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Arvsrättsliga regler i Sverige

Advokat Thorulf  Arwidson (januari 2018)

Denna text är endast avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna 

om arv. Den är skriven för den som tidigare inte  har kännedom om de arvsrättsliga 

reglerna. Redogörelsen är endast översiktlig.

När en person avlider i Sverige kommer personens tillgångar att övergå i ett dödsbo. 

Delägare i dödsboet blir personens arvingar och testamentstagare (vissa av dessa). 

Dödsboet är en juridisk enhet (person) som själv har rättigheter och skyldigheter. 

Dödsboet kan ingå rättsliga handlingar. Det är dödsboet som äger och förfogar över 

den avlidnes tillgångar och även svarar för de skulder som den avlidne hade vid 

dödstillfället. Den avlidnes anhöriga och arvtagare behöver alltså inte själva betala 

den avlidnes skulder.  Det  är  dödsboet  som svarar  för kostnader  för  begravnings

kostnader, boutredning och bouppteckning.

Dödsboet ska först förteckna vad som finns i dödsboet i form av tillgångar och skul

der. Allt detta skall antecknas i en bouppteckning som ska ges in till skatteverket. I 

Sverige finns det inte längre någon arvsskatt och inte heller någon gåvoskatt. Sedan 

dödsboet upprättat bouppteckning skall den avlidnes tillgångar skiljas ut genom en 

bodelning i det fall som den avlidne var gift eller sammanboende med en partner 

(”sambo” enligt svensk lag). När detta är gjort skall dödsboet skiftas enligt de arvs

rättsliga reglerna och enligt eventuellt testamente. Särskilda regler gäller om bodel

ning och det viktigaste är att man gör åtskillnad mellan enskild egendom och gifto

rättsegendom. Arvskifte kan göras först sedan dödsboets skulder betalats av tillgång

arna i dödsboet. Det är även dödsboet som skall betala kostnader för utredningen och 

förvaltningen av dödsboet. Har den avlidne varit sambo (enligt sambolagens regler) 

ska också en form av bodelning göras. Men i en sambodelning ingår endast den lösa 

egendom som finns i bostaden (bohaget) och den gemensamma bostaden (även villa

fastighet och bostadsrättslägenhet). Det är bara den efterlevande sambon som kan be

gära bodelning enligt reglerna i sambolagen.
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I det fall som dödsbodelägarna inte kan komma överens om utredningen av boet och 

om arvskifte kan var och en som är delägare i ett dödsbo begära att dödsboet skall 

förvaltas av en boutredningsman. Sådan förordnas av tingsrätten och är i allmänhet 

en advokat, men ibland även annan jurist. När en boutredningsman är förordnad är 

det denne som bestämmer allt i dödsboet. Den avlidne kan själv i sitt testamente har 

föreskrivit att dödsboet ska förvaltas av en testamentsexekutor, som då fungerar som 

boutredningsman.

En person kan genom testamente förordna som han vill med sin kvarlåtenskap. Dock 

är det så att barn och barnbarn (bröstarvingar) alltid har rätt att kräva att få ut hälften 

av det arv de skulle ha fått om det inte fanns ett testamente. Det som en person i så

dant fall skulle få i arv kallas för arvslott och hälften av arvslotten kallas för laglott. 

Det är laglotten som är skyddad i lag och som bröstarvinge alltså alltid har rätt till, 

men det förutsätts att bröstarvingen kräver att få ut sin laglott i det fall som han inte 

erhåller sin laglott enligt testamentet. 

För att ett testamente skall vara giltigt måste det ha upprättats i skriftlig form och be

vittnats av två samtidigt närvarande testamentsvittnen. Den som skriver testamentet 

måste själv förstå vad testamentet innebär. Är den som skriver testamentet (testator) 

inte rättskapabel är inte testamentet giltigt. Det är inte heller giltigt om personen vil

seletts eller utsatts för påtryckningar och hot. En person som menar att testamentet 

tillkommit under felaktiga förhållanden, eller att testator inte förstått vad hon skrivit 

under, kan i domstol för talan mot testamentet (klandra testamentet) under förutsätt

ning att personens egen rätt åsidosatts av testamentet. Klander av testamente måste 

inledas inom sex månader efter delgivningen av testamentet.

Vi bortser nu från möjligheten att den avlidna har upprättat testamente och ska kon

centrera oss på de arvsrättsliga regler som gäller om testamente inte har upprättats.

Det som skall fördelas i ett arvskifte är tillgångarna efter avdrag för skulderna. Till

gångarna kan vara fastigheter, bostadsrätt, bilar, båtar, aktier, banktillgodohavanden, 

möbler och mycket annat. Det kan även vara upphovsrätt till musikaliska verk, foto

grafier och litterära verk. De värden som finns upptagna i bouppteckningen behöver 
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inte följas i arvskiftet utan parterna kan fritt avtala om hur arvet ska fördelas (skif

tas). Ett arvskifte är ett privat avtal mellan arvingarna och avtalet ska inte ges in till 

någon myndighet. Men om arvskiftet innefattar en fastighet måste arvskiftet lämnas 

in  till  Lantmäteriverket för att  erhålla lagfart  på fastigheten.  I  allmänhet behöver 

arvskifte även visas upp för bank när det gäller att flytta över tillgodohavanden och 

aktier (aktiefonder). Något skriftligt arvskifte behöver inte upprättas, men det rekom

menderas att en skriftlig handling upprättas och undertecknas. Finns det endast en 

arvtagare behöver något arvskifte inte göras.

De svenska arvsrättsliga reglerna finns i ärvdabalken (som ofta förkortas ÄB). Lag

textens lydelse på svenska finns att tillgå på internet och i lagboken. Det finns också 

en hel del mera populärt hållna redogörelser över de svenska arvsrättsliga reglerna.

De som ärver enligt de svenska reglerna är den avlidnes släktingar, som i lagtexten 

benämnes skyldemän. Det finns en viss ordning enligt vilka släktingarna ärver. 

Släktingarna indelas i lagen i tre olika grupper, som kallas arvsklasser. (Även ordet 

parentel används ibland för att ange arvsklasserna). Dessa brukar dessutom benäm

nas första, andra och tredje arvsklassen. Det finns alltså endast tre arvsklasser. Den 

efterlevande makens arvsrätt har utformats på ett helt annat sätt och makens arvsrätt 

kan inte sägas ingå i någon av arvsklasserna. En sambo, vilken är en person som 

sammanlevt med den avlidne, men inte vid dödsfallet var gift med denne, har inte 

någon arvsrätt enligt de svenska reglerna. Det är viktigt att ha klart för sig att den 

som inte varit gift med den avlidne inte har någon arvsrätt (med däremot den rätt 

som personen har enligt sambolagen).

I den första arvsklassen finns den avlidnes barn och barnbarn. Dessa brukar i arvs

rättsliga sammanhang kallas för bröstarvingar. Det är barnen och barnens alla av

kommor. Även barnbarns barn ingår alltså. Så länge det finns någon eller några i 

denna arvsklass, som är arvsklass ett, erhåller de eller den personen arvet före perso

nerna i arvsklass två och tre. Regeln är att varje barn ärver lika mycket. Har ett barn 

till den avlidne själv redan avlidit så ärver han eller hennes eventuella barn med lika 

fördelning mellan barnen. Det är först när det inte finns något barn eller barnbarn 

som arvet går till de personer som finns i arvsklass två. Inom varje arvsklass kan 
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man säga att varje "gren" ärver lika mycket, oavsett hur många personer som finns i 

den "grenen".

I arvsklass två finns föräldrarna och den avlidnes syskon. Föräldrarna ärver före sys

kon och de erhåller lika mycket var i arv. Har en förälder avlidit tidigare går den för

älderns del vidare till hans levande barn eller avlidet barns egna barn. Finns bara en 

förälder i livet, och inte någon arvinge efter den avlidne föräldern, går hela arvet till 

den förälder som är i livet. Först när det det inte finns någon arvsberättigad i den 

andra arvsklassen går arvet i stället till de som kan finnas i arvsklass tre. Denna arvs

klass består av den avlidnes farföräldrar och morföräldrar. Alltså farfar, farmor, mor

far och mormor. Om någon av dessa är avliden går den avlidnes arv i stället till den

nes barn. På så sätt ärver farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Men barnen till 

de nu nämnda ärver inte. Dessa personer är kusiner och de ärver inte enligt svensk 

rätt. Inte heller deras barn och barnbarn ärver. Det är viktigt att veta att kusiner inte 

ärver enligt svensk lag. Denna begränsning finns ofta inte i andra länders regler. I de 

flesta andra länder ärver kusiner. 

I svensk rätt har även efterlevande maken arvsrätt. Den efterlevande maken har ofta 

rätt att först få en del, som kan vara hälften, av det gemensamma boet i bodelning. 

En bodelning ska göras före det att man i dödsboet gör ett arvskifte. Det som då en

ligt huvudregeln ska ingå i  bodelningen är sådan egendom efter den avlidne som 

inte är enskild egendom. Sedan bodelning har gjorts enligt reglerna om giftorätt och 

enskild egendom ska arvskifte göras.  I arvskiftet ärver den efterlevande maken före 

både barn och barnbarn till den avlidne. Barnen får vänta på sitt arv och får vad man 

kallar för en efterarvsrätt. Detta gäller om barnen är gemensamma. Är det så att den 

avlidne hade ett eller flera egna barn, som inte är makens barn, har det barnet rätt att 

få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på att den efterlevande ska avlida. Sådant 

barn brukar kallas för särkullbarn. Ett särkullbarn kan dock frivilligt tills vidare avstå 

från sitt arv till den efterlevande och får då själv en efterarvsrätt. Barnet har då rätt 

att få ut sitt arv efter det att den efterlevande av makarna själv avlidit.  Då den efter

levande ärvt den avlidne makens tillgångar innehar hon den, om det finns barn efter 

endast den avlidne, med det som brukar kallas för fri förfoganderätt. Det innebär att 

den efterlevande får förbruka tillgångarna och även ge bort gåvor. Men den efterle

vande får inte testamentera tillgångarna som hon har ärvt. Skälet till detta är att det 
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finns barn, eller barnbarn, som har en efterarvsrätt och alltså har rätt att få ut sitt arv 

efter den först avlidne. Om gåvor har karaktär av något som liknar ett förordnande i 

testamente kan gåvotagare i ett framtida arvskifte få vidkännas att gåvans värde räk

nas med i behållningen i dödsboet. Detta för att skydda rätten till laglott.

Enligt svensk arvsrätt behandlas barn lika oavsett om de är födda inom eller utom 

äktenskapet. Adopterade barn ärver på samma sätt som biologiska barn. Men adop

terade barn ärver inte sina biologiska föräldrar eller andra biologiska släktingar. 

Är behållningen i makars gemensamma bo liten finns det en skyddsregel som anger 

att den efterlevande under alla förhållanden får behålla så mycket som motsvarar 

fyra s.k. prisbasbelopp, vilket i dag sammantaget är ca. 180 000 kr. 

Skulle det inte finnas någon person alls i någon av de  tre arvsklasserna innebär det 

att de inte finns någon släkting alls som kan ärva. Finns inte testamente går arvet då i 

stället till Allmänna arvsfonden, som är en särskild statlig fond som delar ut medel 

till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. I vissa falla 

kan arvsfonden avstå arv till förmån för en person som stått den avlidne nära eller 

som man kan antaga att den avlidne ville skulle få tillgångarna. 

En förutsättning för att få ärva är att personen själv överlevt arvlåtaren. Detta gäller 

även om det endast rör sig om en kort stund, vilket kan vara fallet vid trafikolyckor 

och liknande. Kan man inte avgöra vem som avled först anser man att inte någon ska 

ärva den andre. 

Arv kan enligt visas regler preskriberas, vilket innebär att rätten till arv har upphört.

Över arvskiftet brukar man upprätta en arvskifteshandling som undertecknas av de 

som deltar i arvskiftet. Arvskiftet är som ett privat avtal och det ska inte ges in i till  

någon myndighet.  Om man inte kan komma överens om arvskifte återstår endast 

möjligheten att låta en boutredningsman besluta om arvskifte. Den som är missnöjd 

med ett sådant arvskifte kan föra talan i domstol mot innehållet i ett arvskifte som 

beslutats av en boutredningsman.
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Kostnader för ombud (advokat) under boutredning och bodelning ersätts inte enligt 

rättsskyddet i hemförsäkringar. Däremot ersätts  kostnader i rättegångar om klander 

av testamente. Ersättningen uppgår enligt försäkringsbolagens villkor i allmänhet till 

80 procent av de totala kostnaderna. 

(slut)


