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Sammanfattning  
 

Det vi alla har gemensamt är bristen på kunskap.
1
 

 

Sverige betraktas i dagsläget vara ett mångkulturellt samhälle med förekomsten av många 

olika etniciteter, religioner och språk. Mångkulturalismen har lett till olika slags kollisioner, 

främst mellan sharia-rätten och svensk lagstiftning då många av de som på senare tid har 

invandrat till Sverige är muslimer. Sharia-rätten anses strida mot svensk lagstiftning på olika 

sätt och det har uppstått diskussioner kring hur sharia-rätten ska få tillämpas i Sverige, på 

vissa områden, eller inte. 

     Det finns som ovan nämnts kollisioner mellan svensk lag och den sunnitiska sharia-rätten 

och vi har därför avgränsat vår uppsats till att undersöka kollisionerna som uppstår i samband 

med den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och svensk arvsrätt samt mellan mahr 

(brudpengen)
2
 och svenska grundläggande rättsprinciper. Vi har undersökt kollisionerna som 

uppstår i nämnda rättsområden ur ett kvinnoperspektiv och vårt syfte har varit att genom 

dessa kollisioner förklara att den sunnitiska sharia-rätten inte förtrycker kvinnan och att 

västerländsk medias bild av den sunnimuslimska kvinnan är felaktig och förvrängd. Om den 

som det verkligen berör, dvs. den sunnimuslimska kvinnan, inte själv ser sig som förtryckt 

och underordnad männen, varför ska då media ständigt sträva efter att förmedla den motsatta 

bilden? Vi är av den uppfattningen att det kan bero på okunskap om sharia-rätten och dess 

syften, för att återkoppla till det inledande citatet. 

     Det som vi har kommit fram till är att om det svenska samhället förstår den sunnitiska 

sharia-rättens bakomliggande syften bör den också få tillämpas i Sverige. Vi anser att om 

personerna som det rör, dvs. t.ex. personer med medborgarskap i ett muslimskt land vill 

tillämpa sharia-rättens sunnitiska arvsrätt i Sverige, ska de få möjlighet att göra det. Görs inte 

detta riskerar samhället att försumma dessa personers vilja genom att förneka dessa personers 

rättsliga band till sitt hemland eller ett annat land som de är medborgare i. 

     Vi har försökt att föra ett realistiskt resonemang och är medvetna om att en enda uppsats 

av detta slag inte kommer att ändra ett helt lands uppfattningar samt radera fördomar och 

förutfattade meningar för att istället ersätta dem med förståelse och acceptans. Dock är vi 

övertygade om att denna uppsats är ett steg i rätt riktning, om inte annat. Säkert är att det 

behövs fler akademiska verk av detta slag, inte minst avhandlingar, för att upplysa och 

förklara hur det verkligen ligger till.  

     Om det som vi alla har gemensamt är bristen på kunskap bör det också vara så att vi även 

har det gemensamt att kunskap om saker och ting kan ändra våra uppfattningar. 

 
 

                                                 
1
 Citat av Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar – Muslimska kvinnor i Sverige, s. 7. 

2
 Mahr (brudpengen) motsvarar det äldre svenska rättsinstitutet morgongåvan. Inom islam ger mannen en 

summa pengar till sin blivande hustru, oftast ges en del av summan innan äktenskapets ingående och den 
större delen av summan ges vid en eventuell skilsmässa. Summan utgör en ekonomisk säkerhet för kvinnan. Se 
kapitel fem för närmare beskrivning av mahr. 
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1. Inledning  

1.1 Allmän bakgrund
3
 

År 2015 är numera känt som det året då den största europeiska flyktingkrisen inträffade. 

Antalet asylsökande i EU uppskattades till en miljon under året, varav 140 000-190 000 av 

dessa sökte sig till Sverige.
4
 Med grund i bl.a. detta och tidigare års invandringskvot ses 

Sverige i dagsläget som ett mångkulturellt land. Detta är synonymt med att Sverige är ett land 

med många olika nationaliteter och religioner.
5
 Många av de som väljer att invandra hit och 

majoriteten av de som flytt till Sverige kommer från muslimska länder. Dessa muslimska 

länder har en annan lagstiftning än vad vi i Sverige är vana vid, nämligen Sharialagstiftning. 

Sharia, som även kallas lagen av Gud, är religiösa texter som bl.a. grundar sig på  

muslimernas heliga skrift koranen
6
 och profetens levnadsätt, sunna.

7
 Dessa religiösa texter 

ligger till grund för t.ex. länder som Syriens och Egyptens lagstiftning.
8
  

 

     Flera studier har konstaterat att islam idag är världens snabbast växande religion.
9
 Islam 

och den islamiska lagstiftningen är ganska främmande för bl.a. Sverige och allt fler länder har 

nu insett att de måste bekanta sig med sharialagstiftningen då exempelvis allt fler rättsfall 

kommer att tas upp i rätten.
10 

  Islam har sedan länge funnits i Sverige och muslimer har levt sida vid sida med alla andra 

utan några problem. Under de senaste åren har dock debatten om islam i Sverige och främst 

debatten om den muslimska kvinnan
11

 varit väldigt aktuell. I debatterna om den muslimska 

kvinnan diskuteras hennes ställning i relation till den muslimska mannen och hennes generella 

rättigheter samt om hon överhuvudtaget har några rättigheter.
12

 

     Många gånger dras paralleller mellan den muslimska kvinnan samt förtryck och oftast ses 

förtryck som en synonym till muslimsk kvinna. Kritikerna grundar oftast sina teser på att den 

muslimska kvinnan måste bära slöja och att den muslimska kvinnan är underordnad den 

muslimska mannen när det exempelvis gäller arvsfrågor. Inom islam ärver visserligen den 

muslimska kvinnan mindre än sin man, sin bror och sin far, men den logiska förklaringen till 

detta är att inom islam har mannen en finansiell förpliktelse gentemot sin familj.
13

 Det är 

                                                 
3
 Delar av avsnittet bygger på en promemoria som vi har författat. 

4
 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-22-Stor-

osakerhet-i-prognosen---EUs-agerande-avgorande.html, lydelse 2016-05-27.  
5
 Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 

s. 19. 
6
 Koranen är islams heliga skrift. Den består av profeten Muhammads uppenbarelser och innehåller Guds 

budskap, nedsänt till Muhammad genom ärkeängeln Gabriel, under en period av 23 år från och med 610. 
http://www.islamguiden.com/koranen.shtml#.Vv6ZCqSLTIU, lydelse 2016-04-01.  
7
 Sunna är profeten Muhammads levnadssätt, uttalanden och avgöranden. Se Sayed, Islam och arvsrätt i det 

mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, s. 23. 
8
 Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 

s. 20 ff. 
9
 http://www.islamguiden.com/islam.shtml#.V0jJ23MheIM, lydelse 2016-04-09. 

10
 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-

religion/,  lydelse 2016-04-09. 
11

 Med kvinna avses, både i den svenska arvsrätten och i den sunnitiska arvsrätten, både kvinnor och flickor. Vi 
har således inte avgränsat oss till att enbart titta på myndiga kvinnors arvsrättsliga förhållanden. 
12

 Sayed, SvJT  2015, s. 479. 
13

 Brattström och Sayed,  Juridisk Publikation 2/2013, s. 223.  

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen---EUs-agerande-avgorande.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen---EUs-agerande-avgorande.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sv.wikipedia.org/wiki/Profet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppenbarelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rke%C3%A4ngel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriel
http://www.islamguiden.com/koranen.shtml#.Vv6ZCqSLTIU
http://www.islamguiden.com/islam.shtml#.V0jJ23MheIM
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
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mannen som ska försörja familjen och därför anses det i enlighet med b.la. koranen att 

mannen har rätt till en större andel av arvet eftersom att han är försörjningspliktig.  

     Denna typ av rollfördelning kolliderar ofta med bilden som finns i Sverige. I Sverige ses 

både mannen och kvinnan som försörjningspliktiga och det finns hela tiden ett 

jämställdhetsperspektiv där mannen och kvinnan ska bidra med lika mycket till hushållet. 

  Med grund i det ovanstående faller det sig naturligt att frågor som rör islam och framför allt 

med fokus på kvinnan är aktuella i dagens samhällsdebatt, ur ett genusperspektiv, men också 

ur ett rättsligt perspektiv där b.la. domstolarna i framtiden kan antas komma att få allt fler fall 

att bedöma med bakgrund i sharia-rätten.  

      I denna uppsats kommer arvsrätten och mahr (brudpengen) att behandlas ur ett sunnitiskt
14

 

perspektiv. Tanken är att uppsatsen med hjälp av rättslig argumentation och fakta ska 

undersöka kvinnans ställning i kollisionerna mellan svensk arvsrätt och sunnitisk arvsrätt samt 

mellan mahr och svenska grundläggande rättsprinciper. Utifrån olika frågeställningar kommer 

vi, ur ett kvinnoperspektiv, att diskutera vad som sker när dessa lagstiftningar kolliderar på 

valda områden. Detta ska göras med bakgrund i synen på den sunnimuslimska kvinnan och 

föreställningen om hennes ställning inom islam.  

1.2 Problembakgrund 
”Den muslimska kvinnan är förtryckt” är ett uttryck som alltid kommer upp i diskussioner om 

den muslimska kvinnan, särskilt i media. Media diskuterar huruvida den muslimska kvinnan 

är förtryckt gällande hennes val av klädsel och huvudbonad, hennes ställning i familjen 

gentemot sina manliga familjemedlemmar och hennes rättigheter överlag. Dessa frågor har 

under de senaste åren diskuterats flitigt och ofta kommer alla andra än just muslimska kvinnor 

till tals, i frågor om den muslimska kvinnan.  

     Förutom de ovannämnda frågorna har det på senare tid även diskuterats huruvida den 

sunnitiska arvsrätten förtrycker den muslimska kvinnan. Frågan om varför kvinnan ärver 

mindre än mannen har även den varit uppe för diskussion. Utöver detta har också frågan om 

mahr, den islamiska motsvarigheten till det äldre svenska rättsinstitutet morgongåvan, 

diskuterats. Kritiker i form av advokater och professorer har diskuterat huruvida mahr-

överenskommelsen strider mot de grundläggande svenska rättsprinciperna eller inte. Samma 

kritiker har även diskuterat huruvida överenskommelsen strider mot ordre public eller inte.
15

 

  Sharia-rätten är mer än någonsin aktuell i dagens Sverige och samtidigt som det är en aktuell 

fråga och kampen om jämställdhet är viktig i den politiska debatten, kan det understrykas att 

den islamiska lagstiftningen i stora delar fortfarande är främmande för den svenska 

befolkningen och för den svenska rättsordningen.  

     ”Den muslimska kvinnan är förtryckt” är ett påstående som vi kommer att utreda och 

analysera under uppsatsens gång. Innebär den islamiska arvsrätten att den muslimska kvinnan 

blir orättvist behandlad?  

      Kritikernas argument är, menar vi, oftast baserade på bristen på kunskap och att dessa 

personer väljer att hänvisa till delar av koranen utan att veta dess innebörd. Vi kommer att 

                                                 
14

 Den muslimska befolkningen i Sverige delas in i sunnimuslimer respektive shiamuslimer. Se Sayed, Islam och 
arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, s. 70. 
15

 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-
religion/, lydelse 2016-05-27. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
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skriva om den muslimska kvinnan och hur hennes roll skiljer sig åt i mahr och vid arvsrätten 

men vi vill skriva så att läsaren förstår innebörden av den sunnitiska sharia-lagstiftningen. Vi 

vill genom bl.a. fakta informera läsaren om den riktiga innebörden av att vara en muslimsk 

kvinna med fokus på kvinnans arvsrättsliga förhållanden och mahr. Vår studie kommer att 

ställa den sunnitiska sharia-lagstiftningen mot den svenska i dessa frågor.  

1.3 Problemformulering  
Kan sunnitisk sharia-rätt rymmas inom ramarna för rättsprinciperna för svensk familjerätt 

avseende kvinnlig arvsrätt och mahr? 

1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att klargöra för de två kollisionerna som vi har avgränsat oss till, dvs. 

kollisionen mellan den sunnitiska arvsrätten och den svenska arvsrätten samt kollisionen 

mellan mahr och grundläggande svenska rättsprinciper. Att valet föll på just dessa 

ämnesområden har att göra med att båda är aktuella och för att det finns ett samband dem 

emellan. Vid en så kallad mahr muakhar (uppskjuten mahr) kan en arvsrättslig tvist uppstå 

vid den ena makens död. Om kvinnan efterlever mannen har hon rätt att göra anspråk på sin 

mahr hos arvingarna. Är det istället mannen som efterlever kvinnan kan kvinnans arvingar 

göra anspråk hos mannen på hennes mahr. Det handlar alltså i båda situationerna om 

fullbordande av mahr-avtalet.
16

  

     Vi hoppas kunna disponera det så att läsaren förstår syftet bakom den sunnitiska sharia-

rätten och bildar sig en egen uppfattning om islams syn på kvinnan på valda områden. Det 

som vi vill få fram är nämligen en annan synvinkel än det som nästan uteslutande alltid skrivs 

om den sunnimuslimska kvinnan.  

     För att uppnå syftet ska vi besvara problemformuleringen med hjälp av frågeställningarna 

nedan.    

1.5 Frågeställningar 

 Den sunnitiska arvsrätten bygger på olika rättsprinciper. Vi har valt att titta närmare 

på rättsprinciperna att män och kvinnor generellt sett ärver olika andelar, att 

särkullbarn inte är arvsberättigade efter fadern och att arv över religionsgränserna inte 

är tillåtet. På vilket sätt kolliderar dessa valda rättsprinciper med den svenska 

arvsrättens rättsprinciper?  

 Vad är mahr och vilka svårigheter ställs en svensk domstol inför vid tvister om mahr-

avtal? 

 Strider mahr-överenskommelsen mot grundläggande rättsprinciper inom svensk rätt? 

 Den svenska kvinnans och den sunnimuslimska kvinnans ställning i arvsfrågan – vad 

skiljer dessa åt juridiskt sett?  

1.6 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att granska ovanstående frågor ur ett sunnitiskt perspektiv. Vi har 

valt att granska just den sunnimuslimska kvinnans arvsrättsliga förhållanden samt mahr och 

                                                 
16

 Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 
s. 296 f.  
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inte den shiamuslimska
17

 kvinnans eftersom det inte finns utrymme att granska båda. Mosa 

Sayeds avhandling som berör densamma utgör dessutom en central del av uppsatsens 

material. Den sunnitiska inriktningen är också inriktningen med flest muslimska anhängare.
18

 

     En annan avgränsning rör den första frågeställningen där vi har avgränsat oss till att 

granska tre av rättsprinciperna som den sunnitiska arvsrätten bygger på och som kolliderar 

med den svenska arvsrättens rättsprinciper. Givetvis finns det fler än dessa tre rättsprinciper, 

men med hänsyn till uppsatsens omfattning har en avgränsning varit nödvändig och vi har 

valt, de i vårt tycke, mest intressanta och aktuella rättsprinciperna. 

     Ytterligare en avgränsning är att vi har bestämt oss för att enbart undersöka kollisionerna 

som uppstår i samband med den sunnitiska arvsrätten och den svenska arvsrätten samt mellan 

mahr och svenska rättsprinciper, och har således valt bort frågor som rör vårdnadstvister, 

skilsmässa och polygami, med hänsyn till uppsatsens omfattning och tiden vi har på oss att 

slutföra arbetet. Vi har vägt djup mot ytlighet och funnit att vi hellre vi ha ett djup i frågorna 

vi granskar, även om det innebär att vi redogör för enbart två rättsområden, dvs. den 

sunnitiska kvinnans arvsrätt samt mahr.           

1.7 Rättsdogmatisk metod 
 För att utreda huruvida det uppstår en kollision mellan kvinnors ställning i svensk rätt och 

sunnitisk sharia-rätt har den rättsdogmatiska- samt den komparativa juridiska metoden 

använts. 

     Inledningsvis om den rättsdogmatiska metoden kan det konstateras att det inte är helt 

oproblematiskt att beskriva vad metoden innebär, eftersom att den kan framstå som otydlig. 

Trots otydligheten kan det sägas att den rättsdogmatiska metodens syfte är att tolka och 

organisera gällande rätt. Med gällande rätt menas att med hjälp av allmän juridisk 

argumentation nå fram till det som kan betecknas som gällande rätt. Tanken är att lösa ett 

problem med hjälp av vissa rättsregler.
19

 Rättsdogmatiken bestäms bl.a. av sin metod och av 

sitt material och rättskällorna används i enlighet med rättskällehierarkin. Metoden som sådan 

går alltså ut på att med hjälp av rättskällehierarkin, få fram gällande rätt. 

     Att rättskällor i enlighet med rättskälleläran har använts innebär att det material som 

använts är allmänt accepterade rättskällor, såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt den 

rättsvetenskapliga litteraturen. Dessa rättskällor är auktoritets-bundna, vilket innebär att de 

bör behandlas i en viss ordning. Lagar och andra författningar är den rättskälla som först ska 

beaktas.
20

  

     Det talas om tre tolkningar av tre olika professorer när det gäller den rättsdogmatiska 

metoden. Aleksander Peczenik, professor i allmän rättslära, beskriver metoden främst utifrån 

                                                 
17

 Det finns inte utrymme i uppsatsen att diskutera skillnaderna mellan båda inriktningarnas syn på arvsrätten 
och mahr. Det kan dock nämnas att den största skillnaden avseende arvsrätten gäller kvinnans arvsrätt. Den 
shiitiska arvsrätten är mer generös gällande kvinnans arvslott. Detta beror på att shiiterna till skillnad från 
sunniterna inte tolkar koranen som hindrande utan menar att den medför en ny arvsordning. Den shiitiska 
arvsrätten gör ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga släktskapsled. Se Anderson, International and 
Comparative Law Quarterly 1955, s. 351. När det gäller mahr finns det ingen lägsta gräns hos shiiterna. Se 
Sayed, Juridisk publikation 2/2010, s. 212. 
18

 Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 
s. 70 f.  
19

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 30.  
20

 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 9 ff. 
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ett skall-, bör- och får tänk. Han menar att rättskällorna delas upp i tänket där lagstiftning, 

andra föreskrifter och sedvanerättsliga regler skall följas. Prejudikat samt förarbeten bör följas 

och slutligen får rättsvetenskaplig doktrin och domstolsavgöranden följas. Som ovan nämnts 

är rättskällorna auktoritets-bundna och Peczenik syftar just på dessa när han beskriver hur 

rättskällorna ska, bör och får följas.
21

  

     Vi har använt oss av Peczeniks tolkning både i den svenska- och sunnitiska arvsrätten samt 

på mahr-frågan. I den svenska arvsrätten har vi först tagit hänsyn till lagar och successivt 

uttömt rättskällorna utifrån rättskällehierarkin. I den sunnitiska rätten finns också en 

motsvarighet till en hierarki mellan rättskällorna. Visserligen finns inte samma rättskällor som 

i den svenska rättsordningen, dock kan paralleller dras till Peczeniks skall, bör och får tänk. 

De huvudsakliga källorna är fyra till antalet och först kommer koranen, sedan sunna, 

enhällighet och slutligen analogi.
22

  

     Koranen kommer först i hierarkin och i enlighet med Peczeniks tolkning utgör den en 

skall-källa. Anledningen till varför koranen har ett så högt värde är för att den grundar sig i 

Guds ord och trots att islam funnits i många år är orden eller innehållet helt oförändrat. Näst i 

hierarkin kommer sunna som är ett komplement till koranen. Sunna kan sägas vara sharia-

lagarnas lagkommentar. Den klargör, tolkar och detaljerar koranens innehåll. Själva ordet 

sunna åsyftar profeten Muhammads ord, handlingar och vad han godkände under sin livstid.
23

 

Båda källorna är bindande och därmed odiskutabla.  

     Ulama, även kallat de lärda, är de som besitter kunskap inom islam. Det är religiöst lärda 

personer som kan mycket om både islam och sharia-lagarna. Den tredje rättskällan, 

enhällighet, utgår just från de lärda och åsyftar en religiös dom där de lärda har dömt 

utgången och sådana domar är därför bindande. I en sådan dom anses de lärda ha nått sin åsikt 

genom en enhällighet som är obestridlig. En sådan dom utgör också en skall källa i och med 

att den är bindande. Det finns även en tveksam enhällighet och med det menas att alla lärda 

inte har kommit överens eller att några lärda inte har deltagit i bedömningen. Denna 

bedömning är därför inte av bindande karaktär men kan dock ses som en vägledning, precis 

som en prejudicerande dom i Sverige som inte är juridiskt bindande, men utgör en vägledning 

för domstolarna.
24

  

     Med analogi i sharialagarna menas att det dras en parallell mellan en ny händelse och en 

redan befintlig händelse. Dessa händelser ska dessutom stå med i sharialagarna och ett 

exempel på detta är reglerna om alkohol. Alkoholen är förbjuden inom islam, vilket står 

reglerat i koranen och sunna. Allt som förstör kroppen är förbjudet för alla muslimer och 

droger faller under den kategorin. Ett exempel på analogi är just droger, då det i samband med 

koranens uppenbarelse inte existerade liknande droger som det gör idag. Men i och med att 

samhället hela tiden utvecklas och allt nyare droger tillkommer, görs istället en analogi. I 

dagsläget kan det sägas att både kokain och heroin blivit förbjudna med hjälp av just 

analogi.
25

 Sett till Peczeniks tänk, kan det sägas att den tveksamma enhälligheten utgör både 

en bör- och får källa.  

                                                 
21

 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 9 ff. 
22

 http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia, lydelse 2016-05-27. 
23

  http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia, lydelse 2016-05-27. 
24

 http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia, lydelse 2016-05-27. 
25

 http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia, lydelse 2016-05-27. 

http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia
http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia
http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia
http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia
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     Utöver Peczeniks tolkning av metoden har vi även utgått från Jan Kleinemans tolkning. 

Kleineman menar att rättsdogmatikens syfte är att lösa ett rättsligt problem genom att söka 

svar på problemen i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.
26

 Det rättsliga problemet i 

vår uppsats har huvudsakligen varit det rättsliga problemet som de svenska domstolarna ställs 

inför vid familjerättsliga tvister av sunnitisk karaktär.  

     Vidare har vi även gått in på Claes Sandgrens beskrivning av metoden som går ut på att 

reglera vad som är godtagbar argumentation inom den gällande rättens ramar.
27

 Våra rättsliga 

argument och övrig argumentation bygger på gällande rätt i svensk- respektive sunnitisk rätt. 

Detta innebär med andra ord att våra argument bygger på rättskällorna i de olika 

rättsordningarna.   

     Sammanfattningsvis kan det sägas att vi har använt oss av alla tre tolkningarna av 

rättskälleläran. Detta främst för att vi tycker att dessa inte ska ses som tre separata tolkningar, 

utan att de istället ska ses som tre tolkningar som kompletterar varandra.    

1.7.1 Komparativ juridisk metod  

Utöver den rättsdogmatiska metoden har den komparativa juridiska metoden använts. Den har 

tillämpats när det svenska rättssystemet har jämförts med den sunnitiska sharia-rätten som 

rättssystem.
28

  

     En rättsvetenskaplig studie blir komparativ till sin karaktär först när syftet med studien är 

att redogöra för och eventuellt bearbeta likheter och skillnader mellan två olika rättsordningar. 

Det finns därför ett krav på att likheter och eventuella skillnader ställs mot varandra i de olika 

rättsordningarna.
29

 

     Michael Bogdan menar att en komparativ metod måste grundas på olika rättsordningars 

regler, som reglerar samma område. Han menar att reglerna i de olika rättsordningarna ska 

lösa samma problem. Först då kan man göra en riktig jämförelse, menar Bogdan.
30

  

     Den komparativen metodens syfte är att jämföra olika rättssystem. Enligt Bogdan innebär 

det att en jämförelse inte kan göras mellan länders rättssystem hur som helst, det gäller helt 

enkelt att jämföra område för område.
31

 I vår uppsats har vi först behandlat den svenska 

arvsrätten och sedan den sunnitiska arvsrätten. Efter att ha förklarat och redogjort för vad det 

är som gäller i de olika rättsordningarna har vi gjort en jämförelse. Den komparativa metoden 

blir därför tillämplig, då vi jämför samma rättsområde i två helt olika rättsordningar.  

     Vad gäller mahr-delen finns det i dagsläget ingen direkt motsvarighet till denna i svensk 

rätt, dock kommer vi längre fram att diskutera om det ändå kan dras en parallell till en 

befintlig bestämmelse inom svensk rätt. Således blir Bogdans tolkning av metoden inte direkt 

tillämplig på mahr-delen. Det är av vikt att konstatera att det görs en jämförelse mellan mahr 

och de svenska grundläggande rättsprinciperna. Dock utgör inte dessa en motsvarighet till 

mahr, därför blir den komparativa metoden inte tillämplig på denna fråga. Mahr-avsnitten blir 

därför av rättdogmatisk karaktär. 

                                                 
26

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
27

 Sandgren, Tidskrift for Rettsvitenskap, TfR, s. 649 ff. 
28

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18 ff. 
29

  Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18 ff. 
30

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18 ff. 
31 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18 ff. 
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     Som tolkningsmetod har vi använt den rättsdogmatiska metoden i viss utsträckning men 

även den komparativa metoden, då vi jämfört och dragit paralleller mellan den sunnitiska 

arvsrätten och den svenska.   

 

1.7.2 Genus som  förklaringsmodell  

Vi har inte tillämpat en genusrättsvetenskaplig metod då den i stora drag går ut på att inte 

fastställa gällande rätt, utan att istället ifrågasätta inbillningen om gällande rätt.
32

 Som nämnts 

bygger uppsatsen på just gällande rätt. Vi har därför istället använt oss av genus som en 

förklaringsmodell. Syftet med uppsatsen är bl.a. är att redogöra för två kollisioner, med 

kvinnan i fokus. Hela uppsatsen ämnar till att jämföra kvinnans ställning och hennes roll i 

valda kollisioner.  

1.8 Material 
Det material som har använts är det som återfinns i de allmänt accepterade rättskällorna, dvs. 

lag, förarbeten, praxis och doktrin, enligt Peczeniks rättskällelära.  

     I den arvsrättsliga-delen har huvudsakligen den svenska ärvdabalken (1958:637) (ÄB)  

använts för att se hur svensk rätt reglerar arv. För den sunnitiska sharia-rätten som b.la. 

bygger på koranen, har det som källa använts verser från koranen som reglerar 

arvsfördelningen och mahr. Utöver koranverser har vi använt oss av Mosa Sayeds avhandling 

Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och 

jämförande studie, och olika juridiska publikationer. Sayed är den som genom sin avhandling 

mest ingående har behandlat och jämfört svensk rätt och sunnitisk sharia-rätt på arvsfrågan. 

Han har dessutom behandlat mahr-frågan i en artikel författad tillsammans med Margareta 

Brattström, vid namn Behandling av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt. Sayed 

har varit en av få som tagit upp den sunnitiska sharia-rätten och jämfört den med den svenska 

rätten. Han har i sin avhandling som bl.a. berör religiös arvsrätt, klargjort att svensk domstol 

kommer att få allt fler tvister av islamisk karaktär. Han menar därför att frågorna måste 

diskuteras.
33

 

     I mahr-delen har Sayed haft fortsatt inflytande vid material-inhämtningen. Utöver ovan 

nämnda rättskällor har vi i denna del främst använt oss av två rättsfall, RH 1993:116 och RH 

2005:66. Dessa rättsfall har varit de mest uppmärksammade mahr-fallen i Sverige eftersom att 

svensk domstol dömde i enlighet med islamisk lagstiftning i båda fallen.
34

 

     Tillförlitligheten i använt material är bra, tycker vi. För den svenska arvsrätten har vi 

främst utgått från ÄB och lagstiftningar rankas högst upp (eller näst högst upp) i 

rättskällehierarkin.
35

 Därutöver har förarbeten, rättsfall och doktrin använts. Även dessa 

material är trovärdiga sett till rättskällehierarkin. I delarna om den sunnitiska arvsrätten har 

främst koranverser använts. Koranen är islams primära rättskälla och är således trovärdig. 

Sayeds avhandling har även den varit en central del i främst den sunnitiska arvsrätten men 

också vad gäller mahr. Även om det är en avhandling som ju hör till doktrin som i sin tur är 

                                                 
32 Svensson, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 301. 
33 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-
religion/, lydelse 2016-05-13. 
34 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-
religion/, lydelse 2016-05-13. 
35

 Zetterström, Juridiken och dess arbetssätt – En introduktion, s. 59. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-6-2010-Argang-76/Ratt-och-religion/
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lägst rankad i rättskälleläran, tycker vi att den är trovärdig då den främst utgår från koranen 

och sunna. Sayeds avhandling är som redan nämnts den enda nutida avhandlingen som bl.a. 

omfattande behandlar den sunnitiska arvsrätten, vilket innebär att det inte är möjligt att 

jämföra avhandlingens trovärdighet med ett annat liknande verk. 

     När det gäller använt material för mahr kan det understrykas att då det inte finns någon 

svensk lag som direkt reglerar mahr, har vi varit tvungna att använda rättsfall och doktrin, 

även om de är lågt rankade i rättskällehierarkin. Sayed har dock problematiserat mahr-frågan i 

ljuset av fyra kvalifikationslösningar (se avsnitt 5.3) och där tar han upp Lagen (1937:81) om 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) som numera är upphävd och Lagen 

(1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden (LIMF). Även om det finns en aktuell lag som kan tillämpas i 

mahr-tvister har vi varit tvungna att använda oss av rättsfall och doktrin då det är där mest 

information har kunnat hittas. 

    Vi är medvetna om att internet-källor inte har en hög auktoritet men när det gäller den 

sunnitiska sharia-rätten har det varit nödvändigt att använda sådana. De islamiska hemsidorna 

som använts betraktas tillförlitliga och följs av många muslimer. Detta beror på att det är lärda 

som är kunniga inom islam som står bakom informationen. När det gäller de svenska 

hemsidorna har vi försökt att använda dessa så lite som möjligt.    

1.9 Disposition   
Vad gäller uppsatsens disposition kommer efter inledningskapitlet, feminism och genusteori 

att beskrivas generellt, dvs. att den svenska genusmodellen bygger på ett typiskt liberalt 

perspektiv med jämställda parter. Stämmer detta överens med den sunnitiska sharia-rättens 

syn på kvinnan? Vi kommer att beskriva det hela ur ett postkolonialt perspektiv.   

     De tredje och fjärde kapitlen kommer att bestå av en beskrivning av arvsrätten. I det tredje 

kapitlet beskrivs den svenska arvsrätten, dvs. de rättsprinciper som den moderna svenska 

arvsrätten bygger på. Det ska även ges en historisk bakgrundsförklaring till hur den svenska 

kvinnans arvsrätt har sett ut genom historien. 

     Det fjärde kapitlet ägnas inledningsvis dels åt en historisk bakgrund, dels åt en kort 

beskrivning av den sunnitiska arvsrätten, dvs. vilka rättsprinciper den bygger på, hur 

arvsfördelningen ser ut där och varför den ser ut som den gör.  

     Uppsatsens femte kapitel behandlar mahr. Där kommer det att beskrivas vad mahr är, vilka 

islamiska rättskällor den har stöd i och hur mahr-avtal bedöms enligt svensk rätt m.m. För att 

belysa problematiken närmare kommer vi att titta på rättsfall som berör just mahr och se hur 

de svenska domstolarna har dömt i dessa. 

     Uppsatsens sjätte kapitel ägnas åt en analys av de teoretiska kapitlen där vi bl.a. kommer 

att ställa den svenska arvsrätten och den sunnitiska arvsrätten mot varandra och jämföra dem. 

Därutöver kommer rättsfallen som tas upp att analyseras närmare, där deras prejudikatvärden 

och vilken betydelse de har haft för svensk rätt kommer att diskuteras. Kapitlet mynnar i 

kapitel sju där slutsatserna kommer att tas upp.  

     Kapitel åtta utgör uppsatsens sista kapitel och ägnas åt avslutande reflektioner. Kapitlet 

består bl.a. av egna åsikter och de lege ferenda tankar.
36

 

                                                 
36

 De lege ferenda innebär hur lag bör utformas. https://lagen.nu/begrepp/De_lege_ferenda, lydelse 2016-05-
21. 

https://lagen.nu/begrepp/De_lege_ferenda
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2. Genusteori – generellt   

2.1 Inledning  
Trots att denna uppsats egentliga fokus inte innebär en redogörelse för olika feministiska 

teorier och genusteorier, vill vi ändå beskriva just genusteori övergripande då vi tycker att det 

är viktigt som ett perspektiv. 

     Feminism, feministiskt initiativ (Fi) och all denna på senare tid uppståndelse kring 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Var och hur började allt? Medan feminism i 

västvärlden har blivit något av en självklarhet, ses den i de muslimska länderna fortfarande 

som något främmande och något som väcker många känslor. På senare tid har ”fenomenet” 

islamisk feminism blivit allt vanligare, men existerar den verkligen och vad går den i så fall ut 

på? 

      I detta avsnitt ämnar vi generellt och i korta drag att beskriva genusteori då det är från ett 

kvinnoperspektiv vi redogör för problematiken i uppsatsen. 

2.2 Historisk bakgrund m.m.  
I Sverige blev ordet feminism välkänt under 1900-talet.

37
 Feminism utgör ett spektrum av 

ideologiska teorier, det finns allt ifrån ett liberalt-, marxistiskt- till ett radikalfeministiskt 

perspektiv, med flera.
38

 Som teori går feminism ut på att belysa problematiken som uppstår 

när kvinnor utesluts från samhället, vilket anses strida mot grundläggande demokratiska 

värden, bl.a. allas lika värde. Feministisk teori kritiserar samhällen där män har bättre 

förmåner och mer makt än kvinnor.
39

 

2.3 Kort om genusteori 
Begreppen kön och genus innebär att problematisera och ifrågasätta att män och kvinnor har 

olika roller, olika intressen och egenskaper, att de förväntas se ut på ett visst sätt samt att de 

har olika mycket makt och inflytande och även bemöts olika beroende på om de är man eller 

kvinna. Kön och genus skiljer mellan det biologiska könet och det sociala könet, där kön 

utgör det biologiska könet och genus utgör det sociala könet. Det som skapar uppfattningen 

om kön är de normer och föreställningar som finns, dvs. hur omgivningen förväntar det ena 

eller det andra könet att vara och att se ut.
40

 

     Genusforskningen kännetecknas av en mängd olika teoretiska inriktningar där den 

gemensamma nämnaren är att problematisera och låsa upp stereotypa föreställningar om 

kön.
41

 Feminismen har alltså medfört till att skapa en kritik mot samhällets syn på kön. Det 

råder en särbehandling mellan könen som oftast är till nackdel för kvinnorna. Att inse denna 

problematik och att kön spelar en roll för människors position i samhället, är viktigt.
42

 

     I Sverige introducerades genusbegreppet av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet har 

sitt ursprung i engelskans gender som betyder det kulturellt gjorda könet. Hirdman 

presenterade även genussystemet som ett sätt att förklara den ordningsstruktur av systematisk 

                                                 
37

 Gemzöe (2002), Feminism, s. 11. 
38

 Abbott och Wallance, Introduktion till sociologi – Feministiska perspektiv, s. 44 ff., Bryson, Feminist political 
theory – an introduction, s. 1 ff. samt Gemzöe (2002), Feminism, s. 30 ff. 
39

 Bryson, Feminist political theory - an introduction, s. 1.  
40

 Gemzöe (2014), Feminism, s. 82 ff.  
41

 Lykke, Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, s. 9 och 59.  
42

 Gemzöe (2014), Feminism, s. 80. 
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karaktär som kön befinnes i. Hon menar att om människor ordnas i genus så utgör det också 

grunden för de politiska, sociala och ekonomiska ordningarna.
43

 

2.4 Kort om liberalfeminism  
Som tidigare nämnts finns det många olika feministiska teorier, men vi har valt att beskriva 

just liberalfeminismen närmare eftersom den svenska genusmodellen bygger på ett typiskt 

liberalt perspektiv.
44

  

     Liberalfeminismen är det första feministiska perspektivet som infördes. Medan den 

klassiska liberalismen öppnade upp för att öka individers frihet, strävade liberalfeminismen 

efter att öka kvinnors frihet i synnerhet.
45

 Liberalfeminismen förespråkade rätt till utbildning, 

rätt till politiska- och juridiska rättigheter, att kvinnor skulle få samma rättigheter som 

männen helt enkelt.
46

 Det som de liberala feministerna ville mest av allt var att kvinnor skulle 

få komma ut ur sina hem, den så kallade privata sfären, och istället bli en del av det offentliga 

livet.
47

 De liberala feministerna betonade också att kvinnor är och kan vara lika rationella som 

männen, vilket också innebär att kvinnor är jämställda med män. Om detta negligerades fick 

det som påföljd att det ansågs strida mot det demokratiska samhället som människorna 

försökte bilda.
48

 

2.5 Islamisk feminism i korta drag 
I många muslimska länder pågår det en kamp om frigörelse där olika grupper och föreningar 

vill stärka kvinnors rättigheter. Denna kamp tar sig olika former och det finns olika 

uppfattningar angående om den kan sägas likna västvärldens feministrörelser eller inte. Det 

som däremot är säkert är att det saknas en enhetlig bild av en så kallad kvinnorörelse inom 

islam, utan kvinnorna i de muslimska länderna kämpar och anpassar sig efter möjligheterna i 

sina länder. Vissa är mer framgångsrika än andra. I t.ex. Iran och Afghanistan förbättras 

kvinnornas situation, om än sakta, till skillnad från de mer europeiskt orienterade länderna så 

som Algeriet och Marocko t.ex.
49

 

     Gällande synen på kvinnorörelserna i väst går åsikterna isär. Det finns några starka grupper 

som t.ex. afghanska RAWA och några få feminister som arbetar tillsammans med kvinnor i 

väst. Samtidigt finns det grupper som tar avstånd från kvinnorörelserna i västvärlden.
50

 

2.6 Postkolonialt perspektiv
51

  
Postkolonialismen i sig är väldigt omfattande och nyanserad. Som det framgår av namnet 

utgör kolonialismen en central del inom postkolonial teori. Även om själva kolonialismen 

som era är förbi så har den än idag inflytande enligt de postkoloniala tänkarna.
52

 Att 
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 Hirdman, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 3, 1988, s. 50 f. 
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 Gemzöe (2014), Feminism, s. 33 ff.  
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 Gemzöe (2002), Feminism, s. 32 f. 
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 Bryson, Feminist political theory – an introduction, s. 28 f. 
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 Bryson, Feminist political theory – an introduction, s. 28 f. och Gemzöe (2002), Feminism, s. 31. 
48

 Bryson, Feminist political theory – an introduction, s. 28 ff. och Gemzöe (2002), Feminism, s. 31 ff.  
49

 Lindeborg, Kvinna i islam, s. 27. 
50

 Lindeborg, Kvinna i islam, s. 28. 
51

 Se avsnitt 6.1-6.1.2 för närmare diskussion kring det postkoloniala perspektivet och analys utifrån det. 
52

 Thörn, Globaliseringens dimensioner: nationalstat, välfärdssamhälle, demokrati och sociala rörelser, s. 20 ff., 
Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält, s. 45 ff. samt de los Reyes och 
Mulinari, Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, s. 23 ff. 
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postkolonialismens inflytande består än idag har sin utgång i att västerlandets exploatering av 

andra världsdelar har satt sina spår och att påföljderna av detta är många och klara. Det finns 

exempelvis fortfarande systematiska under- och överordningsrelationer mellan väst och 

syd/öst där konsekvenserna ter sig i form av geografiska orättvisor. En central del inom det 

postkoloniala fältet är att ifrågasätta den traditionella verklighetsbeskrivningen och den 

dominerande västerländska kunskapsproduktionen.
53

 

3. Den svenska arvsrätten  

3.1 Inledning  
Dödsfall är en tragedi som människan inte kan undvika. Förutom sorgen som de efterlevande 

måste bearbeta är det också en mängd andra saker i samband med dödsfallet som måste 

klargöras. I samband med ett dödsfall efterlämnar personen i fråga oftast olika betydenheter 

som på ett eller annat sätt måste avslutas. Egendomen som efterlämnas ska tas hand om, 

fordringar ska krävas in, eventuella skulder ska betalas och egendomen ska avskiljas från 

efterlevande make eller sambo.
54

 När detta är gjort ska det som blir kvar, även benämnt 

kvarlåtenskapen, fördelas bland de efterlevande. De regler som behandlar dessa frågor kallas 

successionsrätt. I det svenska rättssystemet finns huvudsakligen två successionsformer: arv 

och testamente. Reglerna om dessa återfinns i ÄB.
55

   

     I detta kapitel kommer den svenska arvsrätten att beskrivas, dvs. de rättsprinciper som den 

moderna svenska arvsrätten bygger på. Vidare kommer det att beskrivas hur arvsordningen 

har sett ut genom historiens gång med fokus på dagens arvsordning. Det ska även ges en 

historisk bakgrundsförklaring till hur den svenska kvinnans arvsrätt har sett ut genom 

historien.  

3.2 Historisk tillbakablick 

3.2.1 Lika arvsrätt  

Vägen till en jämställd arvslagstiftning har varit lång. Det var inte förrän år 1845 som lika 

arvsrätt för män och kvinnor infördes i Sverige.
56

 Innan den jämställda lagstiftningen kom till 

stånd skiljde lagen mellan könen. Det fanns en stadslag och en landslag och i enlighet med 

landslagen ärvde kvinnan 1/3 och mannen ärvde de resterande 2/3.
57

 Det såg även olika ut 

beroende på var i landet man var bosatt.
58

 

3.2.2 Historisk bakgrund  

I svensk lag har det under åren kunnat utläsas tre olika intressen som uppstår vid fördelningen 

av kvarlåtenskap.
59

 Det första intresset är barnens intresse av att få ta del av sina föräldrars 

egendom. Det andra intresset är efterlevande make eller makas intresse av att få ta del av 

kvarlåtenskapen. Den efterlevande maken eller makan har som intresse att bibehålla sin 

                                                 
53

 Landström (red.), Postkoloniala texter, s. 11 ff. 
54

 Brattström och Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 15.  
55

 Olsson, Rother-Schurren och Schuldt, Familjejuridik, s. 87.   
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 Prop. 1995/96:153 s. 4. 
57

 Brattström och Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 19. 
58

 Prop. 1995/96:153 s. 4.  
59

 Olsson, Rother-Schurren och Schuldt, Familjejuridik, s. 89.   
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vardag så gott det går, vilket innebär att personen i fråga vill bibehålla sitt hem och kunna 

vara ekonomiskt stabil efter sin respektives bortgång. Det tredje och sista intresset är 

arvlåtarens intresse att själv förfoga över sin egendom. Dessa tre olika och ofta motarbetande 

intressen har under historiens gång kunnat utläsas i lagstiftningen och har vid olika tidpunkter 

vägt olika tungt i lagstiftarens ögon.
60

 

     Lagstiftaren har under åren haft för avsikt att skydda barnen efter deras förälders 

bortgång.
61

 Under senare år har lagstiftaren dock skiftat fokus en aning och tagit make eller 

makas intresse i beaktande. Make eller makas intresse att bibehålla det gemensamma 

hushållet har därför stått i fokus. Sett till arvslagstiftningen idag kan det konstateras att 

lagstiftaren inte enbart försökt gynna något av de tre ovan nämnda intressena, utan lagstiftaren 

har försökt att gynna alla tre.
62

 

     De allra första reglerna som reglerade arv hade sitt ursprung i ett samhälle där jordägandet 

var avgörande för personernas ekonomiska och sociala ställning. I och med att jordägandet 

var bundet till släkten var det en självklarhet att släkten var den som skulle ärva.
63

 

     I de gamla lagstiftningarna kan det utläsas rättsprinciper som fortfarande styr dagens 

svenska arvsrätt. En sådan princip är parentelprincipen, vilken innebär att den avlidnas 

arvingar delas in i olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Principen som fortfarande 

utgör en grundprincip inom svensk arvsrätt återfanns först i Svealagarna. En annan princip 

som inte finns i dagens svenska arvsrätt men som fanns i den äldre arvsrätten, Götalagarna, 

var gradualprincipen. Gradualprincipen innebar att den som stod först i arvsordningen tog 

hela arvet. Principen grundade sig inte på att arvet skulle fördelas rättvist utan syftet var 

istället att inte splittra boet i allt för många delar.
64

 

     En annan princip som stadgades i den äldre lagstiftningen var att barn födda utanför 

äktenskap inte fick ärva. Barn födda utanför äktenskap benämns idag särkullbarn och har 

enligt 3:9 ÄB rätt till arv. Anledningen till varför särkullbarn inte fick ärva var för att kyrkan 

hade ett stark inflytande. Barn födda utanför äktenskap var ogillade av kyrkan och i och med 

kyrkans starka inflytande ansågs att de inte hade rätt att ärva sina föräldrar. Frågan kom dock 

upp till kamp och det skulle visa sig vara en lång kamp innan särkullbarn skulle få sin rätt till 

arv.
65

  

3.3 Barnens arvsrätt  
Till en början diskuterades att det biologiska släktskapet var en nödvändig förutsättning för 

arvsrätt. Under hela 1700- och 1800-talen var det arvsrättsliga syftet att arvet skulle fördelas 

inom familjen och släkten. När det senare konstaterats att det biologiska släktskapet var av 

stor vikt tilldelades särkullbarn samma arvsrätt som barn födda inom äktenskap.
66

 

                                                 
60

 Olsson, Rother-Schurren och Schuldt, Familjejuridik, s. 105. 
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      Nu när barn födda utanför äktenskap hade rätt att ärva sin mor, borde de då inte få rätt att 

ärva sin far också? Tanken bakom denna diskussion grundade sig i att samhället hade blivit 

allt mer jämställt.
67

 

     År 1915 kom det ett betänkande som stadgade att det inte räckte med biologiskt släktskap 

utan att det också skulle finnas social samhörighet mellan arvlåtaren och arvtagaren. I 

betänkandet stadgades det att en social samhörighet kunde utläsas i en mor- och barn relation 

medan en sådan inte existerade i en far- och barn relation gällande barn födda utanför 

äktenskap.
68

 

     År 1928 infördes en ny arvslag, dock gällde samma bestämmelser som innan vad gäller 

barn födda utanför äktenskapet. Det som tillkom i den nya lagstiftningen var den så kallade 

arvsförklaringen som innebar att fadern fick en möjlighet att avge en förklaring om att barnet 

skulle ha samma rätt till arv efter honom som hans barn inom äktenskapet. Dock innebar 

denna förklaring inte att barnet hade rätt att ärva faderns släkt. Det infördes även ett 

laglottskydd som innebar ett skydd för bröstarvingarnas arvsrätt mot att arvlåtaren försökte 

kringgå deras laglott genom att låta bortgiva sin egendom medan han eller hon levde. Tidigare 

saknades ett sådant skydd och det är ett viktigt skydd enligt lagstiftaren som finns kvar än 

idag i ÄB:s bestämmelser.
69

  

     1958 tillkom ÄB och ersatte de fyra tidigare lagarna, nämligen lagen om arv, lagen om 

testamente, lagen om arvsavtal samt lagen om boutredning och arvskifte. I det arbete som 

föregick utformandet av denna lag, utreddes de utomäktenskapliga barnens ställning särskilt 

noga. Utredarna föreslog att biologiskt släktskap skulle vara ensam grund för arvsrätten, 

vilket innebar att de barn som fötts utanför äktenskapet skulle komma att likställas med barn 

som fötts inom äktenskapet när det gällde rätten till arv.
70

 

3.4 Makes arvsrätt  
I äldre svensk rätt hade maken rätt till ett minimibelopp som motsvarade dagens 

basbeloppsregel.
71

 Morgongåvan var ett ytterligare skydd som en barnlös efterlevande hustru 

mottog på morgonen efter bröllopet. Gåvan kunde bestå både av lös- eller fast egendom och 

var avsedd som änkeförsörjning. Egendomen var kvinnans enskilda och tanken var att gåvan 

skulle överföras till kvinnan i samband med makens bortgång.
72

 

     Då giftomålsbalken infördes år 1921 togs morgongåvan bort och ersattes av en arvsrätt för 

den efterlevande maken i de fall då maken och den avlidne inte hade några gemensamma 

barn. Den nya bestämmelsen innebar att den efterlevande maken fick rätt till halva det 

gemensamma boet som giftorättsandel. Dessutom fick den efterlevande maken rätt till hälften 

av den avlidnes kvarlåtenskap.
73

  

     Enligt den nya arvslagen fick den efterlevande maken ärva hela den avlidna makens 

kvarlåtenskap om den avlidne maken saknade arvsberättigade barn. I de fall då den avlidna 

maken efterlämnade barn ärvde dock barnen all kvarlåtenskap, medan den efterlevande 
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maken skyddades ekonomiskt av en rätt till underhåll från barnen och av giftorätten. 

Giftorätten innebar bl.a. att den efterlevande maken ärvde hälften av det gemensamma 

giftorättsgodset som makarna hade ägt var för sig medan de båda var i livet. Den efterlevande 

maken var dock alltid berättigad att få giftorättsgods till ett värde av minst 6000 kronor. Syftet 

med 6000-kronorsregeln var att skydda den efterlevande maken mot splittring av hemmet i 

flera mindre dödsbon.
74

  

     Det skulle dröja ända tills dagens ÄB som infördes år 1987 innan den efterlevande maken 

fick rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap före deras gemensamma barn. 1987 års 

familjerättsreform, som i stora drag fortfarande gäller, innebar att makarnas gemensamma 

barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de kan få ut sitt arv efter någon av dem, 

enligt 3:1 ÄB.   

3.5 Testamente  
Testamente kommer ursprungligen från den romerska rätten och tanken var att arvlåtarens 

vilja skulle gå före arvsordningen.
75

 Generellt har svensk testamentsrätt speglat det romerska 

synsättet genom historien. Svensk rätt bygger på uppfattningen att blodsband är 

utgångspunkten vid fördelning av kvarlåtenskap. Detta synsätt utesluter inte att man ändå 

accepterar testamentsrätten och arvsordningen kan därigenom åsidosättas genom arvlåtarens 

vilja. Om den avlidne inte har upprättat ett testamente är detta att se som att denne vill fördela 

sin kvarlåtenskap i enlighet med lagstiftningen.
76

  

    Redan på 1200-talet infördes med stöd av kyrkan en möjlighet i svensk rätt att testamentera 

bort sin egendom. Idén om testamente stred dock mot den allmänna uppfattningen om att 

jorden tillhörde släkten. Detta ledde till att testamentsrätten utvecklades mycket långsamt i 

svensk rätt. Släktens skydd av egendomen var av prioritet och därav utvecklades skyddsregler 

tidigt. Därmed tillkom parallella system för att skydda släktens rätt till jord och med det 

möjlighet till försörjning. På landsbygden infördes ett arvssystem som innebar att arvlåtaren 

endast kunde testamentera bort en liten andel av kvarlåtenskapen, medan den som bodde i 

staden kunde testamentera bort en betydligt större andel av sin egendom, såvida inte den 

avlidne hade barn, då krävdes det även samtycke från barnet.
77

 

     År 1686 kom testamentsstadgan, den första generella lagen om testamente. Lagen innehöll 

fortfarande olika regler för land och stad.
78

  

     I en utredning från 1981 föreslogs det att laglotten skulle avskaffas, då lagstiftaren menade 

att laglotten inte längre fyllde någon egentlig funktion eftersom endast ett fåtal människor 

verkligen var i behov av sina föräldrar för sin försörjning. Genom att avskaffa laglotten skulle  

istället den efterlevande makens ställning stärkas. En tanke som sett mot bakgrund av 

innehållet i de flesta testamenten stämde väl överens med arvlåtarens vilja. Detta förslag gick 

dock inte igenom, trots att det rådde enighet om att laglotten inte längre fyllde någon funktion 
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rent ekonomiskt för bröstarvingarnas försörjning när föräldrarna gick bort. Däremot ansågs 

laglottens funktion vara betydligt viktigare eftersom den skapade rättvisa mellan 

bröstarvingarna.
79

 

3.6 Arvsordningen
80

   

3.6.1 Förutsättningar för arv  

Den första förutsättningen till att ta arv lyder under 1:1 ÄB och där föreskrivs det att 

arvtagaren ska vara vid liv vid arvlåtarens död. Vidare föreskrivs att barn som är avlade innan 

arvlåtarens död och som föds levande också omfattas av 1:1 ÄB. Det spelar ingen roll om 

personen i fråga är svensk eller utländsk medborgare utan de kan ändå ha rätt att ta del av 

arvet. Rätten att ta arv baseras på släktskap och kallas arvsordningen. 

     Den legala arvsordningen är arvingarnas inbördes turordning, dvs. vilka som har rätt att ta 

arv först. ÄB reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas och lagen delar 

in arvtagarna i tre arvsklasser som framgår av kap. 2 ÄB. Arvsordningen har sin grund i de tre 

huvudsakliga rättsprinciperna parentelprincipen, stripalgrundsatsen och istadarätten.
81

  

Parentelprincipen grundar sig på att den första arvsklassen måste vara uttömd innan 

medlemmar ur den andra parantelen kan ta del av arvet efter den avlidne. Stripalgrundsatsen 

innebär att varje gren inom en arvsklass ska ta lika stor del av arvet efter arvlåtaren. Tanken 

bakom lagregeln är att fördelningen ska ske rättvist. Därmed undviker arvlåtaren att gynna 

eller missgynna någon i ett släktled. Slutligen finns istadarätten som kan ses som en rätt för 

familjen som kommer till uttryck genom att en avliden arvinges avkomlingar träder i dennes 

ställe. Detta innebär med andra ord att i ett avlidet barns ställe inträder dennes barn men även 

att i ett avlidet syskons ställe träder dess barn in. Dessa tre rättsprinciper kompletterar 

varandra och är viktiga och grundläggande inom den svenska arvsrätten.
82

 

     Enligt 2:1 st. 1 ÄB är det den avlidnes barn, de så kallade bröstarvingarna, som i första 

hand ärver den avlidne. Andelsberäkningen sker enligt stripalgrundsatsen, vilket innebär att 

arvlåtarens barn tar arv efter sin avlidne förälder med lika stora andelar vardera. Om något av 

barnen har avlidit träder detta barnets egna barn, dvs. den ursprungliga arvlåtarens barnbarn, 

in i dennes ställe och varje gren av dessa barnbarn ska i sin tur ta lika stor arvslott efter den 

avlidne mor- eller farföräldern enligt 2:1 st. 2 ÄB.  

     Finns det inga bröstarvingar är det istället den avlidnes föräldrar som ärver enligt 2:2 st. 1 

ÄB. Tanken är att föräldrarna ska få hälften vardera av kvarlåtenskapen. Om någon av 

föräldrarna inte är vid liv ska den förälderns lott delas lika mellan förälderns barn, dvs. 

arvlåtarens syskon. Om ett syskon har avlidit ska dennes andel i sin tur delas mellan syskonets 

barn, enligt istadarätten. Finns det inga syskon eller barn till dessa kvar i livet, utan endast en 

överlevande förälder, ärver denne ensam arvlåtarens hela kvarlåtenskap enligt 2:2 st. 2 ÄB.  

     Om det finns halvsyskon till den avlidne tar de tillsammans med helsyskonen eller deras 

avkomlingar del i den lott som skulle ha tillfallit deras respektive föräldrar, enligt 2:2 st. 3 

ÄB. Denna regel innebär att halvsyskon endast delar den lott som egentligen skulle ha 

tillkommit den gemensamma föräldern till arvlåtaren. Helsyskon kan däremot överta 
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arvslotten efter båda den avlidnes föräldrar, om dessa inte är kvar i livet vid arvlåtarens 

bortgång. Finns det inga helsyskon kvar i livet och är båda den avlidnes föräldrar avlidna, tar 

arvlåtarens halvsyskon hela arvet.  

     Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar tar mor- och 

farföräldrarna arvet efter den avlidne. Var och en av dessa fyra ärver en lika stor andel av 

kvarlåtenskapen enligt 2:3 st. 1 ÄB. Är en farförälder eller morförälder död, delas dennes lott 

av hans eller hennes barn. Finns det inga barn efter den bortgångne, tar den andre mor- eller 

farföräldern över den dödes lott. Om även han eller hon är död övertas lotten av dennes barn. 

Finns det inga arvingar på den sidan av arvlåtarens släkt, går hela arvet över till den andra 

sidan enligt 2:3 st. 2 ÄB. Det innebär exempelvis att om både den avlidnes mormor och 

morfar går bort och de saknar barn i livet, går arvet över till den avlidnes farmor och farfar 

eller deras barn om även arvlåtarens farföräldrar har hunnit gå bort. 

     Inga andra än de som har nämnts har rätt till arv, detta med stöd av 2:4 ÄB. Den legala 

arvsordningen upphör med andra ord vid den avlidnes föräldrars syskon och t.ex. kusiner 

saknar arvsrätt helt. Vill arvlåtaren överlåta kvarlåtenskap till sina kusiner eller någon annan 

som inte ingår i den legala arvsordningen, får arvlåtaren upprätta ett testamente och 

testamentera kvarlåtenskapen till önskad person eller personer.
83

 

4. Den islamiska arvsrätten – med fokus på den sunnitiska 

kvinnans arvsrätt 

4.1 Inledning  
Utgångspunkten enligt den sunnitiska arvsrätten är till skillnad från den svenska arvsrätten att 

kvinnor och män ärver olika andelar vid fördelningen av arv.
84

 I detta avsnitt ska vi på ett 

övergripande sätt beskriva hur den sunnitiska arvsrätten ser ut för kvinnor och även försöka 

förklara motiven bakom denna.  

     För en utomstående som inte alls är insatt i den sunnitiska arvsrätten kan det te sig konstigt 

och extremt orättvist att män generellt sett ärver dubbelt så mycket som kvinnor, men det 

finns, tycker åtminstone vi, logiska skäl, bakom denna fördelning som vid en första anblick 

eller vid okunskap kan verka som snedvriden och näst intill diskriminerande. Genom detta 

avsnitt är vår ambition att läsaren ska få mer ”kött på benen”, lämna eventuella fördomar och 

förutfattade meningar åt sidan och se på det hela med nya glasögon. 

     Arvsrätten i sig är väldigt omfattande, därför har vi främst begränsat oss till att titta på 

arvsrätten ur ett kvinnoperspektiv. Vi kommer att belysa problemen som förknippas med 

sunnitisk arvsrätt för att sedan visa att den sunnitiska sharia-lagstiftningen inte förtrycker 

kvinnan. 

     Innan vi går in på kärnan i frågan vill vi understryka en sak. I och med att vi inte har valt 

att avgränsa oss till ett specifikt lands arvsordning utan ämnar att redogöra för arvsrätten på 

ett generellt sätt, har vi bestämt oss för att utgå från det som sägs i koranen och från sunna i 

första hand och vid behov ta hjälp av översättningar samt kommentarer till koranens verser.
85
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Trots denna avgränsning är det av vikt att läsaren förstår att sharia-rätten är implementerad på 

olika sätt i de muslimska ländernas lagstiftningar. Detta innebär att det görs skillnad mellan 

traditionell islamisk rätt (sharia-rätt) och modern rätt (ländernas egna lagstiftningar). Den 

moderna rätten är lagstiftningar som är inspirerade av sharia-rätten. Sådana moderna 

regleringar är egentligen något nytt som uppstått till följd av den europeiska kolonisationen 

och är således ett arv från den perioden. Trots denna moderna reglering återspeglar de 

moderna regleringarna dock fortfarande sharia-rätten och dess rättskällor. I t.ex. Egyptens och 

även i andra islamiska länders rättsordningar skiljs det mellan traditionell rätt (al-sharia eller 

al-fiqh al-islami) och modern lagstiftning (qanun). Qanun är i t.ex. Egypten lagstiftning som 

kommit tillstånd genom lagstiftning av den egyptiska lagstiftaren. Den egyptiska arvslagen 

går t.ex. in under namnet al-qanun bi sha’n al-mawarith (lag angående arvsfrågor).
86

  

4.2 Historisk bakgrund 
Profeten Muhammad tillkännagav koranens budskap i ett starkt patriarkalt beduinsamhälle på 

den arabiska halvön. Under den förislamiska tiden var detta samhälle ett markant klan- och 

stamsamhälle, där den egna klanen och storfamiljen prioriterades framför individen. Klanens 

skydd ansågs vara det som gav människan i öknen frihet och säkerhet. I ett sådant utpräglat 

klansamhälle stod gruppsolidariteten i fokus och man gjorde allt i sin makt för att behålla och 

förstärka denna. För att uppnå denna strävan fanns ett system för egendomsöverföring vid 

dödsfall som beaktade dessa sociopolitiska förhållanden. Detta innebar att arvlåtarens 

kvarlåtenskap överfördes till gruppmedlemmarna som bidrog till gemenskap och solidaritet.
87

 

     Innan islams genomslag var således syftet bakom arvsordningen att behålla arvlåtarens 

egendom inom stammen. Endast vuxna agnatiska
88

 män, alltså män sammanbundna genom 

manliga släktled, och som bar vapen erhöll arvsrätt. Kvinnor och barn erhöll inte arvsrätt 

eftersom att de inte kunde försvara stammen och inte heller bar vapen. Koranens uppenbarelse 

kom således att innebära stora ändringar och av 4:7 i koranen, surat
89

 an-Nisa (”Kvinnor”) 

framgår det att män har ”rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och 

kvinnor har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig det är 

litet eller mycket”.
90

  

     Även om arvsfördelningen är ett av de mest utförligt beskrivna rättsområdena i koranen, 

kan den inte anses uttömmande då det är många fall som inte uttryckligen har tagits upp i 

koranen. Detta har fått påföljden att fallen har fått tolkas av rättslärda inom de olika 

rättsskolorna. Den sunnitiska arvsordningen och tolkningen av koranverserna avseende arv 

utgår till stora delar från den arvsordning som rådde under tiden före islams genomslag.
91

 

4.3 Kort om den sunnitiska arvsordningen 
Som framgår av avsnitt 1.6 har vi avgränsat oss till att enbart behandla kvinnans arvsrätt då 

arvsrätten i sig är väldigt omfattande. Trots denna avgränsning tas det i detta avsnitt upp lite 
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allmänt och väldigt kort om den sunnimuslimska arvsrätten generellt. Vi tycker ändå att det 

kan vara bra och intressant för läsaren av denna uppsats att få lite kunskap och en överblick 

över hela den sunnitiska arvsordningen. Kanske underlättar detta även förståelsen av kvinnans 

arvsrätt i synnerhet.  

     Den sunnitiska arvsordningen utgår från koranens föreskrifter där det i förhand finns 

reglerat hur stora arvslotter arvlåtarens släktingar är berättigade till. Dessa medgavs inte 

arvsrätt under den förislamiska perioden. Den sunnitiska arvsordningen ger agnater
92

 förtur 

framför kognater
93

 och tar i beaktning storfamiljen (klanen). De mest prioriterade arvingarna i 

den sunnitiska arvsordningen är de andelsberättigade arvingarna samt arvlåtarens agnater. 

Enligt koranen så ärver arvlåtarens döttrar, sondöttrar, far, mor, farfar, mormor, farmor, 

efterlevande maken, systrar, halvsystrar på fädernesidan och halvsyskon (både systrar och 

bröder) på mödernesidan. Baserat på vem det är som ska ärva och vilka andra arvingar det 

finns, kan arvslotten vara allt ifrån 2/3 till 1/8 av hela kvarlåtenskapen. För descendenterna
94

 

föreskriver koranen att en ensam dotter ärver halva kvarlåtenskapen och om det finns två eller 

flera döttrar är de berättigade till 2/3 av kvarlåtenskapen, enligt 4:11 i koranen, surat an-Nisa. 

Bortsett från några undantag har sondöttrar samma arvsrätt som döttrar när den avlidne inte 

har barn.
95

    

     Att agnater ärver före kognater har stöd i sunna, närmare bestämt i uttalanden av profeten 

Muhammad. Enligt en tradition (hadith) har profeten beordrat muslimer att först ge 

arvingarna i koranen deras i koranen fastställda arvslotter. Det som sedan är kvar av 

kvarlåtenskapen tillfaller den man som är närmast besläktad med arvlåtaren.
96

 Agnater kan ju 

vara både män och kvinnor, men i arvsrättsliga sammanhang avses endast männen som är 

släkt med arvlåtaren genom manliga led.
97

 

     Till skillnad från de andelsberättigade har agnaterna dock inte rätt till arvslotter som är 

bestämda i förhand. Agnaterna ärver istället det som återstår efter att de andelsberättigade har 

fått sina arvslotter. Detta innebär alltså att om en person går bort och efterlämnar två döttrar 

och några bröder så ärver döttrarna 2/3 av kvarlåtenskapen eftersom de är andelsberättigade. 

Bröderna däremot ärver som agnater och får dela på den återstående 1/3 av kvarlåtenskapen.
98

 

     Bland agnaterna är descendenterna, t.ex. söner, sonsöner osv., de primära arvingarna. Följt 

av dem ärver ascendenter
99

 och om det saknas både descendenter och ascendenter ärver 

                                                 
92

 Dvs. arvingar som är sammanbundna genom manliga släktled. Se Sayed, Juridisk publikation 2/2010, s. 224. 
93

 Enligt sharia-rätt, med termen dhawu al-arham, avses de som besitter en släktskapsrelation genom livmoder. 
Det rör sig alltså om de som härleder sitt släktskap till arvlåtaren genom kvinnliga led eller när det mellan 
släktingen och arvlåtaren finns en kvinna som mellanled. Se Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella 
Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, s. 167. 
94

 Descendenter är en persons släktingar i rakt nedstigande led, dvs. barnbarn osv. Det rör sig således om 
avkomlingar. Se Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och 
jämförande studie, s. 159. 
95

 Sayed, Juridisk publikation 2/2010, s. 225 f. 
96

 Muhsin Khan, The translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, hadith 6732, s. 385. 
97

 Sayed, Juridisk publikation 2/2010, s. 226. 
98

 Sayed, Juridisk publikation 2/2010, s. 226 f. 
99

 Ascendenter är släktingar i rakt uppstigande led som t.ex. mor, mormor, mormoderns mor osv. Se Sayed, 
Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, s. 159. 



19 

 

kollateralerna (sidoarvingarna). Dessa sist nämnda kan t.ex. vara farbröder, kusiner eller 

agnatiska kusiner till arvlåtarens far.
100

  

4.4 Hur ska arv fördelas enligt den sunnitiska sharia-rätten?
101

  

4.4.1 Inledning  

Vad säger den sunnitiska sharia-rätten om arvsfördelningen? Inledningsvis kan det här 

nämnas att de traditionella islamiska rättskällorna är koranen och profetens sunna.
102

 Till 

dessa traditionella rättskällor tillkommer också rättsskolornas tolkningar av koranen och 

profetens sunna. De sunnimuslimska rättsskolorna anses vara fyra till antalet.
103

   

4.5 Vad säger koranen om arvsfördelning?    
I koranen finns en hel sura som handlar om kvinnor, surat an-Nisa. I denna sura finns tre 

övergripande verser om just arvets fördelning; vers 11-12 och vers 176. Andra verser i surat 

an-Nisa som också reglerar arv är vers 7-9, 19 och 33. Utöver denna sura hittas vägledning 

avseende arv även i följande suror: Surat al-Baqarah (”Kon”) - 2:180, 2:240 och surat al-

Maidah (”Den heliga måltiden”) - 5:106-108.  

     Koranen stadgar att kvinnan per automatik ärver sin far, make, son och sin barnlöse 

broder.
104

 Av de ovan nämnda verserna framgår det att Gud (Allah) har förklarat hur barn, 

föräldrar och makar ska ärva. Rätten till arv är således inget som människan själv kan 

reglera.
105

 Om nära släktingar saknas går arvet till mer avlägsna släktingar. Det kan också 

nämnas att det sunnitiska arvssystemet tar hänsyn till att vissa personer har större ansvar än 

andra i vissa situationer.
106

 

     Oftast ärver kvinnan hälften så lite som mannen, men inte alltid då kvinnan ibland kan ärva 

lika mycket som mannen eller till och med mer. Ett fall där kvinnan ärver lika mycket som 

mannen är då den som har gått bort inte lämnat någon i uppstigande eller nedstigande led men 

har efterlämnat en bror eller en syster, då ärver var och en av brodern och systern 1/6 var. Har 

den avlidne efterlämnat några barn ärver båda föräldrarna 1/6 var, således ärver modern lika 

andel som faderns.
107

   

     Ibland kan en kvinna ärva dubbelt så mycket som mannen. Så är fallet om den avlidne är 

en kvinna som inte har efterlämnat några barn, systrar eller bröder och då endast hennes 

make, mor eller far är kvar i livet, då ärver maken hälften av kvarlåtenskapen, modern 1/3 och 

fadern den 1/6 som är kvar. I detta fall har därmed modern ärvt dubbelt så mycket som 

fadern.
108
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     En muslim har också rätt att testamentera 1/3 av egendomen till någon som inte anses vara 

arvsberättigad. På så sätt kan man hjälpa de som behöver det. Det ges också möjlighet att 

avsätta en del av egendomen till välgörenhet.
109

 

 

4.6 Varför ärver den sunnimuslimska kvinnan hälften så lite som mannen? 
Det mest uppseendeväckande med den sunnitiska arvsfördelningen avser fallen då kvinnorna 

ärver hälften så lite som männen. Detta blir aktuellt när agnatiska andelsberättigade kvinnor 

samärver med bröder. I dessa fall går de kvinnliga andelsberättigade arvingarna miste om sin i 

koranen stadgade andelsrätt och ärver istället som sina agnatiska bröder, dvs. de ärver det som 

återstår av kvarlåtenskapen efter att andra arvsberättigade arvingar tagit ut sina lotter. Detta 

gäller dock enbart mellan agnatiska syskon och inte mellan kognater. Av 4:12 i koranen, surat 

an-Nisa, framgår det att halvsystrar genom modern ärver lika lott som sina halvbröder genom 

modern.
110

 

     I de fall som den sunnimuslimska kvinnan ärver hälften så lite som mannen finns det, 

enligt vår mening, logiska förklaringar till detta. Dessa förklaringar har sin stomme i att den 

sunnimuslimska kvinnan inte har några finansiella förpliktelser gentemot sin familj. Detta 

innebär följaktligen att även om kvinnan är rik eller jobbar och har en egen inkomst åligger 

det mannen att försörja familjen. Om kvinnan inte är gift ansvarar fadern, bröderna eller 

någon annan förmyndare för att kvinnan får det som hon behöver, dvs. mat, medicin, kläder 

och tak över huvudet. När kvinnan gifter sig åtar sig hennes man detta ansvar eller så kan 

detta bli den vuxne sonens ansvar. Inom sunniislam är alltså mannen den som är finansiellt 

ansvarig för familjen.
111

 

     Att män och kvinnor ärver olika andelar innebär inte att män är det bättre eller det 

favoriserade könet, utan hänsyn tas till de båda könens olika roller inom familjen. Eftersom 

att det oftast är kvinnan som sköter hemmet anses hon inte ha några finansiella förpliktelser 

gentemot sin familj, ändå har hon en rätt att ta del av arvet som blir hennes egendom och som 

hon kan disponera som hon behagar. Mannens arv är däremot en del av egendomen som han 

har skyldighet att använda för att försörja familjen, dvs. barnen och hushållets kvinnor.
112

 

4.7 Ett praktiskt exempel  
Vi tänker oss scenariot att en sunnimuslim dör och efterlämnar en son och en dotter. Sonen 

ärver oftast 2/3 och dottern 1/3. Sonen måste spara en summa till sin framtida mahr, därför 

kommer en del av arvet att gå till just detta ändamål. Dessutom går en del av arvet åt att 

försörja familjen, de ogifta systrarna inräknade. Kvinnans, eller i detta fall, systerns del av 

arvet lämnas orörd eller kan, om hon väljer att investera i den, växa. När denna syster gifter 
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sig kommer hon att få en brudgåva av sin man och det är han som axlar ansvaret att försörja 

henne. Sett ur en mans perspektiv kan således kvinnan anses vara det favoriserade könet.  

     För att göra scenariot livligare kan siffror sättas in. Vi antar att den avlidne lämnar en 

summa på 150 000 kr. Sonen ärver då 100 000 kr och dottern ärver 50 000 kr. Av sin andel 

(100 000 kr) måste sonen spendera en del på sin familj så att han uppfyller sin 

försörjningsskyldighet, säg 80 000 kr. Kvar för egen räkning återstår 20 000 kr medan dottern 

har 50 000 kr för sig själv som hon kan göra vad hon vill med utan att behöva spendera en 

enda krona på familjen.  

5. Mahr 

5.1 Inledning  

I och med att det svenska samhället över tid har blivit ett samhälle med många olika 

nationaliteter och religioner, blir följden att allt fler främmande lagstiftning introduceras för 

den svenska rättsordningen. Den svenska rättsordningen som bygger på rättsprinciper och 

specifika regleringar kolliderar många gånger med den främmande lagstiftningen.
113

 

     Sharia-rätten är en lagstiftning som blivit allt mer aktuell för den svenska rättsordningen. 

Allt fler fall har tagits upp i domstolarna och den svenska rätten har i vissa fall åsidosatts i fall 

där den islamiska lagstiftningen haft företrädesrätt.
114

 

     Detta avsnitt kommer att redogöra för mahr, brudpengen, som för en europeisk man kan 

vara främmande och ses som en stor ekonomisk belastning. Som läsare av denna uppsats bör 

man vara på det klara med att mahr på senare tid har blivit något kulturellt mer än något 

religiöst som är en sunna. Kvinnor har idag börjat begära fantasisummor som sin mahr, allt 

från 250 000 kr till två miljoner kr och uppåt.
115

 Föräldrar har också börjat ställa höga 

ekonomiska krav på sina döttrars blivande, ja, det har i vissa fall gått så pass långt att dotterns 

giftermål har blivit förenat med ekonomiska fördelar för familjen.
116

 Hur välbärgad mannen är 

har blivit ett kriterium som väger tyngre än mannens personlighet och det som profeten 

beordrade att söka efter hos en partner, nämligen akhlaq och deen.
117

 

     Mot denna bakgrund ska det härnäst redogöras för mahr ur ett religiöst perspektiv och inte 

ur ett kulturellt perspektiv, dvs. vi kommer att utgå från vad den sunnitiska sharia-rätten 

stadgar om mahr. Då det inte kan bortses från det faktum att mahr har börjat ställa till problem 

i Sverige på senare tid, med anledning av kanske främst de stora flyktingströmmarna, ska det 

också tas upp rättsfall där svenska domstolar har ställts inför detta dilemma. Hur resonerar 

domstolarna i sådana sammanhang och vad är det rätta att göra? 
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5.2 Vad är mahr?   
Ordet ”mahr” förekommer inte ordagrant i koranen. Istället används ordet ujur som betyder 

”arvoden” eller ”lön”. Det görs ändock en analogitolkning och ordet ujur anses syfta på mahr. 

Att ordet mahr saknas i koranen ställer till det i situationer då det argumenteras mot mahr-

reglerna i den islamiska traditionella juridiken.
118

 

     Koranen saknar dessutom detaljerade regler om mahr, så som t.ex. det lägsta eller högsta 

värdet för mahr, vid vilken tidpunkt det ska ges samt hur den ska delas upp. Detta problem har 

dock lösts tack vare de rättslärdas tolkning av rättsskolorna.
119

 

     Vissa mahr-avtal anger att mahr ska vara muqadamm (mahr muqadamm), vilket innebär att 

avtalet blir verkligt i samband med vigselceremonin t.ex. Ett större antal avtal anger däremot 

att mahr ska vara muakhar (mahr muakhar), vilket innebär att en del eller det mesta av mahr 

är uppskjuten till ett senare tillfälle, t.ex. vid äktenskapsskillnad.
120

 

     När en muslimsk man och en muslimsk kvinna ingår äktenskap i Sverige kan vissa 

specifika kvalifikationsproblem uppstå, som för svensk rätt kan te sig helt obekanta. Mahr 

spelar en stor roll i muslimska äktenskap och aktualiseras i nästan samtliga muslimska 

äktenskap i Sverige. Den kan närmast liknas vid en typ av avtal som uppkommer när en 

muslimsk man och en muslimsk kvinna ingår äktenskap. Detta avtal kan se olika ut men där 

det viktigaste är regleringen av en överenskommelse om förmögenhetsöverföring från 

mannen till frun. Oftast rör det sig om en summa pengar, men något annat av värde går också 

bra.
121

 

     Vid vilken tidpunkt avtalet ska fullbordas beror på vad mannen och kvinnan har avtalat, 

realisationen kan t.ex. ske vid äktenskapets ingående, senare som t.ex. vid äktenskapsskillnad 

eller vid andra tillfällen som makarna kan avtala om. Vanligt är också att en del av mahr 

betalas vid äktenskapets ingående och resten (en större del) vid en eventuell 

äktenskapsskillnad.
122

 

     Vid den ena makens död är situationen lite speciell. Om t.ex. mannen dör och efterlämnar 

hustrun kan hon kräva att avtalet ska fullbordas på grund av äktenskapets upplösning då 

mannen avled. Om situationen är den motsatta, dvs. att det är mannen som är kvar i livet, kan 

hustruns arvingar kräva att avtalet ska fullbordas.
123

   

5.3 Syftet bakom mahr   
I en islamisk rättsordning anses mahr utgöra ett skydd för kvinnan och har därför en viktig 

funktion, nämligen att skapa koherens i det familjerättsliga systemet.
124

 Det finns flera verser i 

koranen där mahr behandlas och med olika begrepp. Med dessa verser som utgångspunkt kan 

mahr sägas vara en religiös benefik rättshandling. I 2:236-237 i koranen, surat al Baqarah, 

skrivs det om mahr som en religiös förpliktelse, farida. I 5:5 i koranen, surat al-Maidah, 
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benämns mahr som en religiös belöning utan motprestation, ajr. Av 33:50 i koranen, surat al-

Ahzab (”De sammansvurna”), framgår det att mahr ges till rättmätiga hustrur och för att vara 

en sådan rättmätig hustru måste kvinnan alltså ha fått mahr. Denna vers talar således om att 

mahr utgör en nödvändig komponent i ett muslimskt äktenskap. Av 4:4, surat an-Nisa kan det 

utläsas att mahr ses som en förbehållslös gåva som kvinnan har rätt att få.
125

 

     Ett annat syfte med mahr tar sin utgång i att islamiska länder saknar 

socialförsäkringsskydd, således motsvarar mahr, särskilt de högre summorna, ett ekonomiskt 

skydd för kvinnan vid en äktenskapsskillnad. Den sunnitiska familjerätten innehåller 

nämligen inte bodelningsregler, till skillnad från den svenska familjerätten, och det finns inte 

heller underhållsrätt mellan sunnimuslimska makar.
126

 

5.4 Fyra kvalifikationslösningar   
Mosa Sayed tar i sin avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En 

internationellt privaträttslig och jämförande studie upp att han vill problematisera mahr-

frågan i ljuset av vissa tänkbara kvalifikationslösningar. Han menar att det finns fyra tänkbara 

lagvalsregler rörande frågor om mahr.
127

  

     Den första lagvalsregeln enligt Sayed var 1:1 st. 2 IDL, som numera är upphävd.
128

 Denna 

bestämmelse stadgade att då det gällde frågan om arvingens rätt att vid sidan av sin arvslott få 

underhåll av kvarlåtenskapen skulle detta avgöras enligt samma lag som gäller för arv. Om 

mahr-avtalet kan anses utgöra ett avtal om underhåll, eller ett rättsinstitut som motsvarar 

svensk gällande rätt för underhåll, så ska mahr-frågor regleras av arvinstitutet.
129

 I RH 

1993:112 t.ex. fann Svea hovrätt (HovR) att mahr-avtalet kunde anses vara ett underhållsavtal 

med hänsyn till omständigheterna i fallet. 

     Den andra lagvalsregeln utgjordes av 1:7 st. 1 IDL. Om arvsavtalet ansågs vara av 

bindande karaktär för arvlåtaren eller som gåva avsett för dödsfall, skulle avtalet prövas enligt 

lagen i den stat där arvlåtaren var medborgare när rättshandlingen företogs. Att just mahr bör 

ses som ett underhållsavtal eller som ett avtal för dödsfalls skull är dock inte garanterat. I RH 

2005:66 fann t.ex. HovR:n för Västra Sverige att ett mahr-avtal skulle betraktas som ett avtal 

om utjämning av makars förmögenhetsförhållanden som faller under LIMF. 

     Med ett sådant synsätt blir således avtalet om mahr att anse tillhörande de rättsfrågor som 

ska bedömas vid bodelningen och inte vid arvsskiftet alltså. Detta nyss beskrivna utgör den 

tredje lagvalsregeln som innebär att vilken lag som är tillämplig ska avgöras med hjälp av 

LIMF. Det fjärde lagvalsalternativet är att mahr ska betraktas som en särskild avtalstyp som är 

beroende av lagen i landet där avtalet ingicks.
130
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5.5 Mahr vid äktenskapsskillnad 
Om mannen skiljer sig från kvinnan förlorar han summan som kvinnan eller hennes agnatiska 

familj har fått. Han kan dessutom bli betalningsskyldig om han så att säga ”gift sig på kredit”. 

Om mannen skiljer sig från kvinnan innan äktenskapet ska anses fullbordat, dvs. innan de har 

haft samlag, brukar mahr-summan halveras. Är det istället kvinnan som vill skilja sig och 

mannen inte går med på det, kan äktenskapet upplösas av en domare på vissa villkor, 

konsekvensen blir dock att kvinnan eller hennes agnatiska familj går miste om sin mahr. Om 

mannen redan betalat ut mahr till kvinnan eller till hennes agnatiska familj blir de 

återbetalningsskyldiga. Denna form av äktenskapsskillnad kallas khul, dvs. att kvinnan ”köper 

sig fri”. Det ska även nämnas att summan kan förhandlas, mer eller mindre.
131

  

     Jan Hjärpe tar i sin bok Sharia: Gudomlig lag i en värld i förändring upp ett fall som på ett 

bra sätt illustrerar problematiken som kan uppstå när svensk rätt och sunnitisk sharia-rätt 

kolliderar med varandra. Scenariot är följande: En ung man skriver i Sverige under en revers 

på ett visst belopp och förbinder sig således att inför äktenskapet erlägga en viss summa mahr. 

Allt går inte som det ska vid förhandlingarna och kvinnans familj vägrar att ge tillbaka 

reversen. Hur ska en svensk domstol gå tillväga då? Sunnitisk sharia-rätt ålägger  kvinnans 

familj en skyldighet att betala tillbaka reversen. Enligt svensk rätt är rättsläget dock inte lika 

klart eftersom att reversen kan komma att ses som att den gäller en verklig skuld och då ligger 

det på mannen att bevisa att så inte är fallet. I svenska domstolar har principen om avtalsfrihet 

varit vägledande gällande mahr-avtal.
132

   

5.6 Mahr i svensk domstol  
I svensk domstol har frågan om mahr kommit upp i internationellt privaträttsliga 

sammanhang, dvs. i fall då parternas avtal starkt knyter an till ett annat land. En annan 

typsituation utgörs av de rent interna fallen där det inte finns en relevant internationell 

privaträttslig anknytning till ett annat lands rättsordning.
133

  

     När det gäller de rent interna fallen bör det skiljas mellan avtalen om mahr som 

uppkommer vid formella äktenskap och avtalen som uppkommer vid informella äktenskap. 

Ett informellt äktenskap är inte att betrakta som ett civilrättsligt giltigt äktenskap enligt svensk 

rätt. För att få en civilrättslig status ska svenska äktenskap ha ingåtts antingen borgerligt eller 

inom ett trossamfund som erhållit vigseltillstånd. I lagen (1993:305) om rätt att förrätta 

vigsel inom trossamfund (vigsellagen), finns reglerna avseende trossamfunds vigselrätt. 

Många islamiska samfund har vigseltillstånd. Av 1 § i 1993 års vigsellag framgår det att med 

vigselrätten följer en skyldighet att tillämpa föreskrifterna i äktenskapsbalken (1987:230) 

(ÄktB). Äktenskap som förrättas av behöriga vigselförrättare inom ett trossamfund med 

vigseltillstånd erhåller civilrättslig status, och kan endast upplösas med stöd av reglerna i 

ÄktB. Detta får dessutom påföljden att makars förmögenhetsförhållanden, t.ex. anspråk på 

delning av egendom och vilken roll mahr-avtalet har, finns reglerade i ÄktB. Om däremot en 

vigsel genomförs av en vigselförrättare som inte har vigselbehörighet, eller om denne har 

behörighet men inte tar hänsyn till reglerna i ÄktB, gäller inte dessa rättsverkningar. Om en 

vigsel i ett trossamfund inte beaktar hindersreglerna i kap. 4 ÄktB, t.ex. att en eller båda 
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makarna är omyndiga, får det påföljden att vigseln anses vara ogiltig, vilket i sin tur innebär 

att äktenskapet inte är att anse som civilrättsligt giltigt. Sådana ”äktenskap” är alltså inte 

giltiga enligt kraven som ställs på svenska äktenskap trots att de i parets hemländer, religiöst 

och kulturellt sett anses giltiga. Dessa äktenskap blir således att anse som informella enligt 

svensk rätt och relationen ses istället som en sambo-relation, vilket innebär att sambolagen 

(2003: 376) (SamboL) träder in.
134

  

5.7 Kritik riktad mot mahr 

Några rättsfall angående mahr, den islamiska motsvarigheten till morgongåvan, har tagits upp 

i svensk rätt och skapat svårigheter för domstolarna. Rättsfallen som sådana har inte varit 

självklara och i och med att de skiljt sig åt har det inte funnits praxis på områdena som 

vägledning för rätten. 

     Advokaten Ulf Bergquist och juristen Farzaneh Dehdari är några av de kritiker som börjat 

kritisera att kvinnor kan gifta sig för pengarnas skull och att svensk domstol inte kan döma till 

fördel för sådana kvinnor, då det står allt för stora summor på spel. Förutom summan 

kritiserades mahr-frågan då kritikerna ansåg att mahr-överenskommelsen strider mot 

grundläggande rättsprinciper inom den svenska rätten.
135

 Det starkaste argumentet som förts 

mot mahr är att överenskommelsen strider mot ordre public. Kritikerna anser att betala en 

summa för en kvinna ska anses stå i strid med den svenska rättsordningen och ska således inte 

göras gällande, även om överenskommelsen är giltig i det inhemska landet.
136

 

     En ytterligare kritik som har riktats mot mahr-överenskommelsen är att rätt och religion 

inte ska sammanblandas. Rätt ska vara rätt och religion ska hållas utanför, menar kritikerna. 

Kritiken grundar sig på att rätten ska vara förutsebar och att rätten som sådan ska grundas i 

likabehandling och objektivitet. Dessa grundprinciper inom den svenska rätten anses vara 

hotade och näst intill bortglömda när frågan om mahr avgörs. Kritikerna menar vidare att 

religion tolkas olika av olika människor, vem har då rätt? Vem ska domstolarna lyssna på? 

Slutligen menar kritikerna att den svenska rättssäkerheten står på spel. I och med att 

religionerna tolkas olika av olika länder, blir utgången olika. Med grund i detta försvinner 

förutsägbarheten som ska kunna utläsas i fall som döms av den svenska rätten.
137

  

5.8 Rättsfall  

Mahr kan som tidigare nämnts göras aktuell i svensk domstol i internationellt privaträttsliga 

sammanhang, där makarnas avtal har en stark anknytning till ett annat land.
138

 Frågan kan 

också tas upp i rätten utan att det finns en stark anknytning till ett annat land. Lagvalsregler är 

det som rätten tittar på när den avgör huruvida den ska avgöra i mahr-frågan eller inte.
139

  

Lagvalsregler är regler som fastställer vilket lands regler som ska tillämpas i ett visst 

rättsförhållande. Grundprincipen är att parterna själva kan avtala om vilka lagar som ska vara 
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tillämpliga på deras avtal. Beroende på anknytningens styrka till utlandet, kan lagvalsreglerna 

leda till att rätten till mahr bedöms enligt utländska regler.
140

  

     Sett till mahr-frågan finns det idag endast två publicerade avgöranden från högre instanser 

där rätten bedömt mahr-frågan i enlighet med utländsk lagstiftning. Det första rättsfallet är 

RH 1993:116 och det andra rättsfallet är RH 2005:66. Det sist nämnda rättsfallet är vår tids 

mest uppmärksammade mahr-fall. Det skrevs flitigt om fallet på sociala medier och allt fler 

fick upp ögonen för mahr-frågan och huruvida den ska behandlas i svensk rätt eller inte.
141

 

5.8.1 Rättsfall RH 2005:66  

Rättsfallet RH 2005:66 rörde M.T.M och M.A som båda var födda i Iran. M.A kom till 

Sverige år 1986 och blev så småningom svensk medborgare. M.T.M var däremot medborgare 

i Iran där hon även var bosatt. År 1998 ingick de ett äktenskap i Iran och i samband med 

äktenskapets ingående kom paret överens om en mahr-summa om 500 Bahar Azadi guldmynt, 

vilket motsvarar 250 000 svenska kronor.
142

  

    År 1999 befann sig båda i Sverige och M.A förklarade för sin hustru att han ville skiljas. 

Den 14 maj 1999 väckte M.T.M talan mot M.A om äktenskapsskillnad. Hon yrkade att M.A 

skulle förpliktigas att till henne betala 250 000 kr som mahr i enlighet med parternas 

äktenskapskontrakt. M.A gick med på yrkandet om äktenskapsskillnad men bestred 

betalningskravet.
143

 

     Tingsrätten (TR) kom i sina domskäl fram till att äktenskapet mellan M.A och M.T.M 

ingicks i Iran i enlighet med muslimsk sed och iranska rättsregler. M.T.M var iransk 

medborgare och M.A var både iransk och svensk medborgare. Enligt parternas 

äktenskapskontrakt skulle M.A. utge mahr till M.T.M enligt de regler som gäller i den iranska 

civillagen. Med grund i detta och med grund i att det faktiskt fanns ett skrivit äktenskapsavtal 

gällande mahr, dömde TR:n och så småningom även HovR:n att M.A skulle erlägga mahr-

summan till M.T.M.
144

 

     Rättsfallet ovan är en kort beskrivning av hur svensk domstol åsidosätter den svenska 

lagen och tillämpar lagvalsregeln. Lagvalregeln åsyftar i det här fallet att rätten använt sig 

utav iransk rätt på området. 

     Med denna korta beskrivning av fallet vill vi visa att svensk domstol har åsidosatt svensk 

lagstiftning och tillämpat utländsk lagstiftning. Fallet som sådant grundar sig på iransk sharia-

rätt, vilket innebär att lagstiftningen grundar sig på den shiitiska rätten. I vårt 

avgränsningsavsnitt har vi klarlagt att vi ska avgränsa oss till den sunnitiska rätten. I och med 

att shia och sunni är två olika förgreningar inom islam och med olika tolkningar av 

rättskällorna, skiljer den sunnitiska och den shiitiska lagstiftningen sig åt lite. Med grund i 

detta kan det konstateras att RH 2005:66 inte helt och hållet kan tillämpas på den sunnitiska 

sharia-rätten. Denna korta analys av fallet är för att visa hur svensk domstol avgjort i mahr-
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frågan. Vi kommer härnäst mer djupgående att analysera rättsfall RH 1993:116 som grundar 

sig i den sunnitiska sharia-rätten.
145

 

5.8.2 Rättsfall RH 1993:116 

5.8.3 Bakgrund 

Rättsfallet gäller F.S och N.S som båda är från den palestinska delen i Israel. F.S var innan 

äktenskapet bosatt i Sverige. Han åkte ner till Israel där han ingick äktenskap med N.S. N.S 

som enbart var Israelisk medborgare kunde inte följa med F.S till Sverige utan var tvungen att 

invänta ett uppehållstillstånd. Hon kom inte till Sverige förrän den 29 mars år 1989. Parterna 

bodde tillsammans i Sverige omkring fem månader och därefter återvände N.S till Israel.
146

 

F.S var den som initierade äktenskapsskillnaden och väckte den 26 oktober 1988 talan mot 

N.S och yrkade att TR:n skulle döma till äktenskapsskillnad mellan parterna. N.S bestred 

yrkandet och invände samtidigt att den svenska domstolen inte var behörig att handlägga 

ärendet. Hon menade att de gift sig i enlighet med israelisk lagstiftning och att det är de 

religiösa sharia-domstolarna i Israel som ska avgöra ärendet. Invändningen lämnades utan 

bifall av såväl TR:n som HovR:n.
147

 

     I och med att N.S bestred F.S:s yrkande om äktenskapsskillnad började betänketiden löpa. 

När betänketiden sedan löpt ut ansökte F.S på nytt om äktenskapsskillnad hos TR:n. N.S gick 

den här gången med på yrkandet om äktenskapsskillnad och yrkade att F.S skulle betala 

underhållsbidrag till henne på 350 NIS, eller motsvarande belopp i svensk valuta, i månaden 

för tiden från och med den 2 oktober 1988 till tre månader efter det att domen på 

äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft. Hon yrkade vidare att TR:n skulle förplikta F.S att till 

henne betala 11250 NIS, eller motsvarande belopp i svensk valuta, utgörande kvarstående ej 

utbetalad mahr. F.S bestred yrkandena.
148

 

     N.S begärde att hennes yrkande skulle dömas i enlighet med israelisk muslimsk rätt medan 

F.S yrkade att målet i sin helhet skulle dömas i enlighet med den svenska rätten. Vidare 

menade F.S att den svenska domstolen inte kunde avgöra i mahr-frågan då mahr i sin helhet 

strider mot den svenska rätten och mot de svenska grundprinciperna. Han menade också att 

mahr-frågan skulle klassas som ordre public och därför inte göras gällande i Sverige.
149

 

     Malmö TR dömde efter att betänketiden löpt ut till äktenskapsskillnad mellan parterna och 

dömde att F.S skulle betala mahr om 11250 NIS, eller motsvarande belopp i svensk valuta. 

Dock ogillades N.S yrkande om underhållsbidrag. I sina domskäl konstaterade TR:n att F.S 

bott i Sverige i över ett år och att svensk rätt därför skulle tillämpas i enlighet med 3:4 lag 

(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap (IÄL). Eftersom att betänketiden löpt ut hade parterna rätt till 

äktenskapsskillnad. TR:n skulle nu ta sig en närmare titt på underhållsfrågan.
150

 

     Det som instansen tittade på var att båda parterna var israeliska medborgare men att de 

bodde i olika länder. De bodde tillsammans någon månad i hemlandet och ca fem månader i 
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Sverige innan N.S flyttade tillbaka till sin hemby. TR:n konstaterade att F.S fortfarande var 

israelisk medborgare samt att han fortfarande hade en stark anknytning till sitt hemland, då 

b.la. hans far bodde kvar. Äktenskapet som sådant ingicks dessutom i Israel i enlighet med 

sharia-rätt. Med grund i det ovanstående fann TR:n att båda parterna hade starkare anknytning 

till Israel än till Sverige.
151

  

5.8.4 Domskäl och domslut  

TR:n kom i sitt domslut fram till att yrkandet om underhållsbidraget skulle ogillas, detta med 

grund i att alla rättigheter respektive skyldigheter samt förpliktelser gentemot varandra upphör 

i samband med äktenskapsskillnaden. I och med att äktenskapet upphört, upphör också 

underhållsförpliktelsen.
152

 TR:n gick sedan vidare och diskuterade mahr-frågan. Mahr utgör 

ett  finansiellt skydd för hustrun och eftersom något underhållsbidrag i enlighet med vad som 

ovan anförts inte kunde utdömas, valde domstolen att se om den kan döma i mahr-frågan. 

     Den första frågan som skulle avgöras var om en svensk domstol överhuvudtaget kan pröva 

ett yrkande om mahr. TR:n kom fram till, bl.a. med grund i olika doktrin, att det inte ska vara 

några problem att bedöma mahr-frågan så länge det inte strider mot ordre public. I det här 

fallet ansåg TR:n att mahr inte strider mot grunderna för den svenska rättsordningen och att 

det därför inte kan anses föreligga någon ordre public. TR:n menade också att mahr 

förekommit i svensk rätt men då under namnet morgongåva.
153

   

     TR:n kom på frågan huruvida muslimsk rätt ska tillämpas eller inte fram till att den ska 

tillämpas på mahr-frågan. TR:n fann att yrkandet skulle bifallas med grund i att lagvalregeln 

var tillämplig på området. Detta innebar att den inhemska lagstiftningen åsidosattes och den 

utländska lagstiftningen fick som ovan nämnts företräde. Detta innebar alltså att den 

muslimska rätten, som också låg till grund för F.S och N.S mahr-överenskommelse, var den 

rätt som skulle avgöra ärendet. P.g.a. det anförda skulle muslimsk rätt tillämpas även i denna 

fråga. TR:n fann därmed att yrkandet skulle bifallas.
154

 Båda parterna överklagade domen till 

HovR:n som i sin tur fastställde TR:ns dom. Ärendet kom upp till Högsta domstolen (HD) 

som också fastställde TR:ns dom. HD:n nämnde kort i sitt domslut att den fastställer TR:ns 

dom med grund i att F.S enligt den muslimska rätten är tvungen att betala mahr och därför ska 

detta fastställas, samt att mahr-frågan inte strider mot ordre public. 
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6. Analys  

6.1 Analys ur ett postkolonialt perspektiv  
Först och främst i detta analytiska kapitel kommer en analys att göras ur ett postkolonialt 

perspektiv. Med denna vill vi visa att de västerländska länderna, enligt vår mening, 

missförstått den sunnitiska kvinnans ställning. 

6.1.1 Den postkolonialt riktade kritiken mot feminismen i västvärlden  

Postkolonialismen kan som teori användas för att rikta kritik mot västvärldens 

feministforskning. Kritiker menar att den feministiska forskningen i sig bidrar till 

upprätthållandet av befintliga maktordningar och till en reproduktion av koloniala stereotyper. 

Detta eftersom att den västerländska feminismen utgår från den vita kvinnan. Det finns 

således en enhetlig uppfattning om kvinnoförtryck och en bild av den typiska kvinnan i tredje 

världen.
155

  

     Chandra Telpade Mohanty skriver: ”Denna genomsnittliga tredjevärldskvinna lever ett i 

grunden stympat liv baserat på hennes feminina kön (läs sexuellt förtryck) och hennes 

tillhörighet till tredje världen (läs okunnig, fattig, outbildad, traditionsbunden, religiös, huslig, 

familjeorienterad, gjord till offer etc.). Detta framställs enligt min mening i motsats till den 

(implicita) självförståelsen hos västerlandets kvinnor som välutbildade, moderna, med 

kontroll över sina egna kroppar och sin sexualitet, samt ”frihet” att fatta sina egna beslut/.../ 

Dessa distinktioner görs på grundval av att en viss privilegierad grupp blir norm eller 

referenspunkt”.
156

 

     I och med att den västerländska feminismen ger en bild av den västerländska kvinnan som 

överlägsen och mer frigjord, vilket i sin tur sker genom skillnadsskapande processer, hävdar 

Mohanty att det är ett problem. Hon menar att det inte finns ett enhetligt förtryck av kvinnor, 

det gäller istället att ta hänsyn till att kvinnors situation ser olika ut i olika sammanhang.
157

  

6.1.2 Den svenska genusmodellen m.m.    

Den svenska genusmodellen bygger  som redan nämnts på ett typiskt liberalt perspektiv med 

jämställda parter. Stämmer detta överens med den sunnitiska sharia-rätten? Nej! Den 

sunnitiska sharia-rätten skiljer visserligen mellan män och kvinnor i åläggandet av olika 

arbetsuppgifter och roller. Detta innebär dock inte att det ena eller andra könet är bättre än det 

andra. De västerländska länderna har som framgår av avsnittet ovan inte riktigt förstått 

kvinnans ställning i tredje världen, bl.a. att det finns försörjningsbehov i de muslimska 

länderna osv. Den västerländska kvinnan framställs oftast som överlägsen och mer frigjord 

samtidigt som västerländsk feminism ger en bild av kvinnan i tredje världen att vara förtryckt 

och underordnad männen.  

     Vi delar samma uppfattning som Mohanty. I diskussioner om feminism gällande den 

västerländska kvinnan kontra tredjevärldskvinnan kan det konstateras att den västerländska 

vita kvinnan utgör en norm. Allt annat som inte faller in under denna norm, faller per 

automatik utanför. Tredjevärldskvinnan är den totala motsatsen till den västerländska 
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kvinnan, därför kritiseras hon extra mycket. I diskussioner om tredjevärldskvinnan, i 

synnerhet om den muslimska kvinnan, kritiseras dessa som ett kollektiv. ”Alla muslimska 

kvinnor är förtryckta”, ”alla muslimska kvinnor är outbildade” etc. I diskussioner om den 

västerländska kvinnan är däremot kritiken baserad på individnivå och då betraktas helt 

plötsligt inte alla som förtryckta eller outbildade. 

     Lika väl som t.ex. svenska kvinnor kan betrakta muslimska kvinnor som förtryckta, kan en 

svensk kvinna vara förtryckt i en muslimsk kvinnas ögon. Den muslimska kvinnan kan tycka 

att det svenska samhällets kvinnoideal är allt annat än frigörande just för att det finns 

utseendeideal, hälsoideal etc. Vår poäng är att den som betraktas vara förtryckt inte alltid är 

det och den som känner sig fri, inte heller alltid är det, sett ur någon annans synvinkel. Om 

den muslimska kvinnan själv inte känner sig förtryckt utan är nöjd med sin tillvaro, varför ska 

då västerländska samhällen försöka få henne att framstå som förtryckt samtidigt som de ger 

en bild av sina egna kvinnor att vara överlägsna och frigjorda, när de i själva verket kanske 

känner raka motsatsen?  

     I vår mening är inte den muslimska kvinnan förtryckt av sin pappa, sin bror eller sin man, 

snarare av västerländsk media som ständigt förmedlar en felaktig bild av henne och föreställer 

henne som ett offer. Vi kan inte tala för alla muslimska kvinnor, men varken koranen eller 

sunna tillåter kvinnoförtryck. Den muslimska kvinnan tvingas inte heller till att bära slöja och 

täckande klädsel, hon gör det för att hon finner frihet i det liksom den västerländska kvinnan 

kanske finner frihet i att göra det motsatta. Så ja, visst är den muslimska kvinnan förtryckt, 

men inte av sin familj utan av omvärlden! 

6.2 Analys arvsrätt  

6.2.1 Inledning  

I fortsättningen av detta kapitel analyseras arvsrätten och frågeställningarna om arv kommer 

att besvaras. Vi kommer att jämföra båda arvssystemen med varandra, finns det några 

likheter? 

6.2.2 Jämförelse mellan det svenska arvssystemet och det sunnitiska 

Det ursprungliga svenska arvssystemet var väldigt likt det sunnitiska arvssystemet. Även i det 

dåvarande svenska arvssystemet ärvde kvinnan 1/3 enligt landslagen och barn utanför 

äktenskapet var inte arvsberättigade samt att det både i det svenska och sunnitiska 

arvssystemet fanns en tanke om att behålla arvet inom den egna familjen/klanen.
158

 Under den 

tiden, när svenska kvinnor ärvde 1/3 och svenska män ärvde 2/3, var oftast kvinnorna 

hemmafruar.
159

 Man kan se att det fanns samma tanke som inom sunniislam, dvs. att mannen 

var försörjningspliktig. 

     Det svenska arvssystemet har ändrats under historiens gång, hela tiden med syftet att inte 

vara könsdiskriminerande.
160

 Sett till det svenska samhällets utveckling och med särskild 

hänsyn till hur det ser ut idag, är det inte alls konstigt att kvinnor ständigt strävar efter att få 

samma rättigheter som männen. I Sverige jobbar både kvinnor och män oftast heltid, vilket 

innebär att de svenska männen inte har samma försörjningsplikt som männen i muslimska 

                                                 
158

 Se avsnitt 3.2.1-3.2.2 och 4.2. 
159

 Brattström och Singer (2015), Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 27 ff. 
160

 Brattström och Singer (2015), Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 27 ff. 



31 

 

länder. Därmed skulle det inte vara rättvist om männen fortfarande skulle ärva 2/3 och 

kvinnorna enbart 1/3. Detta i sig skulle i sådana fall enbart tyda på att män är bättre än 

kvinnor.  

     I de muslimska länderna, rättare sagt om man väljer att följa den sunnitiska tolkningen av 

sharia-rätten, finns det en  förklaring till varför män generellt sett ärver mer än kvinnor. Som 

det har konstaterats i kapitel fyra beror detta på att männen har en försörjningsskyldighet för 

hushållets kvinnor och barn. Dessutom har det tagits i beaktning att männen ska spara en 

summa pengar till sin framtida mahr. I slutändan, förutsatt att mannen uppfyller sin 

försörjningsplikt, är det kvinnan som tjänar på det hela, i vår mening. Hon behåller sin del av 

arvet och kan göra vad hon vill med den, spara den eller till och med investera i den så att den 

ökar. Mannen däremot måste ständigt se till att familjen försörjs och kan dessutom behöva 

lägga ut så pass mycket pengar att han i slutändan får en mindre andel än sin syster.
161

   

6.3 Svar på frågeställningarna om arv  

6.3.1 Den svenska kvinnan och den sunnimuslimska kvinnans ställning i arvsfrågan – 

vad skiljer dessa åt juridiskt sett? 

Som det framgår av kapitlen om arv skiljer sig den svenska och den sunnimuslimska kvinnans 

ställning åt i arvsfrågan, särskilt sett till dagens svenska arvsrättsliga lagstiftning. Med detta 

syftar vi på att förr i tiden liknade den svenska kvinnans arvsrättsliga förhållanden den 

sunnimuslimska kvinnans, men i dagsläget råder det märkbara skillnader.
162

  

     Medan det i den svenska lagstiftningen avseende arv det råder ett jämställdhetstänk och en 

strävan att ständigt minska existerande ojämlikheter mellan kvinnor och män, saknar den i 

främst koranen stadgade arvsregleringen denna motsvarighet. Den sunnitiska arvsregleringen 

har inte heller ändrats med tiden, till skillnad från den svenska, utan är densamma som vid 

koranens uppenbarelse.
163

 Att den svenska arvsregleringen har ändrats beror till stora delar på 

att samhället har ändrats och fortfarande ändras.
164

 Som tidigare konstaterats tillkännagav 

profeten Muhammad koranens budskap i ett utpräglat klan- och klassamhälle.
165

 Samhället 

har dock ändrats även i de muslimska länderna och i dagsläget ser det inte alls ut som det 

gjorde vid tiden då koranen uppenbarades. De muslimska länderna influeras i allt större 

utsträckning av de västerländska länderna och kvinnor i mellanöstern t.ex. och även i andra 

delar av världen där islam är den största religionen, har börjat att jobba lika mycket som 

männen. Detta innebär ju att kvinnan får en egen inkomst och ska den sunnitiska sharia-rätten 

tillämpas ska inte kvinnan behöva lägga pengarna hon tjänar på sin familj eftersom det är 

mannens skyldighet att försörja familjen. Trots detta faktum bidrar många av dessa kvinnor 

med intjänade pengar från jobb till hushållet. Läsaren ska ha klart för sig att detta inte är fel 

eller strider mot den sunnitiska sharia-rätten, förutsatt att kvinnan gör det av egen vilja.
166

 

     Att de muslimska länderna allt mer börjar likna och ta efter europeiska länders levnadssätt 

leder oss in på frågan varför islam och de sunnitiska sharia-lagarna i synnerhet inte har 
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ändrats, till skillnad från den svenska arvslagstiftningen som har ändrats och blivit mer och 

mer jämställd? Varför har inte den sunnimuslimska arvsregleringen reformerats likt den 

svenska? För att kunna besvara denna fråga, om det ens är möjligt, måste man först ställa sig 

frågan: Varför har inte islam reformerats? Islam, likt exempelvis kristendomen och 

judendomen, ja - religion generellt är inget som ändras över tid, till skillnad från en vanlig 

lagstiftning avseende exempelvis arv som befinner sig under ständig förändring. Nu finns det 

ju ”Nya testamentet” vilket tyder på att viss förändring, i detta fall inom kristendomen, visst 

förekommer. Även om kristendomen kanske är mer tolerant avseende reformering, är inte 

islam det. Både islam och rättslärda inom islam är emot tanken att reformera islam.
167

 Detta 

har sin grund i att sharia-lagarna är lagarna från Gud, dvs. en gudomlig lag och inte en vanlig 

lag, som kan ändras och anpassas efter samhället. Sharia-lagarna som reglerar allt möjligt, 

t.ex. regler om brott och straff, arv samt äktenskap, återfinns i koranen och i profetens 

sunna.
168

 Koranen uppenbarades för profeten Muhammad av ärkeängeln Gabriel och profeten 

förde i sin tur vidare budskapen.
169

 Profeten Muhammad var dessutom det sista sändebudet, 

vilket innebär att en reformering av koranen inte är möjlig då vanliga människor inte själva 

kan ändra koranens budskap och anpassa dem efter sina egna liv. Kan inte koranen reformeras 

kan inte heller islam göra det, då islam i första hand bygger på koranen.
170

 

6.3.2 Den sunnitiska arvsrätten bygger på olika rättsprinciper. På vilket sätt kolliderar 

dessa med den svenska arvsrättens rättsprinciper? 

Den sunnitiska arvsrätten kanske främst anses strida mot den i grundlagen stadgade 

likabehandlingsprincipen som hittas i 1:9 regeringsformen (1974:152) (RF). Denna stadgar att 

domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 

ska beakta allas likhet inför lagen samt vara sakliga och opartiska i sin verksamhet. Detta är 

en princip som kan kollidera med den svenska arvsrättens rättsprinciper och även grundlagar, 

som förespråkar allas likhet inför lagen. Dock innebär inte att allas likhet inför lagen enligt 

1:9 RF skulle bli striden mot om ett annat lands regler skiljer sig mot den svenska 

lagstiftningen i vissa fall. 1:9 RF innebär alltså inte att all internationell privaträtt måste 

upphävas och att det skulle strida mot grundlagen att tillämpa andra länders regler i dessa fall 

p.g.a. den internationella privaträttens lagval. Alla länder har internationella privaträttsliga 

regler som är till för att lösa konflikter i situationer då flera länders rättssystem kan bli 

aktuella p.g.a. anknytning, t.ex. medborgarskap. Det skulle dessutom få påtagliga 

konsekvenser om enbart svensk lag skulle anses vara bra nog för att få tillämpas i svensk 

domstol. Det skulle bl.a. vara svårt att göra affärer över gränserna. En annan konsekvens 

skulle bli att det bortses från enskilda invandrares vilja att få tillämpa sitt eget hemlands regler 

på t.ex. arvsrätten, om dessa personer är medborgare i det andra landet dvs.
171
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     En annan princip som kolliderar med den svenska arvsrättens rättsprinciper är att den 

sunnitiska arvsrätten inte ger särkullbarn någon arvsrätt efter fadern och dennes släktingar. 

Endast gifta mödrars barn erhåller arvsrätt från fadern och dennes släktingar. Anledningen till 

detta är att det ska kunna fastställas vem barnets far är.
172

 

     Ytterligare en princip som orsakar en kollision mellan den sunnitiska arvsregleringen och 

den svenska arvsregleringen är att den sunnitiska arvsregleringen inte tillåter arv över 

religionsgränserna. Detta innebär att en muslim inte får ärva en som inte är muslim och den 

som inte är muslim får inte heller ärva en muslim.
173

 

6.4 Bemötande av kritik  
Till det sunnitiska arvssystemets försvar ska det nämnas att trots den svenska arvsrättens 

ambition att jämställa mellan könen finns det ändå möjligheter till diskrepanser. Med detta 

avses rätten att genom testamente och rätt obehindrat kunna favorisera mellan könen. Vi antar 

att det finns två syskon, en bror och en syster. Enligt sunnitisk arvsrätt erhåller systern 1/3 och 

brodern 2/3 av kvarlåtenskapen. Enligt svensk arvsrätt utgör halva arvslotten barnens laglott 

enligt 7:1 ÄB. I och med att arvlåtaren i Sverige genom testamente kan förorda hur hen vill 

över halva laglotten innebär det i praktiken att det är fullt möjligt att kunna göra så att det ena 

syskonet får 3/4  och det andra syskonet enbart 1/4.
174

 1/3 är ju mer än 1/4 så sett i ljuset av 

detta exempel är den sunnitiska arvsrätten mer generös. Detta exempel på den svenska 

arvsrätten går dessutom åt båda hållen, dvs. arvlåtaren kan föredra antingen dottern eller 

sonen. Att den sunnitiska arvsregleringen förordar olika andelar för män och kvinnor, har som 

tidigare konstaterats, sina skäl, nämligen att mannen är den som är försörjningspliktig. 

Mannen ska dessutom spara en summa pengar till sin framtida mahr som hustrun kommer att 

få, vilka båda är omständigheter som har tagits i beaktning vid fördelningen av arvslotterna. 

Som tidigare nämnts tar alltså den sunnitiska arvsregleringen hänsyn till de båda könens roller 

och arbetsuppgifter.
175

 Sådan försörjningsplikt ålägger inte svensk arvsrätt de svenska 

männen, varav det i vårt tycke innebär att det är extremt orättvist om arvlåtaren utnyttjar nyss 

tagna exempel och testamenterar 3/4 till sonen och enbart 1/4 till dottern. Desamma anser vi 

såklart om situationen skulle vara den motsatta. 

     Stor kritik har riktats och riktas fortfarande mot den sunnitiska arvsregleringen som 

föreskriver olika andelar för män och kvinnor, där männen generellt sett får den dubbla 

arvslotten. Som det redan har nämnts har detta sina förklaringar. Att däremot den svenska 

arvsrätten genom testamentsrätten tillåter en slags diskriminering och utan några som helst, 

tycker åtminstone vi, logiska skäl är märkligt och förtjänar uppmärksamhet då kritiken är 

befogad. Istället för att svärta den sunnitiska arvsrätten, dessutom utan att ha förstått eller utan 

att upplysa om varför den ser ut som den gör, kan fokus från bl.a. medias håll istället läggas 

på att upplysa om diskrepansen som den svenska arvsrätten genom rätten att förorda 

testamente tillåter, och dessvärre, utan i vårt tycke, godtagbara skäl. 
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6.5 Analys av mahr   

6.5.1 Inledning  

I detta avsnitt analyseras mahr. Frågeställningarna därom kommer att besvaras. Därutöver 

kommer en jämförelse att göras mellan mahr och underhållsbidraget som stadgas i 6:7 ÄktB.  

6.6 Svar på frågeställningarna om mahr 

6.6.1 Vad är mahr och vilka svårigheter ställs en svensk domstol inför vid tvister om 

mahr-avtal?  

Frågan om mahr har varit uppe i HovR:n vid två tillfällen och den största problematiken har 

varit att en direkt motsvarighet inte funnits i svensk rätt. Den närmsta parallell som kan dras 

är morgongåvan, som är avskaffad. Att området är relativt främmande och det faktum att det 

inte finns mycket praxis på området gör det inte lättare för domstolarna.
176

 

     Svenska domstolar har fått ta ställning till huruvida maken ska betala den obligatoriska 

delen av äktenskapskontraktet som makarna ingick innan äktenskapet. I kontraktet skrivs 

summans storlek och under vilka omständigheter kvinnan har rätt till sin mahr. Mahr kan vara 

stor, sex- eller sjusiffriga belopp är inte ovanliga och fyller funktionen att trygga kvinnans 

försörjning efter en skilsmässa i en kultur där det är mannens uppgift att ensam försörja hustru 

och barn. Den muslimska kulturen kolliderar här lite med den svenska i och med att mannen 

inte på samma sätt är försörjningspliktig, i Sverige finns istället ett jämställdhetstänk just på 

jobbfrågan. Både mannen och kvinnan ska jobba, därmed behövs inte en motsvarighet till 

mahr i svensk rätt på samma sätt som den behövs i sunnitisk rätt.
177

  

     En annan svårighet som svenska domstolar ställs inför är att i Sverige anser lagstiftaren att 

rätten inte ska bli påverkad av religion. Det råder religionsfrihet i Sverige och alla har rätt att 

tro och tillbe vem eller vilka de vill. Dock ska denna religiösa övertygelse inte påverka 

lagstiftningen i landet. Med en uppfattning som denna, dvs. att politiken och lagen ska vara 

helt religionsfria, uppstår en del problematik gällande mahr-frågan. Mahr är en 

överenskommelse enligt islam och tillämpas i alla muslimska länder där sharia utgör gällande 

rätt.
178

 Sharia utgörs av kornen, sunna, enhällighet och analogi. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att den lagstiftning som styr i länder med sharia, styrs av religionen islam. Detta strider 

mot grundtanken som finns i den svenska lagstiftningen. Det är alltså därför som svenska 

domstolar har fått väldigt mycket kritik av bl.a. advokat Bergquist för att ha tagit sig an inte 

bara mahr-tvister, utan även andra tvister av islamisk karaktär. 

     Trots kritiken som svenska domstolar fått utstå vid tvister av islamisk karaktär, där någon 

eller båda parterna har åberopat sharia-rätten, anser vi att domstolarna dömt rätt. I exempelvis 

de tidigare nämnda rättsfallen, RH 1993:116 och RH 2005:66, där mahr-frågan gått igenom i 

rätten, har sharia-rätten tillämpats. Den utländska lagstiftningen har tillämpats då 

personen/personerna har haft starkare anknytning till det utländska landet i fråga än det 

inhemska landet, dvs. Sverige. Svensk rätt har därför inte kunnat tillämpas.    
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     Ytterligare en svårighet som svensk domstol ställts inför är hur mahr-överenskommelsen 

ska ses. En del anser att fallet som sådant är enkelt, mahr är en överenskommelse mellan två 

parter, en skriftlig sådan och i och med att parterna godkänner detta och skriver under ingås 

det ett avtal.
179

 Pacta sunt servanda gäller, dvs. att avtal ska hållas och med grund i detta 

anser bl.a. Blomgren Eldin att det inte ska finnas några svårigheter kring fallet 

överhuvudtaget. Två parter har ingått ett avtal med varandra, mannen har skrivit under på att 

han ska betala en summa pengar till kvinnan vid en eventuell skilsmässa, uppstår nu en sådan 

är han betalningsskyldig i enlighet med avtalet.
180

  

     Sett till de tidigare mahr-rättsfallen kan det konstateras att det inte är så enkelt som att 

avtal ska hållas. Problem uppstår i och med att avtalen inte ingåtts i enlighet med svensk rätt 

utan grundar sig på sharia-rätt. I båda de tidigare nämnda rättsfallen har männen åberopat att 

svensk rätt ska tillämpas på frågan. Detta är främst för att de ska undgå att följa avtalet då de i 

samband med stämningen åberopat att avtalet strider mot ordre public-principen. Männen i 

båda rättsfallen menade att mahr-överenskommelsen och framför allt summan i fallen inte kan 

anses vara skäliga och att avtalen i sin helhet därför inte kan göras gällande.  

     Domstolen har i båda fallen fastställt att ordre public inte varit tillämplig. I andra mindre 

uppmärksammade rättsfall har det också konstaterats att i mahr-fall ska det först undersökas 

vilket land personen i fråga har starkast koppling till.
181

 I de tidigare nämnda rättsfallen har 

kopplingen varit starkare till Iran respektive Israel och därför har domstolen dömt att mahr 

ska utgå med grund i sharia-rätten som då ska tillämpas. Om domstolen däremot hade dömt 

att personen i fråga istället haft starkare anknytning till Sverige, hade svensk rätt istället 

tillämpats och utgången hade förmodligen blivit annorlunda. I och med att domstolarna inte 

har praxis på området där svensk rätt tillämpats kan utgången bli olika. Domstolarna kan se 

mahr-överenskommelsen som ett vanligt avtal i enlighet med Lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och konstatera att avtal ska 

hållas.
182

 

6.6.2 Strider mahr–överenskommelsen mot grundläggande rättsprinciper inom svensk 

rätt?  

Trots att mahr har ifrågasatts och kritiserats av dem tidigare nämnda kritikerna är det av vikt 

att förstå innebörden och bakgrunden till bestämmelsen. Mahr anses utgöra ett skydd för 

kvinnan och har därför en viktig funktion, nämligen att skapa koherens i det familjerättsliga 

systemet. Det som har diskuterats mest ur ett genusperspektiv är att det inte enbart är mannens 

plikt att försörja familjen, utan lika mycket kvinnans plikt. Diskussionen grundar sig på att 

kvinnan faktiskt också jobbar. Kritiker menar att om en kvinna jobbar är det lika mycket 

hennes skyldighet att försörja familjen som det är mannens.
183

 

     På frågan hur och om mahr-överenskommelsen strider mot svenska grundläggande 

rättsprinciper kan det sägas att trots kritiken kan mahr tolkas mot bakgrund av Lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
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och de grundläggande friheterna (EKMR). I och med att det finns många andra- och tredje 

generationens invandrare i Sverige och att dessa har gift sig i enlighet med islamisk rätt där 

mahr-överenskommelsen är obligatorisk, kommer detta leda till att allt fler fall kommer att tas 

upp i rätten och indirekt kommer fler fall att tas upp i Europadomstolen. Mahr kan aktualisera 

religionsfrihetsbestämmelsen i artikel 9 EKMR om tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet, i och med att mahr ibland kan ses som en förpliktelse som har att uppfyllas 

med anledning av föreskrifterna i koranen. Men mahr kan, som ett familjerättsligt institut, 

också aktualisera artikel 8 EKMR med rätt till skydd för privat- och familjeliv.
184

  

     Än har några mahr-fall inte tagits upp i Europadomstolen, men mål som b.la. Chapman VS 

Storbritannien som rör minoritetsgrupper har tagits upp. Huruvida mahr-fall kommer att tas 

upp är svårt att säga, men i och med att allt fler fall av sunnitisk karaktär kommer att tas upp i 

nationell domstol i framtiden, tror vi, finns det en möjlighet att fler fall kommer att överklagas 

till Europadomstolen. En minoritetnorm skulle i det här fallet vara mahr-överenskommelsen. 

Sayed menar att trots att det ter sig naturligt att allt fler rättsliga konflikter gällande 

minoritetsnormer kommer att tas upp i Europadomstolen, betyder detta inte per automatik att 

en stat måste erkänna religionsbaserade normer.
185

 Indirekt kan det dock konstateras att det 

inte finns ett krav på staterna att erkänna religionsbaserade normer, dock råder lagvalsregeln 

inom svensk rätt. Parterna kan själva avtala om vilket lands lag de vill tillämpa, dock är det 

just detta konflikten gäller. Detta kan utläsas i RH 1993:116 där den ena parten ville åberopa 

svensk rätt, då det gynnade honom medan den andra parten ville åberopa sharia-rätten, då 

avtalet grundats på den rätten. Domstolen dömde till fördel för den sist nämnda parten då det 

efter utredning kom fram att involverade parter hade starkast anknytning till utländskt land.  

6.6.3 Parallell mellan mahr och underhållsbidrag  

Syftet bakom den islamiska brudpengen är att skydda kvinnan från att gå in i en form av 

personlig konkurs om äktenskapet skulle ta slut. Kvinnan får en form av skydd som ger henne 

möjlighet att upprätthålla en viss levnadsstandard. Det finns en motsvarighet till mahr-syftet i 

svensk rätt och det är underhållsbidraget en part ska betala till den andra vid 

äktenskapsskillnad.
186

 Efter äktenskapsskillnad är huvudregeln enligt 6:7 ÄktB att varje make 

ska svara för sin egen försörjning. Det finns dock undantag från huvudregeln och det är där 

underhållsbidraget kommer in. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en 

övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är 

skäligt med hänsyn till makens förmåga och övriga omständigheter. Har den ena maken 

svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap upplösts, har den maken rätt 

till underhållsbidrag av den andra maken under längre tid. Denna bestämmelse grundar sig på 

att den ena maken inte ska gå i en personlig konkurs vid en eventuell skilsmässa.          

     Samma grundtanke gäller vid mahr, men då har kvinnan många gånger inte möjlighet till 

självförsörjning efter en skilsmässa då hon har varit hemma under åren som mannen jobbat. 

För att hon då inte ska hamna i personlig konkurs har hon ett mahr-belopp som kan liknas vid 
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en form av underhållsbidrag, att luta sig tillbaka på. Mahr-beloppet kan i det här fallet liknas 

vid ett underhållsbidrag som utdelas för en längre tid.
187

   

     I samband med mahr har genusfrågan kopplats in. Frågan om att kvinnan ska bli försörjd 

av mannen har väckt reaktioner.
188

 Kritikerna menar att kvinnan är minst lika kapabel till att 

försörja en familj som mannen är. Trots att Sverige idag är ett relativt jämställt land sett till 

arbetslivet, finns det en bit kvar att gå. När det gäller chefsjobb dominerar männen och de 

manliga cheferna är minst dubbelt så många som de kvinnliga i politiskt arbete, i statliga verk, 

i andra myndigheter samt i stora och små privata företag. När det gäller jobb som 

verkställande direktörer och platser i de större bolagens styrelser utgör männen 80-90 %. 

Trots att vissa branscher är mer mansdominerande får det inte glömmas bort att andra 

branscher är kvinnodominerade. Det finns också stora löneskillnader mellan könen. 

Löneskillnaderna har minskat på senare tid, men i enlighet med statistik från år 2014 som 

medlingsinstitutet har gjort tjänar män 13,2 % mer än kvinnor för samma jobb. Paralleller kan 

här dras till mahr-frågan. Trots att kvinnor och män arbetar har männen fortfarande mer i lön. 

Trots att kvinnan arbetat under äktenskapets gång kan det bli svårt rent ekonomiskt för 

kvinnan vid en eventuell skilsmässa. I en sådan situation där den ena parten varit den 

huvudsakliga försörjaren kan underhållsbidrag för en längre tid utbetalas, efter en dom från 

TR.
189

  

6.6.4 RH 1993:116 och RH 2005:66 – prejudikatvärden  

Med grund i de föregående mahr-avsnitten kan det konstateras att det är svårt att göra en säker 

bedömning eftersom det är sparsamt med lagregler och praxis samt då det förekommer olika 

uppfattningar i doktrinen.
190

 I och med att det inte finns många avgöranden från svensk 

domstol gällande mahr kan det konstateras att de två ovan nämnda rättsfallen, RH 1993:116 

och RH 2005:66, har ett relativt högt prejudikatvärde. Prejudikatvärdet grundar sig på bristen 

på mahr-avgöranden avgjorda av svenska domstolar. Rättsfallen besitter också ett relativt högt 

prejudikatvärde p.g.a. att det är två tvister där svensk domstol åsidosatt svensk lagstiftning 

och istället tillämpat islamisk lagstiftning.  

    Dessa rättsfall har dessutom återspeglats i diskussioner om mahr och RH 1993:116 var en 

förebild för avgörandet och utgången i RH 2005:66. I och med att rättsfallen än idag används 

vid mahr-diskussioner och är de mest igenkända mahr-fallen i svensk rätt, anser vi att 

rättsfallen än idag har ett relativt högt prejudikatvärde. Vi tror dessutom att båda rättsfallen 

kommer att ha fortsatt influens vid framtida mahr-tvister i och med bristen på tidigare 

avgöranden.  

7. Slutsatser   
Angående arvsrätten kan det konstateras att i dagsläget skiljer sig den svenska arvsrätten och 

den sunnitiska arvsrätten åt avseende kvinnans arvslott, där det svenska arvssystemet till 

skillnad från det sunnitiska inte gör skillnad mellan män och kvinnors arvslotter. Som det har 
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konstaterats är anledningen till varför den sunnitiska kvinnan generellt sett ärver 1/3 för att 

hon inte är den försörjningspliktiga i familjen. Sett till syftet bakom denna fördelning har vi 

kommit fram till att den sunnitiska sharia-rätten inte förtrycker kvinnan, förutsatt att mannen 

jobbar och ansvarar för familjens försörjning. 

     När det gäller den sunnitiska arvsrättens rättsprinciper, som vi har avgränsat oss till, och 

som kolliderar med den svenska arvsrättens rättsprinciper, kan det konstateras att det finns 

missförstånd kring likabehandlingsprincipen, se diskussionen som förs i avsnitt 6.3.2. De två 

andra rättsprinciperna är svårare för någon som inte är insatt i den sunnitiska sharia-rätten att 

förstå syftet bakom och acceptera. Utomstående kan uppfatta dessa rättsprinciper som 

splittrande och orättvisa, men de har sina förklaringar. Vi är av den uppfattningen att eftersom 

en muslim inte heller får ärva en icke muslim, blir det ändå rättvist. Detsamma gäller 

särkullbarn, som inte får ärva fadern och dennes släktingar. Eftersom att fadern inte heller får 

ärva det barnet blir det rättvist. Särkullbarn kan dessutom ärva modern och hennes släktingar.   

     Angående mahr kan det konstateras att mahr-överenskommelsen har fått en del kritik i 

Sverige. Mahr har ansetts strida mot svenska grundläggande rättsprinciper och svensk 

domstol har ställts inför en tuff utmaning i mahr-tvister. I och med att det inte finns ett 

välfärdsskydd på samma sätt som det finns i b.la. Sverige har främst kvinnor och barn 

skyddats i den sunnitiska sharia-lagstiftningen. Mahr är ett skydd för kvinnan vid en eventuell 

skilsmässa. Det är dessutom i sammanhanget av vikt att konstatera att välfärdsstaten har 

förändrats och välfärdsskydden är inte lika omfattande för t.ex. invandrare och muslimska 

kvinnor.
191

 Trots att kvinnan befinner sig i en välfärdsstat, omfattas hon således kanske inte 

av dess skydd. Då spelar mahr en ännu större roll därför att överenskommelsen fyller det 

svenska skyddsnätets funktion. Mahr kan variera, vissa kräver 1 kr medan andra kräver mer. 

Att överenskommelsen kan utnyttjas är ett faktum, men den är absolut nödvändig. 

     Vad gäller genusfrågan har utgångspunkten varit den postkoloniala teorin. Slutsatsen som 

med hjälp av denna teori kan dras är att de västerländska länderna, bl.a. Sverige, har 

missförstått syftet bakom sunnitisk sharia-rätt. Enligt vår mening har västerländska länder 

oftast en tendens att se ner på kvinnor i den tredje världen, särskilt muslimska kvinnor. 

Västerländsk feminism ger en bild av den västerländska kvinnan att vara frigjord etc., medan 

kvinnan i tredje världen föreställs som outbildad, utnyttjad, förtryckt osv. Sådana antaganden 

görs oftast utan att en dialog har skett med den muslimska kvinnan, där hon själv får säga om 

hon känner sig förtryckt eller inte. I många fall känner sig muslimska kvinnor inte alls 

förtryckta utan de finner t.ex. frihet i deras klädsel, de har själva valt att klä sig så. Således 

kan en muslimsk kvinna tycka att de västerländska kvinnorna är de som är förtryckta och att 

västerländska samhällens ideal på kvinnan är förtryckande.           

     Avslutningsvis kan det konstateras att vi har kommit fram till är att visserligen är inte 

sunnitisk sharia-rätt ämnad att tillämpas i Sverige, detta innebär dock inte att den inte är 

lämpad. Förstår det svenska samhället den sunnitiska sharia-rättens rättsprinciper är det också 

rimligt att den kan tillämpas i Sverige, så länge som personerna det rör inte motsätter sig 

detta. Görs inte detta riskerar samhället att försumma dessa personers vilja genom att förneka 

deras rättsliga band till sitt hemland eller till ett annat land som de är medborgare i. I och med 
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att Sverige i dagsläget betraktas vara ett mångkulturellt samhälle är det ännu viktigare att ge 

personer som vill tillämpa den sunnitiska sharia-rätten en möjlighet att göra det. Det är dags 

för det svenska samhället att börja bekanta sig med den sunnitiska sharia-rätten, för att så 

småningom förstå dess innebörd. 

8. Avslutande reflektioner  

8.1 Inledning  
Uppsatsens syfte var att klargöra för kollisionerna som uppstår när den sunnitiska arvsrätten 

och mahr kolliderar med svensk lagstiftning. Vi ämnade lägga upp det så att uppsatsen blir 

upplysande i den meningen att läsaren ska få en möjlighet att förstå varför t.ex. den sunnitiska 

arvsrätten ser ut som den gör. Vi är nämligen av den uppfattningen att västvärlden har fått en 

fel bild av den sunnimuslimska kvinnan, att hon är förtryckt, underordnad männen, att hon 

inte har några rättigheter alls, ja- listan kan göras lång. En bidragande faktor till allt detta är 

främst den bild som västerländsk media förmedlar av den sunnimuslimska kvinnan. Vi anser 

att syftet har uppnåtts. 

     Det kan här också nämnas att vi tycker att våra metoder har kompletterat varandra och 

hjälpt oss att besvara frågeställningarna. Den rättsdogmatiska metoden har varit nödvändig för 

att fastställa gällande rätt. Utan denna hade vi inte kunnat jämföra den svenska- och den 

sunnitiska arvsrätten med varandra, då första steget innan en sådan jämförelse kan göras är att 

fastställa gällande rätt. 

     Vi försökte formulera rimliga frågeställningar som inte är omöjliga att finna svar på och 

tycker att vi har lyckats besvara samtliga. Nu i efterhand tror vi att färre frågeställningar hade 

varit mer optimalt då man lättare kan ge tillfredsställande svar på alla. Har man många 

frågeställningar gäller det att hitta en bra balans för att besvara samtliga på ett 

tillfredsställande sätt.  

     Angående problemformuleringen kan det konstateras att vi har kommit fram till att den 

sunnitiska sharia-rättens rättsprinciper avseende kvinnlig arvsrätt och mahr kan rymmas inom 

den svenska familjerättens ramar. Detta grundar vi på det faktum att Sverige idag är ett 

mångkulturellt samhälle, således är det rimligt att anta att om det svenska samhället förstår 

den sunnitiska sharia-rättens rättsprinciper på dessa områden, ska den också få tillämpas av 

dem som vill det, som ovan nämnts. Om personerna som det berör vill tillämpa sunnitisk 

sharia-rätt på ovan nämnda områden, ser vi inga hinder med att de inte ska få göra det. 

Problematiskt blir det snarare om sunnitisk sharia-rätt inte erkänns alls av svensk rätt då det 

kan få påföljder som att dessa personer ändå tillämpar den i hemlighet, vilket i sig varken är 

bra för rättssäkerheten eller förutsebarheten. Vi kan dock inte uttala oss om i vilken 

utsträckning sunnitisk sharia-rätt kan tillämpas i Sverige då det beror från fall till fall, en in 

casu bedömning ska således göras i varje enskilt fall, anser vi.  

8.2 Egna åsikter – sammanfattning  
Enligt vår mening och med hänsyn tagen till att den sunnitiska sharia-rätten ålägger män och 

kvinnor olika roller, förtrycker inte den sunnitiska arvsrätten kvinnan. Detta förutsatt att 

männen verkligen försörjer familjen och inte tvingar kvinnan att också jobba, vill hon jobba är 

det dock en annan sak. Sett till samhället då koranen först uppenbarades kan uppdelningen av 

arv ses som mer optimal då än nu med tanke på att det var vanligare förr att kvinnor skötte 
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hemmet medan männen försörjde familjen. Samhället har även i de muslimska länderna 

förändrats, som tidigare nämnts. Att samhället har ändrats och fortfarande ändras betyder 

dock inte att koranen inte kan tillämpas i dagsläget. Koranen är anpassad för att tillämpas i 

alla samhällen vare sig de är moderna eller inte. 

     Vad gäller sambandet mellan mahr och den sunnitiska arvsrätten kan det konstateras att vi 

är av den uppfattningen att det vid mahr muakhar blir problematiskt vid den ena makens död. 

Detta i och med att de efterlevande kan göra anspråk på att mahr-avtalet ska fullbordas. Sett 

till syftet bakom mahr anser vi att det är befogat att kvinnan gör anspråk på sin mahr hos 

mannens familj, om mannen avlider. Detta för att mahr är en ekonomisk säkerhet för kvinnan. 

Däremot, om det är kvinnan som avlider och efterlämnar mannen, är det enligt vår mening 

inte lika motiverat att kvinnans familj ska göra anspråk på hennes mahr hos mannen. Detta 

eftersom att om kvinnan efterlämnar barn är det bättre om pengarna hålls inom familjen, än 

går till kvinnans familj.  

8.3 De lege ferenda tankar 
Allt fler mahr-fall, tror vi, kommer att tas upp i svensk rätt inom de närmaste åren. Det 

domstolen granskar är vilket land personen/personerna i fråga har starkast anknytning till och 

därefter avgörs det vilken lagstiftning som ska tillämpas. Vi tycker att detta är korrekt av de 

svenska domstolarna, men vi tycker också att alla mahr-överenskommelser i enlighet med den 

sunnitiska sharia-rätten ska dömas enligt denna. Överenskommelsen som sådan är ett avtal 

och som i svensk rätt ska avtal hållas. Problematiken som uppstått i exempelvis RH 1993:116 

och som enligt vår uppfattning även kommer att uppstå i framtida rättsfall är att en av parterna 

kommer att åberopa svensk rätt. Svensk rätt som inte har en direkt motsvarighet till mahr kan 

riskera att döma enligt ordre public och finna att överenskommelsen strider mot svenska 

grundläggande rättsprinciper. På sikt kan detta utnyttjas av svensk-muslimer som har starkare 

anknytning till Sverige. I de fallen kan parterna ingå en överenskommelse i enlighet med 

sharia-rätten och sedan yrka att svensk rätt ska tillämpas.  

     En lösning på hur en situation enligt ovan kan lösas är i vår mening att det i framtiden ska 

stiftas en ny lag/bestämmelse som reglerar frågan. Bestämmelsen ska uttrycka att den 

sunnitiska sharia-rätten ska ligga till grund för avgöranden vid tvister där sharia-lagar har 

använts vid avtalets ingående. Vid mahr har den sunnitiska sharia-rätten använts i och med att 

mahr är obligatorisk med grund i just sharia-lagstiftningarna, därför anser vi att den sunnitiska 

sharia-lagstiftningen ska vara den vägledande lagstiftningen vid en tvist.  

 

Det återstår att se hur pass accepterad den sunnitiska sharia-rätten blir i det framtida Sverige 

och om den kommer att få tillämpas i större utsträckning av dem som önskar det. Vår 

förhoppning är att det ska fortsätta att komma arbeten på akademisk nivå om just den 

sunnitiska sharia-rätten och om varför dess rättsprinciper ser ut som de gör. Kunskap är 

nyckeln till minskningen av fördomar! 
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Bilaga 1 – koranverser  
 

Verserna
192

 i koranen rörande arvsfördelning  
 

Verser från surat al-Baqarah  

[2:180] NÄR NÅGON bland er känner döden nalkas och han efterlämnar förmögenhet, 

skall han upprätta testamente till förmån för föräldrar och anhöriga enligt god sed; 

detta är en plikt för alla som fruktar Gud.  

[2:240] OM NÅGON av er vid sin död efterlämnar hustrur skall de i testamentariskt 

förordnande tillförsäkras försörjning [ur kvarlåtenskapen] under ett år med rätt för 

dem att under denna tid bo kvar [i hemmet]. Om de [ändå] lämnar det skall ingen 

klandras för vad de företar sig inom ramen för vad som är god sed. Gud är 

allsmäktig, vis.  

Verser från surat al-Maidah  

[5:106] TROENDE! När någon bland er känner döden nalkas och vill förordna [om sin 

kvarlåtenskap, skall han tillkalla som] vittnen två av era rättsinniga män eller - om han 

befinner sig på resa och tror att döden är nära - två andra utanför [ert samfund]. Håll 

dem kvar efter bönen och om ni tvekar [om deras trovärdighet] låt dem svära vid 

Gud: "Vi skall inte göra oss någon vinst av detta, inte ens [till förmån] för en nära 

anförvant, och vi skall inte undanhålla vad vi på Guds befallning har bevittnat - i 

annat fall skulle vi sannerligen höra till förbrytarna och syndarna.  

[5:107] Och om det visar sig att de två [vittnena] gjort sig skyldiga till [sådan] synd, då 

skall två andra som står närmast till bland dem vars rätt har kränkts träda i deras 

ställe och de skall svära vid Gud: "Vårt vittnesbörd är sannare än deras och vi har 

inte överträtt [Guds bud] - i annat fall skulle vi sannerligen höra till de orättfärdiga.  

[5:108] Detta [tillvägagångssätt] ökar sannolikheten att sanna vittnesbörd avges; 

vittnena måste annars vara rädda att [andras] eder därefter ställs mot deras eder. 

Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Gud vägleder sannerligen inte trotsiga 

syndare.  

Verser från surat an-Nisa 

[4:7] MÄN HAR rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar och 

kvinnor har rätt till en andel av vad föräldrar och nära anhöriga efterlämnar, vare sig 

det är litet eller mycket - en andel föreskriven [av Gud].  

[4:8] När arv skiftas i närvaro av anförvanter, faderlösa och behövande, ge dem då 

något därav för deras behov och ha vänliga ord för [alla].  
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 [4:9] [De som skiftar arvet] bör tänka på den oro de själva måste känna om de vid sin 

död efterlämnade minderåriga barn. Därför skall de frukta Gud och [till de faderlösa 

och de behövande] säga de rätta orden [av tröst och uppmuntran].  

[4:11] GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två 

döttrars lott; om döttrarna är fler än två, är deras lott två tredjedelar av 

kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften. [Den dödes] 

föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; 

men om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott 

en tredjedel. Har han efterlämnat bröder, är moderns lott en sjättedel efter [avdrag 

för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, 

genom det som de har gjort för er - Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är 

allvetande, vis.  

[4:12]  Av kvarlåtenskapen efter era hustrur är er andel hälften om de inte efterlämnar 

barn; men om de efterlämnar barn är den en fjärdedel efter [avdrag för] legat och 

skulder. Era hustrurs andel i er kvarlåtenskap är en fjärdedel, om ni inte efterlämnar 

barn; men efterlämnar ni barn, är den en åttondel efter [avdrag för] legat och skulder. 

Om en man eller en kvinna dör utan att efterlämna barn eller föräldrar men en bror 

eller syster är i livet, ärver vardera en sjättedel; men om syskonen är fler än två ärver 

de alla tillsammans en tredjedel efter [avdrag för] legat och skulder utan att 

[därigenom arvingarnas] intressen skadas. Detta är vad Gud har föreskrivit. Gud vet 

allt och Han har överseende [med era brister].  

 [4:19] TROENDE! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hustrur mot deras vilja; och 

ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära 

skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte 

bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handlingar. Och lev med era 

hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni 

vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].  

[4:33] Vi har utpekat arvtagare till vad var och en efterlämnar: föräldrar och nära 

anhöriga och dem som ni har bundit er vid med ed. Ge därför åt var och en hans 

andel; Gud är vittne till allt.  

[4:176] DE BER dig om ett klargörande (av reglerna för arv). Säg: ’’Gud klargör för er 

vad som gäller om någon dör utan att efterlämna arvingar i rätt uppstigande eller 

nedstigande led: Om en man dör barnlös och efterlämnar en syster, ärver hon hälften 

av kvarlåtenskapen; likaså ärver han henne, om hon dör barnlös. Finns två systrar, 

ärver de en tredjedel var av vad han efterlämnar; om både bröder och systrar 

överlever honom, ärver en broder detsamma som två systrar. Gud klargör (detta) för 

er för att ni skall undvika misstag. Gud har kunskap om allt.  
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Verser i koranen rörande mahr   

 

Verser från surat al-Ahzab  
 

[33:50] PROFET! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina 

lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter [av fångar tagna i krig för trons sak] som 

Gud har tilldelat dig [kan läggas till dem]. Dina kusiner på din faders sida och din 

moders sida som utvandrade med dig [till Yathrib har du också rätt att ta till hustrur], 

och den troende kvinna som vill skänka Profeten sin hand, om Profeten anser 

äktenskapet lämpligt; detta är en rätt som tillkommer dig ensam med uteslutande av 

[andra] troende - Vi vet vad Vi har föreskrivit för dem vad gäller deras hustrur och 

dem som de rättmätigt besitter - [detta klargör Vi] för att befria dig från alla 

bekymmer; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.  

 

Verser från surat al-Baqarah 
 

[2:236] Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har 

rört henne och inte heller bundit er för brudgåvan. Men ge henne skälig ersättning - 

den förmögne vad han förmår och den som lever i små omständigheter vad han 

förmår. Detta är en plikt för dem som vill göra det goda och det rätta.  
 

[2:237] Och om ni skiljer er från en kvinna som ni inte har rört men brudgåvan redan 

har fastställts, ge henne då hälften av det fastställda beloppet, om hon inte avstår 

[från sin rätt] eller den som har äktenskapskontraktet i sin hand avstår [från att kräva 

sin rätt]. Att avstå [från att kräva sin rätt] ligger gudsfruktan nära. Och glöm inte att ni 

bör vara frikostiga mot varandra. Gud ser vad ni gör.  

 

Verser från surat al-Maidah 
 

[5:5] Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem 

som fick del av uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för 

dem. [Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland 

dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att 

leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig 

förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det 

eviga livet kommer han att stå som förlorare. 

 

Verser från surat an-Nisa  
 

[4:4] Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår 

något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete.  
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Bilaga 2 – exempel med belopp baserade på den svenska 

arvsrätten 
För att få en tydligare bild över hur den svenska arvsrätten och den sunnitiska arvsrätten 

skiljer sig åt avseende arvsfördelning kommer vi att ge två praktiska exempel på hur 

arvsfördelningen går till i praktiken. Exemplen bygger på det som tagits upp i kapitel tre i 

uppsatsen. 

      

Exempel 1: Sett ur svensk arvsrätt kan vi tänka oss ett scenario där en svensk avlider och 

efterlämnar två barn, en kille och en tjej. I detta exempel kommer vi att endast se till barnens 

arvsrätt efter sina föräldrar och utesluta särkullbarns arvsrätt för att få en klarare bild över hur 

de båda rättsordningarna skiljer sig åt på frågan. (Enligt den sunnitiska arvsrätten är ju inte 

särkullbarn arvsberättigade efter sin far och dennes släktingar).  

     Huvudregeln är att barnen har rätt till sin laglott, dvs. barnen har rätt till halva arvslotten 

och denna del går inte att testamentera bort enligt 7:1 ÄB. Om arvslotten nu skulle vara på 

300 000 kr innebär detta att barnenen har rätt till 1/2, dvs. 150 000 kr. Därefter inträder 

stripalgrundsatsen som säger att alla inom varje arvsklass tar lika lott. Detta innebär att pojken 

respektive flickan har rätt till 1/2 av 150 000 kr, vilket resulterar i att 75 000 kr tillfaller 

pojken och 75 000 kr tillfaller flickan.  

 

Exempel 2: En kvinna avlider och efterlämnar make, far, mor och två söner. Kvarlåtenskapen 

är 200 000 kr. I detta fall tar den efterlevande maken allt, dvs. 200 000 kr. Sönerna tar inte arv 

förrän den efterlevande maken har avlidit. 
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Bilaga 3 – exempel med belopp baserade på den sunnitiska 

arvsrätten   

I denna bilaga följer några fiktiva exempel som belyser hur det sunnitiska arvssystemet 

fungerar. Vi har delat upp exemplen nedan i fyra kategorier, för att underlätta förståelsen. Den 

första kategorin av exempel rör fall där kvinnan ärver mer än mannen, den andra där kvinnans 

andel är lika stor som mannens, den tredje där mannens andel är mer än kvinnans andel och 

den fjärde och sista kategorin belyser de andelsberättigades arvsrättsliga förhållanden. 

     Givetvis finns det fler exempel än så men vi har försökt att hitta på några exempel som 

motsvarar det som  har tagits upp i uppsatsens fjärde kapitel. 

När kvinnans andel är större än mannens andel: 

Exempel 1: En kvinna dör och efterlämnar en dotter och en make. Kvarlåtenskapen är 

200 000 kr. I detta fall ärver dottern hälften av moderns kvarlåtenskap, dvs. 100 000 kr medan 

mannen (pappan) får en 1/4, dvs. 50 000 kr. Således ärver dottern en andel som är dubbelt så 

stor som faderns andel. (K
193

 4:11-12). 

Exempel 2: En kvinna dör och efterlämnar en make, en mor, två helbröder och en halvsyster 

från samma mor. Kvarlåtenskapen är återigen 200 000 kr. I detta fall ärver kvinnans 

halvsyster 1/6 av kvarlåtenskapen, dvs. ca 33 333 kr  medan de två helbröderna delar på 1/6, 

dvs. ca 16 667 kr var. Halvsystern ärver således en dubbelt så stor del som var och en av 

kvinnans bröder. Maken får 1/2 , dvs. 100 000 kr och modern 1/3, dvs. ca 33 333 kr.
194

  

Exempel 3: En kvinna dör och efterlämnar en make, en helsyster och en halvbror från samma 

far. Kvarlåtenskapen är 200 000 kr. Maken får 1/2 kvarlåtenskapen, dvs. 100 000 kr och 

hennes syster får den återstående 1/2 efter maken, dvs. 100 000 kr, medan halvbrodern är 

utesluten och inte får någonting. Men om det istället för brodern hade funnits en halvsyster 

från fadern, skulle hon få 1/6, dvs. ca 33 333 kr, halvsystern från fadern får alltså en del, 

medan halvbrodern från fadern inte får någonting.
195

   

När kvinnans andel är lika stor som mannens andel: 

Exempel 1: Ett barn dör och överlevs av båda sina föräldrar. Kvarlåtenskapen är på 200 000 

kr. Modern får en lika stor andel som fadern om deras barn (dvs. barnet som dött) har barn, 

dvs. 1/6 var (K 4:11). 

Exempel 2: En man eller en kvinna dör och efterlämnar varken föräldrar eller barn men har 

en halvbror och en halvsyster från modern. Kvarlåtenskapen är 200 000 kr. Var och en får en 

1/6 av kvarlåtenskapen, dvs. ca 33 333 kr. Om det finns fler än två, delar alla lika på 1/3 av 

                                                 
193

 K står för koranen. 
194

 Se avsnitt 4.3 i uppsatsen. 
195

 Se avsnitt 4.3 i uppsatsen.    
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kvarlåtenskapen, dvs. ca 66 667 kr. Systern får således en lika stor andel som brodern (K 

4:12). 

När kvinnans andel är mindre än mannens andel: 

Exempel 1: En förälder dör och efterlämnar en son/söner och en dotter/döttrar. 

Kvarlåtenskapen är 200 000 kr. Dottern/döttrarna får hälften så stor del som sin bror/bröder, 

dvs. 50 000 kr medan sonen/sönerna får 100 000 kr (K 4:11).  

Exempel 2: En kvinna avlider och efterlämnar make, mor, far samt en dotter och en son. 

Kvarlåtenskapen antas vara 100 000 kr. Maken får 1/4 av kvarlåtenskapen, dvs. 25 000 kr. 

Modern och fadern får 1/6 var, dvs. ca 16 667 kr. 

     Maken, modern och fadern är de andelsberättigade, vilket innebär att de har rätt till i 

koranen bestämda andelar. 

     Sonen ärver 2/3 av dem 41 666 kr som återstår och dottern ärver 1/3 av dessa. Sonen ärver 

således 27 777 kr och dottern ärver 13 889 kr. 

     Så blir alltså fallet när arvlåtaren efterlämnar män och kvinnor som tillhör samma klass 

samt är besläktade med arvlåtaren på samma sätt.
196

   

 

De andelsberättigades arvsrättsliga förhållanden: 

 

Exempel 1: En kvinna avlider och efterlämnar make, mor, far och två söner. Kvarlåtenskapen 

antas vara 100 000 kr. Maken får 1/4 av kvarlåtenskapen, dvs. 25 000 kr. Modern och fadern 

får 1/6 var, dvs. ca 16 667 kr. 

     Maken, modern och fadern är de andelsberättigade, vilket innebär att de har rätt till i 

koranen bestämda andelar. 

     Sönerna får det som återstår av kvarlåtenskapen, dvs. 41 666 kr som de delar på, dvs. 

20 833 kr var. Sönerna är agnater, vilket innebär att de tar det som återstår efter andelsskiftet. 

     De andelsberättigade tar således arv före agnaterna. Det som återstår efter att de 

andelsberättigade tagit sina andelar går till arvlåtarens manliga agnater.
197
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 För detta exempel, se avsnitt 4.3 i uppsatsen. 
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 För detta exempel, se avsnitt 4.3 i uppsatsen. 


