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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar förskott på arv, gåva och testamenten med utgångspunkt i vad 

mottagaren kan förvänta sig när givaren avlider. Jag har valt att fokusera på situationer där 

mottagaren är givarens barn. Det är och har varit ett vanligt förekommande problem hur gåvor 

som getts under givarens livstid sedan ska bedömas när denne avlider och man inte längre kan 

fråga vad gåvan hade för syfte. Jag har valt att göra en historisk sammanfattning av 

utvecklingen för den ekonomiska familjerätten på områdena förskott på arv, gåva och 

testamenten. Det finns historiska aspekter som har varit avgörande till varför det ser ut som 

det gör idag. Familjens överlevnad var helt och hållet beroende av jorden för att de skulle 

kunna odla sin mat. Krig och pestepidemier spred skräck hos människor vilket kyrkan kunde 

dra nytta av ekonomiskt. Utifrån sådana förutsättningar styrdes arvsrätten till dåtidens behov. 

I dag har vi helt andra behov och tankar på hur arv ska fördelas. Dagens bestämmelser bygger 

på tankar om en rättvis fördelning av kvarlåtenskapen efter en avliden till dennes barn. För att 

vara säker på vad givaren har för avsikt med gåvan så bör mottagaren fråga. Jag har använt 

den rättsdogmatiska metoden för att kunna fastsälla gällande rätt och gjort litteraturstudier för 

att kunna ge läsaren en bild av hur det sett ut historisk på området. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

När man tittar på historien kring regleringen rörande arvs- och testamentsrätt kan man tydligt 

se att det under vissa perioder varit olika intressen som lagstiftaren ansett varit viktigare än 

andra att skydda. Synen i samhället på kvinnor, män, barn, släkt, äganderätt, familj och 

individen har varit och är det som styr hur regleringen förändras och har förändrats. 

Utvecklingen i samhället går fort och reglerna förändras med samhället men i en betydligt 

långsammare takt. Rätten att ärva för till exempel barn födda utom äktenskap, adopterade 

barn och för kvinnor har varit oerhört viktigt i skapandet av ett samhälle som bygger på 

solidaritet och jämlikhet. Hur varje individ försörjer sig har också givetvis varit avgörande. 

Under den tid då familjen ansvarade för försörjningen av sina medlemmar blev arvs- och 

testamentsrättens utveckling riktad till att underlätta för att det skulle fungera. Genom 

välfärdssamhällets framväxt tog staten ett större ansvar för försörjningen vilket gav effekter 

på arvs – och testamentsrätten. När försörjning för familjen inte längre låg i arvsrättens 

huvudfokus blev det istället argument för rättvisa som fick styra utvecklingen. Idag ligger 

fokus på rättvisa mellan arvlåtarens arvingar. Synen på familjen och relationer förändras 

ständigt vilket bidrar till en förändring, om än långsam, inom arvsrätten. (Rätt arv, Brattström 

& Singer, s. 28-29). 

Det har under lång tid varit ett vanligt problem hur man ska bedöma gåvor vid ett arvskifte 

som givaren gett i livstiden. Vad hade givaren för avsikt med gåvan, var den ett förskott på 

arv eller inte? Gavs den bort för dödsfalls skull? Det är några av frågeställningarna som kan 

komma upp när kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas. (Ekonomisk familjerätt, 

Grauers, s. 166). 

Från början var till exempel laglottens syfte att garantera försörjningen för de efterlevande 

vilket inte längre anses vara aktuellt. I dag är den snarare ett sätt att garantera någon form av 

rättvisa mellan barnen. I ett betänkande från 1981 fanns förslaget att ta bort laglotten. Det 

ansågs kunna stärka efterlevande makes och sambos ställning. Det finns risker med att ta bort 

laglotten ansåg lagstiftaren. Den avlidnes särkullbarn skulle kunna komma att missgynnas i 

förhållande till en make eller sambo. Lagstiftaren motiverade behållandet av laglottssystemet i 

Sverige med att liknande system fortfarande existerar i de övriga nordiska länderna. 

(Brattström & Singer, s. 111) 

I dag ser vi allt fler komplicerade familjeförhållanden med både gemensamma barn och 

särkullbarn i allt större utsträckning. Behovet av att skriva testamenten för att bestämma hur 

egendom ska fördelas ökar. Villkor om enskild egendom är vanligt och att föräldrar skriver 

testamente eller avtal för att barnen ska få ett bättre utgångsläge och skydd vid oförutsedda 

händelser. (Familjejuridik, Schüldt, s. 87 och 106). 

Vad som anses vara ”gällande rätt” är något som är föränderligt över tid och kommer att 

tolkas olika i olika sammanhang. Värderingar, kunskap och erfarenheter som människor bär 

med sig påverkar samhället och även hur lagar tolkas och tillämpas. (Juridisk metodlära, 

Svensson, s. 279). 

Utifrån detta vill jag se hur utvecklingen inom den ekonomiska familjerätten sett ut. Finns det 

tendenser idag som tyder på en utveckling och förändring mot något nytt eller en 

traditionsbundenhet och historia som får oss att titta tillbaka mot det som varit. 
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1.2 Frågeställningar 

 Vad kan mottagaren förvänta sig efter givarens död beroende på om det är en gåva, 

testamente eller ett förskott på arv? 

 Hur har det sett ut historiskt inom den ekonomiska familjerätten, vad har varit 

avgörande för hur det ser ut idag inom områdena gåva, testamente och förskott på arv? 

 

1.3 Avgränsningar 

I det här arbetet kommer fokus att ligga på bröstarvingar, alltså arvlåtarens eller givarens barn 

och i vissa fall barnbarn. Jag kommer inte att gå närmare in på arvingarna i andra och tredje 

arvsklasserna men dessa kommer att nämnas för att läsaren ska få en bättre helhetsbild av hur 

den svenska arvsrätten är utformad. Efterarv och makes arvsrätt kommer inte heller att 

behandlas i det här arbetet på grund av att tid och utrymme inte finns. 

Testamente och framförallt testamentsliknande förhållande kommer att behandlas men då 

testamente är ett mycket stort område så kommer det inte att behandlas i sin helhet. 

Testamentstolkning kommer till exempel inte alls att beröras. 

 

1.4 Metod 

Metoden som används i arbetet är den rättsdogmatiska metoden. De allmänt accepterade 

rättskällorna, lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin, ska användas för att söka 

svaren på de konkreta frågeställningarna i arbetet. Metoden används för att kunna avgöra vad 

som är nu gällande rätt på området. (Juridisk metodlära, Kleineman s. 21 & s. 26). 

Det krävs att det finns en konkret problemställning som är relevant och korrekt utformad för 

att metoden ska kunna användas på ett tillfredställande sätt och för att kunna åstadkomma en 

problemlösning. (Kleineman s. 23 & 25). 

Sambandet mellan det konkreta problemet och den många gånger abstrakta rättsregeln är det 

som är det typiska för rättsdogmatiken. Den rättsdogmatiska metoden syftar främst till att 

användas för att beskriva hur en viss lösning ser ut på ett visst problem. Att kunna 

argumentera för en viss lösning utifrån ett problem och en eller flera rättsregler för att utreda 

svaret på problemet är det centrala för den rättsdogmatiska metoden. (Kleineman, s. 26-27). 

Det krävs vid användningen av den rättsdogmatiska metoden att analysen av problemet har 

sin grund i och vilar på de accepterade rättskällorna. (Kleineman, s. 29). 

Jag kommer också att göra en historisk tillbakablick främst i litteratur för att kunna visa på 

hur den ekonomiska familjerätten har utvecklats och formats till det den är i dag. 

Framställningen kommer att göras i stora drag för att skapa en överskådlighet för läsaren och 

för att denne ska kunna se och följa hur utvecklingen sett ut. 
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2 Historia 

2.1 Historisk bakgrund 

De flesta reglerna i svensk lag som rör arv och testamente har sitt ursprung i den romerska 

rätten. Därför förekommer det en hel del latinska uttryck och termer på området. När man 

tittar tillbaka i historien kan man se att släktarv har varit det vanligaste sättet som 

kvarlåtenskap har fördelats på efter en avliden. (Familjejuridik, Schüldt & Olsson s. 87). 

I de äldsta landskapslagarna finns de förkristna rättsreglerna bevarade. Reglerna från den 

tiden visar på att det var ätten som sågs som rättsubjekt och inte individen. Det var 

ättesamhällets tid. (Den svenska familjerättens historia, Hafström, s. 9). 

Den germanska rätten utgick från att det var släkten som ägde det som tillhörde familjen och 

varje medlem av den. Vilket innebar att enskilda individer inte kunde testamentera bort 

tillgångar eller egendom. Romerska rätten hade en betydligt friare syn på testamenterande av 

egendom eftersom de utgick från familjeöverhuvudets absoluta makt och den fria 

äganderätten. (Brattström & Singer, s. 26). 

 

2.2 Äktenskapet ur historiskt perspektiv 

Hur äktenskap ingåtts genom tiderna finns det en del skilda meningar om.  En teori bygger på 

att det ursprungliga äktenskapet var det så kallade roväktenskapet vilket senare skulle ha 

utvecklats till köpäktenskapet som sen ledde till att äktenskap ingicks med samtycke av 

parterna. Köpet var då inte en privatsak mellan två personer utan ett avtalsslut mellan två 

ätter. I de svenska lanskapslagarna finns det tecken på att köpäktenskapet övergick från köp 

till äktenskap ingånget genom utväxlande av gåvor. Bruden köptes inte längre utan hon gavs 

bort. (Hafström, s. 11-12). 

Mannen i äktenskapet har, utifrån de äldsta lagarna, varit den som haft rätt att förvalta det 

gemensamma boet. Han var målsman för fru och barn. Vilket innebar att han också förvaltade 

över hustruns enskilda egendom men fick inte sälja hennes fasta enskilda egendom utan 

hennes och hennes arvingars samtycke. Frun hade rätt att göra köp och försäljningar av 

mindre värde. (Hafström, s. 47-48). 

Cornelius Tacitus var en romersk historiker, författare och statsman. Han föddes omkring åren 

56-57 e.Kr. Han skrev flera verk som skildrade olika folkslag och dess olika kulturer. Hans 

skildringar har ansetts vara ögonvittnesskildringar och därför har dessa fått stor historisk 

betydelse och tillmäts hög sanningshalt. Germania är ett av hans mest kända verk och det 

utkom år 98 e.Kr. Tacitus valde i sina verk att låta människan och personligheten stå i 

centrum till skillnad från hans föregångare som hade haft fäderneslandet och medborgarna 

som grupp i huvudfokus. (Germania, Tacitus, Önnerfors, s. 7-11). 

I Germania har han bland annat skildrat hur ett äktenskap ingicks och vilka regler som följde 

kring det. Bruden fick en hemgift som gavs av brudens far. Hemgiften, eller hemföljden som 

den också kallas, var brudens enskilda egendom. Ett löfte från maken om en viss hemföljd har 

sedan gammalt ansetts som bestående och har inte gått att ta tillbaka eller ångra till skillnad 

från gåva där detta varit möjligt. Hemföljd kunde även ges till en son i samband med att han 

flyttade ut från fadern. Hemföljden gavs från början med full äganderätt men regeln kom 

tidigt att förändras. När givaren så önskade eller vid dennes död skulle hemföljden återbäras 
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till denne. Om den som mottagit hemföljd avled så skulle dennes barn ta över hemföljden på 

samma villkor om återbäring som den som avlidit hade haft. Dessa regler skilde sig då från 

sedvanlig gåva. Hemföljd bör därför anses vara det vi idag kallar för förskott på arv. I 

städerna gick hemföljden under namnet medgift och reglerna kring dessa skilde sig något åt. 

De hemavarande barnen fick dela på allt det som fanns tillgängligt när föräldrarna avlidit, om 

det då visade sig att den som fått medgift mottagit mer eller mindre än vad de hemavarande 

syskonen fått som sin arvslott så skulle jämkning ske mellan samtliga barn, alltså var också 

medgiften en form av förskott på arv. (Hafström, s. 50-51). 

 

2.3 Svenska arvs – och testamentsregler 

Första gången som ordet ”testamente” förekom i Sverige var i ett brev från påven år 1161. I 

brevet kunde man läsa vad påven ville att kyrkan skulle ha för inställning till testamenten som 

utfärdades till förmån för kyrkan. I den skånska kyrkolagen från år 1170 fanns det 

bestämmelser om testamentariska själagåvor till kloster. Även på andra håll i västra Europa 

till exempel i Tyskland dök testamentet upp på samma sätt ungefär under samma tid. Kyrkan 

var under denna tid testamentsrättens främste förespråkare. Kyrkan propagerade för att 

enskilda skulle testamentera sin egendom till kyrkan och att man hade laglig rätt till det. Det 

uttrycktes också varningar mot dem som eventuellt skulle få för sig att bestrida ett sådant 

testamente som var utfärdat till kyrkan. Människor var i allmänhet mycket rädda för döden 

under den här tiden. Helvetet och skärselden var något mycket skrämmande för de allra flesta 

vilket i sin tur gynnade kyrkan. Många ansåg att gåvor till kyrkan skulle skona dem från 

hemskheter när de dog. Gåvor till fromma ändamål (ad pios usus) var en handling från 

givaren som krävde en motprestation av kyrkan. Skänkte man gåvor till kyrkan så lovades 

man i gengäld att slippa skärselden, en gravsten skulle resas för givarens skull, kyrkan skulle 

be för den samme, själamässor skulle hållas och så vidare. När man på 1500-talet bestämde att 

själamässor inte längre skulle hållas så försvann också den ursprungliga anledningen till 

kyrkliga gåvor men i de nordiska landskapslagarna fanns fortfarande bestämmelser om gåvor 

till fromma ändamål kvar. (Justitia et Prudentia, Önnerfors Trolle, s. 21 & 23). 

I Sverige på 1200-talet var det kyrkan som såg till att möjligheten fanns för att kunna 

testamentera bort egendom. Det fanns ett motstånd från allmänheten som gjorde att 

utvecklingen gick mycket långsamt på området. Allmänheten hade uppfattningen att jord 

tillhörde släkten och ville därför se att det så skulle förbli. Jord var för många den enda 

försörjningskällan för familjen. Både arvsreglerna och reglerna om testamente har påverkats 

av detta faktum. (Brattström & Singer, s. 26-27). 

Kyrkans propagerande för testamenten har kommit i olika omgångar. På 1100-talet var det 

katolska kyrkans etablering som startade upp den första kampanjen. Flera stora 

pestepedemier, hungersnöd och krig på 1300- och 1400-talen, som ledde till enorma 

oroligheter, var nästa tillfälle för kyrkan att propagera för testamenten. Magnus Erikssons 

stads- och landslag utfärdades i mitten på 1300- talet ungefär vid samma tid som digerdöden 

utbröt i Sverige. Detta har troligtvis varit en anledning till att kyrkan fick större möjlighet att 

påverka testamentsrättens utformning än vad kungamakten fick. Användningen av 

testamenten ökade också under 1600-talet av samma anledningar som tidigare, krig, 

epidemier och svält. (Önnerfors Trolle, s. 24). 

I den äldsta bestämmelsen om testamente i svensk lagstiftning kan man tydligt se att det fanns 

en splittrad bild av testamentsrätten mellan den kyrkliga och den värdsliga åskådningen. 
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Enligt den kanoniska rätten så kunde man testamentera bort allt bara man tog laglotten i 

beaktande och kyrkan ville gärna se att testationsfriheten utvidgades med hopp om att kunna 

skaffa sig tillgångar på det viset. Enligt den germanska uppfattningen ville man helst se att 

egendom stannade inom släkten. På slutet av 1200-talet hade kyrkan större makt och fick mer 

att säga till om. Huvudlottsystemet var ett system som kyrkan stod bakom. (Hafström, s. 116). 

Olika system utvecklades beroende på var i landet man levde. Landsbygden hade två olika 

metoder för att en arvlåtare inte skulle kunna testamentera bort allt till någon utanför släkten. 

Det första systemet, huvudlottsystemet, innebar att allt som arvlåtaren ägde skulle delas 

mellan sig själv och dennes arvingar efter antalet huvuden. Den del som tillföll arvlåtaren 

själv kunde denne välja att testamentera bort. Var arvlåtaren frisk fick han disponera över hela 

andelen men vid sjukdom fick han endast disponera över halva andelen. Det andra systemet 

var arvejordsystemet. Utifrån det systemet kunde en tiondel av kvarlåtenskapen testamenteras 

bort. I städerna användes en form av laglottsystem där framförallt arvlåtarens barn skulle 

skyddas. För att kunna testamentera bort egendom var barnens samtycke nödvändigt. Hade 

arvlåtaren däremot inga barn så kunde denne förfoga fritt över en tredjedel av sin egendom 

och välja att till exempel testamentera bort den. Fast egendom har alltid haft en särställning 

och har därför fram till införandet av 1921 års giftermålsbalk automatiskt inneburit att om fast 

egendom ärvts så har den blivit mottagarens enskilda egendom. (Brattström & Singer, s. 26-

27). 

Arvsrätten var anpassad efter ett samhälle där jord var det dyrbaraste någon kunde äga. En 

persons ekonomiska och sociala ställning avgjordes av att man ägde jord och hur mycket i så 

fall. Landskapslagarna byggde på att samhället bestod av jordägande bönder. Det lagbestämda 

arvet var den huvudsakliga formen för arv. Besittning till jorden som arvlåtaren lämnade efter 

sig till arvtagarna var ofta avgörande för deras fortsatta försörjning. (Hafström, s. 97). 
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2.4 De första lagarna om testamente och laglott i svensk rätt 

Den första generella lagen om testamente i Sverige kom år 1686. Reglerna om testamente i 

1686 års testamentsstadga kom att läggas till grund för 1734 års lag. Reglerna för landsbygd 

och stad skilde sig förvisso åt fortfarande men ansågs redan då vara omoderna och kom att 

förändras genom en förordning bara några år efter lagens tillkomst. (Brattström & Singer, s. 

27). 

Lika arvsrätt för både kvinnor och män infördes genom en förordning år 1845. Möjligheten att 

i viss omfattning som efterlevande make kunna ärva kom genom en lag år 1920 och ersattes 

senare av bestämmelser i ärvdabalken. (Hafström, s. 100).  

Först år 1857 avskaffades arvejordsystemet och skillnaden i testation mellan landsrätt och 

stadsrätt försvann. Regler om bröstarvinges laglott infördes samtidigt som arvejordsystemet 

avskaffades men lagrummet upphävdes år 1928 genom arvslagen. Principen om bröstarvinges 

laglott blev trots allt bestående och anses idag vara en av de mest grundläggande principerna 

inom arvs- och testamentsrätt. (Brattström & Singer, s. 27). 

En lag om testamente ersatte år 1930 förordningen från år 1857. Lagen om testamente 

upphörde efter en tid och ersattes med bestämmelser i ärvdabalken som den ser ut i dag. 

(Hafström, s. 121). 

Det var först genom en proposition 1969 som utomäktenskapliga barn i arvshänseende 

jämställdes med barn födda i äktenskap. (Prop. 1969:124). 

 

2.5 Första regeln i svensk rätt om förskott på arv 

Landsreglerna och stadsreglerna slogs samman och omarbetades till 1734-års lag. I 

giftermålsbalken 16 fanns rubriken ”om medgift och hemföljd”. Det var landslagens 

bestämmelser som blev rådande till en början och därför blev termen hemföljd den som kom 

att användas. Reglerna var gällande fram tills nya giftermålsbalken trädde i kraft. I 

ärvdabalken 12:9 valde lagstiftaren att behålla ett stadgande som tidigare inte fått särskilt stort 

utrymme men blev nu ytterst intressant. Kontentan i lagtexten var att det som en förälder gett 

sitt barn inte behövde återbäras men skulle avräknas vid förälderns död. I rättsfallet NJA 

1894:9 blev tolkningen av detta att en gåvotagare under alla omständigheter fick behålla den 

gåva, och alltså motsvarande penningbelopp som gåvan utgjorde, även om det översteg 

dennes arvslott. Lagrummet ersattes år 1928 av mer utförliga bestämmelser i lagen om arv 6 

kapitlet under rubriken ”om förskott på arv”. Bestämmelserna kring förskott på arv finns 

numera intagna i ärvdabalken. (Hafström, s. 52). 
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3 Arv 

3.1 Allmänt om svensk successionsrätt 

Vem som har rätt att ärva efter den avlidne styrs av reglerna i ärvdabalken (1958:637). Enligt 

svensk rätt finns det två sätt att fördela kvarlåtenskap efter den avlidne. Antingen följer man 

lagens bestämmelser och fördelar kvarlåtenskapen mellan arvingarna som enligt lagen är 

arvlåtarens släktingar. Det andra alternativet är att kvarlåtenskapen fördelas enligt den 

avlidnas egen vilja. Det krävs då att den avlidne hade upprättat ett testamente under sin 

livstid. Finns det inget giltigt testamente så kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt den 

legala arvsordningen. (Brattström & Singer, s. 16). 

Den avlidnes make ärver oftast före arvingarna i de tre arvsklasserna och dessa blir sedan 

efterarvingar istället. Det är bara eventuella särkullbarn, den avlidnes bröstarvingar, som har 

rätt att få ut sitt arv direkt. (Bouppteckning och arvskifte, Molin & Bokelund Svensson, s. 77). 

I den allmänna motiveringen i propositionen från 1986/87 framgick det att man, med de 

föreslagna ändringarna av ärvdabalken, ville att lagen skulle bli mer lättbegriplig. Man ville 

också att efterlevande makes skydd skulle stärkas, att mäns och kvinnors jämställdhet skulle 

framgå som en självklarhet och att en nordisk rättslikhet skulle eftersträvas. Det fastslogs 

också att barnens roll som arvtagare idag inte är avgörande längre för deras framtida 

försörjning utan att målet med arvsfördelningen numera är att uppnå rättvisa mellan 

bröstarvingarna. (Prop. 1986/87:1 s. 40). 

De förslag till ändringar som framfördes var i första hand inriktade på skyddet för 

efterlevande make. Förändringar som rörde lagstiftningen om barnens arvsrätt var främst 

språkliga förenklingar av lagtexten. (Prop. 1986/87:1 s. 25). 

 

3.2 Arvsklasser 

Lagens bestämmelser om vem som har rätt att ärva bygger på släktband. Den som är närmast 

släktrelaterad till den avlidne ärver i första hand. Lagen delar in släktingar i olika arvsklasser 

enligt den så kallade parentelprincipen om arv i turordning. Det finns tre arvsklasser enligt 

svensk lag. (Brattström & Singer, s. 31). 

De släktingar som återfinns i första arvsklassen är arvlåtarens barn alternativt barnbarn om 

arvlåtarens barn är avlidet. Det är barnen som ärver i första hand och eventuella barnbarn får 

ta dennes lott om hen inte längre finns i livet. Vart och ett av barnen har rätt att ärva lika stora 

delar av kvarlåtenskapen alltså en arvslott. (Ärvdabalk 1958:637, hädanefter ÄB, 2:1). 

I ÄB 2:1 används ordet ”avkomling” vilket i första hand syftar till arvlåtarens bröstarvinge 

alltså arvlåtarens barn. Om den första arvsklassen är helt tom och det inte finns några 

avkomlingar som kan ärva går arvet vidare till nästa arvsklass och så vidare. Kravet om att en 

arvsklass ska vara helt uttömd innan arvet går vidare till nästa arvsklass heter på latin 

successio ordinum.  (Brattström & Singer, s. 31 & 33). 
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3.3 Laglott 

För att en förälder aldrig ska kunna göra barnen arvlösa genom att testamentera bort all 

egendom skyddas deras arvsrätt genom reglerna om laglott i ÄB 7:1. Laglotten utgör halva 

arvslotten. Skulle en bröstarvinge mottagit ett förskott på arv från arvlåtaren så ska detta 

avräknas från laglotten enligt regeln i ÄB 7:2. Ett testamente som inskränker bröstarvinges 

laglott är fortfarande giltigt och det krävs att bröstarvingen begär jämkning av testamentet 

enligt ÄB 7:3 för att få ut sin laglott. Detta är något som måste göras inom sex månader från 

det att denne blivit delgiven testamentet. (Schüldt & Olsson, s. 104). 

Den del som inte utgör summan av bröstarvingarnas laglotter är således den del som 

arvlåtaren fritt får förfoga över och testamentera bort om denne vill. Laglotten är individuell 

för varje bröstarvinge och rätten att begära jämkning är personlig. Det innebär att det vid en 

begäran av en jämkning av ett testamente för att få ut sina laglotter är på det viset att om 

samtliga bröstarvingar inte lämnar en begäran så påverkar inte det de övrigas laglotter. 

(Brattström & Singer, s. 110). 

 

3.4 Testamente 

Ett testamente är en dödsrättshandling och i princip den enda dödsrättshandling som har varit 

accepterad enligt den svenska rättsordningen. Testamentet är en disposition för dödsfalls skull 

(mortis causa) vilket innebär att den blir giltig först när avtalsparten har avlidit. (Önnerfors 

Trolle, s. 33). 

Om den avlidne hade låtit upprätta ett testamente så försätts den legala arvsordningen ur spel. 

Istället kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt testatorns vilja. Den privata äganderätten 

ligger till grund för möjligheten att genom testamente förfoga över sin egendom. (Brattström 

& Singer, s. 88). 

För att ett testamente ska anses vara giltigt måste det följa vissa formkrav. Enligt 

huvudregeln, ÄB 10:1, ska ett testamente vara skriftligt upprättat. Testamentet ska vidare för 

giltighet vara undertecknat av testatorn själv och även av två vittnen som ska finnas med 

själva vid undertecknandet. Vittnena måste veta att det är en testamentshandling som de 

bevittnar undertecknas men de behöver inte veta vad innehållet i själva testamentet är. 

Anledningen till kravet om bevittning är att det ska förhindra att någon skriver ett testamente 

som de inte tänkt igenom och att det ska finnas någon som kan vittna om att testamentet 

verkligen existerar. (Brattström & Singer, s. 92). 

I dag enligt svensk rätt finns inget krav på att ett testamente ska registreras. Det finns således 

en risk för att de efterlevande inte får veta att ett testamente existerar. Man har i svensk rätt 

inte velat ställa onödiga formkrav som skulle kunna göra att en persons vilja inte blir möjlig 

att respektera trots att den finns nedtecknad. I många andra länder finns det krav på att 

testamenten ska registreras hos en viss myndighet för att anses vara giltiga. (Brattström & 

Singer, s. 94). 

Lagstiftaren har valt att det också ska finnas möjlighet att upprätta nödtestamente när ett 

ordinärt testamente inte är möjligt att upprätta. Det finns två möjliga alternativ av 

nödtestamente. Det ena är ett så kallat holografiskt testamente. Då är kravet att testamentet är 

upprättat av testatorn själv och inga vittnen krävs. Formkravet kräver att det är handskrivet 

och sedan undertecknat. Det andra alternativet på nödtestamente är att testatorn muntligt 
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formulerar sin sista vilja inför två samtidigt närvarande vittnen. Vid skriftligt testamente är 

den skriftliga handlingen bärare av testatorns sista vilja. Vid muntligt testamente blir vittnenas 

ansvar stort eftersom det blir de som blir bärare av testatorns sista vilja. Det är klokt av 

vittnena att så snart som möjligt skriva ner vad testatorn uttryck som sin sista vilja för att 

sedan kunna återge det så detaljerat som möjligt och inte glömma bort något. Nödtestamentets 

giltighet är endast tre månader från det att nödfallssituationen upphört. Efter dessa tre 

månader finns det inte längre något giltigt testamente såvida det inte ersätts med ett ordinärt 

testamente.  Alla testamenten kan förändras, förstöras och återkallas. Ett testamente kan 

återkallas genom att testatorn väljer att förstöra testamentet, upprätta ett nytt formriktigt 

testamente eller på annat sätt tydligt och otvetydigt göra gällande sin nya vilja. Vill testatorn 

ändra i ett giltigt testamente genom ett tillägg så krävs det att det följer samma formkrav som 

vid upprättandet av ett nytt testamente. (Brattström & Singer, s. 94-97). 

Enligt svensk rätt ska testators vilja respekteras så lång det är möjligt och fördelningen av 

kvarlåtenskapen ska ske på ett sådant sätt som kommer till uttryck i eller går att utläsa av 

testamentet. (ÄB 11:1). 

Både fysiska och juridiska personer kan bli testamentstagare enligt svensk rätt. Det finns dock 

begränsningar i tid. Det krävs att vid testatorns död ska testamentstagaren vara vid liv eller 

vara avlad och sedan föds levande. Det finns vissa förutsättningar där en testator kan påverka 

i ytterligare ett generationsled till. Vilka alltså inte behöver vara vid liv vid testatorns död. 

Redan så tidigt som på 1600-talet fanns det människor som ville genomföra testamentariska 

förordnanden där egendom skulle stanna i släkten för all framtid. Det kallas fideikommiss. De 

som hade möjlighet och intresse av att förordna om fideikommiss var i första hand adel som 

ägde fast egendom.  Efter franska revolutionen ville man bryta detta förfarande för att kunna 

begränsa adelns makt. I Sverige begränsades testators rätt att förordna om sin egendom i 

oöverskådligt många släktled år 1810. Begränsningen som vi har i dag i ÄB 9:2 infördes 1930 

och 1963 var det infört i lag om avveckling av fideikommiss. (Brattström & Singer, s. 97-98). 

Fyraståndsriksdagen avskaffades i Sverige år 1866. I och med avskaffandet togs adelns 

politiska privilegier bort. Ingen svensk har adlats sedan 1902 men adelskapet går i arv och 

därför lever adeln kvar i Sverige. I en adelsätt som uppstått efter 1809 är det bara den äldste 

sonen som ärver adelskapet. Uppstod adelsätten före 1809 gick adelskapet i arv till samtliga 

söner. (Bergdahl, frihet.se, Sverige vi ärvde). 

Fideikommisset har sina rötter i den romerska testamentsrätten. Innebörden var en annan än 

den som lever kvar idag. Den justinianska rättens regler tillsammans med feodalrättsliga 

tankar utgör grunden för familjefideikommisset i Tyskland på 1500-talet.  Fideikommisset 

upprättades som ett testamente eller gåvobrev för i första hand den förstfödde sonen och för 

ofödda generationer i framtiden. Syftet var att familjeegendomen inte skulle splittras. Tankar 

och idéer om fideikommissinstitutet fördes från kontinenten till Sverige med officerare och 

adelsmän som återvände efter det trettioåriga kriget. De som återvände från kriget och på så 

vis tagit sig något högre i samhället än vad de stod när de lämnade Sverige hade en vilja att 

upprätthålla sin heder och bevara släktens ekonomiska ställning. Där kom fideikommisset att 

passa väl in. (Fideikommissinstitutet i svensk rätt, Kjell Å Modéer, s. 50-52). 

På 1660-talet hamnar fideikommissförordnandena i tvist i Svea hovrätt. Det är änkorna till 

fältmarskalkar som anses bli orättvist behandlade eftersom fideikommissen ställer till med 

problem gentemot deras giftorättsanspråk. Änkornas rättigheter skulle tillgodoses men 

underliggande fanns det fortfarande möjlighet att förordna om fideikommiss. Ett rättsfall från 
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1680-talet gör att principen på nytt ifrågasätts och ställs på sin spets. En kvinna vars 

giftorättsandel inte blivit utlagd hävdade att fideikommissförordnandet stred mot svensk rätt 

och skulle ogiltigförklaras. Försvaret använde avtalsfrihetens princip som försvar och menade 

på att testatorn hade rätt att förordna hur den ville. Den slutgiltiga domen blev att 

fideikommissklausulen var giltig men det var inte utan oenighet. I 1686 års testamentsstadga 

fastslogs två viktiga principer som berörde fideikommisset. Det första var att en testator fick 

med avlingejord förordna hur denne själv ville och det andra var att fideikommissinstitutet 

legaliserades. Det enda undantaget var för omyndiga barn, fideikommisset fick inte inkräkta 

på vad de behövde för sin uppfostran. (Modéer, s. 52-53). 

Efter ett antal förslag till förändringar i ärvdabalken kom således 1734 års lag. Där fastslogs 

endast att ett testamente får upprättas med eller utan villkor. Det innebar att regeln i ÄB 16:1 i 

1734 års lag också godkände möjligheten till upprättande av fideikommiss. 1700-talet blev 

fideikommissets storhetstid, de allra flesta fideikommissurkunder tillkom under denna tid, det 

var både adelsmän och borgare som såg till att använda möjligheten att upprätta 

fideikommiss. Franska revolutionen år 1789 blev för fideikommisset på kontinenten början 

till sitt fall. Politiska och ekonomiska förutsättningar visade på att det borde avskaffas vilket 

också skedde i Frankrike år 1792. Att inrätta nya fideikommiss förbjöds. (Modéer, s. 54-55). 

I början på 1800-talet väcktes nya tankar även i Sverige. Allas likhet inför lagen och friheten 

att alla skulle kunna förvärva jord genom laga fång var något som 1809 års riksdag kom att 

diskutera. Det var något som av vissa ansågs rimma illa med fideikommissinstitutet. Att 

fideikommissegendom som utgjorde fast egendom inte kunde belastas med inteckningar hade 

lett till att fideikommissariernas borgenärer inte kunde erhålla säkerhet i fastigheterna vilket 

ansågs vara en orimlig konsekvens. Ett förslag lades fram om en ändring av ÄB 16:1 där man 

borde göra ett tillägg som begränsade förordnandets tid till att inte sträcka sig längre än till 

den förste mottagaren och dess makas livstid. Förslaget mötte både positiv och negativ kritik. 

(Modéer, s. 56). 

1810 års reform kam att leda till ett förbud mot instiftandet av nya fideikommiss för fast 

egendom. Genom en kunglig förordning gavs också möjlighet att nyttja K. Mts dispensmakt 

för att kunna inteckna fideikommissegendomar. (Modéer, s. 58-59). 

Ett första försök att få de befintliga fideikommissen avskaffade gjordes vid 1856-58 års 

riksdag vilket lagutskottet motsatte sig. Flera krav på avskaffande i fast egendom framfördes i 

skiftet mellan 1800- och 1900-talet något som första kammaren envist motarbetade. (Modéer, 

s. 60). 

Under början på 1900-talet fördes det fram förslag om möjligheten att sälja 

fideikommissfastigheter och på så sätt frigöra kapital. År 1909 enades båda kamrarna om att 

framföra en hemställan till K. Mt om på vilka villkor fideikommisslantfastigheter skulle 

kunna säljas och att köpeskillingen istället skulle sättas som fideikommiss. Fem år senare, 

1914, då ingen åtgärd fortfarande vidtagits, yrkade en greve, Raoul Hamilton, i en motion till 

K. Mt om förbud mot fideikommiss i lös egendom och efterfrågade regler om upphävande av 

alla befintliga fideikommiss och vilka rättsförhållanden som skulle gälla vid avveckling. 

(Modéer, s. 64). 

Först 1930 intogs i testamentslagen ett förbud mot inrättande av fideikommiss i lös egendom. 

Lagberedningen hade också diskuterat avvecklingsfrågan men valde att inte ta ställning till 

frågan i detta sammanhang. Förbudet var bara ett principiellt ställningstagande och har inte 

ansetts vara någon betydelsefull reform i fideikommissinstitutets historia. (Modéer, s.66). 
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Regeringen valde att 1952 tillsätta en sakkunnig att utreda möjligheterna till fideikommissens 

avskaffande. Fler sakkunniga blev en del av arbetet och 1956 antog gruppen namnet 

fideikommissutredningen. De la fram sitt betänkande 1959. Att bilda aktiebolag av 

fideikommissen ansågs vara en dålig idé. Däremot ansåg man att det var ett allmänt betydande 

intresse att jord- och skogskomplexen skulle få en enhetlig förvaltning. Man föreslog en form 

som man kallade bygdegods. Där skog, jord och fastigheter skulle betraktas som ett enda 

enhetligt objekt för ägande. Fideikommissariernas eget förslag byggde på ombildning till 

aktiebolag.  Propositionen som lades fram föreslog möjlighet till avveckling av 

fideikommissen i aktiebolagsform. Detta föreslogs skulle ske i två steg. Först måste 

innehavaren av fideikommisset avlida och sen skulle efterträdaren ta hälften av egendomen 

och i återstoden ta arv eller testamente som om den tillhört den avlidne. 1963 kom frågan upp 

i riksdagen och var då inte längre lika intressant och aktuell. Lagen om fideikommissens 

avveckling genom två generationsskiften antogs samma år. (Modéer, s. 68-69). 

Idag finns det fortfarande en möjlighet att söka dispens för fideikommiss av kulturbevarande 

skäl vilket innebär att det finns ett antal fideikommiss kvar i Sverige. Dessa utgör egendom 

som endast kan ärvas av den äldste sonen i familjen. Kulturvärdet på dessa egendomar anses 

vara så högt att man inte vill riskera att dessa styckas upp mellan flera syskon och på så vis 

skulle det stora kulturvärdet gå förlorat. Dessa egendomar får inte heller styckas av och säljas 

vilket drabbar de som arrenderar mark på dessa fastigheter. (Bergdahl, frihet.se, Sverige vi 

ärvde). 

Det krävs att ett fideikommiss anses ha ett synnerligt kulturhistoriskt värde eller att det 

föreligger särskilda skäl för att regeringen ska kunna godkänna att fideikommisset ska bestå. 

(Prop. 1998/99:114, sida 58). 

I propositionen framgår att man vill se en möjlighet att överlåta fideikommissegendom till en 

stiftelse för att betrygga att egendom av synnerligt kulturhistoriskt värde sammanhålls. Flera 

av remissinstanserna ansåg att förslaget var bra. Det var något som regeringen motsatte 

utifrån att de anser att avvecklingslagens syfte är att fideikommissegendom ska återföras till 

vanlig succession. (Prop. 1998/99:114, sida 60). 

Det finns ett stort antal motioner, propositioner och betänkanden som rör fideikommisset. I ett 

flertal av motionerna framförs åsikter som pekar på att fideikommisset både är märkligt, 

orättvist och att det inte passar in i det moderna svenska samhället. (www.riksdagen.se). 

 

  



12 

 

3.5 Det förstärkta laglottsskyddet 

Varken gåva eller testamente får enligt lag inkräkta på en bröstarvinges laglott. Skulle det 

vara så att arvlåtaren trots detta företagit en handling, gett bort eller testamenterat bort, som 

omfattar mer än hälften av sin egendom så innebär det att bröstarvingarna måste kräva att 

gåvan eller testamentet jämkas för att kunna få ut sin laglott. Trots att det finns ett gåvobrev 

som säger att gåvan inte ska anses vara förskott på arv så får gåvan eller gåvans värde 

fortfarande inte inkräkta på bröstarvingars laglott. Har gåvan getts till en arvinge så är det 

gåvans värde vid arvstillfället som ska avräknas från dennes arvslott och är det gåva till en 

bröstarvinge som alltså anses vara förskott på arv så är det värdet som gåvan hade vid 

gåvotillfället som ska avräknas från dennes arvslott. Har arvlåtaren gett bort en gåva till någon 

som inte ska ärva alls kan bröstarvingarna kräva att gåvan återlämnas alternativt kräva 

ersättning i pengar motsvarande gåvans värde vid arvstillfället. (Molin & Svensson, s. 96). 

Genom att skänka bort egendom under sin livstid för att på så sätt göra bröstarvingarna 

arvlösa hindras genom en regel i ÄB 7:4, det förstärkta laglottsskyddet. Endast gåvor som ges 

bort för dödsfalls skull som går att likställa med testamente omfattas av det förstärkta 

laglottsskyddet. Det rör sig ofta om gåvor som ges bort just innan dödsfallet när arvlåtaren är 

väldigt sjuk och av den anledningen upplever att döden är nära förestående. När givaren inser 

att döden är nära förestående och väljer att ge bort egendom så anses det vara för dödsfalls 

skull. I annat fall kan det vara en gåva som gavs bort långt före dödsfallet men där givaren 

fortfarande haft kvar nyttjanderätten till egendomen och således inte gjort någon faktiskt 

uppoffring med att ge bort den. (Schüldt & Olsson, s. 105). 

Ett rättsfall som varit styrande på området om det förstärkta laglottsskyddet är NJA 1998 s. 

534 där en lantegendom samt aktier överlämnades som gåva till kungliga Skogs- och 

lantbruksakademin tio år före givarens död. Högsta domstolen ansåg att givaren haft ett riktat 

intresse under sin livstid att företa rättshandlingen. Det fanns ett gåvobrev som givaren 

upprättat. Ett av syftena med gåvorna var att bevara egendomen i dess helhet för att 

möjligheten till forskning i framtiden skulle finnas. Forskningen skulle inriktas främst på 

skogs- och lantbruk och husdjursskötsel. Det fanns också ett brev från givaren till en av de tre 

bröstarvingarna där ytterligare förklaringar till varför lantegendomen skulle hållas samman 

fanns. Bröstarvingarnas talan om begäran av laglott i gåvorna ogillades. Högsta domstolen la 

vikt vid att bestämmelsen i ÄB 7:4 har tillkommit för att skydda bröstarvingar mot 

förfoganden av egendom som skulle komma att påverka deras rätt till laglott. Förfogandet av 

egendomen ansågs inte vara för att kränka bröstarvingarnas rätt till arv. (NJA 1998 s. 534). 

 I motiven till ÄB 7:4, för att den ska bli tillämplig, finns det uttalanden om att givarens avsikt 

med gåvan ska ha varit att ordna med successionen. Om man däremot anser att givaren haft 

ett eget intresse i att överlämna gåvan så ska lagen inte tillämpas. Skulle man anse att det är 

svårt att avgöra vad det handlar om så måste man ta i beaktande om gåvans syfte kan likställas 

med testamente. (NJA II 1928:1 s. 433ff). 

Enligt högsta domstolens samlade bild menade man på att givaren skulle ha väntat döden 

inom jämförelse vis kort tid och alltså inte haft något större intresse i egendomen längre eller 

att gåvan skulle vara förenad med villkor som skulle innebära nyttjanderätt av egendomen 

under givarens återstående livstid. Att givarens hälsotillstånd skulle ha påverkat bortgivandet 

ansåg inte domstolen. Med hänvisning till att äganderätten av egendomen övergick till 

akademien kort efter gåvotillfället och att givaren på så vis förlorade äganderätten och den 
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avkastning som egendomen medförde så kunde man inte heller säga att givaren behållit sitt 

intresse i egendomen. Därför blev utfallet att talan lämnades utan bifall. (NJA 1998 s. 534). 

Tid, ålder och hälsa ska beaktas av domstolen när man tar ställning i fall som kan vara 

testamentsliknande förhållande. Om arvlåtaren behåller nyttjanderätt till egendomen så har 

man i ett rättsfall ansett att tiden inte väger lika tungt som gåvogivarens avsikt att ordna med 

succession. Avsikten med gåvan har ansetts vara viktigare än ålder och hälsa hos givaren. 

Högsta domstolen fastslog att det förstärkta laglottsskyddet var tillämpligt trots att 35 år 

förflutit från tillfället då gåvan gavs fram till dagen för dödsfallet. (NJA 1963 s. 345). 

Regleringen kring det förstärkta laglottsskyddet har ansetts vara otydlig och delvis 

motsägelsefull. I lagtexten står det att regeln om det förstärkta laglottskyddet bara ska 

tillämpas om särskilda skäl föreligger. Vad dessa skäl skulle kunna tänkas vara framgår inte i 

lagtexten eller i förarbetena. På det här lagrummet har rättspraxis fått vara vägledande för vad 

som avses med särskilda skäl. (Familjejuridik, Schüldt & Olsson, s. 105). 

Ett rättsfall som kan belysa just detta är NJA 1954 s. 517. En kvinna hade valt att skänka bort 

en fastighet till sin dotter. Dottern var en av två bröstarvingar. Kvinnan hade också en son 

som var arvsberättigad. Domstolen fastslog med hänsyn till kvinnans ålder och 

omständigheterna kring gåvan som följde av gåvobrevet att gåvan var att likställa med 

testamente. Sonen hade utnyttjat sin mor ekonomiskt bland annat genom förfalskade 

inteckningar. Domstolen ansåg därför att särskilda skäl förelåg mot en tillämpning av ÄB 7:4. 

(NJA 1954 s. 517). 

 

3.6 Allmänt om förskott på arv 

Reglerna om förskott på arv återfinns i 6 kapitlet ärvdabalken. Gåvor som ges till en 

bröstarvinge presumeras alltid vara förskott på arv såvida det inte avser sedvanliga gåvor så 

som födelsedagspresenter eller kostnader för uppehälle eller utbildning. Det är alltid givarens 

avsikt med gåvan som är avgörande. En gåva till en annan möjlig arvinge presumeras, till 

motsatts vad som gäller till bröstarvingar, inte vara förskott på arv. (Den nya familjerätten, 

Eriksson, s. 80). 

Har en bröstarvinge fått förskott på sitt arv så kommer denne följaktligen att få mindre vid 

arvstillfället efter arvlåtaren. Värdet av gåvan, som gåvan hade vid gåvotillfället, läggs 

tillbaka till kvarlåtenskapen och därefter fördelas kvarlåtenskapen mellan bröstarvingarna för 

att beräkna hur mycket varje arvslott utgör. Därefter dras värdet av gåvan bort från arvslotten 

som ska tilldelas bröstarvingen som mottagit gåvan. Det innebär att det blir mer vid 

arvstillfället som kommer att tilldelas bröstarvingarna som inte mottagit förskott. (Molin & 

Svensson, s. 175). 

Andra möjliga arvingar kan till exempel vara barnbarn. Om en gåva till ett barnbarn inte 

automatiskt ska anses vara förskott på arv så förutsätts det att arvlåtarens barn, alltså 

barnbarnets förälder, ännu är i livet vid gåvotillfället. (Brattström & Singer, s. 172). 
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3.7 Huvudregeln om förskott på arv 

Huvudregeln som rör gåvor till barn återfinns i 6 kapitlet 1§ ärvdabalken. Förskottsreglerna i 

ärvdabalken utgår från antagandet att varje arvlåtare vill att samtliga sina barn ska få lika 

mycket i arv. En gåva till en bröstarvinge ska ses som förskott på arv såvida inget annat är 

sagt eller skrivet om gåvan eller att det finns omständigheter i övrigt som tyder på att det inte 

var fråga om ett förskott vid tillfället då gåvan gavs. Reglerna om förskott på arv omfattar mer 

än bara den vanliga gåvan, det omfattar också annat där mottagaren av gåvan får ekonomisk 

vinning på annat sätt till exempel vid ett köp av en fastighet till ett underpris eller när en 

fordran efterskänks. När det sedan blir aktuellt med beräkning av arvs- och testamentslotter 

efter givaren ska gåvans värde läggas tillbaka till givarens kvarlåtenskap som sedan ska 

fördelas. (Brattström & Singer, s. 170-171). 

Har givaren under livstiden gett gåvor till samtliga sina barn och gåvorna har varit 

förhållandevis lika så finns det ingen mening med att ta upp dem vid arvskiftet ur 

rättvisesynpunkt. Givaren har på så sätt visat att denne vill att alla barn ska få lika mycket. 

Det kan exempelvis röra sig om studentgåvor av ett högre värde. Det krävs däremot att dessa 

tas med som förskott på arv om något av barnen vid arvlåtarens död ännu inte tagit studenten 

till exempel. (Grauers, s. 166) 

 

3.8 Återbäringsskyldighet 

När en avräkning ska ske på ett arv så som förskott så är det värde som ska tas i beaktande det 

värde gåvan hade vid gåvotillfället. Det är alltså inte värdet den har vid arvskiftet. (ÄB 6:3). 

Det finns inte någon skyldighet för en arvinge att återbära det belopp som överstiger dennes 

arvslott om det skulle vara så att förskottet är större än arvslotten. (ÄB 6:4). 

Skulle det visa sig att någon bröstarvinge inte får ut sin laglott vid ett arvskifte på grund av en 

gåva och syftet med gåvan faller under testamentsliknande förhållande så kommer det trots 

allt att krävas återbäring av det belopp som fattas från de eller den som mottagit gåvan. 

(Molin & Svensson, s. 177). 

Visar det sig att en bröstarvinges laglott har blivit kränkt så innebär det att bröstarvingen själv 

har ett år på sig att påtala detta för att kunna få ut sin laglott. Ett laglottsanspråk är således 

personligt och varje arvsberättigad bröstarvinge måste föra sin egen talan. (ÄB 7:4, 2st). 

Att man som bröstarvinge är skyldig att avräkna ett förskott på arv från sin arvslott följer av 

bestämmelsen i ÄB 7:2.  

Bevisbördan för om en gåva ska likställas med testamente vilar på bröstarvingen. 

Bröstarvingen måste kunna föra i bevisning att dennes förälder hade för avsikt att ordna med 

successionen genom gåvans bortgivande. (Brattström & Singer, s. 115). 

Laglottsanspråk skyddas mot förordnanden genom testamente och testamentsliknande 

dispositioner men fungerar inte vid förskott på arv. Lagstiftaren har ansett att en ändring på 

detta område skulle leda till en obegriplig utvidgning av laglottsskyddet och en omfattande 

inskränkning i ägarens fria dispositionsrätt. (Brattström & Singer, s. 173). 



15 

 

Summan av värdet på gåvan eller gåvorna ska läggas till kvarlåtenskapen innan 

kvarlåtenskapen fördelas. Under förutsättningen att det är en gåva som ska anses vara förskott 

på arv. Det gör man för att kunna beräkna arvslotternas storlek. (Schüldt & Olsson, s. 102 och 

ÄB 6:5). 

En gåva som kränker en bröstarvinges laglott och i övrigt uppfyller lagens rekvisit ska tas upp 

till sitt värde dagen då boett är utrett, alltså vid arvskiftet, till skillnad från en gåva om förskott 

på arv som ska tas upp till det värde den hade vid gåvotillfället. (Schüldt & Olsson, s. 105). 

I ÄB 6:7 finns en bestämmelse som rör gåvor till den andres särkullbarn, alltså styvbarn. Om 

den ena maken, vi kallar denne för A, ger till den andre makens, vi kallar denne B, särkullbarn 

och maken B dör så innebär det i praktiken att maken A får tillbaka pengarna med full 

äganderätt. Det blir så eftersom förskottet läggs tillbaka till den efterlevande makens egendom 

innan bodelning.  Om maken B skulle avlida först så kommer pengarna inte alls att räknas 

med vid bodelningen. Tanken är att om en gåva getts till ett styvbarn så ska arvlåtarens egna 

barn inte lida för det. Ger man däremot gåvor till sina egna barn från ett tidigare förhållande 

så påverkar det inte rättvisan i förhållande till sina övriga barn eftersom det blir ett förskott på 

arv. (Brattström & Singer, s.178). 

I ett rättsfall från 1996 aktualiserades frågan om det var möjligt att en bröstarvinge som var 

insatt som förmånstagare till en livförsäkring var tvungen att avräkna det som förskott på sitt 

arv. Rättsfrågan som kom att utredas var huruvida ett förmånstagarförordnande skulle kunna 

anses vara förskott på arv eller inte. Slutsatsen blev den att det måste finnas skrivet att det ska 

var förskott på arv eller på annat sätt tydligt framgå att det är det som ansetts ha varit 

försäkringstagarens avsikt med livförsäkringen och förmånstagarförordnadet. I just detta fall 

fanns det ett testamente som blev avgörande för att det skulle anses vara förskott på arv. (NJA 

1996 s. 428). 
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4 Gåva 

4.1 Allmänt om gåva 

Det finns två typer av förvärv enligt svensk rätt. Det finns universalfång vilket omfattar de 

familjerättsliga förvärven så som bodelning, arv och testamente. Överlåtelser däremot 

omfattar förvärven köp, byte och gåva. Överlåtelseformen gåva är vanligast förekommande 

inom familjen och har dessutom störst praktisk betydelse just inom familjen eller släkten. 

(Grauers, s. 273). 

En gåva ska vara av benefik karaktär vilket innebär att mottagaren inte förväntas utföra någon 

motprestation. Gåvan måste vara fullbordad för att den ska anses vara bindande för givaren, 

1§ 2st. lag angående vissa utfästelser om gåva (hädanefter gåvolagen). Det är 

besittningsövergången, när gåvan lämnats från givaren till mottagaren, som är det avgörande 

momentet för att givaren inte längre ska kunna ångra sig. (Civilrätt, Agell, Malmström, 

Ramberg & Sigeman, s. 146). 

 

4.2 Löfte om gåva 

Löfte, eller som det står i lagtexten utfästelse, om gåva av lös egendom är aldrig bindande 

förrän gåvan är fullbordad. 1§ 1 st. gåvolagen. Finns det skriftligt eller har utlovats offentligt, 

till exempel vid ett tal, i form av ett skuldebrev eller något annat gåvodokument som lämnats 

över till mottagaren, är gåvan trots allt bindande. Då har mottagaren av gåvan rätt att kräva att 

få den i efterhand. (Grauers, s. 273). 

Lagstiftarens avsikt med att det inte ska vara bindande att lova bort egendom är att givaren 

verkligen ska få tid att tänka över sitt beslut. Lagen finns för att skydda givaren från 

förhastade beslut. (Agell, Malmström, Ramberg & Sigeman, s. 146). 

Det finns trots detta två undantag från undantagen om löfte om gåva. Dessa återfinns i 5§ 

gåvolagen. Det första är om gåvolöftet är ”uppenbart obilligt”. Det som menas är att 

mottagaren av gåvan har krävt att få den. Det andra undantaget är om, mottagaren efter löftet 

om gåvan men före gåvan fullbordats, gör givaren ”märkligt orätt”. Det är upp till mottagaren 

att inte handla på ett sådant sätt att gåvan inte längre bör överlämnas. Dessa undantag ligger 

främst i ekonomiska intressen där tanken är att givaren inte ska utnyttjas. Det är först när 

gåvan fullbordats som mottagaren är skyddad mot givarens borgenärer i en eventuell konkurs. 

Det måste även beaktas när det gäller löften om gåva som följer formkraven. Trots att det 

finns ett bindande gåvolöfte så är det inte något som kommer att tas i beaktande. (Agell, 

Malmström, Ramberg & Sigeman, s. 147). 
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4.3 Gåva av fast egendom 

Gåva av fast egendom har på det stora hela samma formkrav som krävs vid ett köp av fast 

egendom. Formkraven för köp av fast egendom följer av bestämmelserna i jordabalken 

(1970:994). I fjärde kapitlet finns det bland annat krav på att det ska vara en köpehandling, 

den ska vara underskriven av både köpare och säljare, säljarens överlåtelseförklaring ska 

finnas med och det överenskomna priset för egendomen. Att lova bort en fast egendom är 

således inte möjligt eftersom det finns skriftliga formkrav som är tvingande. (Grauers, s. 275). 

 

4.4 Gåva till omyndig person 

När en gåva till en omyndig person ska ges måste en god man förordnas, såvida det inte rör ett 

barn där föräldrarna är förmyndare, vilket följer av föräldrabalken 11:2 2 st. Ingår det vissa 

åtaganden som följer av gåvan till exempel att överta ett lån eller en skuld eller att det på sikt 

kommer att finnas utgifter förenade med gåvan som ett underhåll för en fastighet eller 

liknande så ska en god man förordnas av tingsrätten. Dessutom när det rör en gåva i form av 

en av fastighet så åligger det den som är utsedd till god att man hämta in samtycke av 

överförmyndare FB 14:11 1st 1p. När en utomstående ska lämna en gåva så är det givetvis 

föräldrarna som är förmyndare men även i de fallen om det rör en gåva i form av en fastighet 

så är föräldrarna skyldiga att hämta samtycke av överförmyndare FB 13:10 1 st. 1p. Dessa 

regler finns för att skydda den omyndige från att gåvor mottas i dennes namn som sedan 

kostar så mycket pengar att den omyndige riskerar att försättas i ekonomiskt ogynnsamma 

situationer. Ett exempel är när någon vill ge en bil till en omyndig person. Gåvan som sådan 

är helt onödigt då en omyndig person inte anses ha nytta av den och dessutom följer en hel del 

kostnader med en bil. Det ligger i linje med en god mans uppdrag att inte ta emot gåvor för 

den omyndiges räkning som inte ligger i dennes intresse. (Grauers, s. 276 - 277). 

 

4.5 Gåvobegreppet 

Rättshandlingar som omfattar både benefika och onerösa inslag har ofta ansetts vara en gåva. 

Gåvobegreppet är omfattande och har därför många gånger varit svårtolkat. Ett rättsfall som 

kan belysa det är NJA 1985 s. 414. Makarna hade vidtagit ett antal rättshandlingar för att all 

deras egendom vid deras bortgång skulle tillfalla hustruns arvingar, en brors döttrar. Vilket 

innebar att mannens dotter inte skulle ha något att ärva efter sin far. Det var oklart huruvida 

vissa av handlingar skulle anses vara gåva eller inte. Det ifrågasattes också om det nu var 

gåvor det handlade om det var så att dessa skulle kunna likställas med testamente och att en 

återbäringsskyldighet i så fall skulle föreligga. Högsta domstolen fastslog att så var fallet. Det 

fanns två skiljaktiga som tyckte att när rättshandlingarna betraktades var för sig så ansågs de 

inte vara gåvor men sammantaget var det ändå av benefik karaktär. Det skulle leda till att 

vissa av handlingarna skulle vara accepterade men vissa inte och slutsatsen av de skiljaktigas 

bedömning skulle leda till att hustrun skulle tvingas betala en större summa pengar till 

mannens dotter än vad nu högsta domstolens utslag ledde till. (NJA 1985 s. 414). 

När en överlåtelse får en karaktär av blandat fång, där det till exempel både finns inslag av 

köp och även ett gåvoinslag, har det många gånger ifrågasatts hur detta ska bedömas. Ett 

annat rättsfall som är från år 2008 ska få belysa problemet och på vilket sätt det är önskvärt att 
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dessa problem får sin lösning. En person, vi kallar denne för A, förvärvade genom ett 

gåvobrev år 1985 en fastighet av sin far, som vi kallar B. A övertog då också 

betalningsansvaret av lånen för fastigheten. I gåvobrevet framgick kravet att fastigheten inte 

fick överlåtas eller pantsättas utan medgivande från B. Det framgick också i gåvobrevet att 

fastigheten skulle vara mottagarens enskilda egendom. A gifte sig år 1993 med en person vi 

kallar för C. A och C ansökte om äktenskapskillnad år 2001. Bodelningsförrättaren ansåg då 

att fastigheten var A:s enskilda egendom vilket C motsatte sig. C ansåg att fastigheten skulle 

utgöra giftorättsgods och om inte hela fastigheten skulle vara det så skulle åtminstone den del 

som utgjordes av köp göra det. Tingsrätten menade på att man kan välja att bedöma förvärvet 

utifrån två olika principer. Huvudsaklighetsprincipen som innebär att det blir den 

övervägande delen av förvärvet som får vara avgörande alternativt delningsprincipen där man 

väljer att se förvärvets olika delar var för sig. Det fanns inte tillräckligt bra underlag för att 

fastställa vilket värde fastigheten hade när den överläts eftersom många år hade förflutit sedan 

överlåtelsetillfället. Vid en samlad bedömning av de uppgifter som man kunde luta sig mot 

uppskattade tingsrätten ändå att gåvodelen av fastigheten utgjorde cirka en tredjedel av 

fastighetens marknadsvärde. Vidare ville tingsrätten fastställa om gåvomomentet varit den 

avgörande faktorn i överlåtelsen. Efter förhör med B så ansåg tingsrätten att så var fallet. B:s 

avsikt var att fastigheten skulle vara en gåva till A. Huvudsaklighetsprincipen hade använts i 

tidigare fall något som tingsrätten inte ville frångå och de ansåg dessutom att överlåtelsen 

hade haft en övervägande benefik karaktär. Fastigheten skulle således betraktas som gåva i sin 

helhet och utgjorde därmed A:s enskilda egendom och skulle inte tas med bodelningen. 

Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten och valde därför att avslå överklagandet. 

Högsta domstolen valde att poängtera att blandade gåvor som ska vara mottagarens enskilda 

egendom bör bedömas i sin helhet om gåvomomentet är så tydligt att hela förvärvet får en 

gåvokaraktär. Detta ska göras trots att ett relativt stort vederlag har utgått. Högsta domstolen 

tryckte på utredningen som gjorts för fastställandet av vad avsikten med förvärvet varit. B 

hade för avsikt att ge fastigheten som gåva till sin son A för att den skulle bli kvar i släkten. 

Det var också därför som B valt att i gåvobrevet framhålla att fastigheten skulle vara A:s 

enskilda egendom. Högsta domstolen fastställde hovrättens dom. (NJA 2008 s. 457). 
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5 Inkomstskatt, arvsskatt & gåvoskatt 

Socialdemokraterna tog makten i Sverige 1932. De ville skapa ett klasslöst samhälle där 

människorna kände trygghet och välbefinnande. De vidtog ett antal sociala reformer som 

skulle beskostas av samhället genom skatter. Som en följd av strävan efter ett klasslöst 

samhälle höjdes skatterna för inkomster, arv och gåvor. Låginkomsttagarna gynnandes på 

bekostnad av de mer välställda. Det sociala reformprogrammet fick ett avbrott i och med 

andra världskriget. Mer pengar behövdes till socialbidrag och rabatter på livsmedel. Detta 

bekostades bland annat med högre inkomstskatt och en allmän omsättningsskatt. De höjda 

skatterna under denna tid la grunden till det skattesamhälle som vi lever i idag. Trots att kriget 

upphörde lättades inte skatterna. År 1947 återupptogs det sociala reformprogrammet genom 

det allmänna barnbidraget. Nioårig grundskola infördes 1950 och 1955 infördes den 

obligatoriska sjukförsäkringen. Man kan se en stadig utveckling från 1930-talet med ett ökat 

välstånd i samhället. Att skatterna konstant höjdes kunde man inte se påverkade den enskildes 

konsumtion. På 1970-talet såg man en minskad tillväxt vilket innebar att man inte längre 

kunde genomföra några stora reformprogram. Utgifterna för staten måste minska istället för 

att kunna bromsa ett alltför stort underskott i budgeten. Många förslag på hur skattesystemet 

skulle kunna förändras har förts fram. (Löwnertz, www.skatteverket.se) 

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes genom SFS 2004:496. Lagen 

upphörde att gälla 1 januari 2005.  

Regeringens motiv till att lagen skulle upphöra byggde på att mycket kritik mot lagen 

framfördes. Regeringen hade som skäl att efterlevande make eller sambo tvingades betala 

mycket skatt på grund av ökande taxeringsvärden på fastigheter. En arvsskatt som många 

ansågs ha svårt att klara av. Både små och stora företag drabbades hårt av arvsskatten vid 

generationsövergångar och skatteplanering upplevdes som allt vanligare. Systemet med arvs- 

och gåvoskatt ansåg av regeringen vara orättvist. Skattens intäkter svarade allt sämre mot de 

kostnader som den medförde och en förändring för att möta behoven ansågs inte vara möjlig. 

Regeringen kunde också se att generationsövergångarna i företagen skulle gynnas om arvs- 

och gåvoskatten plockades bort. (Prop. 2004/05:25 s. 22). 

Förvärv genom gåva, arv, testamente och bodelning är numera skattefria inkomster för 

mottagaren. (8 kap. 2§, Inkomstskattelag (1999:1229)). 
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6 Analys 

Äganderätten har varit styrande för hur möjligheterna att ärva kommit att se ut. När kvinnor 

inte kunde på äga egendom, framförallt jord, fanns det inte heller någon mening med att de 

skulle kunna ärva fast egendom. Utifrån de förutsättningarna formades lagen. Under tiden då 

fast egendom var avgörande för familjens överlevnad så var intresset av att denna skulle 

stanna inom släkten av största vikt. Kyrkans vilja att driva igenom bestämmelser för att folket 

skulle kunna testamentera bort egendom motverkades och därför gick testamentets utveckling 

långsamt. Att det fanns olika lagar beroende på om du levde på landsbygden eller i staden 

berodde antagligen till största delen på att kommunikationen såg annorlunda ut än vad den gör 

i dag. Olika regler passade bättre för levnadsförhållandena beroende på om du levde på 

landsbygden eller i städerna. Skillnaderna i klass och makt var också avgörande för hur 

kvarlåtenskap skulle fördelas. Rättvisa mellan bröstarvingar var inte avgörande utan släktens 

överlevnad var det man främst prioriterade. 

Kyrkan har framförallt varit den drivande kraften i testamentets utveckling från medeltiden 

och framåt. Människornas skräck för döden och deras sårbarhet i krigs- och epidemietider har 

utnyttjats av kyrkan för att kyrkan skulle få ekonomisk vinning och makt. Till en början fanns 

en form av byteshandel mellan individen och kyrkan. Din egendom mot att slippa skärselden. 

Ett löfte som enligt min mening gapar tomt. Hur kunde kyrkan garantera detta? Om Magnus 

Erikssons stads- och landslag inte hade sammanfallit med digerdödens utbrott i Sverige på 

1300-talets mitt så hade möjligtvis testamentsrättens utveckling sett annorlunda ut i Sverige. 

Kyrkan fick mycket makt att styra på detta område eftersom människorna levde under så pass 

svåra förhållanden och var väldigt rädda. 

Idag har det, genom att staten tar ett större ansvar för medborgarna, resulterat i att arvsrätten 

utgår från att rättvisa ska uppnås mellan samtliga bröstarvingar. I dag behöver ingen ärva efter 

sina föräldrar för att säkra sin framtida försörjning. Det är något som i dag ligger på staten 

genom olika försäkrings- och försörjningsåtgärder. Den främsta anledningen till att 

kvarlåtenskap fördelas som den gör i dag är för att uppnå rättvisa. 

En av de stora skillnaderna mellan gåva och förskott på arv ligger i vilket värde som gåvan tas 

upp till vid arvskiftet. Beroende på om det är ett förskott på arv till en bröstarvinge som avses 

eller om det är en gåva till någon annan arvinge så tas antingen värdet från gåvotillfället upp 

eller värdet som gåvan har vid arvskiftet. Dessa värden kan skilja sig väsentligt åt beroende på 

vad gåvan bestod i. Säg till exempel att det är en fastighet som gavs för 20 år sedan och värdet 

då var 280 000 kronor och i dag är värderad till 1 500 000 kronor. 

När en gåva ges till ett styvbarn blir följderna hur man ska se på denna intressant. Ett styvbarn 

är ingen arvinge i lagens mening. Beräkningen därefter ska grunda sig i huruvida det är den 

givande maken eller barnets förälder som avlider först. Tanken är att givarens barn inte ska 

missgynnas av gåvan. En gåva till sitt eget särkullbarn är inget problem då det anses vara ett 

förskott på arv om inget annat framkommer. Avräkningen på arvet sker således som vanligt. 

En gåva som ges till ett barn ska alltid betraktas som förskott på arv såvida inget annat är sagt, 

skrivet eller på annat sätt har framkommit. Jag upplever att den allmänna uppfattningen är den 

motsatta. Vilket skulle innebära att det en förälder ger till sitt barn bara är ett förskott på arvet 

om det är det som sägs. Det spelar ingen roll eftersom lagstiftarens mål är att uppnå rättvisa 

mellan bröstarvingarna men kan resultera i en oväntad fördelning för det barn som mottagit 

förskottet och inte hade en aning om att det var ett förskott. Återbäringsskyldigheten som 

föreligger bygger på att gåvan måste vara given under testamentsliknande förhållanden. 
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Med tanke på hur familjekonstellationer ser ut och förändras i den tid vi lever nu så tror jag att 

man kommer att behöva se över lagstiftningen. Finns det familjer där samtliga barn, både 

egna och särkullbarn, betraktas som bröstarvingar? Finns det föräldrar som bildar ”nya” 

familjer och inte vill veta av sina tidigare barn?  

För att kunna vara någorlunda säker på om en gåva är ett förskott på arv eller inte så är det 

säkraste sättet att be om ett gåvobrev där det tydligt framgår vad som är gåvans syfte. Det 

finns inte mängder med rättsfall på dessa områden men min uppfattning är att det ofta är om 

sådana här saker som familjemedlemmar är oense. Jag tänker mig att många fall där det råder 

oenighet om arv inom familjer ändå kan göras upp i godo. De rättsfall som finns med i 

uppsatsen speglar ofta att det redan finns en osämja av annat slag i grunden. Det är ofta inte 

bara en gåva som getts bort. Ett exempel på detta kan vara rättsfallet NJA 1954:517 där en 

fastighet getts bort till dottern varpå sonen missgynnades och sonen i sin tur hade bedragit sin 

mor ekonomiskt. 

Arv, gåvor, testamenten och bodelningar är alltid skattefria för mottagaren vilket innebär att 

det skattemässigt inte har någon betydelse för vilken typ av värdeöverföring som det handlar 

om. När mer pengar blir kvar kommer det att bli enklare för arvingarna att till exempel 

behålla fastigheter som ärvs. Frågan är då om vi kommer att få fler hus som står tomma till 

exempel i områden där avflyttningen redan är omfattande. Många kanske väljer att behålla 

fastigheter av sentimentala skäl i större utsträckning. Har människor sedan inte för avsikt att 

bo där så finns det en stor risk att byggnaderna på fastigheten förfaller. 

Att till exempel arv numera är skattebefriat är något som vi kommer att se följderna av på lite 

sikt. Ändringen är relativt ny och kommer sannolikt att medföra ett större intresse av det 

människor förväntas att ärva. Nu tillfaller hela arvet arvingarna och inget ”försvinner” till 

skatt, det blir helt enkelt mer pengar kvar och mer att intressera sig för.  

Den svenska arvsrättens historia tyder på en enorm traditionsbundenhet. Är vi på väg framåt 

eller har vi börjat titta bakåt på vår historia och våra traditioner? Det finns saker som tyder på 

att historien och traditionerna blir allt viktigare. Att man kan ansöka om bevarande av 

fideikommiss är otroligt intressant enligt mig. Vi lever i en tid som präglas av en ständig 

diskussion om kvinnors och mäns lika rättigheter. Det handlar om allt från lika lön för lika 

arbete, till lika många dagar hemma med barnen och ett lika stort ansvar för 

hushållssysslorna. Nästan till en nivå ibland som gör att jag undrar om människor vet vad de 

talar om. Diskussionen om jämställdhet berör i stort sett allt från minsta småsak till enormt 

viktiga saker som påverkar oss alla dagligen. På 1960-talet ville man lämna det gamla bakom 

sig genom att till exempel ta bort fideikommisset som ansågs vara precis tvärtemot det 

samhället eftersträvade. Genom att regeringen godkänner dispenser om fideikommiss så ges 

legitimitet till något som skulle varit avskaffat för mycket länge sedan. Det måste finnas andra 

vägar att gå för att bevara egendom för kulturvärdets skull. Varför inte som det föreslogs i 

Prop. 1998/99:114 att överlåta fideikommissegendom till en stiftelse istället? Avvecklingen 

av fideikommissen kommer att ta en enormt lång tid och intresset för dess avveckling ligger 

inte på de som har intresse av att dessa avvecklas utan ligger i första hand på de som vill att 

de lever kvar. Arvsskattens avskaffande år 2005 innebär dessutom att stora egendomar som 

genom fideikommiss går i arv från far till den äldste sonen inte heller kan beskattas och 

adelns förmögenheter i Sverige består intakta. 
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