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Abstract 
The new EU-regulation came into effect on 17 August 2015, “Regulation (EU) No 650/2012 

of the European Parliament and of the council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, 

recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic 

instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of 

Succession” (The EU Succession Regulation) which has changed the legal position in 

international private law for countries where this regulation has been implemented. The EU 

Succession Regulation means that the law in the country where the deceased had his or her 

habitual residence will be applied on that person’s inheritance. Before The EU Succession 

Regulation came into force the law in the country where the deceased had his or her 

citizenship was the law adhered to regarding the person’s inheritance, according to Swedish 

law. Countries have been using these principles to determine which country’s law should be 

followed for a person’s inheritance, and from now on will only the habitual residence matter 

when deciding the applicable inheritance and succession law. The purpose of this essay is 

therefore to investigate what consequences The EU Succession Regulation arise for Swedish 

citizens with habitual residence abroad. Foreign inheritance laws will be applicable to 

Swedish citizens passing away, and with habitual residence abroad.  

 

This essay presents both Swedish and international inheritance and succession laws. A 

comparison is made to show both advantages and disadvantages of each principle, in order to 

determine which is the most beneficial. Statistical data has shown which seven countries 

Sweden born people tend to emigrate to. These seven countries’ inheritance laws are 

presented to show which consequences Swedes living in these countries could be subject to in 

the event of death should occur in each of the countries considered. Three hypothetical cases 

are then presented to portray how The EU Succession Regulation could affect Swedish 

citizens who become habitual residents in the countries considered. My research suggests that 

The EU Succession Regulation is not ideal, mainly because the meaning and concept of 

habitual residence is not stated concretely. The law is likely to be interpreted differently in 

every country where the regulation is applied. A combination of both principles would be a 

beneficial solution to this problem. If a combination of the two principles were to be 

implemented, each factor would come into consideration when deciding which country’s law 

should be applicable to a person’s inheritance.   
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1 Inledning 
Avsnittet innehåller en kortare introduktion till examensarbetets ämne, syfte, metod, material 

och en beskrivning av uppsatsens disposition. 

 
1.1 Bakgrund 
Lagar om lagar är ett underligt sätt att förklara internationell privaträtt (IP-rätt) på, men det 

råkar även vara det mest tydliga sättet. Inom IP-rätt är frågan ofta vilket lands lag som ska 

användas och vilken domstol som är behörig. Det är ett rättsområde som ständigt växer och 

förändras eftersom människor flyttar över landsgränser i allt större utsträckning. Invånare 

inom Europeiska Unionen (EU) flyttar, gifter sig med personer från andra länder och kanske 

till och med avlider i ett annat land än det de är medborgare i. IP-rätt kan vara ett komplicerat 

område där problemen alltid omfattar minst två länder, men lagarna finns i den nationella IP-

lagstiftningen och har därför skapat svårigheter. Vid ett dödsfall av exempelvis en svensk 

medborgare som är bosatt i Tyskland, där ländernas IP-rätt kanske utpekar olika rättssystem 

som det rätta, vilket ska då väljas? EU uppmärksammade detta problem i slutet av 1990-talet 

och ansåg att det var ett hinder för den fria rörligheten för personer inom EU.1 Sommaren 

2012 antog EU-parlamentet en ny förordning, EU-förordningen nr 650/2012 av den 4 juli 

2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt 

godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om 

inrättandet av ett europeiskt arvsintyg EUT 2012 L 201 s 107 (arvsförordningen). Syftet med 

arvsförordningen är att göra situationen mindre komplicerad genom att samma princip blir 

tillämplig i samtliga medlemsstater vid lagval och domsrätt gällande frågor om internationella 

arv. Sverige har med anledning av arvsförordningen infört lag (2015:417) om arv i 

internationella situationer (IAL).  

 

Tidigare användes nationalitetsprincipen i Sverige vilket innebar att ett arv efter en person 

alltid omfattades av lagen i den avlidnas medborgarskapsland. Denna princip har, och ska, 

tillämpas på alla dödsfall som har skett innan den 17 augusti 2015. Arvsförordningen har 

däremot ändrat rättsläget och hemvistprincipen ska nu tillämpas på alla dödsfall som sker 

efter den 17 augusti 2015. Det innebär att arvet ska omfattas av lagen i det land där den 

avlidna hade sin hemvist. Medborgarskapet spelar alltså ingen roll i detta sammanhang längre. 

Att arvsförordningen numera tillmäter hemvisten betydelse, och inte medborgarskapet, för val 

                                                
1 Bergquist, 2009, s. 36. 
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av tillämplig lag visar ett ställningstagande där nationalitet och personers medborgarskap har 

fått mindre betydelse. Vad betyder detta i praktiken? Hur ska hemvistet bedömas i 

internationella situationer? Vad ger det för konsekvenser för svenska medborgare, speciellt 

för de som har sin hemvist utomlands?  

 
1.2 Syfte  
Detta examensarbete utreder den nyligen ikraftträdande arvsförordningen och dess 

konsekvenser för svenska medborgare med hemvist utomlands. En genomgång av den 

svenska rätten gällande internationella arvsfrågor presenteras, både i ett historiskt perspektiv 

men även gällande rätt för att kunna visa på förändringar. Hemvist- och nationalitetsprincipen 

presenteras och deras för- och nackdelar, för att senare analysera vilken lösning som är den 

bästa för att uppnå en korrekt tillämpning där det landets lag som tillämpas på det aktuella 

arvet är landet personen har starkast anknytning till.  

 

Examensarbetets fokus ligger på konsekvenser för svenska medborgare med hemvist 

utomlands, och för att visa på hur de personerna påverkas redovisas sju länders arvsrätt som 

sedan jämförs med den svenska. För att konkretisera ytterligare har tre fiktiva exempel 

medtagits i examensarbetet där en bedömning av varje situation görs för att analysera om 

hemvistprincipen ger det bästa utfallet eller inte. Examensarbetet har en självständig analys 

och diskussion av rättsläget, ett ställningstagande kring arvsförordningens konsekvenser och 

om hemvistprincipen verkligen är den bästa lösningen för att den internationella arvsrätten 

ska ha en korrekt tillämpning, vara förutsägbar och enhetlig.  

 

1.3 Metod och material 
För att besvara ovan angivna syfte har jag främst använt mig av den rättsvetenskapliga 

metoden. De klassiska källorna i enlighet med rättskälleläran har använts vilket innebär att 

lagen är den primära källan med förarbeten, praxis och doktrin därefter i angiven ordning.2 

Examensarbetet har däremot inslag av flera metoder då inte bara svensk rätt har inkluderats, 

utan även utländsk. Gällande de utländska lagarna har jag inte vänt mig till samtliga 

nationella rättskällor då de är svårtillgängliga i vissa fall. Främst nationell arvslag har därför 

använts i studien av de utländska lagarna. 

 

                                                
2 Sandgren, 2015, s. 40. 
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Uppsatsen fokuserar på internationell arvsrätt, vilket är ett område där det endast finns ett 

fåtal svenska lagar att vända sig till. Detta gäller även förarbeten och praxis. I propositionen 

till den svenska nya lagstiftningen med anledning av arvsförordningen nämns inte särskilt 

mycket kring vad lagstiftaren anser om arvsförordningen eller ställningstagande kring hur 

tolkningar ska göras. Däremot är statens offentliga utredning (SOU) som ligger till grund för 

IAL mycket mer detaljerad kring EU-lagstiftningen, vad den omfattar och hur den kan tolkas. 

De slutsatser som dras i SOU:n är inget som propositionen tar ställning till, därför har källan 

använts trots att den inte anses vara lika inflytelserik som en proposition. Eftersom jag inte 

kunnat hitta vettiga ställningstaganden i propositionen anser jag att SOU:n tillför information 

som är viktig för detta examensarbete och den har därför inkluderats. En SOU från 1969 har 

använts bland annat gällande ett uttalande från justitierådet Walin då källan som hänvisas till 

från SOU:n är en bok från 1952 som visat sig nästintill omöjlig att få tag på då boken 

utkommit i nya utgåvor, där uttalandet inte kan hittas.  

 

Praxis gällande arvsförordningen finns ännu inte, men några rättsfall gällande tolkning av 

hemvistbegreppet har använts för att tydligare visa på tolkningssvårigheten. Doktrin inom IP-

rätt finns, speciellt gällande de två principerna som behandlas i denna uppsats. Eftersom 

arvsförordningen är ny är det ytterst få texter som behandlar just det området, men en del 

användbara texter har dock funnits och använts. Även informationstexter från den tyska 

ambassaden i Stockholm har använts delvis i avsnittet om den tyska arvsrätten då information 

har varit svår att hitta på annat håll.  

 

Eftersom arvsförordningen är en del av EU-rätten faller det sig ganska naturligt att även EU-

rättslig metod har använts. EU-rättens källor ser annorlunda ut mot den svenska då det knappt 

finns några förarbeten. För att utreda den EU-rättsliga delen av examensarbetet har 

arvsförordningen tillsammans med dess skäl främst använts. Skälen har samma nummer som 

respektive artikel och är en sorts motivering till dessa och kan användas som 

tolkningsunderlag.3 Texterna i grönböckerna har också använts vilka är texter som skrivs 

inför arbetet med att upprätta ny EU-lagstiftning. Grönböcker är alltså EU-rättens 

motsvarighet på förarbeten och i hierarkin av källor anses de vara s.k. soft law och likställs 

med andra dokument som kommissionens förslag till lagstiftning och Europaparlamentets 

ändringsförslag. Grönböcker har inte haft någon stark ställning som tolkningsunderlag 

                                                
3 Korling och Zamboni, 2013, s. 125. 
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tidigare, men under de senaste åren har EU-domstolen hänvisat till dessa och använt dem i 

sina tolkningar. De kan alltså användas som hjälp i tolkning av EU-rätten och utfyllnad av 

EU-lagstiftning, men är inte bindande i sig.4 Grönböcker och förordningars skäl ska däremot 

användas framför nationella förarbeten och praxis, och nationella tolkningskällor kan inte 

vara avgörande för att bestämma innehållet av en EU-rättsakt enligt Korling och Zamboni.5   

 

Examensarbetet innehåller en kortare sammanställning av statistik över utvandring från 

Sverige 2014 inhämtad från Statistiska Centralbyrån, för att kunna utreda vilka länders lagar 

som är mest relevanta att inkludera och för att på så sätt kunna analysera konsekvenserna av 

det nya rättsläget. För att minimera mängden statistik har fokus legat på de personer som har 

Sverige som födelseland, och då troligen även har ett svenskt medborgarskap. De sju 

vanligaste länderna för svenskfödda personer att utvandra till är följande, där det första landet 

är det vanligaste; Norge, Storbritannien och Nordirland, USA, Danmark, Tyskland, Finland 

och Spanien.6 

 

Gällande den utländska rätten har rättskällorna sett annorlunda ut då jag inte kan vända mig 

till svenska källor eller svensk rätt. Finsk lag är turligt nog skriven på svenska. Även norsk 

och dansk lag är lätt att förstå vilket innebär att respektive nationell lagtext har kunnat 

användas utan problem. Den engelska lagen var svår att lokalisera eftersom de har ett 

common-law system. Tyvärr har jag därför varit tvungen att förlita mig mer på doktrin och 

artiklar. Källorna jag har använt mig av i avsnittet består till viss del av lagrum och till viss 

del av en engelsk artikel. Gällande lag i USA har jag använt mig av en artikel som har 

redogjort för hur arvsrätten övergripande ser ut, då det skulle vara alltför tidsödande att gå 

igenom alla 50 delstaters lagar för att sedan göra en sammanfattning.7 Gällande de två sista 

länderna, Tyskland och Spanien, har jag kunnat använda mig av engelska översättningar av 

den tyska och spanska civilkoden samt fått hjälp av en tysk och spansk juridikstudent för att 

hitta rätt i lagen. Källorna i samtliga dessa avsnitt är bra och pålitliga, jag är dock medveten 

om att översättningsfel och svaga vinklingar från författarna av artiklarna kan förekomma. 

 

                                                
4 Korling och Zamboni, 2013, s. 127 f. 
5 Korling och Zamboni, 2013, s. 125. 
6 Statistiska Centralbyrån [http://www.scb.se/BE0101/#c_li_120253] 2015-10-28. 
7 Scalise, 2006, s. 103. 
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I analysen har den rättsvetenskapliga metoden med inslag av den komparativa metoden 

använts då bland annat andra länders arvsrätt jämförs med den svenska.8 En jämförelse görs 

för att påvisa vad ett byte från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen betyder för svenska 

medborgare med hemvist utanför Sverige. Även en analys görs av vilken lösning som skulle 

kunna vara den bästa. Hemvist är ett komplicerat begrepp och därför har jag valt att använda 

mig av fiktiva exempel för att förtydliga hur bedömningar av hemvist kan göras enligt den 

svenska tolkningen, i situationer med svenska medborgare som har anknytningar till andra 

länder. Jag är medveten om att en bedömning enligt det utländska landets hemvistbegrepp 

troligen också skulle göras i praktiken. Detta är dock något som jag har valt att bortse ifrån då 

främst den svenska tolkningen är intressant för examensarbetes målgrupp. 

 

Examensarbetet kommer inte att beröra alla delar av arvsrätten, exempelvis kommer inte 

processuella och ekonomiska regler så som vid boutredning, arvskifte etc. att nämnas. Jag 

fokuserar dessutom främst på lagvalet och ger betydligt mindre plats åt domsrätten då 

utrymme inte finns. Sambors rätt till arv har heller inte berörts då det varit svårt att hitta 

lagregler om detta för samtliga sju länder som redovisas. Det som arvsförordningen inte är 

tillämplig på i enlighet med dess art. 1 kommer heller inte att beröras av förklarliga skäl. Vad 

som inte omfattas av arvsförordningen är exempelvis skattefrågor, tullfrågor, 

förvaltningsrättsliga frågor, fysiska personers ställning samt familjeförhållanden, fysiska 

personers rättskapacitet eller rättsliga handlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden 

och underhållsskyldighet.  

 

1.3.1 Disposition 
Examensarbetet inleds med en redogörelse av den svenska internationella arvsrätten, hur 

denna har sett ut historiskt fram till idag. Redogörelsen övergår till att förklara gällande rätt i 

förhållande till de nordiska länderna och sedan gällande tredjestatsländer, vilket är länder som 

står utanför arvsförordningens samarbete. Då den stora förändringen i gällande rätt är 

övergången från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen redovisas dessa två principer i 

avsnitt 3. Även en jämförelse och analys av principernas för- och nackdelar görs.   

 

Avsnitt 4 kommer kortfattat att beskriva gällande arvsrätt i Sverige, samt i de sju utvalda 

länderna och avsluta med en beskrivning av konsekvenserna för svenska medborgare med 

                                                
8 Korling och Zamboni, 2013, s. 141. 
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hemvist i något av dessa länder. Eftersom hemvistprincipen ska användas istället för 

nationalitetsprincipen kommer svensk arvsrätt inte längre att användas för svenska 

medborgare med hemvist utomlands utan istället den utländska lagen. Avsnittet om den 

svenska arvsrätten är därför med för att ge en förståelse av vad som har förändrats för 

utlandssvenskar med hemvist i något av de nämnda länderna. 

 

För att sedan göra examensarbetets information mer konkret och lättförståelig har tre fiktiva 

situationer skapats, med svenska medborgare som avlider utomlands och deras hemvist är 

svårbedömd. Några av de sju ländernas arvsrätt blir mer konkret i detta avsnitt och 

problematiken med att bestämma en persons hemvist visas. Examensarbetet har sedan en 

kortare, avslutande, analys. 

 

2 Internationell arvslagstiftning 
Detta avsnitt börjar med en redogörelse för hur den svenska nationella IP-rätten gällande 

arvsfrågor såg ut innan arvsförordningen trädde ikraft. Det beskriver också hur situationer 

mellan de nordiska länderna ska hanteras med tanke på lagsamarbeten som finns. Avsnittet 

går sedan över till att förklara arvsförordningen och vad den innebär, vilket är gällande rätt. 

 
2.1 Svensk lagstiftning gällande internationella arvsfrågor 

Sedan mitten på 1900-talet har lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande 

dödsbo (IDL) tillämpats på internationella arvsfrågor. Lagen utgår från nationalitetsprincipen, 

vilket innebär att en persons medborgarlands lag ska användas vid en IP-rättslig fråga. 

Exempelvis stadgade 1 kap. 1 § IDL att rätt till arv efter en avliden svensk medborgare ska 

bedömas enligt svensk lag oavsett var arvlåtaren hade sin hemvist vid sitt frånfälle. 

Huvudregeln för IDL var alltså att lagen i det land där personen var medborgare vid 

rättshandlingens genomförande ska användas. Några få undantag från detta fanns stadgat i 

lagen. Enligt 1 kap. 2 § IDL skulle arv av fast egendom samt dess tillbehör bedömas enligt 

lagen i det land som egendomen befanns i. Gällande testamenten skulle lagen som var den 

rätta vid upprättandet av testamentet även tillämpas vid senare tillfällen när andra frågor 

uppdagades, exempelvis gällande återkallelse, behörighet att upprätta, om det var ogiltigt på 

grund av otillbörlig påverkan eller formkrav, enligt 1 kap. 3-4 §§ IDL. När en gåva gavs 

under arvlåtarens livstid skulle det bedömas enligt lagen i det land där gåvogivaren var 

medborgare vid tidpunkten för gåvans givande, och om den skulle räknas som förskott på arv 
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eller ej enligt 1 kap. 8 § IDL. Däremot ska inte en regel i utländsk lag tillämpas om den 

uppenbart står i strid med den svenska rättsordningen (s.k. ordre public) enligt 1 kap. 12 § 

IDL. 

 

Genom IDL var alltså nationalitetsprincipen den tillämpningsbara gällande internationella arv. 

I propositionen till IDL föreslogs att nationalitetsprincipen skulle vara huvudregel, men någon 

diskussion kring saken var knapphändig och i övrigt nämndes varken nationalitetsprincipen 

eller hemvistprincipen. Det kan möjligtvis tyda på att nationalitetsprincipen var dominerande 

under denna tid och att någon annan princip inte nämnvärt övervägdes. I propositionstexten 

används ordet ”hemland” synonymt med landet en person är medborgare i.9 I dagens samhälle 

kanske inte en persons hemland avgörs av medborgarskapet, utan kan karakteriseras och 

avgöras av många andra faktorer. Jag återkommer till dessa två principer senare i 

examensarbetet (avsnitt 3.5). 

  

IDL har varit gällande rätt på området i närmare 70 år, fram tills nu. I och med införandet av 

arvsförordningen är IDL numera upphävd. Arvsförordningen och IAL är istället tillämpliga på 

området och den nya lagstiftningen gör även att hemvistprincipen är den tillämpliga principen 

vid internationella arvsfrågor mellan länder som är anknutna till arvsförordningen. Rättsläget i 

Sverige har därmed ändrats, och istället för att tillämpa nationalitetsprincipen på 

internationella arvsfrågor är det nu hemvistprincipen som är den tillämpningsbara.  

 
2.2 I förhållande till de nordiska länderna 
I förhållande till de nordiska länderna10 tillämpades inte IDL, utan de nordiska arvslagarna 

som består av lag (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, 

Finland, Island eller Norge, lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk 

medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. och lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å 

oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Dessa lagar blev 

tillämpliga inom internationell arvsrätt när det rörde en nordisk medborgare som hade sin 

hemvist i något av de andra nordiska länderna än sitt medborgarskapsland. Till skillnad mot 

IDL grundades de nordiska lagarna på hemvistprincipen. Även inom detta rättsområde är nu 

arvsförordningen tillämplig istället.  

 

                                                
9 Prop. 1937:6, s. 19. 
10 Vilka inkluderar Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 
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Varken Island eller Norge är medlemmar i EU och är därför inte anknutna till EU-

lagstiftning.11 Danmark har dessutom valt att stå utanför arvsförordningen,12 och därför är det 

endast Finland och Sverige av de nordiska länderna som är en del av detta EU-samarbete och 

kommer att tillämpa arvsförordningen i praktiken. De övriga länderna kommer att tillämpa sin 

nationella rätt vilket är de ovan nämnda nordiska arvslagarna, som emellertid har anpassats 

efter arvsförordningen. Förändringen blir inte speciellt stor med tanke på att hemvistprincipen 

har varit tillämplig tidigare gällande dessa länder. Arvsförordningen skapar en enhetlig 

reglering för Sverige där arvsfrågor som gäller utomnordiska förhållanden nu också behandlas 

på samma sätt som arvsfrågor i inomnordiska förhållanden. Det finns ett undantag i 

arvsförordningens art. 75.3 som ger Finland och Sverige möjlighet att tillämpa regler i de 

nordiska arvslagarna avseende förvaltningen av dödsboet samt möjlighet till enklare och 

snabbare förfaranden för erkännande och verkställighet av domar. I övriga avseenden kommer 

Sverige och Finland att tillämpa arvsförordningen när det gäller internationella arvsfrågor.13 

  

2.3 Arvsförordningen 

Amsterdamfördraget trädde i kraft under våren 1999 och har gjort det möjligt för EU att 

lagstifta på det internationella privaträttsliga området. Observera att Danmark, Storbritannien 

och Irland dock står utanför Amsterdamfördraget, där Storbritannien och Irland kan välja att 

införa specifika rättsakter.14 I början av arbetet med arvsförordningen redogjorde EU för 

problemen med den internationella arvsrätten. Det främsta problemet är att varje medlemsstat 

inom EU har egna nationella lagar inom IP-rätt, med olika principer och regler. Eftersom 

personer idag rör sig frekvent mellan medlemsstaterna, inleder relationer och förvärvar 

egendom i flera medlemsstater har tillämpningen blivit ett problem.  

 

EU väljer i sitt förarbete att redogöra för nackdelar med både nationalitets- och 

hemvistprincipen. De anser att det vore felaktigt att använda hemvistprincipen i de fall den 

avlidna ej har medborgarskap i hemvistlandet och all deras egendom finns i ett annat land, då 

den enda kopplingen till det specifika landet i sådana fall är hemvistet. Då finns nämligen 

ingen direkt koppling mellan arvet och den valda rättsordningen. Om nationalitetsprincipen å 

                                                
11 Europeisk Unionen [http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm] 2015-10-08. 
12 Arvsförordningens skäl 83. 
13 Prop. 2014/15:105, s. 23 f. 
14 Se Amsterdamfördraget med ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättande av 

Europeiska gemenskaperna och vissa akter som har samband med dem (undertecknat i Amsterdam den 2 
oktober 1997) och även SOU 2014:25, s. 71. 
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andra sidan skulle tillämpas kan nackdelar uppstå för den person som lever i ett annat land än 

sitt medborgarskapsland och har all sin egendom och sitt sociala liv i hemvistlandet.15 Det 

finns nackdelar med båda principerna ur olika synvinklar. I oktober 2009 hade EU bestämt sig 

och förslaget till en förordning kom, där EU fastslår att hemvistprincipen ska tillämpas på 

internationella arv. Motivet bakom valet är att en persons huvudsakliga intressen oftast 

föreligger i hemvistlandet, och majoriteten av ägodelarna vanligen även då finns i samma 

land. En annan fördel med hemvistprincipen enligt EU är att diskriminering inom landet 

undviks, då invånares arv behandlas lika oavsett om de innehar medborgarskap eller ej. 

Principen används dessutom i flertalet medlemsstater samt förekommer i modern lagstiftning, 

och har till synes inte skapat några större problem. Det införs även en möjlighet för arvlåtare 

att istället välja medborgarskapslandets lag genom en förklaring i exempelvis ett testamente, i 

de fall en person vill behålla sina band med sitt ursprungsland.16 Sommaren 2012 antog EU-

parlamentet arvsförordningen och den är nu gällande rätt i de anknutna medlemsstaterna.  

 

Arvsförordningens grundläggande syfte är att göra den fria rörligheten för personer inom EU 

enklare genom att en och samma princip blir tillämplig vid lagval och domsrätten hålls inom 

ett land. Den fria rörligheten för personer inom EU återfinns i art. 45 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 2012/C 326/1, och innebär i princip att medborgare inom 

EU fritt ska kunna röra sig över gränserna, har rätt att ta anställning och bosätta sig utanför 

sitt ursprungsland. Personer har haft problem att utöva sina rättigheter gällande arv med 

gränsöverskridande verkan, främst för att den behöriga domstolen är en domstol i utlandet 

samt att det har varit svårt för arvingar att förutse hur lagen kommer att tillämpas på arvet. 

Denna problematik kan ses som ett hinder mot den fria rörligheten för personer, då processen 

kring arvet upplevs som enklare om den avlidna hade bott kvar i sitt ursprungsland. Genom 

att hemvistprincipen är den tillämpningsbara för internationella arvsfrågor i större delen av 

EU har hindret undanröjts då det nu är lättare att förutse hur arvsrättsliga förhållanden 

kommer att bedömas, och att det går att göra lagval genom ett förordnande i testamente.17  

 

Enligt arvsförordningens skäl ska en avlidens hemvist avgöras genom en helhetsbedömning 

av personens liv åren innan dödsfallet. Bedömningen ska göras av hemvist och hur varaktig 

och regelbunden vistelsen har varit, förhållanden vid vistelsen samt anledningen till 

                                                
15 KOM (2005) 65 slutlig, s. 3 f. 
16 KOM (2009) 154 slutlig, s. 6. 
17 Arvsförordningens skäl 7. 
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vistelsen.18 Rättstillämpningen inom EU kommer på så sätt att bli mer enhetlig eftersom 

denna utredning i de flesta fall genomförs av den stat som personen hade sitt hemvist i och på 

så sätt även landet som den tillämpningsbara lagen för arvet faller under. Arvsförordningen är 

tillämplig på dödsfall som inträffar efter den 17 augusti 2015 enligt dess art. 83.1 vilket 

innebär att IDL kommer tillämpas under en övergångsperiod.  

 

2.3.1 Rättsläget för de anknutna medlemsstaterna  
Arvsförordningens art. 1.2 a-b fastställer att förordningen inte ska tillämpas vid bedömningen 

av några bakomliggande förhållanden som fysiska personers ställning, rättskapacitet, 

handlingsförmåga eller familjeförhållanden som exempelvis frågor rörande faderskap. Sådana 

juridiska problem kan givetvis uppkomma i en process rörande arv men ska alltså inte 

behandlas inom samma tvist eller inte heller nödvändigtvis enligt samma lagstiftning. Enligt 

arvsförordningens art. 1.2 d ska den inte tillämpas på makars förmögenhetsförhållande vilket 

innebär att den inte tillämpas vid bodelning med anledning av en makes död. 

Arvsförordningen ska heller inte tillämpas på skattefrågor enligt dess art. 1.1. 

Arvsförordningen ska därmed bestämma tillämplig lag och domsrätt gällande bland annat 

fördelning av arvet och vilka som är legala arvingar. 

 

Enligt arvsförordningens art. 21.1 ska lagen i den stat där den avlidne hade sin hemvist 

tillämpas, och är då tillämplig på fördelningen av arvet. Även om det är en lag i en icke-

medlemsstat som anvisas, ska lagen i det landet användas. Det finns dock två undantag till 

denna bestämmelse; 

- Art. 21.2 föreskriver att annan stats lag kan användas om den avlidna hade en 

uppenbart starkare anknytning till ett annat land. Enligt arvsförordningens skäl gäller 

det exempelvis om den avlidna precis hade flyttat till sin nya hemviststat och det är 

uppenbart att det finns en närmare anknytning till den tidigare hemviststaten. Detta 

rekvisit får dock inte användas som ett komplement i de fall det är svårt att fastställa 

den avlidnes hemvist.19 

- Art. 22 tar sikte på personer som har sitt hemvist i ett land men även har 

medborgarskap i ett annat land. Genom ett lagvalsförordnande har de möjlighet att 

välja vilken av medborgarskapslandets eller hemvistlandets lag som ska vara 

tillämplig på arvet de lämnar efter sig. Val av lag är därmed begränsat till hemvist- 

                                                
18 Arvsförordningens skäl 23. 
19 Arvsförordningens skäl 25. 
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eller medborgarlandet, och på så sätt behålls en anknytning mellan den avlidne och 

vald lag samtidigt som arvingar ska kunna ha möjlighet att förutse vilket lands lag som 

kommer användas gällande arvet. Det är alltså inte möjligt att välja ett lands lag bara 

för att landet har fördelaktiga regler, utan en stark anknytning måste finnas.20  

 

Ett lagval ska finnas i ett testamente, om det är något arvlåtaren önskar, enligt 

arvsförordningens art. 22 2 st. Lagvalet ska framgå uttryckligen i ett testamente eller 

kunna tolkas in exempelvis av vilken lag som har hänvisats till i testamentet eller 

använts för att fördela arvet.21 Dessa regler gäller även i förhållande till länder utanför 

EU, eller som står utanför arvsförordningen. Alltså kan en person som är bosatt i 

Sverige men även har ett medborgarskap i USA välja att amerikansk lag ska tillämpas 

på arvet genom ett förordnande.22 Även om den valda lagen inte skulle ge möjlighet 

till att välja lag i samband med arv ska valet vara giltigt.23  

 

Arvsförordningens konsekvenser är fortfarande oklara och vi har ännu inte sett vilka 

tillämpningsproblem som kan uppstå. En komplicerad situation är när ett lands lag tillämpas 

vid upprättande av ett testamente och testatorn sedan flyttar till ett annat land och avlider där. 

Det innebär att olika länders lagar tillämpas på testamentet respektive arvet. Om ett 

testamente skrivs i en persons hemvistland och då gör sina barn arvlösa, kommer inte att vara 

fullt giltigt om personen sedan skulle byta hemvist till ett land med laglottsskydd, exempelvis 

Sverige. Testamentet i sig är fortfarande giltigt, men fördelningen av arvet kan inte strida mot 

svenska regler. Därför kan inte barnen göras arvlösa trots det utländska testamentet. På så sätt 

kan två olika länders lagar tillämpas på samma arv eftersom resten av testamentet troligen 

kommer att tillämpas, så länge det inte strider mot svenska lagar.24  

 

Att denna regel finns i arvsförordningen är förståeligt till viss mån. Det ska inte vara möjligt 

att avtala bort en lagstadgad rättighet som exempelvis laglotten, bara för att en person tidigare 

har haft sin hemvist i ett land där laglott inte existerar. Men om en medborgare som alltid har 

haft sin hemvist i ett land utan laglottsskydd för bröstarvingar, och sedan flyttar till Sverige 

som pensionär, kommer det då inte kännas onaturligt för den personen att tvingas att utge viss 

                                                
20 Arvsförordningens skäl 38. 
21 Arvsförordningens skäl 39. 
22 SOU 2014:25, s. 79. 
23 Arvsförordningens skäl 40. 
24 Arvsförordningens skäl 50. 
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del av arvet till sina barn? Även om personens vilja är något annat? EU har en god tanke med 

att försöka göra arvsrätten enhetlig och på så sätt försöka få alla länder att ha en någorlunda 

lik arvsrätt. Däremot anser jag att syftet försvinner när lagen i ett nytt hemvistland kan göra 

delar av ett korrekt och lagligt testamente ogiltigt. Har en person skrivit ett testamente enligt 

sitt ursprungslandslag och sedan flyttar till Sverige anser inte jag att testamentet ska falla in 

under svenska lagar. Jag tycker inte att en persons hemvist ska kunna förändra något som 

finns skrivet i ett testamente, som har upprättats på ett riktigt och lagligt sätt. Även här kan 

lagvalet såklart styra arvet och på så sätt göra medborgarskapslandets lag tillämplig. En 

medborgare kan alltså göra ett lagval, och på så sätt också göra sina barn arvlösa om 

medborgarskapslandet inte har laglottsregler. Trots att de har sin hemvist i Sverige. Även 

detta exempel visar på hur viktigt ett lagval är, om det är något som önskas av den avlidna.  

 

2.3.2 Förhållandet till tredjestats länder 
Som nämnts ovan är IDL upphävd och liknande nationell lag gällande internationella 

arvsförhållanden finns inte kvar i svensk lagstiftning. Enligt arvsförordningens art. 20 ska 

istället arvsförordningen tillämpas på alla internationella arvsfrågor, oavsett om det är mellan 

Sverige och ett annat EU-land eller ett land i en annan världsdel. Arvsförordningen har 

nämligen universell tillämpning. Det landets lag som pekas ut enligt arvsförordningen är den 

lagen som ska gälla för arvet, oavsett vilket land det är.25 Den ska dessutom tillämpas oavsett 

i vilket land ägodelarna befinner sig enligt arvsförordningens art. 23. Det finns dock ett 

undantag i art. 30 som säger att annan lag kan tillämpas på viss fast egendom som är 

underkastad specifika regler. 26  Enligt arvsförordningens art. 4 ska den utpekade lagen 

tillämpas på arvet i sin helhet, dock finns ett litet undantag från detta. Om en person har 

hemvist i ett land som inte är en anknuten stat till arvsförordningen, men har egendom kvar i 

en sådan stat kan det senare landets domstol vara behörig att ta upp målet. Förutsättningarna 

är att den avlidna hade medborgarskap i staten, eller har haft hemvist i medlemsstaten och det 

inte har förflutit mer än 5 år sedan hemvistet ändrades. Detta exemplifieras ytterligare i 

avsnitt 5.3. 

 

Danmark, Storbritannien och Irland har inte antagit arvsförordningen och den är därför inte 

tillämplig eller bindande för dessa EU-medlemmar.27 Troligen är dessa tre stater inte att anse 

                                                
25 SOU 2014:25, s. 79. 
26 Bogdan, 2012, s. 738. 
27 Arvsförordningen skäl 82-83. 
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som medlemsstater i situationer där arvsförordningen är tillämplig. Om de vore att anses som 

medlemsstater skulle bland annat reglerna om verkställighet och erkännande bli giltiga även i 

dessa tre stater, som har valt att stå utanför arvsförordningen. Detta vore olämpligt och 

Danmark, Storbritannien och Irland är inte att anse som medlemsstater gällande arvsfrågor 

som gör arvsförordningen tillämplig.28 Dock kommer troligen hemvistprincipen att användas 

om exempelvis en svensk medborgare byter hemvist till Storbritannien, eller till ett land 

utanför EU, då svensk gällande rätt är arvsförordningen som även i sådana fall pekar på 

hemvistprincipen som den tillämpliga. Detta beror på att arvsförordningen har universell 

tillämpning enligt art. 20. Här kommer troligtvis den vanliga problematiken inom IP-rätt att 

uppstå, vilket kan bli fallet när den utländska lagen pekar på annan rättsordning som den rätta. 

Exempelvis om svensk lag anger engelsk rättsordning som den rätta medan engelsk lag anser 

att svensk rättsordning är den rätta, vilken ska då tillämpas? Denna problematik är en stor 

fråga inom IP-rätt, men kommer inte utredas ytterligare i detta arbete då utrymme inte finns.  

 

Eftersom arvsförordningen är universellt tillämplig kan problem uppstå. Alla de personer som 

har medborgarskap i ett land utanför EU-gemenskapen, men har hemvist i någon av EU:s 

medlemsstater som tillämpar arvsförordningen, har rätten att välja sitt medborgarskapsland 

som tillämplig lag. Detta kan ge upphov till stora problem som det inte har givits svar på.29 

Personer med hemvist i Sverige men med annat medborgarskap, som omfattas av 

arvsförordningen, kan göra lagval och på så sätt välja exempelvis iransk, indisk, australiensk 

eller amerikansk lag som den tillämpliga på deras arv. I de fallen kommer troligen en stor del 

av egendomen att finnas i Sverige men en utländsk lag ska tillämpas på arvet. Hur ska denna 

problematik lösas? EU vill motverka att domstolar tillämpar utländsk lag, vilket undviks 

genom att domstolen i den tillämpliga lagens land är den behöriga domstolen. Här skulle 

alltså exempelvis en australiensk domstol bedöma hur arvet och kvarlåtenskapen ska fördelas. 

Arvingarna kanske är boende i Sverige och största delen av egendomen kanske finns i 

Sverige, trots det kan en utländsk domstol avgöra hur arvet ska fördelas. Lagvalet kommer att 

innebära att testatorns vilja är det enda som tillgodoses och förfarandet i övrigt blir 

komplicerat då egendomen och arvingarna kan befinna sig långt ifrån landet där behörig 

domstol finns.   

 

                                                
28 SOU 2014:25, s. 78. 
29 Sayed, 2009, s. 289 f. 
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Lagvalet är en stor och viktig del av arvsförordningen, men är det genomtänkt att låta denna 

lagstiftning få universell tillämpning? Det kan uppstå problem när personer med hemvist i 

Sverige väljer sina medborgarskapsländers lag som antingen kan ge stora nackdelar för 

arvingarna eller som är geografiskt långt bort. Hur ska det då finnas en möjlighet för arvingar 

att veta hur de exempelvis ska klandra testamentet, eller kanske överklaga en domstols beslut? 

En universell tillämpning är troligtvis en god tanke i teorin för att på så sätt göra det möjligt 

för alla personer med hemvist i en medlemsstat att även kunna välja sitt medborgarskapslands 

lag oavsett var landet ligger. Ordre public finns för att hindra att lagar som strider mot den 

svenska rättsordningen tillämpas. Men det betyder inte att regeln exempelvis hindrar 

australiensk lag från att tillämpas för att arvingarna befinner sig på andra sidan jorden och har 

svårt att exempelvis vända sig till den rätta domstolen gällande klander av testamente.  

 

Ett lagval kan leda till problem och främst processuella svårigheter för arvingarna. Trots detta 

problem anser jag att lagvalet är en god idé, som absolut ska behållas. Däremot borde det 

finnas någon begränsning, eller i alla fall en lösning på hur ovan situation ska bedömas. Enligt 

min mening kan arvsförordningen fortfarande vara universell, även om det kommer skapa 

problem. En bra lösning kan vara en sorts varning om att ett lagval görs och speciellt då ett 

land utanför Europa väljs, och på så sätt göra arvingarna medvetna om vad som kommer att 

gälla när arvlåtaren avlider. Då kan arvingarna förberedas på vad som kommer att gälla och 

de är medvetna om vilket lands lag som kommer att användas gällande arvet när tiden är inne. 

Lagvalet kommer därför inte som en lika stor överraskning, vilket det kan göra annars, och 

arvingarna har en chans att förstå och veta hur det aktuella landets rättssystem fungerar redan 

innan arvet ska delas ut.  

 

3 Hemvistprincipen och nationalitetsprincipen 
I detta avsnitt kommer hemvistprincipen och nationalitetsprincipen att förklaras. När en 

redogörelse är gjord för båda principerna analyseras vilken som borde användas i förhållande 

till internationella arv. 

 
3.1 Förklaring 

Hemvistprincipen och nationalitetsprincipen är två principer som används inom IP-rätten, 

bland annat gällande lagval. Hemvistprincipen bestämmer tillämplig lag genom att tillskriva 

en persons hemvist som den starkaste anknytningen en person kan ha till ett land. Det innebär 
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att hemvistlandets lag blir den tillämpningsbara. Nationalitetsprincipen stödjer sig på var 

personen har sitt medborgarskap och väljer lagen i medborgarskapslandet. Hemvistet är då 

inte den starkaste anknytningen, utan medborgarskapet erhåller den statusen. Tanken med 

dessa principer är att bestämma personalstatut, vilket innebär att en persons rättsförhållanden 

inom familjerätt ska bedömas utifrån det lands lag som det finns starkast anknytning till.30 Det 

kan verka som att dessa två principer ger två helt olika utfall men problem gällande vilken 

princip som är mest fördelaktig uppstår först när en person inte har hemvist i sitt 

medborgarskapsland, annars blir utfallet detsamma oavsett tillämplig princip.31 

 
3.2 Historik 
Hemvistprincipen har varit den dominerande principen i Europa under historiens gång. 

Hemvist har ansetts som människans starkaste anknytning till ett land och detta var rådande 

tankar fram till mitten på 1800-talet. Under senare hälften av århundradet var det dock 

nationalitetsprincipen som var klart dominerande, vilket troligen berodde på samhällets 

utveckling och det starka nationalistiska synsättet. Sverige valde att bli part i de europeiska 

Haagkonventionerna som styrde hur den nationella lagen skulle utformas, och därigenom 

började nationalitetsprincipen bli den dominerande principen inom IP-rätt även här i landet.32 

Under tidigt 1900-tal valde Sverige att tillträda totalt fem stycken konventioner som 

avspeglades i svensk lagstiftning genom införandet av lagen (1904:26 s. 1) om vissa 

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL) och lagen 

(1912:69) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar. Även 

IDL hade sin grund i nationalitetsprincipen. En anledning till att nationalitetsprincipen fick så 

stort utrymme berodde på att de tillträdda Haagkonventionerna hade universell tillämpning, 

och inte var begränsade till att tillämpas endast mellan konventionsstater. 33  Svenska 

medborgare stannade i Sverige, hade all sin egendom i landet och gifte sig vanligen med 

andra svenska medborgare, och därför vållade nationalitetsprincipen sällan några problem i 

rättstillämpningen.34  

 

                                                
30 Prop. 1989/90:87, s. 16. 
31 Bogdan, 2014, s. 131. 
32 Örtenhed, 1991, s. 14 f. 
33 Örtenhed, 2006, s. 34 f. 
34 Bergquist, 2003, s. 30. 
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Hemvistprincipen fick däremot visst utrymme under tidigt 1930-tal när nordiska 

lagsamarbeten inom äktenskapsrätt 35  och arvsrätt 36  startades. Genom dessa lagar blev 

hemvistprincipen först tillämplig i Sverige, men endast gentemot de nordiska länderna. 

Genom att nationalitetsprincipen var tillämplig i utomnordiska förhållanden och 

hemvistprincipen annars, fick vi en blandad tillämpning av dessa principer och vilken som 

skulle tillämpas berodde på vilket land den privaträttsliga frågan hade anknytning till.37   

 

Under 1900-talets gång sas Haagkonventionerna upp från Sveriges sida och hemvistprincipen 

fick därmed större betydelse. Lagändringar gjordes, bland annat inom äktenskapsrätt, som gav 

större inflytande åt hemvistprincipen. Samma ändring gjordes gällande internationella 

adoptioner där hemvistprincipen blev tillämpbar istället för nationalitetsprincipen. Bristerna 

med nationalitetsprincipen började visa sig efter andra världskriget. Landsgränser 

förändrades, en stor flyktingström uppstod och vilket som var personers medborgarskapsland 

var inte längre självklart.38 På grund av mängden flyktingar och statslösa personer som kom 

till Sverige fick nationalitetsprincipen mindre betydelse, då den ansågs vara olämplig att 

tillämpa på en grupp människor som inte längre vill ha anknytning till sitt ursprungsland.39 

Exempelvis kom många baltiska flyktingar till Sverige när Sovjetunionen ockuperade 

Baltikum år 1944. Personer som befann sig i området när ockupationen ägde rum ansågs vara 

sovjetiska medborgare enligt den sovjetiska lagen och fick inte gifta sig med utländska 

medborgare. Sverige valde att göra en ändring i IÄL som gjorde det möjligt att tillämpa 

hemvistprincipen för att utländska medborgare skulle kunna ingå äktenskap i Sverige om de 

hade haft hemvist här i minst två år.40 Sverige blev ett invandrarland under denna tidsperiod, 

och har också förblivit det. Invandrarländer har en tendens att tillämpa hemvistprincipen i 

många situationer för att icke-medborgare ska kunna tillämpa det nya hemlandets lag.41 Under 

denna tidsperiod fördes också en diskussion i Sverige kring vilken princip som borde 

användas. Skulle en reformering ske i samma anda som de nordiska lagsamarbetena? Eller 

skulle kanske Sverige ha ett blandat system, där nationalitetsprincipen är grunden men med 

inslag av hemvistprincipen i särskilda situationer? Så blev inte fallet och Sverige avträdde 

                                                
35 Konvention mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande internationellt privaträttsliga 

bestämmelser om äktenskap, adoption och förmyndarskap (Stockholm 6 februari 1931). 
36 Konvention mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om arv, testamente och boutredning 

(Köpenhamn 19 november 1934). 
37 Örtenhed, 2006, s. 36. 
38 SOU 1987:18, s. 57 f. 
39 Örtenhed, 2006, s. 41. 
40 Örtenhed, 2006, s. 38 f.  
41 Bogdan, 2014, s. 132. 



 22 

från de återstående Haagkonventionerna rörande familjerätt, under åren innan och efter 1960. 

Sedan dess har hemvistprincipen fått större utrymme i svensk lag.42  

 

Eftersom hemvistprincipen användes i förhållande till de nordiska länderna föreslogs det i 

slutet av 1980-talet i en utredning att hemvistprincipen skulle vara grunden i svensk 

arvslagstiftning. Ett av argumenten som lades fram rörde situationen där en utländsk 

medborgare gifter sig med en svensk medborgare. Enligt utredningen borde då samma 

arvsregler tillämpas på båda makarna, vilket blir resultatet med en tillämpning av 

hemvistprincipen.43 Som bekant grundades dock IDL på nationalitetsprincipen och förslaget 

antogs alltså inte. Inte förrän nu, genom arvsförordningen, har arvslagstiftningen i Sverige 

ändrats från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen. Trots detta har Örtenhed ansett att 

hemvistprincipen är den dominerande principen i svensk IP-rätt under de senaste 

decennierna.44 

 

Även om hemvistprincipen är dominerande i Sverige, ser det inte riktigt likadant ut i övriga 

Europa. Nationalitetsprincipen används främst i de kontinentaleuropeiska länderna 

(exempelvis Grekland, Italien, Spanien, Österrike och andra östeuropeiska stater) och 

hemvistprincipen används främst i Norge, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Island. 

Sverige och Finland har haft en blandning och båda principerna har använts beroende på 

situationen.45 År 2002 övergick däremot Finland till att tillämpa hemvistprincipen även i 

situationer med utomnordiska länder.46  

 
3.3 Hemvistprincipen 
När hemvistprincipen ska användas måste personens hemvist uppenbarligen slås fast. 

Begreppet hemvist definieras av svensk lag i 7 kap. 2 § IÄL och 19 § lag (1990:272) om 

internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållande (LIMF). 

Lagrummen är utformade likadant och föreskriver att en person har hemvist i viss stat där 

bosättningen anses stadigvarande med hänsyn till varaktighet och omständigheter i övrigt. I 

flera situationer kan en persons hemvist vara svår att avgöra. Om en person precis har flyttat 

ska hans hemvist anses ha ändrats till den nya staten om personen har ändrat sin vanliga 

                                                
42 Örtenhed, 2006, s. 39 f. 
43 SOU 1987:18, s. 104 f. 
44 Örtenhed, 1991, s. 16 f. 
45 Prop. 1989/90:87, s. 16. 
46 Örtenhed, 2006, s. 31. 
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vistelseort, normalt vistas i det nya landet och personen dessutom har för avsikt att stanna en 

längre period.47 Det sägs även i propositionen till IÄL att en svensk medborgare som 

återvänder till Sverige ska presumeras ha hemvist här oavsett övriga omständigheter.48  

 

Begreppet hemvist har ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. Det objektiva rekvisitet innebär 

att personen måste ha faktisk hemvist i det aktuella landet, endast en avsikt att flytta är inte 

tillräckligt. Hemvist föreligger först när en person har bosatt sig på en specifik plats under en 

längre period och exempelvis skaffar sig en bostad där. Det finns dock inget krav på att 

personen ska ha en fast bostad i landet, utan det räcker med att personen vistas i landet på ett 

sådant sätt att det anses som dennes hemvist. Hur lång period som ska förflyta innan en 

person anses ha bytt hemvist är också svårt att avgöra och beror på situationen.49 Däremot 

kommer inte kortare vistelser i utlandet som exempelvis utlandsstudier, resa eller arbete under 

en bestämd tidsperiod att ses som att hemvistet ändras. En tidsbegränsad vistelse i utlandet 

skapar inte en förändring av hemvist, samtidigt som en flytt kan anses vara stadigvarande från 

första dag. Till exempel om flytten sker på grund av giftermål med en person bosatt i det nya 

landet, anses hemvistet omedelbart ändrat.50 I tidigare utredningar föreslogs att två år av 

stadigvarande vistelse ska passera innan det kan anses vara en persons hemvist. Detta är dock 

inget som finns i gällande rätt idag, vilket tyder på att det inte går att sätta en specifik 

tidsgräns. Var hemvisten föreligger ska troligen bedömas från fall till fall.51 Något som måste 

uppmärksammas är att ett byte av hemvist för skens skull inte ska bedömas som giltigt.52 

Därför måste samtliga omständigheter vägas in i situationen, och då även beaktas om det är 

lättare än vanligt att uppnå hemvist i det aktuella landet. 

 

För att hemvist ska anses föreligga i ett specifikt land måste även det subjektiva rekvisitet 

uppfyllas. Rekvisitet innebär att personen ska ha en avsikt om att stanna i landet. Det innebär 

inte att personen måste ha för avsikt att stanna för alltid, eller förvärva medborgarskap i det 

nya landet, men att det finns en avsikt att ha en stadigvarande vistelse och inte lämna landet 

inom en snar framtid. 53  För att bedöma om en avsikt att stanna finns brukar flera 

omständigheter tillmätas betydelse, bland annat hur bostadssituationen ser ut, var personens 

                                                
47 Bogdan, 2014, s. 134 f. 
48 Prop. 1973:158, s. 81. 
49 Örtenhed, 1991, s. 46 f. 
50 Bogdan, 2014, s. 135. 
51 SOU 1987:18, s. 106. 
52 Prop. 1973:158, s. 111. 
53 Örtenhed, 1991, s. 47. 
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familj finns, om personen har en anställning och om uppehålls- och arbetstillstånd föreligger. 

Även medborgarskap och hur starka anknytningarna är till det gamla landet bedöms, och 

såklart tiden för vistelsen.54 Personen måste inte förvärva en bostad i det nya landet, men ett 

fast boende är ett starkt indicium på att det finns en tanke om att kvarstanna. Även att 

förvärva medborgarskap i det nya landet är ett starkt tecken på att personen tänker stanna i det 

nya landet.55 Omständigheter som också tillmäts betydelse är vad personen själv säger sig ha 

för avsikter med flytten, även om ett beslut inte kan baseras endast på sådana uppgifter. 

Däremot görs en bedömning av vad ”genomsnittsmänniskan” i samma situation skulle ha för 

avsikter. Det innebär att en bedömning görs av vad som ska anses rimligt att en person i en 

specifik situation, generellt, har för avsikt. När ett hemvist väl har uppkommit upphör det inte 

förrän en faktisk flytt till ett annat land sker, här är alltså en avsikt inte tillräcklig utan både 

det objektiva och subjektiva rekvisitet måste uppfyllas återigen för att hemvistet ska anses 

ändrat.56 

 

I vissa specifika situationer kan bedömningen göras annorlunda än ovan beskrivet. 

Diplomater och andra personer som är utsända av sina arbetsgivare anses ofta ha hemvist i det 

landet som de är utsända från, trots lång vistelse utomlands. En person som har flyttat till ett 

land där det är annorlunda civilisation och rättsordning jämfört med sitt ursprungsland, ska 

inte förvärva hemvist lika enkelt som om personen hade flyttat till ett land med liknande 

samhälle som ursprungslandet. Det anses troligt att personen inte delar värderingar som råder 

inom rättsordningen och samhället i stort, trots flera års vistelse i landet. Därför ska en 

noggrann övervägning göras innan rättsligt hemvist anses förändrat till det nya landet.57 En 

person som har lämnat sitt tidigare hemvistland, utan att ha ansetts skapat sig en 

stadigvarande tillvaro i ett nytt land, ska anses ha hemvist i det landet han senast ansågs ha 

hemvist i enligt Bogdan. Om det däremot har gått lång tid sedan personen lämnade 

hemvistlandet borde det vara mer naturligt att använda lagen i det faktiska vistelselandet 

istället, även om hemvist inte anses uppkommen.58 

 

Hur lång tid som ska förflyta från att en person har flyttat från ett land till ett annat, tills att 

det nya landet ska anses som hemvist är oklart. Det är troligen inget som är lämpligt att ha en 

                                                
54 Örtenhed, 1991, s. 49. 
55 Bogdan, 2014, s. 136 f. 
56 Bogdan, 2014, s. 135 f. 
57 Bogdan, 2014, s. 137 och prop. 1973:158, s. 79 gällande diplomater. 
58 Bogdan, 2014, s. 137 f. 
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generell regel för, då det är individuellt beroende på en mängd faktorer. Det tar troligen längre 

tid för en person från en by i Afrika att stadga sig i exempelvis Sverige jämfört med en person 

som kommer ifrån England. Bakgrund och vad man är van vid sedan tidigare är faktorer som 

påverkar hur lång tid som måste gå för att en person ska ha ansetts stadga sig i ett nytt land. 

Dessutom tar det troligen olika lång tid beroende på om det är en vuxen eller ett barn. Barn 

har ofta lättare för att anpassa sig och exempelvis lära sig det nya språket, vilket kan vara 

svårt för en vuxen som har varit stadgad i ett annat land.  

 

Syftet med att tillämpa hemvistprincipen är att lagen ska överensstämma med sociala 

värderingar i det land personen lever i. För att undvika oklarheter används ibland ”kvalificerat 

hemvist”, vilket innebär att en person måste bo i landet en viss tid innan hemvist ska anses 

uppkommen. Om en person då endast varit i ett land en kort tid blir det inga 

tolkningssvårigheter om inte tidsfristen för hemvist har uppfyllts.59 

 

För att peka på problematiken med tolkningen av hemvistbegreppet förklaras här några 

rättsfall. Det första handlar om en vårdnadstvist mellan makar som adopterade ett barn från 

Liberia, där de även bodde tre år. Tvisten handlade om adoptionen skulle anses giltig i 

Sverige eller ej, och en förutsättning var då att föräldrarna hade hemvist i den främmande 

staten. Här pekade domstolarna på att betydelse ska tillmätas den aktuella lagstiftningens 

syfte när det ska bedömas vilken grad av anknytning som föreligger för att bestämma 

hemvist. Enligt syftet med adoptionslagstiftningen ska adoptioner i största möjliga mån 

erkännas av Sverige. Kravet att föräldrarna ska vara medborgare eller ha hemvist i utlandet 

där adoptionen genomfördes är för att en noggrann prövning med hänsyn till barnets bästa ska 

kunna genomföras. Paret ansågs ha haft hemvist i Liberia vid adoptionen mestadels på grund 

av att maken hade ett anställningsavtal med placering i Liberia, trots att det rörde sig om en 

kortare tidsperiod.60 Här var troligen hemvistbedömningen mer generös eftersom det rörde en 

adoption. 

 

I ett rättsfall från 2010 uttalade sig hovrätten angående vilken anknytning som krävs för att ett 

nytt land ska anses vara en persons hemvist efter en flytt. Domstolen anser även i detta 

rättsfall att den aktuella lagstiftningen och dess syfte ska beaktas när hemvistbedömningen 

görs. I det aktuella fallet rörde det en skilsmässa och mer specifikt; makars 

                                                
59 Örtenhed, 2006, s. 94 f. 
60 NJA 1977 s. 706. 
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egendomsförhållande. Den aktuella lagstiftningens syfte är att förespråka en stabilitet i deras 

egendomsförhållande samt undvika överraskningar för makarna. Parterna var bosatta i olika 

länder vid äktenskapets ingående. Hustrun var född och uppvuxen i utlandet men hade senare 

blivit svensk medborgare på grund av sitt giftermål med en svensk man. Hon bedrev 

affärsverksamhet i utlandet, vilket ansågs som en stark anknytning för att bedöma att 

hemvisten förelåg i utlandet. Några år senare flyttar hustrun till Sverige, och är inneboende 

hos några vänner där hon även folkbokför sig. Hon ansågs dock inte ha haft för avsikt att 

bosätta sig i Sverige en längre period enligt domstolen, då hon endast kom hit på grund av 

rättsliga tvister i utlandet. Hemvisten förelåg därmed i utlandet på grund av att 

näringsverksamheten ansågs som kvinnans starkaste anknytning till ett land. Här gjordes 

alltså en bedömning av vad som ansågs vara den starkaste anknytningen samt personens 

avsikt.61  

 

3.3.1 Oklarheter gällande tolkning av begreppet 
Hemvist kan vara ett komplicerat rekvisit med många försvårande aspekter, samtidigt som det 

troligen faller sig mer naturligt i andra fall. En persons hemvist ska sammanfattningsvis 

avgöras utifrån alla omständigheter i den specifika situationen och utifrån den aktuella lagens 

syfte. Det som också kan bli komplicerat är att hemvist inte nödvändigtvis definieras på 

samma sätt i övriga EU-länder eller av EU:s institutioner, och ibland används även begreppet 

”vanlig vistelseort”. Varken arvsförordningen eller dess förarbeten ger ledning i hur begreppet 

ska tolkas när frågan gäller internationella arv. EU har däremot definierat hemvist i annan 

familjerättslig lagstiftning. Exempelvis i Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i 

äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000 (Bryssel II) art. 3 definieras hemvist som landet där en person varit bosatt det 

senaste året. Om det handlar om medborgarskapslandet krävs däremot endast en vistelse på 

sex månader för att det ska anses vara en personens hemvist. Bryssel II:s definition är exakt 

och har specifika tidsangivelser, vilket inte finns i svensk lag. Trots detta kan den svenska 

tolkningen av hemvistbegreppet troligen anses vara densamma som enligt EU:s reglering, 

vilket innebär att när hemvist används i svensk rätt respektive EU-rätt har begreppet samma 

betydelse.62 Övriga omständigheter tillmäts troligen betydelse även inom EU:s bedömningar 
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och det vore uppseendeväckande om enbart tidsperioden skulle bedömas för att uppnå 

hemvist i ett land.  

 

I de nordiska länderna tolkas hemvistprincipen olika och vilka krav som krävs för att erhålla 

nytt hemvist skiljer sig mellan länderna. Exempelvis gällande de nordiska arvslagarna kan 

lagen i medborgarskapslandet tillämpas istället för lagen i hemvistlandet, om personen haft 

hemvist i landet i mindre än fem år. Enligt svenska och finska lagar ska då femårsfristen 

räknas från den tidpunkt hemvist uppkom, medan den ska räknas från när personen varit 

bosatt i landet enligt danska och norska lagar. Det kan vara svårt, nästintill omöjligt, att 

fastställa en tidpunkt då någons hemvist uppkom, vilket Sverige och Finland inte verkar ha 

reflekterat över. Problematiken har dock uppmärksammats av Norge och de har därför valt att 

räkna tidsfristen från bosättningstidpunkten istället. Problemet är att bosättning uppkommer 

tidigare än vad hemvist kan anses göra, vilket innebär att tidsfristen kan komma att beräknas 

från två olika tidpunkter då bedömningen görs olika beroende på vilket land frågan berör.63  

 

Problem uppstår också mellan länder när begreppet ska översättas till andra språk. Begreppet 

hemvist fick sin början i Haagkonventionen om de civila aspekterna rörande internationella 

bortföranden av barn (25.10.1980) där det i den franska texten benämnds som ”résidence 

habituelle” och på engelska är översatt till ”habitual residence”. Begreppet ges dock ingen 

förklaring eller definition i den nämnda konventionen. Som tidigare sagts valde Sverige att ge 

begreppet en definition i samband med införandet av IÄL.64 Habitual residence är ett begrepp 

som används i internationell rätt och skiljer sig exempelvis från begreppet ”domicile” som 

används i nationell engelsk rättstillämpning. Det senare anses vara ett tekniskt svårt begrepp 

som inte alltid fungerar i verkligheten och som tar sikte på framtida förhållanden. Det ska 

finnas en avsikt att stanna kvar i landet för att ”domicile” ska uppkomma, vilket även är fallet 

för det svenska hemvistbegreppet. ”Habitual residence” har å andra sidan inte detta krav och 

anses vara ett begrepp som fokuserar på de faktiska omständigheterna och kräver därför ingen 

definition eftersom det är upp till domstolarna att i det enskilda fallet avgöra om ”habitual 

residence” föreligger eller ej. På grund av detta har det ansetts i doktrin att vårt svenska 

hemvistbegrepp är fel översatt, och att exempelvis vanlig vistelseort hade varit en bättre 

översättning. 65  Bogdan är däremot av annan uppfattning och anser att det svenska 
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hemvistbegreppet sammanfaller med ”habitual residence”, då den svenska definitionen av 

hemvist skiljer sig markant från det engelska ”domicile”.66 

 

Det tyska hemvistbegreppet, ”gewöhnlicher Aufenthalt”, tar sikte på rent faktiska 

förhållanden och har inte något subjektivt krav på samma sätt som det svenska 

hemvistbegreppet. Om det överhuvudtaget finns ett subjektivt element eller inte är dock 

omdiskuterat, men för att uppnå hemvist ska det inte läggas någon större betydelse vid om det 

finns en avsikt att stanna kvar eller inte. Begreppet fokuserar på var en person uppehåller sig 

på ett sådant sätt att det anses vara stadigvarande, där personens ”levandscentrum” är.  Här är 

tiden för vistelsen viktig, då en vistelse på över sex månader anses vara tillräckligt för att 

”gewöhnlicher Aufenthalt” ska uppkomma, men det kan även uppkomma om vistelsen har 

varit kortare än sex månader och övriga omständigheter pekar på att personen kommer 

fortsätta vara boende i området.67 

 

Enligt min mening verkar vårt svenska hemvistbegrepp likna det engelska ”domicile” mer än 

”habitual residence”. Det senare begreppet saknar den subjektiva bedömningen, vilket även 

det tyska gör. Det är även ”habitual residence” som används inom IP-rättsliga sammanhang 

av vissa länder. Det verkar alltså som att en del andra länder inte fokuserar på det subjektiva 

rekvisitet, som Sverige gör i sin bedömning av hemvist. För att uppnå hemvist enligt svensk 

lag behöver du ha en vilja att kvarstanna inom den närmsta framtiden, vilket alltså inte är ett 

krav i vissa andra länder. Där verkar det räcka med att du har din stadigvarande vistelse i 

landet.  

 

Enligt min uppfattning behövs det en definition av hemvistbegreppet i arvsförordningen. 

Eftersom arvsförordningen nu har universell tillämpning borde den tillämpas likadant i 

samtliga länder, vilket inte blir fallet idag. Hemvistbegreppet är en grundpelare i 

arvsförordningen som bestämmer hur arvet ska fördelas, ändå kommer begreppet att tolkas 

olika i flera länder. Jag tycker att det uppstår en ofullständighet i lagen när ett grundläggande 

begrepp som hemvist inte definieras. I det här fallet skulle jag föredra ett kvalificerat hemvist. 

För att ett arv ska fördelas efter ett lands lag borde personen utan tvekan ha sin hemvist i det 

landet, eller vara medborgare. Arvet är det som finns kvar efter en avliden människa och 

borde omfattas av lagen i det landet som personen hade starkast anknytning till. För att 
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undvika att en persons hemvist bedöms föreligga i ett land han eller hon nyligen flyttat till, 

skulle jag önska en tidsfrist på ett år innan hemvist kan uppkomma i enlighet med 

arvsförordningen. Därefter kan de objektiva och subjektiva omständigheterna beaktas för att 

bestämma om det nya landet ska anses vara personens hemvistland eller ej. Tidsfristen kan då 

räknas från dagen personen anlände till landet och den långvariga vistelsen startade. 

 

3.3.2 Principen i förhållande till internationella arvsfrågor 
Den avlidnes hemvist är det avgörande kriteriet för vilken lag som ska användas i en specifik 

arvssituation enligt art. 21 arvsförordningen. Det allmänna kriteriet är den avlidnes hemvist 

vid sin död och för att avgöra detta krävs en bedömning av personens liv åren innan 

dödsfallet. Hur länge och hur stadigvarande har vistelsen varit, vad var skälen till 

bosättningen och hur såg bosättningsförhållandet ut? Den avlidna ska ha en nära och stabil 

koppling till det berörda landet för att det ska anses vara personens hemvist.68 Ibland kan 

situationen vara mer komplicerad och det kan vara svårt att fastställa ett hemvist, exempelvis 

då personen har varit boende utomlands under längre tid men fortfarande haft en stark 

koppling till sitt ursprungsland, eller då en person har spenderat tid i flera stater under kortare 

perioder utan att ha haft ett permanent boende. Då ska en helhetsbedömning göras där flera 

faktorer kan tala för var hemvisten ska anses vara, exempelvis landet där familj och personens 

sociala liv finns, medborgarskapslandet eller där personens viktigaste tillgångar är belägna. 

En bedömning får göras där landet den avlidna hade starkast anknytning till ska anses som 

personens hemvist.69 

 

Bestämmandet av hemvist är troligen okomplicerat i de flesta fall, och förklaringen som getts 

ovan räcker i de flesta situationer. Däremot är det intressant att fundera över hur hemvistet ska 

bedömas exempelvis när en person bor i ett land ena halvåret och ett annat land den andra 

halvan av året. Det kan nämligen finnas anknytning av hemvistkaraktär till fler än ett land 

samtidigt. För att avgöra vilket land som i sådana fall ska anses vara hemvistet ska en 

bedömning göras av samtliga omständigheter, och på så sätt avgöra vilket land personen har 

starkast anknytning till. Det går att ha anknytning av hemvistkaraktär till flera länder men 

enligt Örtenhed kan en person inte ha faktisk hemvist i flera länder samtidigt, utan hemvistet 

måste fastställas till ett land.70 Denna fråga är dock oklar, för hur ska en situation bedömas där 

                                                
68 Arvsförordningens skäl 23. 
69 Arvsförordningens skäl 24. 
70 Örtenhed, 1991, s. 55 f. 
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en person bor exakt 6 månader i ett land och exakt 6 månader i ett annat land, och har 

tillgångar och familj i båda länder? Denna oklarhet diskuteras längre fram i examensarbetets 

avsnitt 5.2.  

 
3.4 Nationalitetsprincipen 
Nationalitetsprincipen är oftast okomplicerad eftersom det är lätt att avgöra i vilket land en 

person har medborgarskap. Medborgarskap blir invecklat först i situationer där en person 

exempelvis har dubbelt medborgarskap, eller inte något alls och är en så kallad statslös 

person. Enligt svensk lagstiftning är det idag godtagbart med dubbelt medborgarskap, vilket 

betyder att personer inte förlorar sitt svenska medborgarskap bara för att ett nytt 

medborgarskap erhålls. Det är också möjligt att få svenskt medborgarskap trots att personen 

redan har medborgarskap i ett annat land. Det måste dock vara godkänt av det andra landet för 

att personen ska kunna behålla det utländska medborgarskapet.71 En person som har dubbelt 

medborgarskap borde kunna åberopa nationell lag i båda staterna och anse sig som 

medborgare i de aktuella länderna. Om en avvägning ska göras om vilket medborgarskap som 

väger tyngst borde en bedömning kunna göras utifrån samtliga omständigheter, så som 

personens hemvist och livsförhållanden.72 I ett rättsfall hade en kvinna amerikanskt och 

svenskt medborgarskap men hemvist i Mexiko vid sin död. HD diskuterar inte det 

amerikanska medborgarskapet utan väljer att göra svensk lag tillämplig då hon fortfarande 

hade ett svenskt medborgarskap.73 Eftersom kvinnan hade två medborgarskap, men inte 

bodde i något av de länderna och på så sätt inte hade ett ”aktivt” medborgarskap valde 

domstolen att tillämpa svensk rätt på situationen troligen för att det låg närmast till hands 

enligt Sayed.74 

 

Hur ett medborgarskap erhålls grundas på länders nationella medborgarskapslagar som 

tillämpar en, eller flera, av tre olika principer. Principerna används således för att bestämma 

en persons nationalitet och kallas för jus sanguinis, jus soli och jus domicilis. Genom jus 

sanguinis fås ett medborgarskap beroende på härkomst, genom att en eller båda föräldrar är 

medborgare i ett visst land och då blir även barnet medborgare i det landet. Denna princip är 

den som främst används i Skandinavien. Enligt jus soli ges medborgarskap till de personer 

som föds inom landets territorium, och dominerar lagstiftningen främst i länder med många 

                                                
71 Prop. 1999/2000:147, s. 17 f. 
72 Bogdan, 2014, s. 140. 
73 NJA 1976 s. 472. 
74 Sayed, 2009, s. 274 f. 
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immigranter, så som USA och Kanada. Förenta Nationernas konvention den 20 november 

1989 om barnets rättigheter art. 7 och 8 förespråkar att jus soli ska användas i de fall ett barn 

föds inom ett territorium och föräldrarna är statslösa och deras medborgarskap alltså är okänt 

eller förlorat, vilket ska gälla oavsett vilken princip som landet använder i övriga fall. Jus 

domicilis ger medborgarskap till en utländsk person som har bosatt sig och börjat arbeta i ett 

nytt land, under förutsättning att den nya bosättningen är godkänd av landets myndigheter. 

Konsekvensen härav blir att givande medborgarskap föregås av en formell 

ansökningsprocess.75 

 

Ett nyfött barn kan erhålla svenskt medborgarskap genom att någon av föräldrarna är svensk 

medborgare enligt 2 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL). Om barnet föds 

statslöst kan svenskt medborgarskap erhållas efter anmälan av vårdnadshavare, om barnet har 

permanent uppehållstillstånd och har sin hemvist i Sverige. Ett barn under 18 år som fötts 

utomlands kan förvärva svenskt medborgarskap genom att vårdnadshavarna gör en anmälan 

och att barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige samt haft sin hemvist här i minst tre 

år enligt 7 § MedbL. Vuxna personer kan erhålla ett svenskt medborgarskap om de har ett 

permanent uppehållstillstånd och haft hemvist i Sverige i minst 3-5 år beroende på 

situationen, se 11 § MedbL. Om det rör sig om en person som har fyllt 18 år, men inte 21 år, 

kan medborgarskap fås om personen har bott i Sverige sedan 13 års ålder eller yngre, enligt 8 

§ MedbL. Sverige har alltså en kombination av de tre nämnda principerna och ett 

medborgarskap kan erhållas på olika sätt beroende på ålder och situation. 

 

Gällande personer utan medborgarskap, alltså statslösa personer, ser situationen något 

annorlunda ut. I 7 kap. 3 § IÄL föreskrivs att den tillämpliga lagen för en statslös person är 

lagen i hemvistlandet eller vistelselandet, om hemvist saknas. Samma lagregel finns även i 52 

§ namnlag (1982:670) (namnlagen). Enligt Bogdan borde dessa lagregler vara analogt 

tillämpliga även i övriga delar av den svenska internationella privaträtten. Även personer med 

ovisst medborgarskap, eller ett som endast är att anse som formellt, kan likställas med en 

statslös person.76 Det finns ett intressant rättsfall från HD där en kvinna förvärvade polskt 

medborgarskap genom ingående av giftermål med en polsk medborgare med hemvist i 

Tyskland. Makarna hade aldrig hemvist i Polen, och det fanns heller ingen avsikt att ta 

hemvist där. Enligt HD var det polska medborgarskapet endast formellt för kvinnan och hade 

                                                
75 Brochmann & Seland, 2010, s. 433. 
76 Bogdan, 2014, s. 140. 
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aldrig någon verklig betydelse, och därför kunde hon likställas med en statslös person vid 

äktenskapets ingående. Senare hade kvinnan flyttat till Sverige och förvärvat svensk 

medborgarskap och därför skulle svensk lag tillämpas.77  

 

Situationen med ovisst medborgarskap kan även bli tillämplig på flyktingar. Deras 

medborgarskap kan inte längre anses vara en rimlig anknytning till ursprungslandet och därför 

har lagstiftaren i 7 kap. 3 § IÄL valt att göra hemvistlandets lag tillämplig genom att likställa 

en flykting med en medborgare i det nya landet. Som berörts ovan kunde även vistelseortens 

lag tillämpas gällande en statslös person, men detta gäller inte en flykting. Att en särskiljning 

gjorts beror enligt lagens proposition på att det oftast är lättare att fastställa statslöshet än 

flyktingstatus, samt att krissituationen i ursprungslandet kan förändras vilket gör att en person 

förlorar status som flykting.78 Även här tror Bogdan att 7 kap. 3 § IÄL och 52 § namnlagen 

kan tillämpas analogt i övriga delar av svensk IP-rätt, dock med större försiktighet. Det 

innebär att vistelseortens lag i vissa fall kan användas gällande flyktingar, istället för 

medborgarskapslandets lag.79 Tanken bakom detta undantag från nationalitetsprincipen är att 

personer inte ska behöva lyda under en stats samhällsordning som de flytt ifrån.80 Det är 

tusentals personer som invandrar till Sverige och inte förvärvar ett svenskt medborgarskap 

men som heller inte kan bedömas som flyktingar. De kanske däremot inte känner sig bekväma 

med att behöva lyda under medborgarskapslandets lagar. Just i sådana hänseenden är inte 

nationalitetsprincipen den mest lämpliga att tillämpa inom IP-rätt.81  

 
3.5 Principerna ställda emot varandra 
Som skrivits här ovan är nationalitet oftast lättare att fastställa än hemvist. En stadigvarande 

vistelse måste bestå under en viss period och ha ett visst syfte för att övergå till ett hemvist. 

Både det objektiva och det subjektiva rekvisitet måste uppfyllas och det finns stort utrymme 

för tolkning av olika aspekter. Ett medborgarskap innehas eller inte, det finns litet utrymme 

för övrig tolkning. Problem med nationalitetsprincipen kan däremot uppstå när personer har 

dubbelt medborgarskap eller ett medborgarskap som är mer formellt än aktivt. Dessa aspekter 

måste beaktas vid en tillämpning av nationalitetsprincipen, men är inget stort hinder för 

användandet av nationalitetsprincipen.82 Det finns både fördelar och nackdelar med de två 

                                                
77 NJA 1956 s. 337. 
78 Prop. 1973:158, s. 72. 
79 Bogdan, 2014, s. 141. 
80 Sayed, 2009, s. 263. 
81 Sayed, 2009, s. 283 f. 
82 SOU 1969:60, s. 47. 
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principerna. På grund av detta valde bland annat justitierådet Walin år 1952 att uttala sig om 

att ett blandat system med de båda principerna vore att föredra.83 Troligen skulle bäst resultat 

kunna uppnås genom att få väga de olika anknytningarna mot varandra, utan att vara bunden 

av antingen nationalitets- eller hemvistprincipen. Detta är dock inget som har förverkligats 

och diskussionen kring vilken princip som ska tillämpas har fortsatt. 

 

I en utredning från slutet av 60-talet var det flera remissinstanser som förespråkade en 

tillämpning av hemvistprincipen. Kommittén motsatte sig dock med anledning av en 

hypotetisk situation där en utländsk medborgare avlider i Sverige och arvingar eller 

testamentstagare inte hinner invända i tid om att annan rättsordning än den svenska borde 

användas.84 Beslutet grundades även på Utlandssvenskarnas förenings åsikter, vilka var starka 

motståndare till hemvistprincipen. De gav exempel på situationer där svenska medborgare bor 

utomlands men fortfarande har stark kontakt med medborgarskapslandet. Hemvistprincipen 

kan då anses felaktig eftersom ett främmande lands lag blir tillämplig. Om exempelvis en 

familj med svenska medborgare bosätter sig utomlands på grund av omlokalisering genom 

arbetet, kan det nya landets lag bli tillämplig om hemvistprincipen ska användas för att 

bestämma lag i en IP-rättslig fråga. Som bekant behölls nationalitetsprincipen den gången i 

svensk arvsrätt.85 

 

Cirka tio år senare, i en proposition från 70-talet, diskuterades åter om ett byte till 

hemvistprincipen skulle göras. Då sades att en strikt tillämpning av hemvistprincipen inte är 

att föredra då det kan leda till oskäliga utfall. I propositionen redovisades problemet med ett 

exempel där en svensk medborgare flyttar utomlands och fortfarande har starka anknytningar 

till Sverige och önskar att juridiska förhållanden blir bedömda enligt svensk lag, vilket inte 

ansågs vara möjligt med en tillämpning av hemvistprincipen. En annan nackdel med 

hemvistprincipen enligt propositionen var att begreppet hemvist har olika innebörd i olika 

länder och det kan vara svårt att slå fast när hemvist definitivt föreligger. Föredraganden 

ansåg dock att en övergång till hemvistprincipen inte skulle vara möjlig så länge resten av 

länderna, som Sverige har nära samarbete med, tillämpar nationalitetsprincipen.86 Nästan 

tjugo år senare, i en annan proposition från slutet av 80-talet, förklaras hemvistprincipens 

fördelar, vilka bland annat var att en persons förhållanden kommer att bedömas enligt det 
                                                
83 SOU 1969:60 s. 41 f.  
84 SOU 1969:60, s. 230. 
85 SOU 1969:60, s. 232 f. och s. 45 f. gällande Utlandssvenskarnas förenings uttalande. 
86 Prop. 1973:158, s. 76 ff. 
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lands lag som personen lever i. Domstolarna får då dessutom tillämpa sin egen lag och slipper 

den svåra uppgiften att tillämpa utländsk lag, hemvistprincipen underlättar dessutom när 

personer måste ta reda på information inom exempelvis arvsrätt. Det är troligen lättare att ta 

reda på gällande rätt i hemvistlandet än medborgarskapslandet om just medborgarskapet är 

den enda anknytningen. 87 

 

Gällande nationalitetsprincipen så är ett medborgarskap svårt att kringgå och eftersom det inte 

finns något stort tolkningsutrymme för om ett medborgarskap finns eller ej kan 

nationalitetsprincipen därför vara lättare att tillämpa. Hemvistprincipen kan medföra en del 

tolkningssvårigheter och till och med situationer där hemvist har skapats endast för skens 

skull. Ett byte av hemvist som egentligen inte är ett äkta byte är möjligt att uppnå. Detta är 

något som görs av personer som vill kringgå lagar som denne annars är underkastad, 

exempelvis gällande betänketid vid skilsmässa. Om personens hemvist då föreligger i ett 

annat land där betänketid inte finns lagstadgat, kan personen på så sätt kringgå lagen och få en 

snabbare skilsmässa. Viss kontroll och försiktighet gällande vissa länder, där hemvist lättare 

uppnås, kan därför vara behövligt vid en tillämpning av hemvistprincipen.88 

 

Vilken princip är då bäst? Det finns både nackdelar och fördelar med båda dessa principer. 

Jag tycker att fokus ska ligga på att välja lagen i landet där personens huvudsakliga intressen, 

sociala liv, och tillgångar finns. Det bör gälla oavsett om det är landet en person har sin 

hemvist i eller om det råkar vara medborgarskapslandet, och personen då har hemvist någon 

annanstans. Jag anser att varken hemvist eller medborgarskap i sig ska avgöra vilket lands lag 

som ska väljas i en arvsfråga. Oftast sammanfaller landet en persons tillgångar och intressen 

finns i, med landet som en person har sin hemvist eller medborgarskap i. Genom att välja 

hemvistprincipen har EU tagit ställning och anser att en persons huvudsakliga intressen oftast 

finns i det landet de har sin hemvist i, i alla fall rörande arv. Länder som använder 

nationalitetsprincipen anser troligen att en persons huvudsakliga intressen finns i landet där de 

är medborgare. Jag tycker inte att denna fråga måste ha ett svart eller vitt svar. Varför har inte 

en blandning av hemvist- och nationalitetsprincipen diskuterats mer än endast av Walin för 

nästan 70 år sedan?  

 

                                                
87 Prop. 1989/90:87, s. 16 f. 
88 Prop. 1973:158, s. 111. 
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En blandning av dessa principer skulle ge större flexibilitet till lagen och på så sätt ge tyngd åt 

samtliga relevanta omständigheter när ett lands lag ska väljas för att tillämpas på ett arv. Både 

medborgarskap och en persons hemvist bör ge stor betydelse till vilket land som väljs. När 

medborgarskapslandet och hemvistlandet är två olika får helt enkelt samtliga omständigheter 

beaktas, både subjektiva och objektiva. Någon större förändring av bedömningen skulle på 

grund av detta inte ske. Bedömningen kan fortfarande göras på samma sätt, men det behöver 

inte vara låst till att endast bedöma en persons hemvist, som det är idag enligt bland annat 

arvsförordningen. Lagen i några andra länder än hemvistlandet eller medborgarskapslandet 

ska givetvis inte kunna bedömas som den rätta. Jag menar att bedömningen kan bli mer 

flytande om en blandning av de två principerna införs. I det fallet vi har ett pensionärspar som 

har valt att flytta till Spanien och bo där större delen av året (vilket berörs i avsnitt 5.2) måste 

inte Spaniens lag vara den rätta, utan det borde lika gärna kunna bli lagen i 

medborgarskapslandet. Som bekant kan detta åstadkommas genom lagval, men det jag vill 

framföra är att utfallet borde även kunna bli medborgarskapslandet utan ett lagval. Det går i 

vissa fall då arvsförordningens art. 21.2 kan användas när det finns en starkare anknytning till 

ett annat land än hemvistlandet. Lagrummet ska dock tillämpas med försiktighet, och endast 

när det uppenbart finns en starkare anknytning till ett annat land. Lagrummet kan alltså 

troligen inte tillämpas i de lägen när en tillämpning av medborgarskapslandets lag känns mer 

rimlig, utan snarare när en tillämpning av hemvistlandets lag är oskälig av olika anledningar.  

 

Hemvist borde inte betyda att det aktuella landets lag automatiskt ska tillämpas för en persons 

arv. Det behöver inte betyda att det är landet en person känner starkast anknytning till. Det 

behöver inte betyda att det är där personens intressecentrum föreligger. Ett hemvist i utlandet 

kan uppkomma av den enkla anledningen att en person inte trivs med det kalla klimatet i sitt 

medborgarskapsland. Å andra sidan betyder inte ett medborgarskap motsatsen. Ett 

medborgarskap är ett tecken på att en stark anknytning föreligger till landet, då personen 

troligen härstammar därifrån, men visar heller inte på en självklarhet att landets lag kommer 

väljas vid ett lagval. Jag anser att varken hemvistprincipen eller nationalitetsprincipen ska 

användas ensamt, utan att en blandad tillämpning borde ske. I vissa situationer har en person 

flyttat ifrån sitt medborgarskapsland vilket för den personen är ett tecken på att det inte finns 

någon anknytning kvar, medan det visar på motsatsen för andra. Varför skulle de annars 

behålla medborgarskapet? Hemvist är den starkaste anknytningen för vissa, medan andra bor i 

ett land av helt andra anledningar och anser sig höra hemma i sitt medborgarskapsland. Frågor 

likt dessa är individuella och borde bedömas från fall till fall, och bedömningen ska inte vara 
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låst vid en enda princip. Undantagsregeln i art. 21.2 arvsförordningen kan bli aktuell här, om 

personens hemvistland inte är landet det föreligger den starkaste anknytningen till.  

 

Om en blandning av dessa två principer skulle tillämpas istället faller däremot ett av 

arvsförordningens syften, nämligen att göra utfallet av lagen någorlunda förutsägbart. En 

blandning av principerna kan göra att bedömningen blir oförutsägbar och det kommer vara 

svårt för arvingar att veta i förväg vilken lag som kommer att tillämpas på arvet efter 

arvlåtaren. Dock borde det i de flesta fall vara ganska naturligt, och enkelt, att avgöra till 

vilket land den starkaste kopplingen för en person finns. Ofta finns troligen en mängd 

indikationer på vad den avlidna själv ansåg vilken lag som borde tillämpas på arvet, 

exempelvis vilket språk och vilka lagregler som används i ett testamente. Förutsägbarheten 

behålls till viss del, då endast medborgarskapslandets eller hemvistlandets lag kan bli 

tillämplig och på så sätt vet arvingarna att någon av dessa två länders arvslag kommer att 

tillämpas. 

 

Om större delen av arvlåtarens egendom och pengar flyttats över till hemvistlandet kan det 

vara en indikation på att det är till det landet den starkaste anknytningen finns. Om så inte är 

fallet och en flytt endast har skett, men många tillgångar och all släkt finns kvar i 

medborgarskapslandet, då kanske en så stark anknytning fortfarande fanns kvar till 

medborgarskapslandet och det landets lag borde väljas. Trots den lilla oförutsägbarhet som 

kan uppstå anser jag att en blandad tillämpning är det bästa för att på så sätt kunna använda ett 

lands lag som det föreligger starkast anknytning till, oavsett om det är hemvistlandet eller 

medborgarskapslandet. 

 

4 Utlandssvenskar och utländska arvslagar 
Avsnittet inleds med en beskrivning av de svenska arvsreglerna för att sedan övergå till de 

utländska arvsreglerna. Länderna kommer att presenteras i ordning där det första landet, 

Norge, är dit flest svenska medborgare utvandrar till och det andra landet är dit näst flest 

utvandrar till. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där de största skillnaderna mot den 

svenska arvslagen förklaras.  
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4.1 Sverige 

Inom svensk arvsrätt tillämpas parentelprincipen och dess arvsklasser. Principen innebär att 

varje arvsklass måste vara uttömd för att någon i nästa arvsklass ska ha rätt att ärva.89 Enligt 2 

kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB) är bröstarvingar närmsta arvingar och de ska dela lika 

på arvet. De så kallade bröstarvingarna, vilket är den avlidnas barn och deras avkomlingar, 

ingår i denna första arvsklass. Om den avlidnes barn är också är avliden kommer dennes barn 

att ärva i sin tur då de ärver i sin förälders ställe, vilket kallas för istadarätt. Bröstarvingar har 

alltid rätt till minst sin laglott, vilket motsvarar hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. 

Skulle det finnas ett testamente som inkräktar på en bröstarvinges laglott krävs en jämkning 

av testamentet inom sex månader efter att de delgivits testamentet, påkallat av den kränkta 

bröstarvingen, enligt 7 kap. 3 § ÄB. Om det exempelvis finns två bröstarvingar motsvarar 

deras arvslott hälften var av arvet. Skulle ett testamente förordna att någon annan ska ärva har 

bröstarvingarna ett skydd tack vare laglotten. Laglotten gör så att en del av kvarlåtenskapen 

alltid går till bröstarvingarna, oavsett vad som stadgas i ett testamente. Exempelvis har då två 

bröstarvingar alltid rätt till minst en fjärdedel var av arvet. 

 

Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen övergår arvet till andra släktingar. I 

den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. 

Föräldrarna får hälften av arvet vardera enligt 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. Om någon av föräldrarna är 

avliden övergår lotten till den avlidnes syskon och om eventuella syskon skulle vara avlidna 

har syskons avkomlingar rätt till arvet. I de fall ena föräldern är avliden och det inte finns 

några syskon eller syskonbarn, har den levande föräldern rätt till hela arvet enligt 2 kap. 2 § 2 

st. ÄB. Halvsyskon till den avlidna likställs med helsyskon enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB och har 

alltså samma arvsrätt som helsyskon. Om den andra arvsklassen är uttömd går arvet vidare till 

den tredje, och sista, arvsklassen. I denna arvsklass ingår mor- och farföräldrar som ska dela 

lika på arvet, enligt 2 kap. 3 § 1 st. ÄB. Om en far- eller morförälder inte är i livet ska dennes 

barn ta del av arvet istället, alltså den avlidnes faster, moster, morbror eller farbror. Finns inga 

barn får den andra far- eller morföräldern arvet. Skulle exempelvis båda morföräldrarna vara 

avlidna har farföräldrarna rätt till hela arvet, se 2 kap. 3 § 2 st. ÄB. Andra släktingar har ingen 

arvsrätt enligt 2 kap. 4 § ÄB vilket innebär att exempelvis kusiner inte ärver enligt svensk lag. 

 

                                                
89 Eriksson, 2008, s. 21 f. 
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I det fallet den avlidna är gift har den efterlevande maken rätt till hela arvet enligt 3 kap. 1 § 1 

st. ÄB. Efterlevande make ärver dock endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att 

egendomen inte kan testamenteras till någon. På så sätt skyddas arvet efter den först avlidna 

så att dennes arvingar i den första och andra arvsklassen, ska få del av arvet när den 

efterlevande maken avlidit, se 3 kap. 2 § 1 st. sista meningen ÄB. Efterlevande makes rätt till 

hela arvet förutsätter att det inte finns några särkullbarn. Särkullbarn till den avlidna har rätt 

att få ut sitt arv direkt, om de så önskar. Särkullbarnet kan välja att avstå från arvet, för att den 

efterlevande maken ska få sitta i orubbat bo, och har då rätt att få ut arv när den efterlevande 

maken avlidit enligt 3 kap. 9 § ÄB. Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har efterlevande make dock 

alltid rätt till genomförandet av en bodelning och en del egendom kan erhållas på detta sätt. 

Skulle efterlevande make alltså inte få del av arvet på grund av att det endast finns 

särkullbarn, som kräver ut sitt arv, kan maken få en del egendom från den avlidna genom 

bodelningen, förutsatt att den avlidna var den maken med mer egendom. Denna del ska 

motsvara minst fyra prisbasbelopp90  (prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet), har den 

efterlevande maken enskild egendom som täcker prisbasbeloppen har maken dock ingen rätt 

att få mer egendom. Efterlevande make kan också välja att var och en av makarna ska behålla 

sina andelar, vilket medför att en delning inte görs i praktiken, se 12 kap. 2 § 

äktenskapsbalken (1987:230).  

 

Finns ingen av ovanstående arvingar, eller ett testamente som förklarar den avlidnes vilja, 

tillfaller arvet den allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB. För att eventuellt undvika detta 

och upprätta ett testamente måste en person ha fyllt 18 år enligt 9 kap. 1 § ÄB. 

Testamentsfriheten är inte lika omfattande i Sverige som i andra länder, om den avlidna har 

bröstarvingar. Laglotten gör att en del av egendomen är ”märkt” för bröstarvingar och i de fall 

en avliden exempelvis har två bröstarvingar kan endast 50 % av egendomen testamenteras 

bort. En person kan alltid välja att testamentera 100 % av sin egendom, men testamentet 

kommer då troligen att jämkas av bröstarvingarna eftersom de har rätt att få ut sin laglott. 

Släktingar i andra och tredje arvsklassen har dock ingen lagstadgad rätt att gå emot ett 

testamente för att få del i arvet. Som nämndes ovan kan efterlevande make endast kräva 

egendom genom bodelning och som i vissa fall ska motsvara minst fyra prisbasbelopp. 

 

                                                
90 Prisbasbeloppet är 44 500 kr 2015. 
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4.2 Norge 

Norsk arvsrätt regleras av lov om arv m.m. LOV-1972-03-03-5 (arvelova) och är lik den 

svenska men med några få undantag, där arvsrätten går något längre än den svenska. Enligt 1 

§ arvelova är bröstarvingar först i ledet som arvingar. När det finns flera barn delas arvet lika 

emellan dem. En arvlåtare kan aldrig inskränka en bröstarvinges laglott, som motsvarar två 

tredjedelar av kvarlåtenskapen enligt 29 § arvelova. Dock kan laglotten minskas då det finns 

en begränsning på 1 miljon NOK per bröstarvinge, överstiger laglotten denna summa behövs 

endast kvarlåtenskap motsvarande 1 miljon NOK ges. I de fall det inte finns några 

bröstarvingar har den avlidnes föräldrar rätt till arvet som då delas lika enligt 2 § arvelova. Är 

någon av föräldrarna avliden ärver dennes avkomlingar, vilket är syskon (och syskons 

avkomlingar) till den avlidna. Om det inte finns några syskon, eller syskons avkomlingar, får 

den levande föräldern hela arvet.  

 

Finns varken bröstarvingar, föräldrar eller syskon i livet går arvet till mor- och farföräldrar 

enligt 3 § arvelova. När någon av mor- eller farföräldern är avliden går arvet över på deras 

barn, mostrar, fastrar, farbröder eller morbröder till den avlidna, och om de är avlidna går 

turen över på deras barn, vilket är den avlidnas kusiner. Mer avlägsna släktingar än så har 

ingen arvsrätt.  

 

När en efterlevande make finns, ser situationen lite annorlunda ut. Bröstarvingars arvsrätt kan 

då bli inskränkt. Enligt 6 § arvelova har efterlevande make rätt till en fjärdedel av arvet som 

ska motsvara minst 4 grundbelopp91. När det inte finns några bröstarvingar men annan nära 

släkt som föräldrar eller syskon har efterlevande make rätt till hälften av arvet, som då ska 

motsvara minst 6 grundbelopp, enligt samma lagrum som ovan. När det endast finns mer 

avlägsen släkt, eller ingen alls, ärver efterlevande make hela kvarlåtenskapen, enligt 6 § 2 st. 

arvelova. Efterlevande make ärver alltid med full äganderätt. 

 

En person som har fyllt 18 år kan upprätta ett testamente enligt 48 § 1 st. arvelova. Även här 

är den norska lagen lik den svenska. Eftersom laglott är tvingande regler går dessa inte att 

avtala bort genom ett testamente, och det finns heller ingen lagregel som säger att ett 

testamente ska gå före de tvingande reglerna. I de fall det inte finns någon arvinge går arvet 

till den norska staten enligt 46 § arvelova.  

                                                
91 Grunnbeløpet är 90 068 NOK 2015. 
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4.3 Storbritannien 

Om den avlidna inte var gift kommer bröstarvingarna att ärva hela egendomen, och arvet ska 

delas lika emellan dem. De har lika rätt till arvet oavsett om de är hel eller halvsyskon. 

Föräldrar och övriga släktingar har arvsrätt i de fall det inte finns någon bröstarvinge eller 

efterlevande make. Om varken bröstarvinge, make, förälder eller syskon kan ärva går 

successionsordningen vidare till övrig släkt. Till dessa räknas syskons avkomlingar, 

halvsyskon, mor- och farföräldrar, moster/faster eller morbror/farbror och även halv-

mostrar/fastrar och halv-morbröder/farbröder, alltså den avlidnes föräldrars halvsyskon. Även 

deras avkomlingar kan ärva om ingen annan släkting finns i livet. När ingen av dessa 

släktingar finns eller är i livet går arvet till den brittiska kronan.92 

 

Situationen ser däremot annorlunda ut om det finns en efterlevande make. En partner kan ärva 

om de är gifta eller har ett registrerat partnerskap, i fortsättningen menas både registrerade 

partners och makar när ordet makar eller gifta används.93 Bröstarvingar har rätt till en del av 

arvet under vissa förutsättningar när det också finns en efterlevande make. Maken har 

nämligen rätt att ärva all egendom upp till ett värde av 250 000 GBP, eventuella bröstarvingar 

får sedan dela på hälften av det resterande värdet. Om en avliden lämnar 300 000 GBP efter 

sig i arv, skulle maken först ärva kvarlåtenskap till ett värde av 250 000 GBP, resterande 50 

000 GBP kommer att delas lika mellan bröstarvingar och maken. Alltså skulle samtliga 

bröstarvingar få dela på 25 000 GBP.94 När makar äger sin bostad gemensamt och den ena 

maken avlider, tillfaller bostaden helt den efterlevande maken.95 

 

När den avlidne är gift har alltså den efterlevande maken rätt till största delen av arvet. I de 

fall det inte finns bröstarvingar till den avlidne har efterlevande make rätt till hela arvet. 

Föräldrar och andra släktingar har i princip förlorat sin rätt att ärva om den avlidna var gift. 

Detta är för att påvisa att det starkaste bandet oftast föreligger mellan den avlidna och den 

                                                
92 Burrows, 2013, s. 423. 
93 Burrows, 2013, s. 421. 
94 Burrows, 2013, s. 421 f. och Citizens Advice [https://www.citizensadvice.org.uk/relationships/death-and-

wills/who-can-inherit-if-there-is-no-will-the-rules-of-intestacy/#h-married-partners-and-civil-partners] 2015-
11-04. 

95 Burrows, 2013, s. 417 f. 
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efterlevande maken. Ett familjeband måste vara genom släktband eller äktenskap för att 

arvsrätt ska uppkomma.96  

 

Ett engelskt testamente får sin verkan när upprättaren har avlidit, och det går att ändra eller 

göra ogiltigt fram till dödsdagen.97 För att upprätta ett giltigt testamente måste personen vara 

över 18 år, eller soldat som utövar faktisk militärtjänst. Personen måste också vara medveten 

om vad testamentet kommer att få för konsekvenser, förstå sin egendoms omfattning och vad 

som är ens skyldigheter. En ändring i ett testamente är inte giltig exempelvis när en sjuk 

person inte minns sina släktingar på dödsbädden och då utesluter dem ur testamentet.98  

 

Enligt Wills Act 1837 section 3 får en person testamentera all sin egendom valfritt, oavsett 

om personen är gift eller har barn. Det finns dock undantag i Inheritance (Provision for 

Family and Dependants) Act 1975 (Inheritance Act) som innebär att en part kan gå till 

domstol och klandra ett testamente för att få viss del av arvet oavsett vad som står i 

testamentet. För att lagen ska vara tillämplig måste den avlidna haft sitt domicil i England 

eller Wales, och det är en efterlevande make, fördetta make som inte är omgift, en person som 

levt med den avlidna i ett äktenskapsliknande förhållande i mer än två år i direkt anknytning 

till personens död, bröstarvinge, någon som har behandlats som ett barn i familjen av den 

avlidna eller någon som har varit ekonomiskt beroende av den avlidne som kan påkalla denna 

jämkning enligt section 1(1) Inheritance Act.  

 

En efterlevande make måste bevisa att det förelåg ett äktenskap med den avlidne. Domstolen 

kommer sedan att se till en mängd omständigheter som den efterlevandes ålder, längden på 

äktenskapet, hur den efterlevande har bidragit till hushållet och enligt section 3(2) Inheritance 

Act ska de jämföra hur makens ställning hade varit vid en skilsmässa.99 En person som är 

skild från den avlidna har svårt att få del i arvet, då den ekonomiska relationen anses utredd i 

och med skilsmässan, men möjligheten finns.100 En bröstarvinge kan troligen endast få del av 

arvet om personen fortfarande är ett barn och den avlidna hade en ekonomisk skyldighet 

gentemot barnet. Ett vuxet barn måste visa på speciella omständigheter, som att heltidsstudier 

inte är avklarade eller att det exempelvis föreligger ett funktionshinder så att personen inte 

                                                
96 Douglas, 2001, s. 193 f. 
97 Burrows, 2013, s. 426. 
98 Burrows, 2013, s. 436. 
99 Burrows, 2013, s. 472. 
100 Douglas, 2001, s. 195. 
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kan försörja sig själv enligt section 3(1)(d) Inheritance Act. Det kan också föreligga en 

moralisk skyldighet mellan en avliden förälder och dess bröstarvinge. Exempelvis att barnet 

har utfört arbete åt föräldern men inte fick betalt, eller att båda föräldrarna nu är döda och 

barnet förväntade sig en del av arvet från den först avlidna föräldern. Den engelska praxisen 

kring detta har inte varit konsekvent och den är ibland mer generös än vad lagen kan tyckas 

ge utrymme för enligt Burrows.101 

 

4.4 USA 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av samtliga delstaters arvsrätt, där vissa specifika 

delstater utpekas då de har speciella arvslagar. Bröstarvingar anses i de flesta delstater vara de 

som har bäst rätt till arvet när en efterlevande make inte finns. Laglottsskydd för bröstarvingar 

är inte totalt främmande inom amerikansk arvsrätt, vilket är lätt att tro. Delstaten Louisiana 

var tidigare den enda med laglottsskydd för bröstarvingar, men valde att röra sig mer mot den 

amerikanska modellen med större testamentsfrihet år 1996. Idag finns endast laglottsskydd i 

Louisiana för bröstarvingar under 23 år och för de som permanent, av olika anledningar, inte 

kan ta hand om sig själva eller sin egendom. Skyddet har därmed ändrats från att garantera 

alla barn en del av arvet till att numera endast vara till syfte att livnära bröstarvingar som kan 

bli en ekonomisk börda för den amerikanska staten.102 

 

Finns det inga bröstarvingar ärver övrig släkt. Först och främst ärver föräldrar, men i sex 

delstater delas arvet direkt mellan föräldrar och syskon.103 Finns det inga föräldrar i livet går 

arvet helt till syskonen. Far- och morföräldrar, mostrar/fastrar, morbröder/farbröder och 

kusiner ingår i nästa arvsklass. Skulle ingen av dessa släktingar finnas i livet går arvet till mer 

avlägsna släktingar i de flesta delstater. Oftast hittas alltid någon, men skulle så inte vara 

fallet går arvet till den amerikanska staten, men det är ytterst ovanligt.104 

 

När en efterlevande make finns ser situationen något annorlunda ut. I de fall den efterlevande 

maken också är förälder till bröstarvingar efter den avlidna, har den efterlevande ofta rätt till 

hela arvet. Detta har motiverats av att det finns en vilja att undvika onödiga kostnader då 

minderåriga barn kräver förmyndare eller liknande som kan förvalta egendomen tills barnet 
                                                
101 Burrows, 2013, s. 474. 
102 Scalise, 2006, s. 112 f. 
103 Dessa sex delstater är Indiana, Mississippi, Missouri, Texas, Illinois och Louisiana enligt Reid m.fl., 2015, 

fotnot 87-88. 
104 Reid m.fl., 2015, s. 414 ff. 
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blir myndigt. På så sätt kommer barnen i framtiden att få del av arvet när den andra föräldern 

avlider. När eventuella bröstarvingar inte är barn till den efterlevande maken blir situationen 

en annan. Den efterlevande makens rätt till arv minskar då till ungefär hälften av egendomen, 

som då istället går till bröstarvingarna.105 

 

En efterlevande make har arvsrätt och numera finns ofta en skyddad del av arvet som ska gå 

till den efterlevande maken. I många delstater har den efterlevande maken rätt till egendom 

till ett värde av minst 50 000 USD. Dock har det upptäckts att ett arv bli moraliskt felaktigt då 

en person som varit gift med sin make i några veckor kan ärva lika mycket som en person 

som varit gift med sin make i flera tiotals år. Därför har vissa delstater valt att lägga till en 

andel som räknas i procent. Förutom minimibeloppet kan en efterlevande make då också få ett 

större arv genom att andelen beräknas i procent baserat på hur långt äktenskapet var, där arvet 

kan motsvara allt ifrån 3 procent upp till 50 procent av egendomen. Egendomen som då ärvs 

är av den så kallade ”augmented estate”, vilket i princip omfattar makarnas samägda egendom 

(och också inkluderar en persons försäkring, livränta och pensionssparande). Dessa 

skyddsregler för efterlevande makar har införts för att undersökningar visar på att makar 

oftast vill att deras efterlevande make ska få största delen av arvet, och även ibland hela. Även 

undersökningar av amerikanska testamenten visar på samma slutsats.106  

 

Ett testamente som strider mot ovan beskrivna regler godkänns vanligen, så länge som det 

inte misstänks ligga något suspekt eller felaktigt bakom upprättandet av testamentet. Vid 

misstanke om ett falskt testamente ligger bevisbördan på den parten som vill påstå att 

testamentet är äkta.107 En individ har i princip full testamentsfrihet och kan välja vem som ska 

ärva vad, oavsett deras släktband. Många har förespråkat att bröstarvingar ska skyddas, men 

trots detta är USA fortfarande ett av de länder i världen som har den mest långtgående 

testamentsfriheten.108  

 

Tidigare var domstolarna i USA hårda på att inte godkänna testamenten som inte uppfyllde 

formkraven fullt ut men nu har domstolarna i vissa delstater fått en makt att ge testamenten 

dispens, och godkänna dem även om något i processen att göra testamentet giltigt har missats. 

Det beskrivs som ”harmlöst fel” och kan exempelvis vara när det saknas en underskrift av ett 
                                                
105 Scalise, 2006, s. 109 f. 
106 Scalise, 2006, s. 106 f. 
107 Scalise, 2006, s. 110. 
108 Scalise, 2006, s. 112. 
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andra vittne, men underskrift från det första vittnet och en notarie finns på testamentet. Något 

som domstolarna inte kompromissar om är en underskrift från testatorn, som alltid måste 

finnas. Underskriften ska finnas på alla sidor av testamentet, då det visar på den avlidnes vilja 

och minskar risken drastiskt för att testamentet är falskt.109 Under de senaste 20 åren har 

lagstiftningen i drygt en fjärdedel av delstaterna gått så långt som att godkänna så kallade 

”negativa testamenten”, vilket godkänner testamenten med utfästelser som specifikt utpekar 

vem som inte ska få del av arvet. Vissa delstater har infört att för ett negativt testamente ska 

kunna godkännas måste det finnas en annan arvinge som kan ta emot arvet.110 

 

4.5 Danmark 

Inom dansk arvsrätt är det Lov nr. 515 af 6 juni 2007 (arvelov) som tillämpas. Enligt dess 1 § 

är bröstarvingar de närmsta arvingarna. Bröstarvingar har rätt till en laglott vilket är en 

fjärdedel av deras arvslott, likt reglerna i Norge kan dock arvlåtaren begränsa denna lott till 1 

miljon DKK genom ett testamente, se 5 § arvelov. När arvlåtaren inte har några bröstarvingar 

är det föräldrarna som får dela lika på kvarlåtenskapen enligt 2 § arvelov. I de fall någon av 

föräldrarna är avlidna träder den avlidnes syskon och dess avkomlingar in som arvingar, 

enligt 2 § 2 st. arvelov. Näst på tur i successionsordningen är mor- och farföräldrar som ärver 

om det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar efter den avlidne, 

enligt 3 § arvelov. Sist på tur i ordningen står mor- och farföräldrars barn, alltså syskon till 

den avlidnes föräldrar, se 3 § 2 st. arvelov. I de fall det inte finns någon arvinge tillfaller arvet 

den danska staten enligt 95 § 1 st. arvelov. Successionsordningen ser alltså likadan ut som den 

svenska. 

 

Dessa regler ändras däremot om det finns en efterlevande make. När det finns bröstarvingar 

efter den avlidne, delar dessa och maken på arvet. Det betyder att en efterlevande make har 

rätt till hälften av kvarlåtenskapen. I de fall arvlåtaren inte lämnar några bröstarvingar efter 

sig har maken rätt till hela arvet enligt 9 § arvelov. Även en efterlevande make har en skyddad 

laglott som också motsvarar en fjärdedel av arvslotten, se 10 § arvelov.  

 

Den som har fyllt 18 år, eller ingått äktenskap, kan upprätta ett testamente enligt 62 § arvelov. 

Som i de flesta europeiska länder kan inte en person göra sina bröstarvingar arvlösa eftersom 

                                                
109 Scalise, 2006, s. 110 ff. 
110 Scalise, 2006, s. 113. 
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laglottsreglerna finns, oavsett vad som står i ett testamente, enligt 50 § arvelov. Resten av 

egendomen kan testamenteras fritt på samma sätt som i svensk lag. 

 

4.6 Tyskland 

Tysk arvsrätt har arvsklasser likt den svenska. Enligt section 1924 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB)111 består den första arvsklassen av bröstarvingar, som alltså anses vara de närmsta 

arvingarna och först och främst har rätt att göra anspråk på arvet. Laglottsskydd för 

bröstarvingar finns och är stadgat i section 2303 1 st. BGB. Laglotten motsvarar hälften av 

arvet som en arvinge är berättigad till enligt lag, alltså hälften av en arvslott. Skyddet anses 

vara en fordran vilket innebär att en bröstarvinge måste göra sin laglott gällande gentemot 

övriga arvingar om den har blivit inskränkt, enligt 2305 BGB.  

 

I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon samt syskons avkomlingar, som har rätt till 

arvet om det inte finns några bröstarvingar, enligt section 1925 BGB. Om det inte finns några 

bröstarvingar och föräldrarna har blivit uteslutna från arv genom ett testamente har även de ett 

laglottsskydd. Laglotten gör att de kan göra anspråk på hälften av sin arvslott enligt section 

2303 2 st. BGB. I den tredje arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt faster/moster och 

farbror/morbror enligt section 1926 BGB. I de fall en mor- eller farförälder är avliden går 

arvet till dess barn, och i de fall det inte finns några barn går arvet till den andra mor- eller 

farföräldern. I den fjärde arvsklassen ingår gammelmor- och gammelfarföräldrar enligt 

section 1928 BGB, men finns endast mer avlägsna släktingar kan även de anses vara arvingar 

enligt section 1929 BGB. Om det finns en levande släkting i någon föregående arvsklass, är 

det den personen arvet ska gå till enligt section 1930 BGB. Arvet kan inte gå vidare till nästa 

arvsklass förrän den föregående är helt uttömd. 

 

När det finns en efterlevande make ser situationen lite annorlunda ut. En efterlevande make i 

Tyskland får en del av arvet utifrån arvsrätten och ytterligare en del utifrån familjerätten om 

de ingick äktenskap i Tyskland, vilket då innebär att makarna lever i s.k. 

Zugewinngemeinschaft och deras egendom är giftorättsgods. När det finns bröstarvingar och 

en efterlevande make, har maken rätt till en fjärdedel av arvet från arvsrätten enligt section 

1931 BGB. De har också rätt till ytterligare en fjärdedel om de levde i 

                                                
111 Engelsk översättning av BGB hittas på [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/] 2015-11-20. 
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Zugewinngemeinschaft.112 I ett sådant fall går hälften av kvarlåtenskapen till barnen och den 

andra halvan till efterlevande make. När det inte finns några bröstarvingar, men släktingar i 

den andra arvsklassen eller mor- och farföräldrar har efterlevande make rätt till hälften av 

kvarlåtenskapen enligt section 1931 BGB, och ytterligare en fjärdedel om de levde i 

Zugewinngemeinschaft. Det innebär att tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen går till den 

efterlevande maken, och resterande till släktingar. Om en del av arvet skulle gå till en 

faster/moster eller farbror/morbror enligt lag ska den delen gå till efterlevande make istället. 

När första och andra arvsklassen är uttömd och det inte finns några mor- eller farföräldrar 

som kan ärva, går alltså hela arvet till den efterlevande maken enligt section 1931 BGB. Även 

efterlevande make har ett laglottsskydd ifall de skulle bli uteslutna från arv genom ett 

testamente, och den avlidna inte har några bröstarvingar, enligt section 2303 2 st. BGB. De 

har då rätt att kräva hälften av sin arvslott. 

 

I Tyskland ses en arvinge som den avlidnes efterträdare och av den anledningen ärvs både 

tillgångar och skulder enligt section 1967 BGB. Arv av skulder blir ett problem först när 

skulderna överstiger tillgångarna. Då kan en arvinge välja att avstå arvet om det inte finns 

möjlighet att betala skulden enligt section 1990 BGB. Det görs genom att inge en förklaring 

till den ansvariga tyska domstolen. Avståendet måste inkomma till domstolen senast sex 

veckor efter att arvingen tagit del av arvet, eller sex månader om testatorn endast haft sin 

hemvist utomlands eller om arvingen var bosatt utomlands vid början av tidsfristen.113 

 

4.7 Finland 
Ärvdabalken 5.2.1965/40 (ärvdabalken) är den finska arvslagen. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken 

är bröstarvingar närmsta arvingen. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, som motsvarar 

hälften av deras arvslott, även om annat står i ett testamente se 7 kap. 1-2 §§ samt 7 kap. 5 § 

ärvdabalken. I de fall det inte finns någon bröstarvinge är det den avlidnes föräldrar som har 

arvsrätt enligt 2 kap. 2 § ärvdabalken. Om någon av föräldrarna är avliden träder syskon till 

den bortgångne in istället, och även syskonbarn om syskonet är avlidet. Den levande föräldern 

får hela arvet om det inte finns några syskon eller syskonbarn. Sist i ordningen av arvingar 

                                                
112 Tyska Ambassaden Stockholm 

[http://www.stockholm.diplo.de/contentblob/1798682/Daten/4716808/download_MB__Tysk_arvsrtt__anska
n_om_tyskt_arvsintyg.pdf] 2015-11-10.  

113Tyska Ambassaden Stockholm 
[http://www.stockholm.diplo.de/contentblob/2134572/Daten/5731648/download_MB__Erbausschlagung_sv.
pdf] 2015-11-11. 
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kommer mor- och farföräldrar samt deras bröstarvingar, se 2 kap. 3 § ärvdabalken. När det 

inte finns några av nämnda arvingar tillfaller arvet staten enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken. 

 

I de fall den avlidna efterlämnar sig en make har denne rätt till hela arvet om det inte finns 

bröstarvingar. Om den först avlidna personens föräldrar eller syskon finns i livet när den 

efterlevande maken avlider har de rätt till efterarv som motsvarar halva boet, se 3 kap. 1 § 

ärvdabalken. När det finns bröstarvingar efter den avlidne kan ändå efterlevande make ha rätt 

att behålla all kvarlåtenskap, och leva i s.k. oskiftat bo, så länge som bröstarvingarna inte 

kräver att få sitt arv eller annat står i ett eventuellt testamente. Dock har efterlevande make 

alltid rätt att behålla makarnas bostad, om denne inte äger något annat lämpligt boende, se 3 

kap. 1a § ärvdabalken.  

 

Testamente kan upprättas av en person som har fyllt 18 år, eller har ingått äktenskap, enligt 9 

kap. 1 § ärvdabalken. Enda gången en arvinge kan göras arvlös, och då inte heller få rätt till 

sin laglott, är om arvingen uppsåtligen djupt kränkt arvlåtaren eller dennes bröstarvinge eller 

adoptivbarn, eller om arvingen lever ett ”vanhedrande eller osedligt liv”. Arvingen kan då 

göras arvlös genom testamente om bevis för grunden finns, se 15 kap. 4 § ärvdabalken. 

 

4.8 Spanien 
Den spanska arvsrätten regleras i den spanska civilkoden, Código civil (CC), bok III.114 När 

ett testamente saknas kommer arvet att fördelas enligt lagen. I första hand ärver bröstarvingar 

enligt art. 930 CC, och om det finns flera bröstarvingar ska de dela lika på arvet enligt art. 932 

CC. Enligt art. 807-808 CC har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott som motsvarar två 

tredjedelar av en förälders egendom. Däremot så kan föräldern styra över hälften av laglotten 

genom testamente och på så sätt ge mer egendom till ett barn, och mindre till de andra. Finns 

det inga bröstarvingar går arvet vidare till den avlidnas föräldrar enligt art. 935 CC. Om 

endast en av föräldrarna är i livet, ska denne få hela arvet enligt art. 937 CC. Även föräldrarna 

har ett laglottsskydd, som gör att de har rätt till hälften av kvarlåtenskapen enligt art. 809 CC. 

I de fall det inte finns några föräldrar som kan ärva blir det istället släktingar i rakt 

uppåtstigande led, alltså mor- och farföräldrar i första hand och annars deras föräldrar, enligt 

art. 938 CC.  

 

                                                
114 Engelsk översättning hittas på [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=221319#LinkTarget_6395] 

2015-11-17. 
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Enligt art. 943 CC kommer så kallade ”collateral relatives”, att ärva om inga andra släktingar 

finns i livet. Colletral betyder ”sido-släkting” och är släktingar som en person inte härstammar 

ifrån, alltså bland annat syskon, syskons avkomlingar, föräldrars syskon och kusiner. Bland 

dessa släktingar har den avlidnes syskon och dess avkomlingar företräde enligt art. 946 CC. 

Om det finns både hel- och halvsyskon ska helsyskonen ärva dubbelt så mycket, se art. 949 

CC, annars ska arvet delas lika emellan syskonen enligt art. 947 CC. Finns det heller inga 

syskon ska övrig släkt ärva, där personen som har det närmsta släktskapet ärver, se art. 954 

CC. Finns det ingen arvinge går kvarlåtenskapen till den spanska staten enligt art. 956 CC. 

 

I art. 943 CC nämns även efterlevande make. Denne är alltså i samma arvsklass som sido-

släktingar och ärver alltså efter bröstarvingar, föräldrar och mor- och farföräldrar. Däremot 

går en efterlevande make här före övriga släktingar och får hela arvet enligt art. 944 CC. En 

efterlevande make har rätt till del av arvet även annars, men då endast med fri förfoganderätt. 

När det finns bröstarvingar ärver efterlevande make en tredjedel av arvet enligt art. 834 CC. 

Finns det inga bröstarvingar, men föräldrar, kommer efterlevande make att ärva hälften av 

kvarlåtenskapen, och om även föräldrarna är avlidna kommer två tredjedelar att ärvas med fri 

förfoganderätt enligt art. 837 CC. Dessutom förändras storleken på föräldrarnas laglott när det 

finns en efterlevande make, och då till att motsvara en tredjedel av kvarlåtenskapen enligt art. 

809 CC. 

 

Ett testamente kan såklart upprättas för att åstadkomma annan fördelning av arv. Om en 

person inte har några arvingar som har rätt till laglotter, kan testatorn disponera sitt arv helt 

fritt till vemsomhelst som kan ta emot ett arv, enligt art. 763 CC. Som nämnts tidigare har 

bröstarvingar, och även föräldrar i vissa situationer, ett laglottsskydd. Övrig del kan en person 

fritt testamentera. Om ett testamente kränker en laglott kan arvingen begära jämkning av 

testamentet, se art. 815 och 817 CC. Även efterlevande make kan begära jämkning av ett 

testamente, då denne har rätt till minst en tredjedel av arvet enligt art. 834 CC. Om maken 

konkurrerar med bröstarvingar ska bröstarvingarna utge en del av sitt arv så att efterlevande 

make får ut sin andel enligt art. 840 CC. 

 

Enligt spansk arvslag så inkluderas all egendom samt rättigheter och skyldigheter som den 

avlidna hade, om de inte automatiskt upphävs på grund av dödsfallet, se art. 659 CC. Detta 

innebär att även skulder ärvs när ett arv fördelas efter spansk arvslag. Skulderna ska delas ut 

till arvingarna proportionerligt mot deras arvslotter enligt art. 891 CC. 
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4.9 Skillnader mot den svenska arvsrätten 
Laglottsregler finns i de flesta ovanstående länder, men inte i England eller USA. Gällande 

Norge ska man vara uppmärksam på att kusiner har rätt till arv om de är enda släktingar i livet 

och att arv för efterlevande make är beroende av vilken arvsklass övriga arvingar är från. 

Dansk och finsk arvslag är lik den svenska då bland annat successionsordningen ser likadan 

ut. Däremot har även efterlevande make ett laglottsskydd i Danmark, som är lika stort som för 

bröstarvingar.  

 

I England finns som sagt inget laglottsskydd och den efterlevande maken är den som ärver 

största delen. Bröstarvingar till en svensk medborgare med hemvist i England ärver alltså inte 

i närheten av lika mycket om engelska arvsregler tillämpas på arvet istället för svenska. En 

förälder kan enligt engelsk rätt även i denna situation välja att göra sina barn helt arvlösa. I 

USA finns inte heller något laglottsskydd för bröstarvingar, däremot finns ett svagt skydd för 

efterlevande make. Det råder dessutom full testamentsfrihet, likt England, vilket betyder att 

bröstarvingar även här kan bli helt utan arv. Men när det inte finns ett testamente och 

situationen rör ett gift par med gemensamma barn, då arvet kommer gå till den efterlevande 

maken för att denne ska förvalta arvet åt barnen tills även den efterlevande avlider, är det 

däremot inte så stor skillnad jämfört med om svenska lagar hade tillämpats.   

 

I Tyskland är den stora skillnaden att även skulder ärvs. En arvinge måste frånsäga sig arvet 

till tysk domstol, om personen inte har möjlighet att betala. Ett arv av en skuld är något som 

kan komma som en chock för en svensk medborgare, och kanske är något som det finns 

möjlighet till att betala men är inte en rolig utgift. Successionsordningen är lik den svenska till 

en början, men sträcker sig långt i släktleden om det är de enda släktingarna. Det finns även 

laglottsregler för både bröstarvingar och efterlevande make, men laglotten ses som en fordran 

som måste göras gällande mot övriga arvingar om den har blivit inskränkt. 

 

Spansk arvsrätt är annorlunda mot den svenska på flera sätt. Successionsordningen sträcker 

sig längre och det har betydelse om dina syskon är halv- eller helsyskon. Dessutom har 

bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make ett skydd och rätt att få ut en del av arvet, 

beroende på situationen. Successionsordningen ser också annorlunda ut och det är något 

uppseendeväckande att det görs skillnad på ”collateral relatives” och släktingar som den 

avlidna härstammar ifrån. Skulder kan även ärvas. 
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Den största skillnaden mellan svenska arvsregler och de utländska är att Sverige tillämpar 

efterarv och att situationen blir annorlunda när särkullbarn finns. I Sverige är efterlevande 

make endast garanterad att sitta i orubbat bo om det inte finns särkullbarn till den avlidna, 

eller inga bröstarvingar alls. Särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt om de önskar, men 

kan även välja att vänta och då få ut arvet när den efterlevande maken har avlidit. 

Gemensamma barn får aldrig ut sitt arv när den första maken avlider, utan måste vänta till 

båda makarna har avlidit och ett efterarv från den först avlidna delas då ut tillsammans med 

arvet från den senast avlidna. Vad jag förstår är Sverige unikt som tillämpar detta. Efterarv är 

kanske något som få svenska medborgare vet hur det fungerar, men jag tror att många vet att 

efterlevande makar ofta ärver sin andre hälft när denne gått bort. 

 

På grund av arvsförordningen måste nu svenska medborgare vara uppmärksamma på hur 

arvsreglerna ser ut om de väljer att flytta till ett nytt land. De måste uppmärksamma om lagen 

är något som de önskar tillämpa på sina arv, eller om de vill göra ett lagval och på så sätt göra 

den svenska lagen tillämplig. Konsekvenserna kan bli stora utan lagval, speciellt om en 

svensk medborgare flyttar till England eller USA där skyddet för bröstarvingar inte är i 

närheten av lika omfattande som i svensk lag. Arvsförordningen kräver att medborgare i 

medlemsstaterna, och de som flyttar till en medlemsstat, har juridisk kännedom om de olika 

arvsreglerna, åtminstone till så stor del att de kan göra ett val om vilket lands lag som är mest 

fördelaktig för dem själva. Arvsförordningen ställer på detta sätt krav på medborgarna att ha 

kunskap inom ett område som kräver utbildning för att förstå eller åtminstone ett krav på att ta 

hjälp av en jurist eller advokat för att reda ut vad som gäller i den specifika situationen. 

Genom arvsförordningen har ett försök gjorts att förenkla arvslagarna i ett internationellt 

perspektiv, men kan ha komplicerat området ytterligare då det nu krävs att medborgare har 

kännedom om denna förändring för att inte stora konsekvenser ska uppstå.  

 
5 Familjerättsliga exempel 
För att nu konkretisera all denna information som har beskrivits kommer här tre exempel. 

Dessa situationer handlar om tre olika svenska medborgare, där hemvistet inte är självklart. 

Hur ska bedömningen göras, och var ska de avlidna anses ha haft sin hemvist? Enligt vilket 

lands lag ska deras arv fördelas? 
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5.1 Tyskland eller Sverige? 
Henrik är svensk medborgare och gift med Emily som är engelsk medborgare. De har sin 

gemensamma bostad i München sedan fem år tillbaka och det är även där deras barn har sin 

skolgång. Henrik har fortsatt vara anställd på sitt jobb i Sverige sedan de flyttade och han har 

alltså alltid pendlat mellan Sverige och Tyskland. På grund av sitt jobb har han därför en 

lägenhet i Stockholm eftersom han spenderar mycket tid i Sverige. Henrik åker hem till sin 

familj i Tyskland varje helg, och spenderar vardagarna i Sverige. Emily bor på heltid i 

München och arbetar i staden, det är därför ostridigt att hennes och barnens hemvist är i 

Tyskland. 

 

Henrik avlider den 1 september 2015 och frågan uppkommer vilken lag som ska tillämpas på 

arvet. Tyvärr finns inget testamente med lagval, så frågan är var Henrik ska anses haft sin 

hemvist? Som tidigare nämnts uppkommer inte hemvist när det handlar om tidsbegränsade 

vistelser. Frågan är om Henriks hemvist i Sverige någonsin bröts och flyttades över till 

Tyskland? Hans resor till sin familj i München är visserligen korta, men återkommande. I ett 

sådant här fall måste samtliga omständigheter beaktas. All Henriks egendom finns i Tyskland, 

hans familj och flera vänner finns även i landet. Men mer tid spenderades i Sverige då hans 

anställning är i Stockholm och han är även svensk medborgare.  

 

Regelmässigt har familjemedlemmar hemvist i samma land, men det är inte en självklarhet. 

Var familjen bor är ett starkt tecken på att hemvist föreligger i det landet för alla 

familjemedlemmar, men det kan inte ensamt vara ett skäl för att hemvisten föreligger i det 

aktuella landet. Att ha en bostad i ett land är ett starkt indicium på att hemvist föreligger där, 

men är heller inte ett krav för att hemvist ska föreligga. Enligt Örtenhed nämns inte 

bostadssituationen lika ofta som andra faktorer i praxis, vilket kan tyda på att det inte är lika 

viktigt som andra omständigheter. Var en person är anställd kan ha betydelse men är inte 

ensamt avgörande.115  

 

Något som kan diskuteras är om fler hemvist kan uppkomma? Troligen kan en person som 

exempelvis är bosatt i två länder, spenderar ungefär lika mycket tid i varje och regelbundet 

återvänder till de båda länderna, anses ha dubbelt hemvist. Men om en person anses ha 

                                                
115 Örtenhed, 2006, s. 190 f. 
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hemvist i två länder måste ändå en bedömning göras om till vilket land det föreligger starkast 

anknytning för att kunna bestämma vilket lands rättsordning som ska tillämpas.116 

 

5.1.1 Bedömning och analys av situationen 
Detta är minst sagt en komplicerad situation som tyvärr inte har ett självklart svar. Jag kan 

dock tänka mig att Henriks hemvist ska bedömas föreligga i Tyskland och att hemvisten i 

Sverige bröts när familjen flyttade till den nya bostaden i München. De två faktorerna som 

skulle kunna säga emot detta är att hans anställning föreligger i Sverige samt att han har en 

övernattningslägenhet där. Medborgarskapet har såklart betydelse, som förklarats tidigare, 

men kan inte ensamt vara bestämmande. Då skulle en tillämpning av nationalitetsprincipen 

ligga närmre till hands. Eftersom hemvistprincipen ska tillämpas i dessa frågor kan det vara 

just situationer likt denna EU vill förändra utgången av.  

 

Hade nationalitetsprincipen varit tillämplig hade svenska arvslagar varit tillämpningsbara i 

Henriks fall. En sådan utgång skulle kunna anses som felaktig då Henrik troligen själv ansåg 

sig ha sitt hemvist i Tyskland och han hade en vilja att kvarstanna där. Det är där hans familj, 

egendom och vänner finns. Att han arbetar i Sverige har troligen inget med hans anknytning 

till landet i sig att göra egentligen. Det kan ha varit mer ekonomiskt fördelaktigt att arbeta i 

Sverige, och att det var enda anledningen till att han behöll jobbet. Det kan också möjligen 

vara svårt att få ett jobb i exempelvis München inom en specifik bransch, och han har därför 

kanske inte fått ett jobb i Tyskland. Jag skulle vilja säga att Henriks hemvist förelåg i 

Tyskland på grund av att hans sociala liv, familj och tillgångar finns i landet. Det känns mer 

naturligt att hemvist föreligger i landet där familjen finns, än ett land där medborgarskap och 

en anställning finns. En fördel hade varit om Henrik hade erhållit ett tyskt medborgarskap, det 

hade gjort hans vilja tydligare. Henriks hemvist förelåg i Tyskland och hans arv ska fördelas 

efter tyska arvslagar enligt art. 21.1 arvsförordningen.  

 

Bröstarvingarna är arvtagare tillsammans med den efterlevande makan. Eftersom det inte 

finns något testamente efter Henrik ska arvet fördelas helt efter lagen. Emily har rätt till en 

fjärdedel av arvet genom arvsrätten och om de ingick äktenskap i Tyskland har hon rätt till 

ytterligare en fjärdedel. Emily skulle alltså i sådana fall ärva hälften av kvarlåtenskapen och 

bröstarvingarna skulle ärva andra halvan. Troligen kommer Emily då att få förfoganderätt 

                                                
116 Örtenhed, 2006, s. 248 f. 
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över hela arvet då bröstarvingarna är minderåriga. Dock har de då rätt att få ut arvet när de 

blir myndiga.  

 

Om Henrik inte hade haft några bröstarvingar skulle Emilys andel öka beroende på vilka 

andra arvingar som är i livet. Hade Henriks föräldrar varit de andra arvingarna skulle Emily 

ha rätt till hälften av arvet genom arvsrätten och ytterligare en fjärdedel från de 

familjerättsliga reglerna, resten skulle gå till föräldrarna. I detta avseende skiljer sig alltså de 

tyska reglerna avsevärt från de svenska eftersom efterlevande make i Sverige ärver hela 

kvarlåtenskapen om det inte finns några bröstarvingar. När det endast finns gemensamma 

barn ärver också en efterlevande make hela kvarlåtenskapen, dock med fri förfoganderätt. 

Barnen skulle ha rätt till efterarv i Sverige av hela arvet vilket de då inte har i Tyskland 

eftersom det är den efterlevande maken som är arvinge för sin halva. En annan väsentlig 

skillnad är att arvingar inte bara ärver en persons tillgångar utan också skulder. Skulle Henrik 

alltså ha större skulder än tillgångar skulle arvingarna bli ansvariga för detta i förhållande till 

hur stor andel deras arv består av.  

 

Att tysk lag blir tillämplig kan alltså betyda att Henriks arv består av endast skulder. För 

svenska medborgare är det främmande att ett arv består av ett minusbelopp och inte 

tillgångar. Det är just konsekvenser likt detta som är viktigt att uppmärksamma i och med den 

nya arvsförordningen. Om Henriks arvingar ärver skulder skulle de enligt svensk lag inte ha 

fått något arv då tillgångarna inte hade räckt till. Enligt den tyska lagen får arvingarna en 

börda, som de kanske kan avsäga sig ifrån vilket är förklarat tidigare i examensarbetet, men 

vilket inte är självklart. Även lägenheten i Sverige ska ärvas enligt tyska arvslagar. Gällande 

Henriks arv anser jag att en tillämpning av hemvistprincipen får en logisk utgång. Emily och 

barnen delar lika på arvet, och barnen får då del av arvet när de blir myndiga. De hade kunnat 

få ut ett större arv efter sin pappa, men då inte förrän även Emily har avlidit. 

 

5.2 Spanien eller Sverige? 
Agda och Emil är pensionärer och svenska medborgare. De har alltid haft sin hemvist i 

Sverige, och har även alla sina tillgångar och gemensamma barn i landet. För lite mer än tre år 

sedan insåg de att ännu en vinter i kalla och mörka Norden inte är något som kändes speciellt 

roande. Därför köpte de en lägenhet på Mallorca där de spenderar vinterhalvåret. Agda och 

Emil är måna om sin familj och vill därför endast spendera tid på Mallorca när det är som 

kallast i Sverige, därför spenderar de oktober-april i Spanien och resterande 5 månader av året 
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i Sverige. Större delen av parets tillgångar finns kvar i Sverige, och de har valt att köpa allting 

nytt som de behöver i Spanien. Den 20 september 2015, veckan innan flyget tillbaka till 

Mallorca avgår för att spendera deras fjärde vinter utomlands, avlider Agda. Hon har inget 

testamente, som då skulle kunna innehålla ett lagval. Agdas hemvistlands lag är därför den 

tillämpningsbara.  

 

Agda och hennes man var boende i Spanien ena halvan av året, dock har de inte spenderat 

mer än tre vintrar där. Enligt Örtenhed kan tiden ibland beaktas och det är troligt att en person 

som har varit boende i Sverige under ett års tid, och har för avsikt att stanna här, anses ha 

hemvist i Sverige. Det är inte alltid fallet, utan samtliga omständigheter måste dock 

bedömas.117 Eftersom Agda och Emil köpte lägenheten för tre år sedan har de spenderat totalt 

21 månader i Spanien. Dock är lägenheten i princip den enda anknytningen de har till 

Spanien. Men eftersom paret har bott där tre vintrar har de såklart lärt känna staden, fått en del 

vänner och skapat sig ett liv på Mallorca. När en person har hemvist i sitt 

medborgarskapsland, men spenderar tidsbegränsade perioder utomlands bryts sällan 

hemvistet från medborgarskapslandet. Eftersom Agda och Emil alltid spenderar 

tidsbegränsade perioder på Mallorca kan det diskuteras om deras hemvist i Sverige aldrig har 

brutits. Däremot rör det snarare situationer där personer är gästforskare eller är utsända till ett 

annat land för att genomföra en viss uppgift. Om en sådan situation ändras och personen blir 

mer långvarig i landet kommer hemvistet troligen övergå till det nya landet.118 Detta är dock 

inte en sådan situation och Agdas hemvist kan troligen inte anses föreligga i Sverige endast av 

den anledningen att vistelserna i Spanien var tidsbegränsade. 

 

Paret har stora delar av sin egendom kvar i Sverige då deras hus är värt flera miljoner samt att 

deras bohag fanns kvar i huset. Deras närmsta släkt, som bröstarvingar, är också boende i 

Sverige, vilket har viss betydelse. Även det subjektiva rekvisitet av hemvistbegreppet måste 

vara uppfyllt, vilket innebär att Agda och Emil ska ha haft en avsikt att återvända till Spanien 

varje vinter, vilket är mycket troligt att de hade.  

 
5.2.1 Bedömning och analys av situationen 

Även i detta fall rör det sig troligen om en dubbel hemvist. Agda och Emil har anknytningar 

till både Spanien och Sverige. De har bostad och ett socialt liv i båda länderna. Det som 

                                                
117 Örtenhed, 2006, s. 181. 
118  Örtenhed, 2006, s. 187.  
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skiljer är att även familj, medborgarskap och större tillgångar finns i Sverige samt att de 

spenderar en månad mer av året i Spanien. Det kan också ha funnits en tanke hos Emil och 

Agda om att kanske bosätta sig i Spanien på heltid i framtiden, eller i vart fall flera månader 

om året. Detta fall är också mycket svårt och ligger precis i gråzonen mellan en hemvist i 

Sverige respektive Spanien. Även här tror jag dock att en bedömning av att hemvist föreligger 

på Mallorca är möjlig. Det finns en stark koppling till Sverige, men samtidigt har de aktivt 

valt att flytta ifrån landet och vara bosatt i ett annat land 60 % av året.  

 

Scenarion likt dessa har ingen definitiv lösning i dagsläget som kan stödjas på rättskällor 

eftersom rättsläget är oklart på grund av att arvsförordningen inte har tillämpats i någon stor 

utsträckning än. Lösningen kommer att komma, det är bara frågan om när. I det här fallet 

skulle jag göra bedömningen att Agdas hemvist förelåg i Spanien, och även här använda mig 

av det skälet att EU aktivt har valt hemvistprincipen framför nationalitetsprincipen. Att Agda 

dessutom bodde i Spanien något större del av året samt aktivt har valt att lämna Sverige får 

mig att göra bedömningen att Spanien är det land som det föreligger starkast anknytning till. 

 

Spansk lag ska då tillämpas på Agdas arv eftersom det inte finns något testamente. Enligt 

spansk lag ärvs både skulder och tillgångar. Likt situationen med Henrik i fallet ovan kan 

alltså arvingarna få en skuld i arv istället för tillgångar beroende på hur Agdas ekonomiska 

situation ser ut. Arvingar kommer att bestå av bröstarvingar och den efterlevande maken. 

Maken har rätt till en tredjedel av arvet när det finns bröstarvingar. Två tredjedelar av arvet 

ska alltså fördelas mellan bröstarvingarna. Skillnaden mot svensk lag är att bröstarvingarna 

inte skulle få ut något arv direkt vid Agdas död eftersom de är makarnas gemensamma barn. 

Då skulle Emil nämligen få hela arvet med fri förfoganderätt och bröstarvingarna skulle få ut 

arv efter båda sina föräldrar när Emil avlidit. Men eftersom spansk lag nu ska tillämpas finns 

en risk att Emil nu måste sälja lägenheten eller huset för att kunna tillgodose bröstarvingarnas 

arvslotter. 

 

Även i detta fall får arv enligt arvsförordningen en stor konsekvens. I svensk lag skulle inte 

Emil direkt påverkas ekonomiskt av att Agda avlider. Då hade nämligen han fått behålla all 

hennes egendom som sedan hade ärvts av bröstarvingarna när även Emil är avliden. På detta 

sätt har alltså svensk arvslag ett bra skydd för gifta par med gemensamma barn, vilket inte 

återfinns i den spanska arvslagen. Däremot hade situationen blivit annorlunda enligt svensk 

lag om Agdas barn inte hade varit även Emils barn. Då hade nämligen särkullbarnen kunnat 
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kräva att få ut arvet efter sin mamma direkt och Emil kanske hade behövt agera på samma sätt 

som nu när den spanska lagen ska tillämpas. Emil måste på något sätt tillgodose 

bröstarvingarnas arvslott. Däremot hade Emil då inte varit berättigad till någon del av 

kvarlåtenskapen, förutom det han kan erhålla genom bodelning. 

 

Här är det oklart hur bedömningen ska göras eftersom Agda är boende i både Spanien och 

Sverige nästan lika stor del av året i respektive land. Är det då rätt att spansk lag ska tillämpas 

endast för att de bor i landet en månad mer per år? Eller borde kanske medborgarskapet få en 

större tyngd här och på så sätt göra svensk lag tillämplig? Jag anser dock att spansk lag ska 

tillämpas, trots konsekvenserna. Hemvistprincipen är den tillämpliga och ska därför användas 

fullt ut. Det skulle inte kännas som en korrekt tillämpning av principen om medborgarskapet 

fick avgörande tyngd. Att Agda hade hemvistanknytningar till två länder gör situationen 

komplicerad och svårbedömd. Svar på hur detta ska redas ut kommer att komma inom ett par 

år när denna problematik har uppdagats i praktiken. Enligt min bedömning kommer 

hemvisten att få störst tyngd, oavsett alla andra omständigheter så som medborgarskap. 

Problemet ligger dock i att bestämma var hemvistet faktiskt är i situationer likt denna. 

Slutsatsen gällande Agda är att spansk lag ska tillämpas på arvet eftersom hon har sin hemvist 

i landet störst del av året. I denna situation tycker jag inte att en strikt tillämpning av 

hemvistprincipen ger ett korrekt utfall. Det är möjligt att Agda och Emil anser sig ha en 

starkare koppling till Sverige, men inte en så pass stark anknytning att undantaget i 

arvsförordningens art. 21.2 blir tillämpligt. Om en blandning av principerna hade kunnat 

användas hade fler omständigheter talat för att göra svensk lag tillämplig.  

 
5.3 England, USA eller Sverige? 
Peter och Lina har inte tidigare bott tillsammans utan har haft ett långdistansförhållande med 

Peter boendes i New York och Lina i Stockholm. De är alltså amerikansk respektive svensk 

medborgare. De har bestämt sig för att flytta ihop, men vill då också flytta till ett nytt land för 

att starta sitt nya liv på ruta ett. Efter mycket övervägande bestämmer de sig för att flytta till 

London i slutet av augusti 2015 och i samband med flytten väljer paret att gifta sig. Deras 

släktingar och vänner finns kvar i deras respektive medborgarskapsländer. De köper en 

lägenhet tillsammans och på grund av att de båda har specialistkompetens inom sina 

branscher får de båda anställning i London fort. En mörk oktoberdag 2015 avlider Lina 

plötsligt. Hon har inget testamente och Peter undrar vad som nu händer med lägenheten de 

köpt tillsammans? Vilken lag ska tillämpas på arvet efter Lina? 
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Fram till början av 1900-talet ansågs en kvinna alltid ha samma hemvistland som sin make, då 

mannen sågs som den bestämmande parten för det gifta paret.119 Så är givetvis inte fallet idag. 

Amerikansk lag är därmed helt utesluten från att tillämpas på arvet efter Lina. Hade detta 

utspelat sig under tidigt 1900-tal och Peter ansågs ha kvar sin hemvist i USA skulle alltså 

amerikansk lag ha tillämpats på arvet efter Lina. 

 

Det är ostridigt att Linas hemvist har förelegat i Sverige, men eftersom hon flyttade till 

England ett par månader innan hon avled är det inte lika självklart. Oftast krävs det en längre 

tids stadigvarande vistelse på en ny ort för att hemvist ska anses uppkomma. Enligt Bogdan 

kan en person anses ha hemvist i ett nytt land redan från start i vissa situationer, vilket har 

redovisats för ovan. Exempelvis då en person flyttar till ett annat land för att gifta sig med en 

person som är stadigvarande boende i landet. Om en person flyttar till sin nya make anses det 

föreligga en så stark anledning till att kvarstanna i landet. I detta fall är dock varken Lina eller 

Peter stadigvarande i England sedan tidigare. Om en person är främmande för ett lands 

civilisation, samhällets värderingar eller rättsordning ska det landets lagar användas med 

försiktighet, och IP-rättsligt hemvist kanske inte ska anses föreligga i många fall.120  

 

Svensk domstol har ibland bedömt om personen har integreras i landets samhälle, om 

personen har vant sig vid de nya förhållandena och därför också kan anses ha sitt hemvist i 

landet. I NJA 1995 s. 238, som i och för sig rör ett äktenskapsmål, hade personen varit bosatt i 

Sverige under två år och då ansetts hunnit anpassa sig till det svenska samhället. Personen 

kom ifrån Kroatien under tidigt 1990-tal, vilket kanske skiljde sig från det dåvarande svenska 

samhället, men personens hemvist ansågs föreligga i Sverige efter en vistelse på två år. 

Dessutom tillämpas kvalificerad hemvist gällande svenska äktenskapsmål där hemvist ska 

fastställas, vilket innebär att en person måste ha ansetts haft hemvist i Sverige under minst ett 

år för att svensk domstol ska vara behörig, se 3 kap. 2 § IÄL. Två månader jämfört med två år 

är stor skillnad samtidigt som Sverige och England troligen har ett mer liknande samhälle än 

det svenska och kroatiska. I Linas fall är troligen omställningen från det svenska samhället till 

det engelska inte speciellt stor. Arvsförordningen tillämpar inte heller ett kvalificerat hemvist, 

men att vistas i ett nytt land under knappt två månader är en kort tid.  

 

                                                
119 Örtenhed, 2006, s. 188 f. 
120 Bogdan, 2014, s. 135 ff. 
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5.3.1 Bedömning och analys av situationen 
Enligt min bedömning borde en sådan kort vistelse inte göra att hemvistet har överflyttats från 

Sverige till England. Om Lina hade levt finns möjligheten att hon hade flyttat tillbaka till 

Sverige efter några månader, av diverse anledningar som gör att en person inte trivs och vill 

återvända hem. En längre stadigvarande vistelse kan visa på en persons vilja att kvarstanna 

även i framtiden. Möjligheten finns också att makarna hade flyttat till något annat land, 

kanske USA. Jag skulle göra bedömningen att hemvist för Lina fortfarande förelåg i Sverige 

och därför ska svensk lag tillämpas på arvet.  

 

Om hemvist däremot hade förelegat i London hade engelsk lag varit tillämplig till viss del. 

Som förklarats i arbetets avsnitt 2.3.2 har arvsförordningen universell tillämpning enligt dess 

art. 20. Eftersom valet står mellan svensk och engelsk lag, och den svenska lagen pekar på 

hemvistlandets lag, enligt arvsförordningens art. 21.1, ska engelsk lag tillämpas på arvet. 

Däremot finns en möjlighet till subsidiär behörighet för svenska domstolar att bestämma om 

arvet när en person har hemvist i ett tredjeland. Om Lina hade kvarlåtenskap i Sverige kan 

svenska domstolar nämligen bestämma hur den egendomen ska fördelas mellan hennes 

arvingar, se arvsförordningens art. 10.1. Dessutom kan det bli aktuellt med en tillämpning av 

arvsförordningen art. 21.2. Den kan användas om hemvist anses föreligga i England men en 

bedömning görs att det fortfarande föreligger starkare anknytning till Sverige, och svensk lag 

skulle då bli tillämplig. 

 

Om Lina har egendom kvar i Sverige hade svensk domstol fått behörighet att fördela den 

egendomen och övrigt arv ska bestämmas utifrån engelsk arvslag. Lina har inga bröstarvingar 

vilket innebär att det är hennes efterlevande make som får hela arvet med full äganderätt i 

detta fall. Som förklarat i kapitlet om engelsk arvslag ovan har inte föräldrar och syskon 

någon direkt arvsrätt längre. Om svensk lag hade varit tillämplig skulle Peter fortfarande ärva, 

men endast med fri förfoganderätt. Släktingar i första och andra arvsklassen till Lina som är i 

livet vid Peters död skulle då ha rätt till efterarv. 

 

Om engelsk lag hade varit tillämplig och om Lina och Peter hade haft barn skulle Peter ändå 

ärvt all egendom, upp till ett värde av 250 000 GBP vilket motsvarar ungefär 3,3 miljoner 

kronor. Om det hade funnits någon egendom kvar skulle resten fördelats mellan 

bröstarvingarna. Enligt svensk lag skulle Peter ärva hela egendomen med fri förfoganderätt 

och bröstarvingarna, eller släktingar i andra arvsklassen i avsaknad av bröstarvingar, skulle 
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sedan få ut arvet när även Peter har avlidit. Efterlevande make har alltså ett mycket starkt 

skydd enligt den engelska arvsrätten och efterarv för andra släktingar till den avlidna existerar 

inte. I just denna situation blir det inte någon större skillnad oavsett vilket lands lag som 

tillämpas då det inte finns några bröstarvingar och Lina var gift. En tillämpning av 

hemvistprincipen får ett bra utfall i denna situation. 

 
6 Avslutande analys och diskussion 
Arvsförordningen har på vissa sätt underlättat för medborgare inom EU. Numera kommer en 

persons hela arv oftast att behandlas av en och samma domstol. Den behöriga domstolen 

kommer att vara i den avlidnes hemvistland, eller i medborgarskapslandet om den avlidna har 

valt det genom ett lagvalsförordnande. Lagen är således mer förutsägbar och arvingarna kan 

till viss del förutse hur deras arvslotter kan komma att se ut. Genom arvsförordningen har en 

del oklarheter fått en lösning och arvingar har en chans att sätta sig in i arvsrätten i de två 

länderna som kan bli aktuella. Men hur bra är egentligen arvsförordningen förutom detta? Har 

den gjort rättsläget tydligare? Möjligen inte i alla aspekter. Arvsförordningen kräver att de 

medborgare som bosätter sig i ett annat land än deras medborgarskapsland har kännedom om 

gällande rätt. 

 

Många komplicerade situationer kan fortfarande uppstå och arvsförordningen är inte tydlig 

eller lättolkad i alla avseenden. Hemvistbegreppet är till exempel inte definierat i 

arvsförordningen, hur ska det då tolkas? Hemvistbegreppet är komplicerat och svårtolkat, och 

som visat i avsnitt 3.3.1, finns det många olika definitioner i olika länder. Begreppet har 

nästan en egen betydelse i varje land och med olika krav som ska uppfyllas för att hemvist ska 

anses ha uppkommit. Idag finns det många som har sina liv i två olika länder. Pensionärer 

som har levt hela sina liv i ett land, men flyttar till varmare breddgrader på ålderns höst. 

Personer mitt i karriären som arbetar utomlands större del än vad de spenderar hemma med 

sin familj. Gifta par som bestämmer sig för att flytta till ett land som ingen av dem är 

medborgare i. Dessa situationer bedöms på ett sätt i Sverige enligt vårt hemvistbegrepp, men 

kan bedömas på ett annat sätt av ett annat lands tolkning av hemvist. Här borde 

Europaparlamentet ta ett större ansvar och faktiskt reda ut hur hemvist i förhållande till 

arvsförordningen ska bedömas. Hemvistbegreppet klargörs inte och hur en tolkning av 

begreppet ska göras diskuteras inte alls i arvsförordningen, skälen, eller i dess förarbeten. Det 

är möjligt att det är ett medvetet val att inte definiera begreppet. Kanske för att hemvist 
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definieras så olikt i medlemsstaterna? Utan en definition finns det fortfarande utrymme för 

varje land att göra en fri tolkning, vilket kanske är tanken. 

 

Däremot skapar det inte en enhetlig och förutsägbar tolkning, som är delar av syftet med 

arvsförordningen. Att inte kunna förutse vilket land som ska bedömas som hemvist ger en 

oklar rättstillämpning och försummar lagens förutsägbarhet. Dessutom kan problem uppstå 

när två länder anser att en person har hemvist i respektive land. Vad händer då? Här uppstår 

den vanliga problematiken inom IP-rätt där två länder pekar på olika lagar. Enligt mig krävs 

en definition av hemvist där ett kvalificerat hemvist är att föredra då arvet är en så stor del av 

den avlidnas liv, och borde bedömas efter ett lands lag som personen hade en verklig koppling 

till. Att ha haft en stadigvarande vistelse i ett land under exempelvis ett halvår borde inte 

skapa ett nytt hemvist när arvsförordningen ska tillämpas.  

 

Det behövs också ett förtydligande av de situationer där en person har anknytning av 

hemvistkaraktär till två länder. Vilket land ska personen anses ha starkast anknytning till och 

vilket lands lag ska då väljas? Ska medborgarskapet få avgöra en sådan situation? 

Arvsförordningen hade varit tydligare om en blandning av hemvist- och nationalitetsprincipen 

använts istället. Idag ges medborgarskap viss tyngd när hemvist ska bedömas, då det ses som 

ett starkt indicium på att personen har hemvist i det landet. Exempelvis om en svensk 

medborgare, som har varit bosatt utomlands en längre tid, väljer att avsäga sig det svenska 

medborgarskapet för att förvärva medborgarskap i det nya landet, är det ett starkt tecken på att 

personens hemvist föreligger i det nya landet.121 Medborgarskapet kommer dock inte att 

ensamt avgöra personens hemvist. Denna bedömning kan troligen inte göras i det exemplet 

med pensionärerna som bosätter sig i Spanien. De kommer troligen att behålla sitt svenska 

medborgarskap och se sig som svenskar, även om de bor större delen av året i Spanien. Är det 

då rätt att den spanska arvslagen blir tillämplig på deras arv? Är det lämpligt att deras 

arvingar ska riskera att ärva sina föräldrars skulder; vilket kan bli fallet om inte egendomen 

som ärvs har ett högre värde än skulderna. Detta är något som jag anser är felaktigt. Personer 

som har flyttat från sitt medborgarskapsland, för att leva i ett annat klimat, riskerar att 

omfattas av det nya landets lagar. Såklart kan ett lagval göras och svensk lag skulle på så vis 

vara den tillämpliga, men hur många medborgare med mindre juridisk kunskap vet om det? 

Troligen inte alla som behöver ha den kunskapen. Arvsförordningen innebär stora 

                                                
121 Jfr. Örtenhed, 2006, s. 198 f. 
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förändringar som kommer att påverka många arvingar, både positivt och negativt. Att göra 

människor medvetna om att möjligheten till lagval finns är nödvändigt för att 

arvsförordningen inte ska ge oväntade negativa konsekvenser.  

 

Lagvalet är en stor och viktig del av arvsförordningen. En person har rätt att välja lagen i sitt 

medborgarskapsland istället för sitt hemvistland. Vilken lag den avlidna önskar applicera på 

sitt arv ska finnas uttryckt i exempelvis ett testamente. Personer som väljer att skriva 

testamente idag, som också har sin hemvist i utlandet kommer förhoppningsvis att bli 

medvetna om detta då juristen som hjälper dem att skriva testamentet troligen 

uppmärksammar och informerar om detta. Resten av befolkningen, som redan har ett 

testamente eller väljer att inte skriva något, vad händer med dem? Det är möjligt att de inte 

vet att möjligheten till lagval finns, eller inte vet att det är lagen i hemvistlandet som kommer 

att gälla på deras arv. Problemen med arvsförordningen har inte uppdagats ännu då den 

fortfarande är ny. Problemen kommer dock att slå mot arvingarna och de kommer att känna 

konsekvenserna av att deras släkting inte hade blivit bättre informerad om det rådande 

rättsläget.  

 

Som visat i avsnitt 5 får arvsförordningen konsekvenser. Det kanske inte låter som de största 

förändringarna, vilket det kanske inte alltid blir. I länder som Tyskland och Spanien och då 

den avlidna inte har tillgångar som täcker skulderna blir konsekvenserna minst sagt kännbara 

för arvingarna. Det kan bli ett stort problem att ärva en skuld. De största konsekvenserna kan 

dock uppstå med personer som väljer hemvistlandets lag och exempelvis gör sina barn 

arvlösa, vilket är fullt möjligt i England. Då är det i och för sig tydligt att det är den avlidnas 

vilja, men ska något så väsentligt som arv till sina bröstarvingar gå att testamentera bort? Jag 

tycker inte det. Enligt min mening borde arvsförordningen innehålla ett typ av laglottssystem 

och på så sätt skydda barn i hela EU och tillgodose att de alltid får del av arvet efter sina 

föräldrar. Att barn får arv från sina föräldrar är en grundläggande princip i den svenska 

arvsrätten, vilket det enligt min mening borde vara för arv oavsett vilket lands lag som 

tillämpas. Att en svensk medborgare numera kan göra sina barn arvlösa strider mot den 

svenska arvsrätten och borde inte vara möjligt. Trots att arvlåtaren har hemvist i ett land som 

England kan fortfarande bröstarvingarna ha sin hemvist i Sverige. Personer med hemvist i 

Sverige kan alltså förlora sin rätt att ärva sina föräldrar beroende på var i världen föräldern 

väljer att ha sitt hemvist. Jag tycker att detta är en stor nackdel med arvsförordningen som på 
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något sätt borde ha undvikits. Kanske en artikel som hade stärkt skyldigheten mellan barn och 

föräldrar och att lagen tillämplig på arvet blir beroende av var båda parterna har sitt hemvist.  

 

Som föreslaget tidigare i detta arbete anser jag att en blandning av hemvist- och 

nationalitetsprincipen skulle vara en bra lösning. Att båda dessa principer ska användas för att 

bestämma landet som en person har starkast anknytning till. Hemvist är den starkaste 

anknytningen till ett land för många personer, som endast ser sitt medborgarskap som något 

formellt. Medan andra personer som har sitt hemvist utomlands kan se medborgarskapet som 

den starkaste anknytningen då de fortfarande kanske känner sig mer sammankopplade med 

sitt medborgarskapsland. Om hemvist eller medborgarskap ska anses som den starkaste 

anknytningen borde inte vara förbestämt utan borde avgöras i varje enskild situation och 

samtliga omständigheter. Situationen gällande Henrik anser jag får ett korrekt utfall med 

hemvistprincipen då den starkaste anknytningen föreligger till Tyskland. Men gällande Agda 

anser inte jag att hemvistet är den starkaste anknytningen och enligt mig borde den svenska 

lagen, medborgarskapslandets lag, vara tillämplig istället. Dessa två utfall är endast möjligt 

med en blandning av principerna, då nationalitetsprincipen borde tillämpas i Agdas fall men 

inte i Henriks.  

 

Arvsförordningen gör idag lagen i hemvistlandet tillämplig på ett arv efter en person. Hur 

hemvistbegreppet ska tolkas är oklart och svårbedömda situationer som ligger i gråzonen 

kommer att dyka upp. Hemvistbedömningen ska helt enkelt göras med beaktande av samtliga 

omständigheter som tillsammans ska utse det land personen har starkast anknytning till. Med 

en blandning av hemvist- och nationalitetsprincipen hade denna bedömning blivit enklare, då 

ett medborgarskap och hemvist skulle kunna få likvärdig tyngd i en bedömning. Verkligheten 

ser dock inte ut så. Hemvistet ska vara avgörande, och hur EU anser att detta begrepp ska 

tolkas i de olika länderna är en obesvarad fråga.  
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