarna.
 49

 

 

I fallet NJA 1996 s. 428, gäller frågan om belopp som en bröstarvinge fått 

genom förmånstagarförordnande i livsförsäkring ej ska betraktas som 

förskott på arv. Ett förmånstagarförordnande för en bröstaringe ska endast 

om försäkringstagaren har föreskrivit det eller om det med hänsyn till 

omständigheterna i övrigt måste ha varit försäkringstagarens avsikt, ska 

beloppet ses som förskott på arv.  

 

En gåva till arvtagare i andra eller tredje arvsklassen ska dock inte ses som förskott på arv om 

inte arvlåtaren uttryckligen meddelat att gåvan ska ses som ett förskott på arv enligt ÄB 6:1 

1st. 
50

 

Om gåvan ska ses som ett förskott på arv, ska man lägga ihop värdet av gåvan tillsammans 

med kvarlåtenskapen vid beräkningen av bröstarvingarnas arvslotter, och sedan dra av värdet 

av gåvan från gåvotagarens arvslott, detta enligt ÄB 6:5. Gåvotagaren behöver inte betala 

tillbaka något, även om värdet på gåvan i förskott är större än hans arvslott. Skulle däremot 

värdet på gåvan innebära att en annan bröstarvinge inte får ut sin laglott, kan gåvan likställas 

                                                 
47

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 112-113. 
48

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 113. 
49

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 167-169. 
50

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 168. 
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med testamente och gåvotagaren bli skyldig att återbetala det som fattas för att den andra 

bröstarvingen ska få ut sin arvslott enligt ÄB 7:4 1st.
 51

 

Värdet på gåvan ska beräknas enligt vad värdet på gåvan var vid gåvotillfället, och endast i 

undantagsfall värderas gåvan annorlunda. 
52

 

För att gåvor eventuellt ska räknas som förskott på arv gäller det att arvingarna påkallar dessa 

gåvor vid arvskiftet för att utreda om de eventuellt ska beaktas som förskott på arv.
 53

 

Gåva samt förskott på arv och dess beaktande vid arvskifte har att göra med det förstärka 

laglottsskyddet i ÄB 7:4 för bröstarvingar och omfattar gåvor som är att likställa med 

testamente. Det förstärkta laglottsskyddet innefattar två slags gåvor, där givaren med gåvan 

kan antas ha meningen att på det sättet ordna med sitt arv under den tid som givaren 

fortfarande var vid liv.
54

 

2.1.8 Basbeloppsregeln och ÄktB 12:2 

Basbeloppsregeln, som idag är en arvsregel, var historiskt sett en bodelningsregel. I 

föregångaren till ÄktB, Giftorättsbalken, GB 13:12, framgick att den efterlevande maken hade 

rätt att ta ut så mycket ur makarnas giftorättsgods att den egendomen tillsammans med 

efterlevande makens enskilda egendom uppgick till fyra basbelopp. Detta hade efterlevande 

maken rätt till oavsett om det kränkte den avlidne makens arvingars rätt till arv. I och med att 

basbeloppsregeln i dåvarande giftorättsbalken var en bodelningsregel och inte en arvsregel 

erhöll den efterlevande maken egendomen med full äganderätt. Om efterlevande maken 

erhållit hela boet med stöd av basbeloppsregeln skulle därmed inget efterarv utgå vid dennes 

bortgång.
55

 

1987 gjordes stora förändringar i arvsrätten och efterlevande maken tillerkändes arvsrätt före 

gemensamma bröstarvingar som därmed blev efterarvingar.
56

 En reformering av 

basbeloppsregeln genomfördes i samband med förändringarna av arvsrätten. 

Basbeloppsregeln återfinns nu i ÄB istället för i GB, närmare bestämt ÄB 3:1. Detta innebär 

att basbeloppsregeln numera är en arvsregel och inte en bodelningsregel vilket i sin tur 

innebär dels att efterlevande make har rätt att inte bara ta giftorättsgods i anspråk utan även 

den avlidne makens enskilda egendom och dels att den efterlevande maken erhåller 

egendomen med fri förfoganderätt
57

.  Basbeloppsregeln är ett komplement till makes arvsrätt 

och är tänkt att ge ett minimiskydd åt efterlevande maken.
58

 

Vid beräkningen av om huruvida ett så kallat basbeloppsbidrag ska utgå till efterlevande 

maken tas hänsyn till efterlevande makens enskilda egendom, bodelningslott, arv enligt ÄB 

3:1 samt eventuellt arv genom testamente. Någon hänsyn tas dock inte till eventuella 

utbetalda försäkringar med maken som förmånstagare. Detta har varit uppe till diskussion i 

och med att försäkringsbeloppen kan uppgå till betydande belopp.  

                                                 
51

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 169. 
52

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 169. 
53

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 169. 
54

 Brattström, Singer, Rätt arv, s. 114. 
55

 Walin, Lind, Kommentar till ärvdabalken Del I, s. 48. 
56

 Walin, Lind, Kommentar till ärvdabalken Del I, s. 49. 
57

 Walin, Lind, Kommentar till ärvdabalken Del I, s. 50. 
58

 Walin, Lind, Kommentar till ärvdabalken Del I, s. 62. 
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I slutbetänkandet av Ärvdabalksutredningen tas frågan om huruvida försäkringsbelopp ska 

räknas in vid beräkningen av basbeloppsregeln upp. Det framgår att en efterlevande make kan 

få dubbelt skydd i de fall där basbeloppsregeln är tillämplig samtidigt som efterlevande 

maken får försäkringsersättning. Detta menar utredningen går längre än vad som är syftet med 

basbeloppsregeln och det innebär att andra arvingar kan få stå tillbaka till förmån för 

efterlevande maken. Viss jämkningsmöjlighet finns för bröstarvinge som enligt 

Försäkringsavtalslagen, FAL 104 § kan väcka talan om att försäkringsförordnandet leder till 

ett oskäligt resultat och att försäkringsbeloppet ska jämkas. Denna jämkningsmöjlighet är 

enligt utredningen inte tillräcklig för att komma till rätta med basbeloppsregelns problem. De 

anser att det skulle vara bättre om även försäkringar skulle beaktas vid tillämpningen av 

basbeloppsregeln. De anser vidare att man genom att beakta försäkringsbeloppen skulle sätta 

efterlevande makens skyddsbehov i centrum.
59

  Utredningen tar upp de olika typer av 

livförsäkringar som finns men menar att det inte ska göra någon skillnad om försäkringen är 

en enskilt tecknad försäkring eller en kollektivt tecknat försäkring. Det ska heller inte göras 

någon skillnad för om försäkringen faller ut periodiskt eller med ett engångsbelopp.
60

 

 I slutbetänkandet av Ärvdabalksutredningen tar de även upp ett annat problem avseende 

basbeloppsregeln. Efterlevande makes arvsrätt enligt basbeloppsregeln går före både 

särkullbarn och testamentstagare. Men ett särkullbarn som inte får ut hela sitt arv på grund av 

basbeloppsregeln blir istället efterarvinge och får ut sitt resterande arv vid den efterlevande 

makens död. Det saknas dock praxis för vad som händer med den testamentstagare som på 

samma vis går miste om hela eller delar av sitt arv.
61

 Av 3 kap. 1§ ÄB om basbeloppsregeln 

framgår att ”ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet 

inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke”.  

I utredningen har Anders Eriksson, Gösta Walin och Anders Agell lämnat sina åsikter i 

ovanstående fråga. Eriksson anser inte att testamentstagare som går miste om sin rätt till arv 

har rätt att komma in som efterarvinge då förordnandet enligt lagtexten är utan verkan i den 

mån det inkräktar på basbeloppsregeln
62

 Walin och Agell anser å andra sidan att 

testamentstagarens rätt kvartstår, det vill säga att testamentstagaren som gått miste om arv på 

grund av basbeloppsregeln ska ha rätt att komma tillbaka som efterarvinge. Utredningen anser 

att utgångspunkten för framtida reglering bör vara att testators vilja ska respekteras utan för 

den del skyddssyftet med basbeloppsregeln ska gå förlorat. När också den efterlevande avlidit 

finns det inte längre skäl att låta basbeloppsregeln behålla sin särskilda skyddskaraktär. Det 

behövs enligt utredningen en tolkningsregel innebärande att testamentstagare precis som 

särkullbarn har rätt att komma tillbaka som efterarvingar i den sista avlidne makens dödsbo, 

för de fall där testator inte specifikt förordnat om detta. Utredningen kommer därmed fram till 

att det bör föras in en bestämmelse om efterarvsrätt för testamentstagare när basbeloppsregeln 

tillämpas.
63

 

Trots utredningens förslag så har inte basbeloppsregeln ändrats vare sig gällande 

försäkringsbelopp eller tydligare lagstiftning avseende testamentstagares rätt till efterarv vid 

basbeloppsregelns tillämpning. 

På samma sätt som det finns bodelningsregler som enbart är tillämpliga vid 

äktenskapsskillnad då båda makarna är i livet, till exempel jämkningsregeln i ÄktB 12:1, så 
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finns det även bodelningsregler som enbart är tillämpliga vid dödsfall. Ett exempel på detta är 

ÄktB 12:2 som ger efterlevande maken rätt att såsom bodelningsandel behålla sin del av 

giftorättsgodset. Regeln är ingen jämkningsregel på det sätt att den bedöms utifrån skälighet 

utan det är en ovillkorlig rätt för efterlevande maken att frångå en hälftendelning. Regeln har 

kommit till för att skydda den efterlevande maken. För gemensamma barn får den inga direkta 

konsekvenser men däremot för den avlidne makens eventuella särkullbarn och 

testamentstagare. Regeln kan få stora konsekvenser då den påverkar kvotdelsberäkningen för 

efterarvet.
64

 

2.1.9 Bodelning vid makes bortgång 

Bodelning är ibland nödvändigt att göra vid en makes bortgång, då det kan finnas testamente 

från den bortgångne maken eller ett särkullbarn som har rätt att få ut sin del av arvet. 

Huvudregeln är dock att efterlevande make ärver dödsboet och är ensam arvinge till maken, 

vilket skapar efterarvsrätt för bröstarvingar.
65

 Bodelningen går till på samma sätt som om 

makarna skulle avsluta äktenskapet, man går efter reglerna för bodelning i ÄktB:s kap 9, kap 

10, kap 11, kap 12, kap 13 samt kap 17. ÄktB kap 10 beskriver vad som ska ingå i 

bodelningen och ÄktB kap 11 beskriver hur man räknar ut andel och lotter. 

 Giftorätten innefattar det gods, som vid en bodelning makarna ska dela på hälften. I 

giftorättsgodset ingår makarnas egendom som ej är enskild egendom samt egendom som 

makarna gemensamt förskaffat under äktenskapet. Under tiden för äktenskapet svarar vardera 

maken enskilt för sina skulder samt sina tillgångar och egendom som makarna enskilt skaffar 

under tiden för äktenskapet.
66

 

Enskild egendom är den egendom som makarna äger enskilt och ingår inte i bodelningen som 

giftorättsgods. Enskild egendom tillkommer på två sätt, antingen genom ett äktenskapsförord 

enligt ÄktB kap 7:2 1st, 1p, samt ÄktB 7:3, där egendomen avtalas bort från giftorättsgodset 

eller genom gåvor, arv eller testamente om arvlåtaren/gåvogivaren ställt upp villkor om att 

egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ett förmånstagarförordnande i liv-, 

olycksfall-, sjukförsäkring eller pensionssparande kan också avtalas till att vara 

förmånstagarens enskilda egendom.
67

  

Utöver giftorättsgods samt enskild egendom finns det en till typ av enskild egendom som inte 

ska vara med vid bodelning, egendom av särskilt slag. Egendom av särskilt slag är personliga 

rättigheter som inte kan överlåtas eller ingå i bodelning. Exempel på sådana är lön, pension, 

upphovsrätter eller uppfinningar som inte är utgivna eller patenterade och som inte inbringat 

inkomst, men som kanske gör det i framtiden. Har däremot avtal skrivits om dessa eller patent 

tagits kan dessa ingå i bodelningen då de har fått ett ekonomiskt värde.
68

  

2.1.10 Vad gäller när det finns efterlevande make och livförsäkringar? 

En make som avlider och som har tecknat en livförsäkring för dödsfalls skull och han inte har 

satt in en förmånstagare till försäkringen kommer försäkringsbeloppet att ingå i den avlidnes 

tillgångar och tas upp på vanligt sätt i bodelningen enligt FAL 14:7 st1. Detta scenario är 

ovanligt då de flesta anger förmånstagare på livförsäkringen. Huvudregeln i FAL 14:7 st1 är 
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att försäkringsbeloppet inte ska ingå i den avlidnes tillgångar, samt inte heller räknas in som 

dennes giftorättsandel eller till bröstarvingarnas arvslotter. Försäkringsbeloppet ska inte 

räknas in i bodelningen eller i arvskiftet oavsett om efterlevande maken eller en bröstarvinge 

står som förmånstagare till livförsäkringen.
 69

 

Med anledning av detta är det viktigt att det klart och tydligt framgår vem som är 

förmånstagare till aktuell försäkring. I vissa fall är förmånstagare namngivna, ibland är bara 

relationen till försäkringstagaren angiven, exempelvis att försäkringsbeloppet ska utfalla på 

försäkringstagarens make. Är försäkringsbeloppets mottagare utställd som att beloppet ska 

utfalla till försäkringstagarens make utan att denne är namngiven mer exakt kräver det att 

försäkringstagaren är gift vid dennes bortgång. Tolkningsregler gällande 

förmånstagarförordnanden finns i FAL 14:4- 6.
 70

 

Ett förordnande om förmånstagare kan vara återkalleligt eller oåterkalleligt enligt FAL 14:2. 

Ett förmånstagarförordnande som är återkalleligt kan försäkringstagaren själv ändra eller 

återkalla innan försäkringsersättningen betalas ut. Ett oåterkalleligt förordnande är ett 

förordnande där försäkringstagaren lovar förmånstagaren att förordnandet ska stå fast, och 

kan således inte återkallas av försäkringstagaren.
 71

 

Om förmånstagaren inte finns kvar i livet när försäkringsbeloppet utfaller ska 

försäkringsbeloppet tillfalla förmånstagarens bröstarvingar om sådana finns, annars får övriga 

förmånstagare dela på beloppet. Vad gäller pensionsförsäkringar ärvs ej det beloppet av 

försäkringstagarens arvingar, utan beloppet tillfaller försäkringsbolagets andra försäkrade.
 72

 

Är det så att en förmånstagare som ligger utanför kretsen av make samt bröstarvingar till 

försäkringstagaren, får ut en stor summa pengar medan resterande kvarlåtenskap som ska 

tilldelas make eller bröstarvingar inte är jämförbar, kan kvarvarande make samt bröstarvingar 

till försäkringstagaren begära jämkning av förordnandet. Jämkningen innebär då att delar eller 

hela summan tillfaller make eller bröstarvingarna enligt FAL 14:7 st2.
73

  

Enligt FAL 14:7 st2 ska särskilt beaktas ”skälen för förordnandet samt förmåntagarens och 

makens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden”.
 74

 

I propositionen 1986/87:86 s. 104-105 till gamla FAL gällande jämkning, som fortfarande är 

aktuell för nuvarande lagstiftning, anförs att man särskilt ska se till skälen för förordnandet då 

man anser att det är ovanligt att förordna en förmånstagare utanför närmsta familjen om den 

närmsta familjen genom detta förordnande skulle lämnas utan rimlig försörjning. Vidare tas 

det i propositionen upp att det kan finnas skäl att vilja göra en arvtagare arvlös, och att man då 

som med laglottsinstitutet kan jämka försäkringsbeloppet. Vidare tar man upp att det kan 

finnas skäl att vilja att en arvinge ärver en större del än resterande arvingar genom 

försäkringen på grund av sjukdom, ålder samt andra faktorer som kan påverka deras möjlighet 

till försörjning. Man påpekar särskilt att man ska fästa stor vikt vid de ekonomiska 
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förhållandena för de kvarvarande arvingarna. Kan man försörja sig själv och sin familj så ska 

inte jämkning normalt inte ske, detta för att respektera försäkringstagarens vilja genom 

förordnandet av förmånstagaren. Om förmånsförordnandet gäller försäkringstagarens make 

eller sambo, och förordnandet på det sättet inte tillkommer försäkringstagarens gemensamma 

barn ska inte jämkning komma på fråga även om barnen är underåriga och saknar tillgångar. 

Man räknar då att de gemensamma barnen får sin försörjning från den kvarvarande maken/ 

sambon. Om försäkringstagaren har särkullbarn kan jämkning bli aktuellt om särkullbarnets 

ekonomiska situation är sådan att den behöver hjälp med sin försörjning och inte kan få det 

genom sin del av arvet efter försäkringstagaren.
 75

 

Enligt basbeloppsregeln till efterlevande makes förmån i ÄB 3:1 där en efterlevande make har 

rätt att efter bodelning och arv tillsammans med sin enskilda egendom alltid ska få fyra 

basbelopp. I bodelningen ingår inte ersättningar från försäkringar där en make står som 

förmånstagare och om förmånstagaren är den efterlevande maken ska alltså inte 

ersättningsbeloppet avräknas från de fyra basbeloppen. Så om det finns en försäkring till 

förmån för den kvarlevande maken ärver denne minst de fyra basbeloppen plus ersättningen 

från försäkringen. Har då basbeloppsregeln använts till förmån för efterlevande make och 

eventuella särkullbarn fått avstå från del eller hela arvet påverkar inte utbetalningen från 

ersättningen denna situation.
76

 

I det fall vid arvskiftet det faller sig så att försäkringstagarens skulder inte kan täckas med 

dennes kvarlåtenskap, kan enligt FAL 15:1 samt FAL 15:2, försäkringstagarens borgenärer ta 

ersättningsbeloppet i anspråk om skulden har tillkommit före försäkringsfallet i det fall att 

förmånstagarförordnandet är återkalleligt. Utmätning av ersättningen kan ske inom 3 år från 

försäkringsfallet.
77

 

Om förmånstagarförordnandet är oåterkalleligt är förmånstagaren skyddad mot 

försäkringstagarens borgenärer.
78

  

Efter försäkringsfallet till förmånstagaren vid ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande utgör 

det ett hinder för kronofogden att utmäta försäkringsersättningen för försäkringstagarens 

skulder. Om förmånstagarförordnandet är återkalleligt finns det i FAL 15:5 st2 ett 

schabloniserat grundskydd om förmånstagaren är närstående till försäkringstagaren. Detta 

grundskydd innebär att sex basbelopp för det år som försäkringstagaren avled för undantas 

från utmätningen. I aktuell paragraf finns inga regler gällande att försäkringstagaren måste ha 

försörjt förmånstagaren. Som närstående räknas i detta fall försäkringstagarens make/ sambo 

samt den försäkrades barn eller make/sambos barn, så länge inte barnen fyllt 25 år innan 

försäkringstagarens dödsfall. Överstiger ersättningen från försäkringen sex basbelopp kan 

överskjutande summa prövas för utmätning gällande försäkringstagarens skulder enligt FAL 

15:5 st1.
 79

 

I FAL 15:5 regleras även undantag från utmätning gentemot försäkringstagarens skulder när 

försäkringsersättningen tillfaller annan än försäkringstagaren. Utmätningsfriheten gäller då 
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när förmånstagaren behöver ersättningen för sin försörjning eller underhållsskyldighet, och 

om ersättningen tillfaller någon annan än den försäkrade, ska den försäkrade ha varit den som 

försörjt eller varit skyldig att försörja den som är berättigad till den utfallande ersättningen.
 80

 

2.1.11 Beräkning av kvotdelar för efterarv 

Som tidigare nämnts så innebär efterlevande makes arv med fri förfogande rätt att det 

föreligger en rätt till sekundosuccession, efterarv, för den först avlidne makens arvingar 

(tredje arvsklassen undantagen). Efterarvingarna har inte rätt till viss egendom utan de har rätt 

till en viss andel i efterlevande makens framtida förmögenhetsmassa. Enligt huvudregeln, om 

all makarnas egendom utgör giftorättsgods, utgör kvotdelen för sekundosuccession hälften. 

Huvudregeln är oftast tillämplig om makarna haft gemensamma barn eller inga barn och 

ingen av makarna har ägt enskild egendom. I de fall där det som den efterlevande maken 

erhöll i arv efter den först avlidne maken utgör en annan andel än hälften av efterlevande 

makens arv tillsammans med efterlevande makens egendom efter bodelning ska den först 

avlidne makens efterarvingar ha rätt till samma andel. Kvotdelen för efterarvet kan beräknas 

med följande formel
81

: 

 

MAKES ARV 

 
MAKES ARV + EGENDOM EFTER BODELNING 

 

 

Det är egendomsförhållandena vid den först avlidne makens död som ligger till grund för 

ovanstående beräkning och egendomen ska tas upp till dess verkliga värde. I ”makes arv” tas 

det arv som efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt upp. Arvet ökas om den avlidne 

hade enskild egendom och minskas om den avlidne hade särkullbarn eller testamentstagare 

som utfick sitt vid den först avlidne makens död. På samma sätt minskas arvets storlek om 

efterlevande makan avstått från del av sitt arv. Arvet kan även minskas om efterlevande 

maken fått delar av arvet med full äganderätt. I ”egendom efter bodelning” ingår det som den 

efterlevande maken erhållit vid bodelning. I de fall där någon bodelning inte ägt rum
82

 avses 

med ”egendom efter bodelning” efterlevande makes giftorättsandel. Storleken på denna post 

påverkas av om efterlevande makan begärt att behålla sitt giftorättsgods enligt ÄktB 12:2. I 

den nedre delen av formeln, nämnaren, ska även den efterlevande makens personliga 

rättigheter (som ju inte ingått i bodelningen) tas med.
83

  En annan aspekt som kan påverka 

kvotdelen är om det finns skulder. Om efterlevande makens nettobehållning även efter en 

bodelning hamnar på ett minus så tillfaller all den sist avlidne makens kvarlåtenskap den först 

avlidne makens efterarvingar.
84

 

 

Kvotdelen för efterarv ska sedan tas ur den efterlevande makens bo. Då rätten till efterarv 

innebär en rätt till en andel i en framtida förmögenhetsmassa tas som huvudregel ingen 

hänsyn till en eventuell ökning eller minskning av förmögenhetsmassan efter den först 

avlidnes död. Detta då boets värde kan ha ökat på grund av allmän värdestegring, god 
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avkastning eller bra förvaltning av förmögenheten på samma vis som att boets värde kan ha 

minskat på grund av konsumtion eller en motsatt allmän utveckling. Det finns dock undantag 

från dessa regler och de återfinns i ÄB 3:4, 3:6 st. 3 och 3:7 st.3 samt 3:3.
85

  

2.2 Livförsäkringar 

2.2.1 Kapitalförsäkring 

Livförsäkringar kan delas upp i två olika kategorier, kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. 

Kapitalförsäkring kan i sin tur delas upp i tre kategorier; livsfall, dödsfall och livsfall med 

återbetalningsskydd.
86

 För uppsatsens del är det först och främst dödsfall och livsfall med 

återbetalningsskydd som är av intresse och som kommer att behandlas nedan. 

Livsfallsförsäkring kommer endast behandlas ytligt. 

En dödsfallsförsäkring (T-försäkring) innebär att försäkringssumman betalas ut när den 

försäkrade dör, om han eller hon dör inom en viss angiven tidsperiod.  Denna typ av 

försäkring kallas ibland för den temporära dödsfallsförsäkringen just för att den gäller för viss 

tid. En T-försäkring är en ren riskförsäkring och det betalas därmed inte ut något 

försäkringsbelopp när försäkringstiden tagit slut.
87

  

En T-försäkring betalas ofta genom en årspremie. Premien är en riskpremie och beräknas 

baserat på den försäkrades ålder vid tecknandet av försäkringen och med stöd av 

dödlighetsstatistik. Förutom riskpremien betalas en omkostnadspremie som är avsedd att 

täcka försäkringsbolagets kostnader. Till sist lägger försäkringsbolaget på ett säkerhetstillägg 

utöver riskpremien och omkostnadspremien. Detta säkerhetstillägg är tänkt att täcka 

omkostnaderna om fler försäkringstagare än beräknat avlider på grund av exempelvis en 

epidemi.
88

 

En livfallsförsäking (L-försäkring) fungerar som så att ett försäkringsbelopp betalas ut när den 

försäkrade uppnår en i försäkringsavtalet angiven ålder. Det finns även livsfallsförsäkringar 

med återbetalningsskydd vilket innebär att ett engångsbelopp (ofta om 101% av 

försäkringskapitalet/sparkapitalet) betalas ut vid dödsfall. Det är idag ovanligt med rena 

livsfallsförsäkringar och desto vanligare med livfallsförsäkringar med återbetalningsskydd.
89

 

Förutom dödsfallsförsäkring och livsfallsförsäkring så finns det något som kallas för 

sammansatt kapitalförsäkring (D-försäkring). Denna försäkring kombinerar de båda tidigare 

försäkringarna vilket innebär att ett försäkringsbelopp betalas ut antingen om den försäkrade 

dör under försäkringstiden eller om han eller hon lever vid försäkringstidens slut. Det är i 

allmänhet denna försäkring det talas om när någon pratar om livförsäkring. 

Försäkringsbeloppet i en D-försäkring kan antingen betalas ut som ett engångsbelopp eller 

betalas ut periodvis.
90

 

En sammansatt kapitalförsäkring innehåller i likhet med en dödsfallsförsäkring en riskpremie. 

Men då en riskpremie inte lämnar några pengar kvar till en utbetalning vid försäkringstidens 

slut innehåller en sammansatt kapitalförsäkring även en spardel. Spardelen är beräknad så att 
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den tillsammans med garanterad ränta vid försäkringstidens slut ska uppgå till 

försäkringssumman. Utöver riskpremien och spardelen så tillkommer, precis som i en 

dödsfallsförsäkring, en omkostnadspremie samt ett säkerhetstillägg.
91

  

2.2.2 Pensionsförsäkring 

En pensionsförsäkring kännetecknas bland annat av att den tidigast kan betalas ut vid 55 års 

ålder. Pensionsförsäkringar kan, precis som kapitalförsäkringar, delas upp i flera kategorier; 

ålderspension, efterlevandepension samt ålderspension med återbetalningsskydd.
92

 

Ålderspension innebär att försäkringstagaren från en viss ålder, till exempel 65 år, får ett visst 

förutbestämt belopp utbetalt månadsvis. Försäkringstagaren betalar en årspremie från det att 

försäkringen tecknas till det att försäkringsbolaget börjar betala ut pensionen. Förutom det 

garanterade, tidigare bestämda beloppet kan återbäring tillkomma. Det går inte i förväg att 

veta vad summan av månadsutbetalningarna kommer att bli då de beror på hur länge den 

försäkrade lever. Den här försäkringsformen är med andra ord en livsfallsförsäkring.
93

 

Det finns en försäkringsform som kallas för livsvarig efterlevandepension och som utbetalas 

när den försäkrade dör, oavsett när. Det är därmed en dödsfallsförsäkring och fördelen är att 

den försäkrade kan se till att hans eller hennes make/sambo/barn får en livsvarig pension. Det 

är dock ovanligt idag och denna typ av pensionsförsäkringar tecknas som enskild produkt.
94

 

Vanligare än enskild efterlevandepension är att försäkringsbolagen kombinerar en temporär 

ålderspension med ett återbetalningsskydd.
95

 

2.2.3 Gruppförsäkring 

En på marknaden vanligt förekommande försäkringsform är gruppförsäkringen. En 

gruppförsäkring tecknas ofta av en arbetsgivare eller organisation som sedan ger de anställda 

eller medlemmarna möjlighet att frivilligt ansluta sig. Ofta består en gruppförsäkring av flera 

olika försäkringar; gruppsjuk, gruppolycksfall och gruppliv.
96

 Intressant för uppsatsens del är 

grupplivförsäkringarna. 

En grupplivförsäkring består av dels ett dödsfallskapital och dels ett förtidskapital. 

Dödsfallskapitalet betalas ut till den försäkrades arvingar om den försäkrade avlider inom 

försäkringstiden. Det finns inget sparande i försäkringen och den upphör därför helt när 

försäkringstiden är slut.
97

 

2.2.4 Förmånstagarförordnande 

En viktig aspekt med livförsäkringar är att försäkringstagaren genom 

förmånstagarförordnande har möjlighet att styra vem som ska få det utfallande 

försäkringsbeloppet. Försäkringstagaren har i de flesta fall möjlighet att när som helst ändra 
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förmånstagarförordnandet. Ett förmånstagarförordnande gäller dessutom oavsett vad det står i 

ett eventuellt upprättat testamente.
98

 

När det gäller förmånstagarförordnande skiljer det sig mellan pensionsförsäkringar och 

kapitalförsäkringar. I en pensionsförsäkring kan nämligen inte vem som helst sättas in som 

förmånstagare utan det måste vara den försäkrades nuvarande eller tidigare make/sambo eller 

barn. Med barn kan även avses styvbarn och fosterbarn, dock ej barnbarn eller deras barn.
99

  

Vid val av förmånstagare till en kapitalförsäkring har försäkringstagaren en betydligt större 

valfrihet. Här går det bra att välja vem eller vilka försäkringstagaren vill. Det går även bra att 

sätta in en ideell förening eller annan juridisk person som förmånstagare.
100

 

2.3 Bouppteckning 

En bouppteckning ska enligt ÄB 20:1 upprättas inom tre månader från det att en person 

avlider om inte anstånd beviljats. Tidigare registrerades bouppteckningen av tingsrätterna men 

sedan den 1 juli 2001 åligger ansvaret Skatteverket. Att en bouppteckning registreras innebär 

att den godkänns och beslutas. I undantagsfall behöver inte någon bouppteckning upprättas, 

till exempel om den avlidnes tillgångar inte täcker mer än begravningskostnader och andra 

utgifter med anledning av dödsfallet samt att det inte finns någon fastighet eller tomträtt bland 

den avlidnes tillgångar. I sådana fall beslutar socialnämnden på den ort där den avlidne var 

bosatt att i stället lämna in en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket. Detta regleras i ÄB 

20:8 a.  

I 2:1 Lag om internationella rättsförhållanden framgår att en bouppteckning alltid ska 

upprättas om den avlidne hade sin hemvist i Sverige oavsett medborgarskap och oavsett om 

den avlidne hade egendom i Sverige eller i utlandet. En bouppteckning ska även upprättas 

efter en person som vid sin död var svensk medborgare men som inte hade sin hemvist i 

Sverige vilket framgår i 2:2 i ovanstående lag. Undantag gäller, enligt 1§ Lag om 

kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den 

avlidne hade sin hemvist i annat nordiskt land då boutredningen i sin helhet ska ske i landet 

där dödsfallet ägt rum.  

Det finns flera syften med upprättande av bouppteckningen. Dels visar bouppteckningen vilka 

som är dödsbodelägare. Därutöver utgör den en legitimationshandling för dödsboet 

tillsammans med upprättad arvskifteshandling. Bouppteckningen visar även på vilka 

tillgångar och skulder som fanns per dödsfallsdagen. Till sist utgör bouppteckningen grunden 

för bodelning och arvskifte.
101

 

I bouppteckningen ska, om den avlidne var gift, den avlidnes efterlevande make anges. Om 

mål om äktenskapsskillnad pågår ska detta antecknas då det påverkar efterlevande makes rätt 

till arv.
102

 Om makarna har ansökt om äktenskapsskillnad så utesluts nämligen efterlevande 

makes arvsrätt enligt ÄB 3:10 och kvarlåtenskapen ska i stället fördelas enligt reglerna i ÄB 

kap. 2. Det vill säga till den avlidnes legala arvingar.  Efterlevande make är oftast 

dödsbodelägare med anledning av att bodelning ska ske. Det kan dock vara så att bodelning 

inte ska ske på grund av att all egendom är enskild egendom. Efterlevande make är då inte 
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längre dödsbodelägare på grund av sin bodelningsrätt men kan i stället vara dödsbodelägare 

på i egenskap av arvinge eller universell testamentstagare.
103

 

I vissa fall kan även en frånskild make behöva antecknas i bouppteckningen. Detta är fallet 

om äktenskapsskillnad skett nära i tid till dödsfallet och bodelning ej har skett mellan 

makarna. Den frånskilda maken är då dödsbodelägare på grund av hans eller hennes 

bodelningsrätt.  

I bouppteckningen ska det också antecknas om den avlidne var änka eller änkling och om det 

finns efterarvingar efter den tidigare avlidne maken så ska de antecknas som dödsbodelägare i 

den sist avlidne makens bouppteckning. Om efterarvingarna har lösts ut genom bodelning och 

arvskifte så ska denna handling bifogas och lämnas in till Skatteverket tillsammans med 

bouppteckningen efter den sist avlidne maken.  

Till sist ska även en efterlevande sambo antecknas i bouppteckningen. En sambo har som 

tidigare nämnts ingen arvsrätt om det inte finns något testamente till förmån för honom eller 

henne. Efterlevande sambo är dock dödsbodelägare på den grund att han eller hon kan ha rätt 

till bodelning. Om bodelning inte ska ske så är sambon inte längre dödsbodelägare.
104

  

Bodelning med anledning av dödsfall regleras i Sambolagens 8§. Bodelning kan endast 

begäras av efterlevande sambon. Den avlidnes arvingar har därmed ej någon rätt att begära 

bodelning. Begäran om bodelning måste ske senast vid dagen för 

bouppteckningsförrättningen. 

Förutom ovanstående personer så ska den avlidnes legala arvingar antecknas i 

bouppteckningen. Universella testamentstagare, det vill säga testamentstagare som erhåller 

hela eller del av den avlidnes kvarlåtenskap, ska också antecknas. En person som enligt ett 

testamente enbart ska erhålla ett visst kontant belopp eller en viss egendom, en så kallad 

legatarie, behöver inte antecknas i bouppteckningen och är inte heller delägare i dödsboet till 

skillnad från legala arvingar och universella testamentstagare.
105

 Rätten till arv genom 

testamente blir definitiv först när testamentet godkänts av de legala arvingarna alternativt när 

6 månader har gått efter det att de legala arvingarna delgavs testamentet vilket framgår av ÄB 

14:5. Detta gör att både de legala arvingarna, som skulle ärvt om testamentet inte funnits, 

samt den eller de som är upptagna som universella testamentstagare är dödsbodelägare till 

dess att frågan om testamentets giltighet avgjorts.
106

 

Om den avlidne var gift och hade gemensamma barn tillsammans med efterlevande makan är 

dessa barn legala efterarvingar till den avlidne. Även ett särkullbarn kan bli efterarvinge om 

denne avstår sin rätt till arv till förmån för efterlevande makan enligt ÄB 3:9. Om den avlidne 

var gift men inte efterlämnade några bröstarvingar så är istället hans eller hennes föräldrar, 

syskon och syskons avkomlingar efterarvingar.
107

 

Om efterarvingar finns efter tidigare avlidne maken så ska de som nämnts ovan tas med som 

dödsbodelägare i bouppteckningen efter den sist avlidne maken. En förutsättning för att de 

ska ha någon efterarvsrätt är att den efterlevande maka verkligen har ärvt egendom från den 

först avlidne maken. Om till exempel tidigare avlidne makens skulder översteg hans eller 
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hennes tillgångar och efterlevande maken behöll sitt giftorättsgods enligt 12:2 ÄktB föreligger 

inte någon efterarvsrätt för tidigare avlidne makens legala arvingar.
108

  

Till bouppteckningsförrättning ska efterlevande make eller efterlevande sambo, samtliga 

övriga dödsbodelägare samt efterarvingar kallas.
109

 Kallelse ska ske i rimlig tid för 

förrättningen och Skatteverket bedömer vad som är rimlig tid från fall till fall. I bedömningen 

beaktar de om den som kallats bor långt bort, om det är semester tider med mera. Att kallelsen 

skett för sent kan vara ett hinder för registrering av bouppteckningen.
110

 En viss praxis har 

dock växt fram som anger att minst två veckor är tillräckligt för kallelse inom Sverige och att 

kallelse till dödsbodelägare eller efterarvinge som bor utomlands ska ske minst en månad 

innan förrättningsdagen.
111

 

I ÄB 20:4 framgår det att den avlidnes samtliga tillgångar och skulder ska antecknas i 

bouppteckningen såsom de såg ut per dödsfallsdagen. Även eventuell efterlevande makes 

tillgångar och skulder ska antecknas och värderas. Det ska framgå om egendom utgör 

giftorättsgods eller enskild egendom och de olika egendomsslagen ska antecknas var för sig. 

Om efterlevande sambo finns ska dennes samboegendom antecknas i bouppteckningen.  

Såsom tillgång på den avlidnes sida ska försäkringar som ingår i kvarlåtenskapen antecknas. I 

flera fall finns det dock förmånstagarförordnanden på försäkringarna vilket gör att de inte ska 

ingå i den avlidnes kvarlåtenskap.
112

 Även om försäkringen inte ingår i kvarlåtenskapen så 

ska den antecknas ”inom linjen” i bouppteckningen. Detta var förr av betydelse för 

Skatteverket då vissa försäkringar skulle arvsbeskattas. Idag har det inte längre betydelse av 

den anledning men det har betydelse för efterlevande make och bröstarvingar som har 

möjlighet att begära jämkning av ett förmånstagarförordnande.
113

 Både utfallande 

pensionsförsäkringar med efterlevande skydd och kapitalförsäkringar ska antecknas.
114

 

Skatteverket anger även som anledning för antecknandet av försäkringar att de kan ha 

betydelse för beräkningen av efterarv.
115

 

2.4 Skatteverkets styrsignal 

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2005-12-14 tagit upp frågan om huruvida 

utfallande kapitalförsäkring till efterlevande maka skapar rätt till efterarv för tidigare avlidne 

makens legala arvingar. Skatteverket menar att rättsläget är oklart och den först avlidne 

makens arvingar därför ska kallas till bouppteckningen efter den sist avlidne för att därmed 

kunna ta tillvara sin eventuella arvsrätt. Skatteverket tar dock inte ställning till om den första 

avlidne makens arvingar har någon arvsrätt eller ej.
116

 

Skatteverket har i sitt ställningstagande omformulerat ovanstående fråga till ”Påverkar ett 

förmånstagarförvärv utseendet på dödsbodelägarkretsen i den sist avlidnes 

bouppteckning?”.
117

 Det kan finnas tillfällen då en arvlåtare har placerat all sin egendom i en 
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eller flera kapitalförsäkringar med efterlevande make som förmånstagare och därmed sett till 

att det inte finns något arv att fördela. Med anledning av detta kan det enligt Skatteverket 

finnas anledning att ta ställning till om reglerna om sekundosuccession ändå ska vara 

tillämpliga i dylika fall. Då detta är en civilrättslig fråga prövar inte Skatteverket frågan i sig. 

Men i och med att Skatteverket är den myndighet som registrerar bouppteckningar, och att de 

vid registreringen ska kontrollera att dödsbodelägarkretsen är riktigt antecknad, måste de ta 

ställning till om den först avlidne makens arvingar ska kallas till den sist avlidne makens 

bouppteckning på grund av utfallande kapitalförsäkring.
118

  

Skatteverket anser att det är svårt att avgöra huruvida den först avlidne makens arvingar har 

någon rätt till efterarv i den sist avlidne makens bo utan att ha vetskap om samtliga kända 

omständigheter där efterlevande maken inte ärvde något men erhöll försäkringsersättning. 

Skatteverket bedömer på denna grund att den först avlidne makens arvingar ska kallas till den 

sist avlidne makens bouppteckningsförrättning för att åtminstone ha möjlighet att få sin 

eventuella efterarvsrätt prövad.  

  

                                                 
118

 Skatteverkets ställningstaganden, Kallelse av efterarvingar vid förmånstagarförvärv. 



24 

 

3. Rättsfall NJA 1975 s 302 

Skatteverket grundar sin bedömning bland annat på ett rättsfall från 1975. Fallet behandlar 

frågan om den först avlidne makens efterarvingar har rätt till sekundosuccession avseende 

försäkringar som utfallit till den efterlevande maken. Fallet behandlar även frågan om hur 

fördelningen mellan makarnas arvingar skulle ske.  

I det aktuella rättsfallet hänvisas till äldre försäkringslagstiftning, Lag (1927:77) om 

försäkringsavtal. De paragrafer som är av intresse är FAL § 104 och FAL § 105. De 

motsvaras i dagens lagstiftning av Försäkringsavtalslag (2005:104) 14 kap. 7§ respektive 14 

kap. 6 §.  

Parterna i rättsfallet är dödsbodelägarna i boet efter Stig N, avliden den 29 januari 1967. Stig 

var änkling efter sin maka Emy N som avlidit 1 november 1966. Efterarvingar till Emy N var 

hennes bröder John J och Albin J samt hennes far Karl J. Arvingar efter Stig N var hans 

syskon Hilda O, Elin Å, Ruth N och Lennart N. Karl J avled 4 februari 1967 och 

dödsbodelägare efter honom var Emy N:s bröder John J och Albin J.  

Stig N och Emy N var gifta sedan 15 oktober 1960. De hade dagen innan äktenskapets 

ingående upprättat äktenskapsförord med förordnande om att all egendom skulle utgöra 

enskild egendom. 

I bouppteckningen efter Emy N antecknades båda makarnas enskilda egendom. Utöver detta 

antecknades i bouppteckningen tre stycken försäkringar om totalt 26 457,50 kronor med 

efterlevande maken Stig N som förmånstagare; Livförsäkringsbolaget Framtiden, Folksam 

och AFA. Förmånstagarförordnandena kunde återkallas. 

Stig N ärvde i egenskap av efterlevande make all Emy N:s kvarlåtenskap. När han, en kort tid 

senare, avled utsågs en boutredningsman, Kaj Nielsen, för att förrätta arvskiftet. I arvskiftet 

angav Nielsen att dödsbodelägarna var oense i fråga om de försäkringar som utfallit med Stig 

N som förmånstagare. Stig N:s syskon ansåg att försäkringsbeloppen enbart skulle tillfalla 

Stig N:s arvingar och åberopade utlåtanden från AGA och Framtiden såsom stöd. Emy N:s 

efterarvingar ansåg å sin sida att hälften av det utfallande försäkringsbeloppet skulle tillfalla 

Emy N:s efterarvingar och åberopade uttalanden från Folksam som stöd. 

Boutredningsmannen Nielsen ansåg att Stig N enligt förmånstagarförordnandena erhållit 

försäkringsbeloppen med äganderätt. På grund av det av makarna upprättade 

äktenskapsförordet utgjorde försäkringsbeloppen Stig N:s enskilda egendom och Emy N:s 

efterarvingar hade därför, enligt Nielsen, ingen rätt till del av beloppen.  

John J och Albin J stämde Hilda O, Elin Å, Ruth N och Lennart N vid Landskrona TR den 18 

januari 1971. De anförde och yrkade att de tre försäkringarna var föremål för 

sekundosuccession och att de därmed med hälften skulle tillfalla dem. Försäkringsbeloppen 

fanns fortfarande kvar vid Stig N:s frånfälle. John J och Albin J menade att 

förmånstagarförordnandena i försäkringarna var av standardtyp och att de passivt hade 

accepterats av Emy N. De menade också att det inte finns någon anledning att anta att hon 

velat utesluta sina egna arvingar från del i försäkringsbeloppen. Till sist menade de att 

äktenskapsförordet saknade betydelse då verkan av det enligt dem upphört i och med Emy N:s 

frånfälle. Med detta som grund yrkade John J och Albin J att tingsrätten skulle förklara att de 

var och en hade rätt att på sina lotter i dödsboet efter Stig N erhålla en fjärdedel av värdet på 

de tre utfallande försäkringarna, utöver det som tillskiftats dem i arvskiftet. De yrkade också 

att tingsrätten skulle förvisa skiftet åter till boutredningsmannen.  
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Hilda O med medparter bestred käromålet. De ansåg att makarna Stig N och Emy N genom 

sitt äktenskapsförord bestämt att det inte skulle finnas någon giftorätt i äktenskapet utan att all 

egendom skulle vara enskild egendom. Detta menade de visade på att makarna inte 

eftersträvat att det skulle ske någon hälftendelning vid den sist avlidne makens frånfälle utan 

att en fördelning skulle ske beräknat på storleken på vardera makens kvarlåtenskap. De ansåg 

vidare att förmånstagarförordnandena var att likställa med testamente och att det inte fanns 

något som visade på annat än att Stig N skulle bli ägare till försäkringsbeloppen och att de 

därefter skulle tillfalla hans arvingar.  

HD meddelade i dom 13 maj 1975 att all egendom i makarna Emy och Stig N:s äktenskap var 

enskild egendom enligt äktenskapsförord och att ingen giftorättsgemenskap förelåg. All 

egendom som Emy N ägde vid sitt frånfälle tillföll därmed Stig N som arv. Det finns ingen 

anledning enligt HD att inte likställa försäkringsbeloppet med övrig egenskap som Stig N ärvt 

efter Emy N. HD ansåg därför att den andel av Stig N:s kvarlåtenskap som skulle tillfalla Emy 

N:s efterarvingar skulle beräknas genom att titta på förhållandet mellan Emy N:s 

kvarlåtenskap inklusive försäkringsbeloppen och denna egendom med tillägg av Stig N:s 

egendom. Dock hade John J och Albin J i sin talan åberopat att hälften av 

försäkringsbeloppen skulle tillfalla dem varför HD beslutade att fördelningen skulle ske på så 

vis.  

I domskälen börjar HD med att diskutera de allmänna synpunkterna i fallet. De anger att i det 

av FAL framgår att försäkringsbelopp inte ska ingå i kvarlåtenskapen om det finns 

förmånstagare insatt. Att förmånstagare är insatt innebär att försäkringsbeloppet är skyddad 

mot den avlidnes fordringsägare. Det fanns dock vid tiden för rättsfallet regler som gav visst 

skydd för laglott eller vederlag och där försäkringsbeloppet räknades på samma sätt som arv 

genom testamente.  

HD går vidare med att ta upp vad som är tolkningsfrågorna i fallet. I vissa 

förmånstagarförordnanden framgår det tydligt huruvida successionsrätt ska föreligga eller ej. 

Det är, enligt HD, naturligt att förutsätta att försäkringstagaren önskat att försäkringsbeloppet 

skulle fördelas som om försäkringen tillfallit dödsboet, om inte omständigheterna talar för 

något annat. Skulle det här tillämpas på fallet i fråga så skulle det innebära att det inte 

förelegat någon önskan om avvikelse från de allmänna arvsreglerna. 

Om det i förmånstagarförordnandet hade stått ”arvinge” i stället för ”make” så menar HD att 

det kan göras gällande att FAL 105§ stödjer att efterarv ska utgå ur försäkringsbeloppet. Del 

av beloppet ska i så fall utgå enligt de regler som gäller för arvsrätt efter försäkringstagaren. 

HD skriver vidare att anledningen till varför förmånstagare make eller arvinge har valts kan 

bero på rena tillfälligheter. Om försäkringstagaren överhuvudtaget har reflekterat över 

förhållandet vid förmånstagarens död så anser HD att det är verklighetsfrämmande att anta att 

försäkringstagaren skulle lagt någon olikhet mellan förordnandet till make eller arvinge 

gällande rätt till sekundosuccession.  

En anledning till att sätta in efterlevande make som förmånstagare är som nämnts tidigare i 

rättsfallet att det ger ett skydd mot borgenärer. En annan anledning var de arvsskatteregler 

som gällde vid tiden för rättsfallet.
119

 HD menar att dessa två anledningar ger en tillräcklig 

förklaring till varför förmånstagare används. De drar slutsatsen att det är omotiverat att anta 

att försäkringstagaren önskat utesluta sekundosuccession i försäkringsbelopp endast av den 

anledningen att förmånstagare satts in.  

                                                 
119

 Arvsskatten avskaffades 1 januari 2005. 
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HD:s slutsats är att förmånstagarförordnande i allmänhet inte ska föranleda avsteg från 

reglerna om sekundosuccession. Det vore omotiverat att göra någon skillnad utifrån hur 

förordnandet är formulerat, det vill säga huruvida det står ”arvingar”, ”make” eller ”min 

make”. Dock kan omständigheter förekomma som gör att den allmänna regeln om 

sekundosuccession inte ska gälla.  Detta kan tillexempel vara att försäkringstagaren 

testamenterat all sin kvarlåtenskap till efterlevande maken med full äganderätt.  
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4. Exempelfall  

4.1 Bouppteckning upprättad 2011-03-30 

I arbetet som boutredare har en av uppsatsförfattarna och hennes kollegor stött på problem i 

samband med bouppteckningar och Skatteverkets styrsignal ”kallelse av efterarvingar vid 

förmånstagarförvärv”. Det som följer i detta avsnitt samt avsnitt 4.2 är en redogörelse för två 

exempel på när förmånstagarförordnande krävt att tidigare avlidne makens efterarvingar på 

något sätt kontaktats trots att efterlevande makan ärvt all kvarlåtenskap med full äganderätt, 

på grund av utfallande försäkringar. 

G.L, född 16 september 1913, avled den 31 januari 1973. Såsom dödsbodelägare 

efterlämnade han makan M.L. Efterarvingar till G.L var hans sju syskon som då alla var i 

livet. Inget äktenskapsförord eller testamente antecknades i bouppteckningen. Båda makarnas 

tillgångar och skulder togs upp utan att någon särskild uppdelning gjordes avseende vilken av 

makarna som stod för vilken tillgång/skuld. På tillgångssidan antecknades tillgångar i form av 

konton och bohag till ett värde av 31 028,73 kronor. Boets totala skulder uppgick till  

4 046,55 kronor. Detta innebär att boets behållning uppgick till 26 982,18 kronor. Utöver 

upptagna tillgångar och skulder utföll två försäkringar med efterlevande makan insatt som 

förmånstagare; Folksam om 7 000 kronor och AFA om 24 000 kronor. 

Basbeloppet uppgick 1973 till 7 300 kronor och fyra basbelopp uppgick således till 29 200 

kronor. Då boets tillgångar endast bestod av bankkonton och möbler fanns det inget som inte 

togs upp till sitt riktiga värde. Då behållningen understeg fyra basbelopp erhöll efterlevande 

makan med stöd av basbeloppsregeln hela kvarlåtenskapen med full äganderätt. Att det blev 

med full äganderätt beror på att basbeloppsregeln innan 1988 var en bodelningsregel i stället 

för en arvsregel. 

Den 2 juli 2010 avled efterlevande makan M.L. Såsom legala arvingar efterlämnade hon 

syskonbarn och syskonbarnbarn. Testamente fanns till förmån för två av syskonbarnen.  

En bouppteckningsförrättning hölls den 24 november 2010 till vilken de legala arvingarna 

efter M.L samt testamentstagarna kallats. Bouppteckningen skickades till Skatteverket för 

registrering. Skatteverket meddelade senare att de övervägde att inte registrera 

bouppteckningen på grund av att bouppteckningen var behäftad med sådana brister att den 

inte kunde registreras. Bristen bestod av att: 

 

”Syskonen till den tidigare avlidne maken ska vara kallade tillförrättningen p.g.a. 

försäkringarna som föll ut till makan, enligt Skatteverkets styrsignal ”kallelse av 

efterarvingar vid förmånstagarförvärv”. 

 

Skatteverket meddelade vidare att om förmånstagarförordnandet hade varit oåterkalleligt hade 

efterarvingarna inte behövt få vetskap om dödsfallet eller bouppteckningen. Skatteverket 

menade att efterarvingarna inte skulle antecknas som dödsbodelägare utan enbart kallas till 

bouppteckningen. 

Kallelser skickas därför ut till en ny förrättning med datum 30 mars 2011. Till den 

förrättningen kallades förutom den sist avlidne makans testamentstagare (de legala arvingarna 
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hade godkänt testamentet och var därmed ej längre dödsbodelägare) den tidigare avlidne 

makens legala efterarvingar. De togs inte upp som dödsbodelägare i bouppteckningen utan en 

notering gjordes om att de hade kallats med anledning av Skatteverkets styrsignal. 

Bouppteckningen registrerades hos Skatteverket 2011-04-28. 

4.2 Bouppteckning upprättad 2012-09-24 

O.R född 15 september 1948 avled 6 juni 1990. Såsom dödsbodelägare efterlämnade han 

efterlevande makan B.T. Legala efterarvingar var modern I.R samt systern M.R. I 

bouppteckningen uppgick den avlidnes tillgångar till totalt 169 388 kronor. Den avlidnes 

skulder uppgick till totalt 373 243 kronor. På den efterlevande makans sida antecknades 

tillgångar om totalt 172 150 kronor samt skulder om totalt 243 480 kronor. Boets totala 

behållning hamnade därmed på en brist om 275 185 kronor. Inget äktenskapsförord eller 

testamente fanns antecknat i bouppteckningen. Dock begärde efterlevande makan att med stöd 

av ÄktB 12:2 behålla sitt giftorättsgods. En försäkring från AFA försäkring utföll med 

efterlevande maka som förmånstagare om 178 200 kronor. 

En tilläggsbouppteckning upprättades också, men den ändrade inte det faktum att boet 

uppvisade brist. 

Efterlevande makan B.T avled den 22 juli 2012. Hon efterlämnade då en sambo, R.B, samt tre 

så kallade särkullbarn. B.T och R.B hade upprättat ett inbördes testamente med förordnande 

om nyttjanderätt i fastigheten för den av samborna som avled sist. Efterlevande sambon R.B 

avstod dock från sin rätt till arv men begärde bodelning i fastigheten.  

Bouppteckningsförrättning hölls 2012-09-24 och bouppteckningen skickades sedan till 

Skatteverket för registrering. Den 28 september 2012 kom en begäran om komplettering från 

Skatteverket med följande motivering: 

 

”Enligt Skatteverkets åsikt så ska den tidigare avlidne makens efterarvingar 

kallas till förrättningen trots brist i boet p.g.a. styrsignalen ”kallelse av 

efterarvingar vid förmånstagarförvärv”.  

 

I detta fall löstes frågan genom att O.R:s legala efterarvingar skrev under följande bekräftelse: 

 

”Bouppteckningen efter O.R. pnr 480915-xxxx, avliden 1990-06-06, utvisar brist 

i. I bouppteckningen och tilläggsbouppteckningen efter O.R finns 

försäkringsbelopp upptagna. Makan B.T var förmånstagare till 

försäkringsbeloppen och jag bekräftar härmed att jag inte har några anspråk på 

arv i boet efter B.T.” 

 

Dessa bekräftelser accepterades av Skatteverket och de registrerade bouppteckningen.  
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5. Analys 

5.1 Rätt till efterarv vid försäkringsutfall till efterlevande make 

Om arvlåtaren är gift vid tidpunkten för hans bortgång ärver den kvarvarande maken hela 

hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, såvida det inte finns särkullbarn som ju har rätt att 

få ut sitt arv vid den först avlidne makens frånfälle. Den först avlidne makens arvingar i den 

första samt andra arvsklassen har då rätt till efterarv från den efterlevande maken. 

Har den först avlidne maken (försäkringstagaren) tecknat en livförsäkring utan att sätta in 

förmånstagare i försäkringen, kommer ersättningen från försäkringen att tillfalla 

försäkringstagarens dödsbo. Det hör dock till ovanligheterna att en sådan försäkring har 

tecknats utan insatt förmånstagare.  

Har försäkringstagaren utsett en förmånstagare till försäkringen tillfaller ersättningen 

förmånstagaren och ersättningen ska då enligt huvudregeln i FAL inte ingå i 

försäkringstagarens dödsbo som en tillgång, detta oavsett om förmånstagaren är maka till, 

eller bröstarvinge till den avlidne.   

Har makarna endast gemensamma bröstarvingar har de rätt till efterarv från den förste maken 

samt ärver den make som sist avlider. Är make insatt som förmånstagare ska som tidigare 

nämnts enligt FAL 14:7 ersättningen inte ingå i försäkringstagarens kvarlåtenskap.  

Det finns däremot ingen lag som reglerar om ersättningsbeloppet från försäkringen ger rätt till 

efterarv från kvarvarande maken för arvingar, men enligt praxis NJA 1975 s. 302 på s. 314 

uttalade HD att ”förmånstagarförordnande ej föranleder avsteg från reglerna om 

sekundosuccession”. Detta innebär att det finns möjlighet till efterarvsrätt gällande 

försäkringsersättning från livförsäkring till arvingar i första samt andra arvsklassen.  

Försäkringstagaren kan utfästa att försäkringsersättningen ska utgå med full äganderätt till 

förmånstagaren och då utesluts möjligheten till efterarv.  

Scenariot som kan uppstå är att det vid bodelning saknas kapital för försäkringstagaren att 

täcka sina skulder och att därmedinget arv kan utgå till arvingarna. Däremot kan det finnas en 

livförsäkring med ett förmånstagarförordnande där ersättning utfaller och som tidigare nämnts 

ingår ej denna ersättning i dödsboet för försäkringstagaren.  

Är förmånstagarförordnandet återkalleligt kan i vissa fall försäkringsersättningen utmätas till 

förmån för försäkringstagarens borgenärer. Är förmånstagarförordnandet däremot 

oåterkalleligt så skyddas ersättningen till försmånstagaren från försäkringstagarens 

borgenärer. Ersättningen kan då inte ingå i en eventuell konkurs från försäkringstagarens sida 

samt utmätas och syftet med att ersättningen inte ingår där är att trygga kvarvarande makes 

försörjning.  

Att försäkringen inte ingår i kvarlåtenskapen eller kan utmätas ger dock ej svar på huruvida 

någon rätt till efterarv föreligger i försäkringsbeloppet. Skatteverket menar att de inte tar 

något beslut i fråga om efterarv föreligger men anser att den först avlidnes arvingar ändå ska 

kallas till den sist avlidne makens bouppteckning och antecknas som dödsbodelägare. De 

bygger detta beslut dels på rättsfallet NJA 1975 s.302 men även på doktrin bestående av 

Walin och Linds Kommentar till Ärvdabalken del I samt Brattström och Singers Rätt arv.  
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Både Walin, Lind och Brattström, Singer lägger stor vikt vid HD:s uttalande i NJA 1975 s. 

302, det vill säga att förmånstagarförordnandet inte ”föranleder avsteg från 

sekundosuccession”. Att efterarv föreligger i försäkringsbeloppet torde innebära att efterarv 

ska föreligga även om efterlevande make inte erhållit något arv i övrigt. Hur kvotdelen för 

efterarvet beräknas bör då beräknas olika beroende på om försäkringen utgjort giftorätt eller 

ej. I rättsfallet NJA 1975 s.302 var all egendom enskild och HD ansåg då att hela 

försäkringsbeloppet skulle räknas till den först avlidne makens sida.  

I den senaste upplagan av Skattverkets handledning för boutredningsärenden (trycks i maj 

2013) anges att den först avlidnes efterarvingar ska antecknas som dödsbodelägare i dödsboet 

efter den sist avlidne även om arv ej utgått, till exempel på grund av bristbo, men om 

försäkringsbelopp fallit ut. Det verkar som att detta kan vara en ändring i Skatteverkets rutiner 

då det i det första exempelfallet, bouppteckningen upprättad 2011-03-30, räckte med att det 

antecknades att den först avlidne makens arvingar hade kallats till bouppteckningen. De 

behövde inte stå antecknade som dödsbodelägare. Att den först avlidnes efterarvingar ska stå 

antecknade som dödsbodelägare även om det är oklart huruvida efterarv ska utgå kan leda till 

svårigheter i förvaltningen av dödsboet. I bouppteckningen upprättad 2012-09-24 var det 

tillräckligt för Skatteverket att den först avlidne makens arvingar angav att de hade något 

anspråk på arv i den sist avlidne makens dödsbo, trots att bouppteckningen efter den först 

avlidne maken uppvisat brist och försäkringar utfallit till den sist avlidne maken. Frågan är 

om detta idag skulle vara tillräckligt då Skatteverket i sin egen handledning anger att den först 

avlidnes efterarvingar i en sådan situation ska antecknas som dödsbodelägare.  

Ett annat exempel som kan föranleda att efterlevande make inte erhåller kvarlåtenskapen efter 

den först avlidne maken som arv är den äldre basloppsregeln. Enligt den nu gällande 

basbeloppsregel så har en efterlevande make har rätt till fyra basbelopp efter bodelning, arv 

samt enskild egendom. Ersättningsbelopp från försäkring där make är uppsatt som 

förmånstagare ska inte ingå i dessa fyra basbelopp. Detta innebär att kvarvarande make i ett 

sådant fall har rätt till egendom till ett värde av minst fyra basbelopp plus summan av 

ersättningen.  

Basbeloppsregeln gör att makes rätt går före bröstarvingars rätt till arv om det inte finns mer 

egendom efter bodelning att det täcker upp dessa 4 basbelopp och därtill för arv till resterande 

arvingar.  

Den nuvarande basbeloppsregeln som återfinns i ÄB är en arvsregel och det innebär att 

efterarv föreligger i den del som efterlevande makan erhåller med stöd av basbeloppsregeln. 

Enligt vad som framkommit i denna uppsats bör det därför innebära att även utfallande 

försäkringsbelopp ska tas med i beräkningen för efterarv. Om försäkringsbeloppet är 

giftorättsgods bör det läggas på makarnas egendom med hälften vardera. Om ingen giftorätt 

förekom mellan makarna bör försäkringsbeloppet räknas till försäkringstagarens enskilda 

egendom.  

Den gamla basbeloppsregeln som återfanns i GB var inte en arvsregel utan en 

bodelningsregel. Detta innebar att den andel som efterlevande maken erhöll med stöd av 

basbeloppsregeln erhöll denne med full äganderätt. Någon efterarvsrätt föreligger därför inte i 

den delen. Då de flesta verkar vara överens om att förmånstagarförordnande i allmänhet inte 

ska föranleda avsteg från sekundosuccession torde det innebära att efterarv föreligger i 

utfallande försäkringar även i de fall då efterlevande make erhållit kvarlåtenskapen med stöd 

av gamla basbeloppsregeln. Trots att basbeloppsregeln idag är en arvsregel är den gamla 

regeln fortfarande av vikt då det fortfarande förekommer att den sist avlidne maken erhållit 

egendomen efter den först avlidne maken med stöd av gamla basbeloppsregeln. 
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Ytterligare ett exempel som kan föranleda att inget arv utgår till efterlevande make är när det 

finns särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet vid sin förälders död, oavsett 

om denne var gift vid sin bortgång och att den kvarvarande maken har rätt till hela arvet från 

den avlidne maken. Det föreligger presumtion för efterarvsrätt för särkullbarn gällande 

testamente mellan makarna där all kvarlåtenskap testamenteras till den kvarvarande maken.  

Har särkullbarn fått ut sin del av arvet vid försäkringstagarens bortgång, och förmånstagare är 

make eller annan bröstarvinge till försäkringstagaren och resultatet genom storleken på 

ersättningsbeloppet på försäkringen blir oskäligt, kan särkullbarnet begära jämkning av 

ersättningen. Jämkning måste begäras av särkullbarnet i detta fall, och man ser mycket till 

förmågan hos den som begärde jämkning att försörja sig själv och att den förmågan inte 

tillgodosetts genom sin del av arvet från försäkringstagaren. 

Jämkning gällande ersättning från ett utfallande belopp från en försäkring kan begäras av 

kvarvarande make till försäkringstagaren samt försäkringstagarens bröstarvingar och man ser 

då särskilt till deras ekonomiska situation samt förmåga att försörja sig själv. Man har 

medvetet varit restriktiv gällande jämkning av ersättning till förmånstagare då man ska 

respektera försäkringstagarens vilja.  

Även i fall då särkullbarn fått ut sitt arv vid den först avlidne makens frånfälle, så bör 

utfallande försäkringar till förmån för efterlevande maken innebära att särkullbarnen har rätt 

till efterarv i försäkringsbeloppen. Det är svårt att göra någon annan tolkning utifrån de i 

uppsatsen upptagna rättsfallen och doktrinen. Doktrinen anger dock enbart att efterarvsrätt bör 

presumeras, men vad vi har sett så går de inte in på några faktiska exempel där efterlevande 

maken inte utfått något arv utan enbart försäkring. Det är ju inga direkta frågetecken kring hur 

utfallande försäkringsbelopp ska beräknas om det föreligger efterarvsrätt i övrig 

kvarlåtenskap samt att all makarnas egendom är giftorättsgods . Svårigheterna kommer när 

efterlevande maken inte ärver något utan enbart är förmånstagare för försäkringsbelopp.  

5.2 Rätt till efterarv vid försäkringsutfall till efterlevande sambo 

Sambor har som tidigare nämnts ingen legal arvsrätt. Det förekommer dock ofta att 

livförsäkringar utfaller med sambo som förmånstagare. Det förekommer även ofta att sambor 

har upprättat inbördes testamente. Om samborna i testamente har förordnat om att ärva 

varandra med fri förfoganderätt föreligger efterarvsrätt för den först avlidne sambons legala 

arvingar eller dennes testamentariska efterarvingar. Vid beräkningen av efterarvets kvotdel 

tittar man, precis som för makar, på relationen mellan det den efterlevande sambons ärver och 

det arvet tillsammans med sambons övriga egendom. Någon praxis, så vitt vi har funnit, finns 

inte om hur utfallande försäkringar ska beräknas i kvotdelsberäkningen. 

I ÄB 12:1 behandlas testamentarisk sekundosuccession. Lagrummet innehåller en 

tolkningsregel avseende förordnanden som faller in under dess tillämpningsområde; om inget 

annat går att utläsa ur testamentet ska förordnanden som faller in under ÄB 12:1 tillämpas på 

samma sätt som där legal sekundosuccessionsrätt föreligger. Det vill säga att reglerna i ÄB 3 

kap. blir tillämpliga. Dessa regler reglerar dels efterlevande makes förfoganderätt så länge 

maken är i livet och dels bestämmandet av vilken andel och egendom som ska utgå som 

efterarv efter tidigare avlidne maken respektive arv efter sist avlidne maken.
120

 Lagtexten 

omfattar dock bara det fall att efterlevande make erhåller arv genom testamente.  

                                                 
120

 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 365. 
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Det finns ingen liknande lagstiftning när det gäller testamenten med sambor som 

testamentstagare. I rättspraxis har dock principen i ÄB 12:1 tillämpats även på andra än 

makar. Trots det föreligger det svårigheter med att tillämpa ÄB 3 kap. på sambor. Detta då det 

är egendomsförhållandena vid den första avlidne sambons frånfälle som ska ligga till grund 

för kvotdelsberäkningen av efterarvet.
121

 I bouppteckningen efter den först avlidne sambon 

ska dennes samtliga tillgångar och skulder tas upp. För det fall den efterlevande sambon begär 

bodelning så skall den efterlevande sambons samboegendom och dit tillhörande skulder tas 

upp.
122

 Det finns inget krav på att efterlevande sambons övriga tillgångar och skulder ska 

antecknas. Walin och Lind skriver i Kommentar till Ärvdabalken del 1 att det är viktigt att 

sambor i sitt testamente inte bara förordnar om fri förfoganderätt utan att de även anger hur 

andelsberäkningen ska gå till. De anger ett exempel på en formulering i fall där barnslösa 

sambor upprättar testamente: 

 

”Lever vid den sist avlidne sambons död den först avlidne sambons fader, moder, 

syskon eller syskons avkomling, skall den av dem som då har den bästa arvsrätten 

efter den först avlidne sambon erhålla en andel av den sist avlidne sambons bo 

som motsvarar förhållandet mellan det som den efterlevande sambon erhöll i 

testamente av kvarlåtenskapen efter den först avlidne sambon och summan av 

detta förvärv och den efterlevandes egendom efter bodelning. Återstoden av boet 

efter den sist avlidne sambon skall fördelas mellan dennes arvingar enligt lag.”
123

 

 

Genom att i testamentet ange hur kvotdelarna ska bestämmas har man kommit en bit på väg 

för att underlätta fördelningen av arv efter den sist avlidne sambon. Det kan dock vara svårt 

att bestämma vad den efterlevande sambons tillgångar och skulder var vid den först avlidne 

sambons frånfälle då detta inte antecknas i bouppteckningen. Det kan därför vara idé att i 

testamentet ange att även den efterlevande sambons tillgångar och skulder ska antecknas i 

bouppteckningen efter den först avlidne sambon. Om sambon ärver hela kvarlåtenskapen, det 

vill säga att det inte finns någon bröstarvinge eller annan testamentarisk arvinge som ska ha ut 

del av arvet vid den först avlidne sambons frånfälle, så upprättas ingen annan handling än 

bouppteckningen. Den blir därför, precis som vid efterarv för barnlösa makar eller makar med 

enbart gemensamma barn, en väldigt viktig handling. 

Inget utav ovan anger var försäkringar ska räknas i bestämmandet av kvotdelar. För makar är 

ju utgångspunkten att de ska räknas som giftorättsgods om inget annat framgår och därmed 

påverkar inte en utfallande försäkring kvotdelarna om all makarnas egendom utgör 

giftorättsgods. Om det finns äktenskapsförord om enskild egendom kan detta dock påverka till 

vilken sida försäkringarna ska räknas. Hur ska då motsvarande tillämpning göras för sambor? 

Brattström och Singer skriver såsom fotnot i Rätt arv att: 

 

”Noteras ska att någon efterarvsrätt vid förmånstagarförordnande till en 

efterlevande sambo inte föreligger utan särskilt förordnande därom. Förklaringen 

                                                 
121

 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 367. 
122

 SKV 460 utgåva 2, s. 100. 
123

 Walin, Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 367-368. 
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är att efterarvsrätten vid makes förmånstagarförordnande grundas på 

huvudregeln om giftorättsgemenskap avseende all makarnas egendom.”
124

  

 

Men i de fall då efterlevande sambor ärver varandra genom testamente, borde inte 

försäkringen ändå räknas in i bestämmandet av kvotdelarna? I äktenskap där makarna enbart 

har enskild egendom har praxis kommit fram till att försäkringen ska läggas till den först 

avlidne makens egendom. Vid kvotdelsberäkningen för sambor kan man ju se det som att all 

sambornas egendom är deras enskilda egendom. Då det inte finns någon giftorätt för sambor 

och försäkringar knappast kan anses vara samboegendom borde då inte försäkringar som 

utfallit efter den först avlidne sambon läggas till dennes tillgångar och skulder och därmed 

öka efterarvet för den först avlidne sambons efterarvingar? Det borde vara som så att 

försäkringarna räknas såsom arv från den först avlidne sambon till den sist avlidne sambon 

och att den därför läggs till ”arvsdelen” i beräkningen.  

Frågan huruvida efterarv för den först avlidne sambons arvingar föreligger när inget arv utgår 

utan enbart försäkring utfaller till efterlevande sambon får i sin enkelhet sitt svar i ovan 

angivna citat från Brattström och Singer.  

5.3 Beräkning av kvotdelar 

Beräkning av kvotdelar ska enligt tolkningsprincipen i ÄB 12:1 ske enligt ÄB 3 kap. det vill 

säga på samma sätt som för makar: 

 

MAKES ARV 

 
MAKES ARV + EGENDOM EFTER BODELNING 

 

 

I Walin och Linds Kommentar till Ärvdabalken del I avseende ÄB 3 kap. anger de att när det 

gäller försäkringsbelopp som utfaller till efterlevande make med anledning av försäkring så 

ska detta ej ingå i kvarlåtenskapen. Det kan dock påverka kvotdelsberäkningen om det är så 

att giftorättsgemenskap ej rått mellan makarna. Försäkringen ska då läggas till den först 

avlidne makens enskilda egendom vilket ökar den först avlidne makens efterarvingars lott.
125

 

Då tolkningsprincipen i 12:1 och därmed reglerna i ÄB 3 kap. ska tillämpas även på 

testamente mellan andra än makar borde samma sak gälla för sambor som för makar avseende 

försäkringar med förmånstagarförordnande. 

5.4 Betydelsen av försäkringstyp 

Olika försäkringar innehåller olika mycket sparande. Vissa försäkringar till exempel de 

såkallade dödsfallsförsäkringarna innehåller inget sparande alls utan är rena riskförsäkringar. 

Sammansatta kapitalförsäkringar, de som vanligtvis avses när man pratar om 

kapitalförsäkringar, innehåller både en riskpremie och en spardel. Även pensionsförsäkringar 

innehåller sparande. Utöver dessa försäkringar är det vanligt med så kallade 
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grupplivförsäkringar där ett dödsfallskapital betalas ut till den försäkrades arvingar om den 

försäkrade avlider inom försäkringstiden. I grupplivförsäkringarna föreligger inget sparande. 

I SOU 1998:110 diskuteras huruvida utfallande försäkringar ska beaktas i fråga om 

basbeloppsregeln. Där framgår att utredningen inte anser att det ska göra någon skillnad om 

försäkringen är tecknad enskilt eller kollektivt. Det ska heller inte göra någon skillnad 

huruvida försäkringen faller ut periodiskt eller med ett engångsbelopp.  

Skatteverket skriver i sitt ställningstagande ”Kallelse av efterarvingar vid 

förmånstagarförvärv” att: 

 

”Det förekommer att en arvlåtare har låtit placera all sin egendom i en eller flera 

kapitalförsäkringar och därmed minimerat kvarlåtenskapen så att något arv inte 

finns att fördela.”
126

 

 

Om detta är ett av Skatteverkets skäl till varför den först avlidnes efterarvingar ska kallas till 

den sist avlidne makens arvingar då inget arv utgått men försäkringsbelopp utfallit till förmån 

för efterlevande maken så borde det ha betydelse vad för slags försäkring det är som utfallit. 

En grupplivförsäkring som till exempel betalats via arbetsgivaren innehåller inget sparande 

och man kan därför inte påstå att den avlidne maken ”minimerat kvarlåtenskapen”. Det är stor 

skillnad på en sådan försäkring och på om den avlidne tagit av sina egna medel och placerat 

stora belopp i en kapitalförsäkring. I det senare fallet kan man definitivt se det som att den 

avlidne maken minimerat kvarlåtenskapen och att det därmed borde föreligga en presumtion 

för efterarv i kapitalförsäkringen. Å andra sidan skulle ett sådant förfarande kanske snarare 

berättiga den avlidnes legala arvingar till jämkning av förmånstagarförordnandet. Slutligen 

verkar det inte finnas någon vilja att särskilja olika försäkringar utan utgångspunkten är i 

stället att förmånstagarförordnande inte ska innebära ett avsteg från sekundosuccession, 

oavsett försäkringstyp.  
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6. Slutsats 

Vår uppsats har haft sin grund i ett ställningstagande av Skatteverket gällande kallelse av 

efterarvingar vid förmånstagarförvärv. Skatteverket har i ställningstagandet uttryckt att 

rättsläget är oklart gällande om efterarvsrätt för arvlåtarens legala arvingar, så kallad 

sekundosuccession ska anses föreligga för utfallande kapitalförsäkring till kvarvarande make 

om inte maken samtidigt erhåller arv efter den avlidne. Skatteverkets nuvarande 

ställningstagande är att den först avlidnes arvingar ska kallas till bouppteckningen efter den 

sist avlidne maken, och därigenom få en möjlighet att få ta del av eventuellt arv.  

Det har blivit vanligare att teckna kapitalförsäkringar till förmån för efterlevande, och i vissa 

fall har försäkringstagaren placerat all sin egendom i en försäkring med 

förmånstagarförordnande vilket gör att inget arv finns kvar att dela ut. De utfallande 

ersättningarna innehåller vanligtvis ett betydande belopp.  

Arvsrätten som den ser ut idag i Sverige har sina rötter i jordbrukssamhället, där arvet ofta 

innefattade jorden som brukades och arvet hade i och med det en stor betydelse för släktens 

försörjning och fortlevnad. Även om rätten har ändrats under tid sedan jordbrukssamhället så 

vilar arvsrätten på att den avlidnes närmsta arvingar inte ska bli lottlösa vid arvskiftet. Att 

meningen med den svenska lagstadgade arvsrätten är att skydda de närmsta legala arvingarna 

kan man utläsa av bland annat reglerna gällande laglottsinstitutet, begränsningen i 

testamentsrätten, samt skyddet för efterlevande make etc. Man vill genom dessa begränsa 

möjligheten att göra de allra närmsta arvlösa. Som testator är man fri att borttestamentera hela 

sin kvarlåtenskap, dock kan man som bröstarvinge kräva att få ut sin laglott genom 

laglottsjämkning och testamentsrätten inskränks därmed. 

Man har genom rätten också velat stärka kvarvarande makes arvsrätt framför de gemensamma 

bröstarvingarnas, genom att lagstifta om att kvarvarande make ärver all kvarlåtenskap, och de 

gemensamma bröstarvingarna därigenom får en efterarvsrätt när den kvarvarande maken 

avlider. Lagstiftarna har genom detta ansett att det är viktigare att kvarvarande make får sitta i 

orubbat bo, jämfört med bröstarvingarnas rätt att få ut sitt arv direkt. 

Skatteverket menar i sitt ställningstagande att det finns anledning att, ur skiftessynpunkt, ta 

ställning till frågan om sekundosuccession i förhållande till förmånstagarförordnande till 

förmån för kvarlevande maka om inget arv i övrigt faller ut till henne och därmed ger 

sekundosuccession till den först avlidnes arvingar. Detta är däremot enligt Skatteverket en 

civilrättslig fråga, men genom att den först avlidnes arvingar kallas till bouppteckningen får 

de därigenom en chans att påkalla sin rätt till sekundosuccession. 

Uppsatsens syfte är att utreda gällande rättsläge vad gäller lagar och praxis som tillämpas i 

frågan om sekundosuccession under dessa omständigheter samt vad som vidare framkommer i 

denna fråga gällande doktrin. 

Den slutsats vi har dragit är att efterarv föreligger i försäkringar som utfaller med efterlevande 

make som förmånstagare. Någon liknande regel för sambor föreligger inte. Om all egendom i 

äktenskapet utgjort enskild egendom ska försäkringsbeloppet anses utgöra den först avlidne 

makens enskilda egendom. Om makarna istället har haft giftorättsgemenskap ska även 

försäkringsbeloppen anses utgöra giftorättsgods. Det är nog inte troligt dock att detta följs i 

alla fall. Skatteverket har tidigare nöjt sig med att tidigare avlidne makens efterarvingar har 

kallats till bouppteckningen efter den sista avlidne maken utan att de för den sakens skull 

antecknats som dödsbodelägare. Detta har gjort att boet efter den sista avlidne maken har 
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kunnat skiftas mellan den sista avlidne makens arvingar, under förutsättningen att den först 

avlidne makens arvingar inte har gjort något anspråk arv.  

Enligt vår slutsats borde den först avlidne makens arvingar i båda exempelfallen enligt 

rådande praxis ha haft rätt till del av arvet efter den sist avlidne maken. Detta tycks dock inte 

ske i den praktiska tillämpningen av arvsrätten. Kanske är detta en fråga som kommer att bli 

mer och mer aktuell med tanke på att försäkringsbeloppen idag ofta utgörs av stora belopp 

samt att det i många familjer finns särkullbarn. Det kan tyckas svårt att från rättsfallet NJA 

1975 s.302 dra slutsatsen att efterarv ska föreligga i samtliga utfallande försäkringsbeloppet 

då det i det fallet förelåg efterarv även i annan egendom. I brist på praxis gällande fall där 

enbart försäkringsbelopp och inget annat arv utfallit verkar ändå den allmänna uppfattningen 

bland experterna inom familjerätten vara att efterarvsrätt ska presumeras föreligga.  
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6. De lege ferenda 

Skatteverket anger att ”rätten till efterarv förutsätter att den efterlevande maken verkligen har 

ärvt egendom efter den först avlidne”.
127

 Med denna premiss som grund måste man för att 

kunna avgöra huruvida det föreligger efterarv i försäkringar som utfaller till efterlevande 

make/sambo avgöra om försäkringsersättning utgör arv eller inte. De ingår ju inte i 

kvarlåtenskapen och är i den meningen inte arv efter den avlidne. Den kan dock tyckas 

självklart att det försäkringsbelopp som är kvar vid den sist avlidne makens död ska ingå i 

kvarlåtenskapen efter den sist avlidne. Men svårigheten ligger inte i detta utan i att i avgöra 

hur försäkringen ska räknas när den andel som ska gå ut i efterarv utgör annan del än hälften. 

Vi anser att den praxis som föreligger och som säger att om all egendom är enskild i ett 

äktenskap så ska försäkringen läggas till den först avlidnes enskilda egendom är riktig. När 

det inte utgår något arv till den efterlevande maken anser vi dock att det borde vara skillnad 

på vad för slags försäkring det är som har utfallit. En försäkring utan sparande kan ses mer 

som ett skydd för den efterlevande. Skillnad är om den avlidne, av egna medel, har satt av 

stora belopp på en kapitalförsäkring till förmån för den efterlevande maken och på detta vis 

minskat arvet till sina legala arvingar.  

Om efterarv anses föreligga i de fall där enbart försäkringar och inget arv utfaller till 

efterlevande maka anser vi att det samma borde gälla sambor och då på samma villkor som 

för makar. Det vill säga att skillnad ska göras på vad för slags försäkring som utfaller.  

Svårigheten med att ha samma tillämpning för sambor är givetvis att den efterlevande 

sambons egendom inte antecknas i bouppteckningen. Kanske borde det införas krav på att den 

efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen i de fall där den 

efterlevande sambon ärver antingen genom testamente eller genom försäkring.  
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