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Advokat Thorulf Arwidson AB

PM 2019-03-15 Tillämpning av ÄB 3:8

Enligt doktrinen och praxis (NJA 2005 s. 400) förutsätter tillämpning av ÄB 3:8 att 

det föreligger en konkret rätt till arv när efterarvsrätt föreligger.

 

I doktrinen och även i yttrande av professor Gertrud Lennander samt i Anders 

Erikssons arbete ”Efterarvsrätt” har det hävdats att regeln i ÄB 3:8 ibland kan 

medföra märkliga och oönskade följder om kravet på konkret efterarvsrätt upprätt-

hålls.

För att illustrera vilka märkliga följder som kan uppkomma vid upprätthållande av  

kravet på konkret efterarvsrätt kan några exempel konstrueras. 

1. I makarna A:s och B:s äktenskap förekommer endast enskild egendom och ej 

något testaemente. A har två egna bröstarvingar (A1 och A2, särkullbarn). B har inte 

någon bröstarvinge och ej heller några andra arvsberättigade släktingar. A äger 

10.000 kr och B äger 1 milj kr. B avlider först och A en vecka senare. A ärver först 

allt efter B med full äganderätt. När A avlider ärver A1 och A2 allt efter A, vilket då 

omfattar även det som som A en vecka tidigare ärvt efter B. (ÄB 3 kap. 8 § tillämpas 

ej).

2. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock att A avlider först och B en 

vecka senare. A1 och A2 ärver allt efter A. De har i praktiken inte haft tillfälle att ta 

ställning till om de vill avstå arv enligt 3 kap. 9 § till B. När arvskifte kan göras efter 

A kan de inte längre göra något avstående till B eftersom B redan är avliden. A1 och 

A2 har då inte någon efterarvsrätt efter B. Arvsfonden erhåller allt efter B. Samma 

blir följden om B avlider en timme efter A.

3. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A 
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avlider först och efterlämnar 10 000 kr och B avlider en vecka senare och efterlämnar

1 milj. kr. A1 och A2 skriver dagen efter A:s död en handling där de förklarar att de 

avstår allt arv till B enligt ÄB 3 kap. 9 §. Viljeförklaringen (avståendet) är således 

avgiven före arvskifte efter A. Vid arvskifte efter A konstateras att B ärvt allt efter A 

med fri förfoganderätt och att A1 och A2 har efterarvsrätt till den kvarlåtenskap som 

härrör från A. Till följd av regeln i ÄB 3 kap. 8 § ärver A1 och A2 all kvarlåtenskap 

efter B (båda makarnas egendom) eftersom B inte hade några arvsberättigade 

släktingar.

4. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A 

avlider först och efterlämnar 10 000 kr och B avlider en vecka senare och efterlämnar

1 milj. kr. A1 skriver dagen efter A:s död en handling där A1 förklarar att han avstår 

allt enligt 3 kap. 9 § till B. Detta informerar han inte A2 om. Viljeförklaringen är 

således avgiven före arvskifte efter A. Vid arvskiftet konstateras att A2 ärvt hälften av

kvarlåtenskapen efter A, men att B ärvt hälften av kvarlåtenskapen efter A med fri 

förfoganderätt därför att A1 gjort ett arvsavstående. Vid arvskiftet efter B konstateras 

att A1 har efterarvsrätt till det arv som han avstått från, men att A2 inte har någon 

efterarvsrätt. A1 kommer då enligt 3 kap. 8 § att ärva allt efter B. Utfallet enligt detta 

exempel blir detsamma om det gått så lång tid mellan dödsfallen att arvskifte då 

redan gjorts efter A och att A1 vid arvskiftet avstått enligt 3 kap. 9 §.

5. A avlider först och B ett år senare. A1 och A2 har rätt till arvet efter A. Vid 

arvskiftet efter A avstår A1 hela sitt arv till B enligt 3 kap. 9 §. A2 avstår, enligt 

samma stadgande, endast 1 000 kr till B.  När B avlider ärver A1 och A2 allt efter B 

och delar det arvet lika. Men efterarvet efter A fördelas så att A1 erhåller 5/9 och A2 

4/9.

6. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A 

avlider först och det görs inte något arvskifte efter A. A1 och A2 erhåller inte något. 

A:s kvarlåtenskap blir kvar hos B. När B avlider ett år senare gör A1 och A2 gällande

att de har rätt till kvarlåtenskapen efter A, vilken kvarblivit hos B och inte varit 

föremål för något arvskifte eller sämjedelning. Något uttryckligt arvsavstående har 

inte gjorts. Eftersom någon efterarvsrätt inte uppkommit ärver A1 och A2 inte något 

efter B. Hela arvet efter B går till arvsfonden. A1 och A2 delar lika på arvet efter A.
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7. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A har 

inte några bröstarvingar, men dock en systerdotter S1 i livet. När A avlidit görs ett 

arvskifte som anger att B ärver allt efter A. Det antecknas ej något om efterarvsrätt i 

arvskiftet. När B avlider gör S1 gällande att hon har efterarvsrätt till kvarlåtenskapen 

från A och att hon därmed även enligt 3 kap. 8 § ärver allt efter B. (Arvingar i andra 

arvsklassen har efterarvsrätt, men äger inte rätt att erhålla arv direkt efter den först 

avlidnes död. Arvingar i tredje arvsklassen har inte efterarvsrätt).

8. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A har 

två egna bröstarvingar, A1 och A2. Dessutom har A och B en gemensam bröstarvinge

G1. I arvskiftet som görs efter A erhåller A1 och A2 tillsammans 2/3 av arvet efter A. 

Något avstående görs inte. G1 erhåller då inte något efter A, men har efterarvsrätt till 

1/3 av arvet efter A. G1 avlider dock före B och efterlämnar inte någon egen arvinge.

När B avlider finns det kvarlåtenskap efter A, som ska tillfalla A1 och A2 trots att de 

tidigare inte haft något efterarvsrätt. Till följd av detta förhållande har A1 och A2 rätt 

till efterarv (konkret) och ÄB 3 kap. 8 § äger tillämpning. A1 och A2 ärver även allt 

efter B.

9.  Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A 

efterlämnar inga tillgångar utan endast skulder på 20 000 kr. B äger 1 milj. kr. Bo-

uppteckningen efter A utvisar brist i boet, men det antecknas att A har författarrätten 

till en roman som utgivits på ett förlag 10 år tidigare. I bouppteckningen antecknas 

att författarrätten har värde noll  kronor. Bröstarvingarna A1 och A2 erhåller inte 

något och gör följaktligen inte några avståenden. B avlider utan att lämna någon 

arvsberättigad släkting. Kort efter B:s dödsfall visar det sig att ett förlag är villigt att 

betala 100 000 kr för förlagsrätten till romanen. A1 och A2 upprättar då en tilläggs-

bouppteckning med angivande av det belopp som erhållits från förlaget. I arvskifte 

tillskiftas A1 och A2 hälften vardera av beloppet. Det innebär att A1 och A2 efter B:s 

död alltjämt har (eller har fått) en konkret arvsrätt efter A, trots att det gått 10 år efter 

A:s död och att de har inte gjort något avstående. De har en arvsrätt efter A (”en av 

makarna”), som dock inte är en efterarvsrätt. Upprätthålls kravet på konkret efter-

arvsrätt ska 3 kap. 8 § inte tillämpas utan arvsfonden får allt. A1 och A2 har inte 

heller haft någon möjlighet att göra avstående enligt 3 kap. 9 § eftersom B redan var 
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avliden då de fick kännedom om att författarrätten hade ett värde.

10. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A 

avlider och A1 gör ett helt avstående till B enligt ÄB 3 kap. 9 §. A2 avstår endast 

1000 kr till B. A1 avlider före B. A2 kommer då att ärva all kvarlåtenskap efter B.

11. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändringar. A äger 

endast en fastighet i utlandet till värde 10 000 kr och han är bosatt i det landet. A 

avlider först och arvsrätten som bestämmer arvsföljden styrs av rätten i den stat där 

fastigheten ligger och där han bor. A1 och A2 kan enligt den rättsordningen inte göra 

arvsavstående motsvarande regeln i 3 kap. 9 §. När B avlider tillfaller allt arvsfon-

den. Blir utfallet annat om A1 och A2 först ärvt fastigheten och sedan sålt den mot 

revers till B samt reversen inte till någon del var betald när B avlider? Skall 3 kap. 8 

§ då tillämpas?

12. Samma förutsättningar som i exempel 1, med följande ändringar. B har tre 

egna särkullbarn, B1, B2 och B3 och inte några arvsberättigade släktingar i övrigt. 

B:s barn saknar egna bröstarvingar. När A avlider ärver A1 och A2 allt efter A. Någon

efterarvsrätt uppkommer inte. A1 och A2 finner inte anledning att ens avstå 1000 kr 

var till B eftersom B är mycket förmögen och har tre egna bröstarvingar som kom-

mer att ärva henne. B1, B2 och B3 avlider dock utan att efterlämna några bröstar-

vingar. En vecka efter att de tre barnen avlidit i en olycka avlider även B till följd av 

samma olycka. B har då inte "hunnit med" att skriva något testamente till A1 och A2,

vilket B haft för avsikt att göra för den händelse som B:s tre egna barn inte längre 

skulle vara i livet. Eftersom A1 och A2 inte har någon efterarvsrätt äger ÄB 3 kap. 8 

§ inte tillämpning. Hela arvet efter B går till arvsfonden.

Gör om exemplet lite: A äger 10 000 kr, B äger 1 milj kr. B har under lång tid varit 

inställd på att hennes tre barn skulle ärva hennes förmögenhet eller i varje fall ett 

eller två av barnen om nu något av hennes barn avlidit före henne. Hennes vilja var 

att i det fall inte någon skulle ärva henne så skulle hon i varje fall testamentera allt till

A1 och A2. B ligger svårt skadad och nedsövd efter en svår olycka och kan inte upp-

rätta testamente. Allt tillfaller arvsfonden.
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13. Samma förutsättningar som i exempel 1, dock med följande ändring. A och B 

avlider samtidigt och omedelbart i en flygolycka. Enligt gällande rätt skall då båda 

anses avlidna före den andre. Det innebär att A1 och A2 ärver A. Ingen annan än 

arvsfonden ärver B. Hade däremot B avlidit en månad senare hade A1 och A2 haft 

tillfälle att göra arvsavstående till B enligt ÄB 3 kap. 9 §, vilket fått till följd att A1 

och A2 med stöd av 3 kap. 8 § därefter ärver allt efter B (se tidigare exempel). 

Densamma blir utgången om B avlidit en vecka efter flygolyckan och A1 och A2 

hunnit göra arvsavstående enligt ÄB 3 kap. 9 §.

14. A avlider före hustrun B och efterlämnar en bror, som inte som syskon har 

möjlighet att göra något arvsavstående. B ärver allt efter A. Men brodern är ändå 

efterarvinge efter A. Efter A:s död ärver B från sina föräldrar en gård värd 10 mkr. 

När B dör så ärver A:s bror allt efter B eftersom har har en efterarvsrätt. Således 

ärver han även gården som B ärv från sina föräldrar. Hade A haft en son, som tagit ut 

sitt arv efter A skulle varken sonen eller brodern har ärvt någon efter B.

15. A avlider före B och efterlämnar de underåriga barnen A1 och A2. För-

myndaren för barnen kan inte göra något avstående eftersom sådant kräver med-

givande av överförmyndaren, vilket tillstånd inte lämnas. När B avlider ärver 

arvsfonden allt efter B. Hade A1 varit fyllda 18 år hade A1 kunnat göra avstående, 

men inte A2 som var endast var 17 år. När B avlider ärver då A1 allt och A2 inte 

något.

16. A, som saknar barn, avlider först och och har i testamente förordnat att 

hustrun B skall erhålla 99/100 av all hans kvarlåtenskap och att hon ska erhålla 1/100

av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, men med efterarvsrätt för mannens 

syskon. Dessa kommer då att ärva allt efter B eftersom det finns en konkret efter-

arvsrätt. 

Exemplen visar att det finns ett antal möjliga situationer där utfallet tycks bli sådant 

att det inte överensstämmer med lagstiftarens vilja att utfallet för arvingarna inte 

slumpvis blir beroende på vem av makar som avlider först. Exemplen visar även att 

det kan uppkomma andra märkliga följder om kravet på konkret efterarvsrätt upprätt-

hålls i rättstillämpningen.                                                                           (slut)


