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GÅR DET ATT ÄRVA SKULDER?

Helt nyligen hade tv-nyheterna ett inslag om en person som ingått ett avtal som gällde ett 
abonnemang och det uppgavs att avtalet fortsatte att gälla efter det personen avlidit. Den avlidnes
arvingar var upprörda för att de nu skulle få överta den avlidnes betalningsskyldigheter; ärva 
skulderna. Av nyhetsinslaget kunde man få det intrycket att skulder efter en avliden person de 
ärver man. 

En fundamental regel i svensk rätt är att arvingar aldrig kan ärva den bortgångnes skulder. (Så har
det förvisso varit tidigare - en tid tillbaka). Vissa omständigheter ska dock beaktas. 

SKULDER ÄRVER MAN INTE - EGENDOM KAN DOCK ÅTERGÅ. 

Skulder som en avliden person lämnar efter sig ärver dödsbodelägarna 
(arvingar)  inte när det är svensk lag som ska tillämpas. Annorlunda kan 
det dock vara om annan lag än den svenska ska tillämpas för dödsboet.1 

Enligt gällande svensk rätt ska den avlidnes och dödsboets skulder betalas
innan det görs en bodelning och ett arvskifte. 

Arvingarna efter en avliden person ska enbart dela på nettoöverskottet, 
det vill säga det som blir över efter det den avlidnes och dödsboets 
skulder har betalats. 

Görs det en bodelning eller ett arvskifte av den avlidnes egendom innan 
skulderna har betalats ska bodelningen och skiftet gå tillbaka om inte 
medel för dess betalning har ställts under särskild vård; 23 kap. 4 § 
ärvdabalken, ÄB. 

 

1 Vad som gäller om dödsbos skulder inom olika länder i europa finns att läsa hos europaportalen -
europeisk e-portal 

2019-10-20 Copyright Christer Nilsson www.juristguiden.com Sida 1 av 3

https://beta.e-justice.europa.eu/517/SV/inheritance


  

Är den totala skuldens storlek mindre än det som dödsbodelägarna erhållit
vid ett arvskiftet ska återgången av egendom ske med så mycket som det
behövs för att skulderna ska kunna betalas. I övrigt ska arvskiftet bestå. 

Finns den egendom som erhållits vid ett arvskifte inte kvar hos  berörda 
delägare ska hen utbetala ersättning för det värde som egendomen hade 
när det begärdes återgång av skiftet. 

Om återgången av ett arvskifte berör flera delägare ska de med den 
egendom som de erhållit vid skiftet gemensamt svara för den brist som 
kan uppkomma hos någon av de andra delägarna. Kan en delägare inte 
återbära egendom eller erlägga motsvarande värdebelopp ska denna brist
delas mellan de övriga delägarna i förhållande till vad de erhållit vid 
arvsskiftet. Den egendom som ska lämnas tillbaka omfattar endast sådan 
egendom som erhållits vid skiftet men aldrig egendom därutöver. 

Sammanfattningsvis kan borgenärer till en avliden person endast utkräva 
betalning från den egendom som den bortgångne lämnar efter sig.2 
Dödsbodelägarna ansvarar inte för den avlidnes skulder - dessa går inte 
att ärva. 

Det dödsbodelägarna riskerar är att det inte finns något överskott att ärva
och att de måste lämna tillbaka egendom som de fått vid ett arvskifte 
som skett innan den avlidnes och dödsboets skulder har betalats. Det kan 
dock uppstå ett överskott som de får behålla om det är tillräckligt med att
återföra en del av den erhållna egendomen för att täcka de obetalda 
skulderna. 
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2 Borgenärerna kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om utmätning av dödsboets tillgångar men 
Kronofogden kan inte utmäta egendom som tillhör dödsbodelägarna för dödsboets skulder. Det är 
också dödsboet som registreras hos Kronofogdemyndigheten - inte dödsbodelägarna. Länk till 
Kronofogden - Kronofogdemyndigheten
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