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1. Ämnet 

 

1.1 Inledning 

 

Även om den reella skillnaden mellan sambor å ena sidan och äkta makar å 

andra sidan bara är att en vigsel ägt rum så ger dessa två samlevnadsformer 

upphov till vitt skilda ekonomiska resultat när någon av de inblandade avlider. 

Detta har sin grund i att de olika regelverken för respektive samlevnadsform 

skiljer sig åt i mycket hög utsträckning. För sambor är bodelningsinstitutet 

mycket begränsat och de saknar även arvsrätt efter varandra. Skillnaderna mel-

lan de båda samlevnadsformerna kan till viss del elimineras genom testamente, 

denna möjlighet har dock begränsningar på grund av laglottsinstitutets ställning 

i svensk rätt. Konsekvensen av ovanstående blir att sambor som har barn eller 

andra bröstarvingar inte alltid kan tillskapa ett fullständigt ekonomiskt efterle-

vandeskydd för varandra. 

   I många fall, framförallt när sambor har gemensamma barn eller har levt till-

sammans under avsevärd tid, kan ett starkare efterlevandeskydd vara eftersträ-

vansvärt för att trygga den efterlevande familjens ekonomiska situation efter att 

ett dödsfall inträffat. 

   Allt fler svenska par lever som sambor istället för att gifta sig.  Detta gäller 

även par med gemensamma barn och andelen sambor har varit stigande under 

lång tid.
1
 Redan under 1970-talet hade Sverige världens högsta samboendefre-

kvens för ogifta sammanboende par.
2
 

 

 

1.2 Syfte 

 

Framställningens syfte är att presentera en utförlig redogörelse för efterlevande 

sambos ekonomiska skydd efter den andre sambons död enligt nu gällande rätt. 

                                                           
1
 Se prop. 2002/03:80 s. 24 samt Agell - Familjeformer s. 518. 

2
 SOU 1978:55 s. 144. 
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   Vidare kommer att redogöras för det handlingsutrymme sambor har för att 

stärka detta skydd, dels gemensamt innan ett dödsfall inträffat och dels efterle-

vande sambos egna handlingsmöjligheter. 

   Med utgångspunkt i resultatet av ovanstående är syftet sedan att diskutera 

huruvida det skydd som erbjuds genom gällande rätt kan anses tillräckligt 

starkt för de sambor som önskar trygga varandras ekonomi i händelse av döds-

fall. Om så inte är fallet kommer olika reformeringsmöjligheter att diskuteras 

och uppsatsens mål blir då att föreslå tänkbara åtgärder som kan leda till att 

gällande rättsläge ger skyddsmöjligheter som kan anses tillräckliga. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att utredas: 

 Vilka möjligheter till ekonomiskt skydd ger sambolagen för efterle-

vande sambo? 

 Hur starkt skydd är för sambor möjligt att uppnå genom testamente re-

spektive förmånstagarförordnanden? 

 Hur starkt ekonomiskt efterlevandeskydd kan, ovanstående frågor 

sammantaget, uppnås och kan denna skyddsnivå anses tillräcklig? 

 Vilka skyddsförstärkande reformeringsmöjligheter har tidigare diskute-

rats och finns det några ytterligare tänkbara åtgärder som skulle med-

föra tillräckliga skyddsmöjligheter? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Ämnet för denna framställning har avgränsats till att omfatta just det ekono-

miska skyddet för efterlevande sambo efter den andre sambons bortgång. Detta 

innebär att övriga frågor rörande exempelvis sambolagen eller successionsrätt-

en inte behandlas. Komparativa moment gentemot äktenskapets rättsverkningar 

har begränsats till då detta har direkt relevans för resonemang eller förståelse 

för det som redovisas. 
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   I begränsad omfattning redogörs för den påverkan förmånstagarförordnanden 

har på problematiken, i mycket begränsad omfattning berörs även samägande-

rättens påverkan. Bakgrundsredogörelse samt mer omfattande diskussioner 

kring dessa aspekter har dock utelämnats. Problematiken rör huvudsakligen 

ekonomisk familjerätt och anknytande frågor inom andra rättsområden kommer 

därför inte heller i övrigt att behandlas. 

   Vidare avgränsas ämnet till att gälla nationell svensk rätt och diskussioner 

kring denna. Inte heller ämnets historik behandlas annat än då det har direkt 

relevans för det som presenteras. 

   Det finns givetvis samboförhållanden där ett svagare efterlevandeskydd ef-

tersträvas än vad nu gällande rätt medför, önskad skyddsnivå får anses i högsta 

grad individuellt. Då ett svagt efterlevandeskydd är nära nu gällande rättsläge 

och då skyddet ytterligare kan försvagas genom samboavtal har aspekter rö-

rande en eventuell försvagning av skyddet utelämnats ur arbetet. Utgångspunk-

ten för redogörelsen är således att möjligheter till ett fullständigt efterlevande-

skydd eftersträvas av berörda sambopar. 

 

 

2. Arbetets utformning 

 

2.1 Material och metod 

 

För de delar av arbetet som redogör för rättsläget har olika rättskällor använts. 

Utgångspunkten för redogörelsen har varit relevanta lagbestämmelser. För att 

fördjupa och förtydliga redogörelsen har främst förarbeten, doktrin och annan 

juridisk litteratur använts. Relevant domstolspraxis saknas på flera relevanta 

delområden inom ämnet och har därför inte använts i dessa delar. I andra delar 

av framställningen har domstolspraxis använts i hög utsträckning. Metoden för 

de av rättsläget deskriptiva delarna har varit att med rättskälleläran och dess 

innefattande normhierarki som verktyg bearbeta materialet för att eftersträva 

juridisk korrekthet i det som redogörs. Rättsdogmatisk metod har således an-

vänts i dessa delar. 
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   De avsnitt som behandlar tidigare diskuterade förstärkningar av rättsläget 

utgår främst från de klassiska rättskällorna men även övriga relevanta källor 

har i dessa delar använts. 

   Materialet till de delar av framställningen som har en reflekterande funktion 

är av mer blandad karaktär. Utgångspunkten har här varit tidigare redovisat 

rättsläge samt tidigare diskuterade förstärkningar. Dock har även artiklar och 

litteratur av ickejuridisk-karaktär använts. Vidare har i viss mån rent statistiskt 

material använts för att belysa vissa fakta. I dessa delar av arbetet har metoden 

varit att, med rättskällornas resultat som ram, bearbeta övrigt material för att 

belysa ämnesområdet och dess problematik. 

   I de avslutande delarna av framställningen görs, utifrån det som tidigare i 

framställningen framkommit, avslutande reflektioner av mer rättspolitisk ka-

raktär. 

   Det material som använts presenteras huvudsakligen i fotnoter enligt Oxford-

systemet. Författningsbestämmelser som behandlas ingående redovisas av tyd-

lighetsskäl i den löpande texten, i övrigt sker även hänvisning till författnings-

bestämmelser i fotnoter med förhoppningen att texten genom detta blir mer 

lätthanterlig för läsaren. I de fall elektroniska källor använts redogörs för hur 

dessa nås och för tidpunkten då aktuell information har inhämtats. De källor 

som är återkommande har i notsystemet förkortats. Fullständiga hänvisningar 

till dessa sker i den avslutande källförteckningen. 

 

 

2.2 Disposition 

 

Arbetet har delats upp i tre delar. Den första av dessa är Nuvarande rättsläge 

som innehåller en redogörelse för rättsläget inom den aktuella problematiken. 

Denna del inleds med ett klargörande av när ett samboförhållande föreligger. 

Därefter behandlas i de efterföljande kapitlen sambolagens verkningar vid 

dödsfall, de successionsrättsliga verkningarna vid dödsfall samt slutligen kort 

de övriga möjligheterna till ett stärkt efterlevandeskydd som är relevanta för 

framställningen. Varje kapitel följs här av mina egna reflektioner kring det re-

dovisade och det praktiska resultatet av den rättsliga regleringen. 
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   I arbetets andra del presenteras i korthet tidigare Diskuterade förstärkningar 

av efterlevandeskyddet från framförallt förarbeten och litteratur. Även denna 

del följs av mina reflektioner kring de möjliga åtgärder som har redovisats. 

Denna del fokuserar på de mest aktuella och återkommande förstärkningsmöj-

ligheter som har diskuterats och gör alltså inte anspråk på att vara fullständigt 

uttömmande. 

   I den avslutande delen av arbetet redogörs för de Slutsatser som tidigare av-

snitt lett fram till. Här analyseras det totala ekonomiska efterlevandeskydd som 

erbjuds sambor enligt gällande rätt, dels när några övriga rättshandlingar inte 

företagits och dels hur sådana rättshandlingar bör utformas för att ge maximalt 

skydd. Detta mynnar sedan ut i mina egna reflektioner kring om det skydd som 

erbjuds kan anses tillräckligt och om så inte är fallet; vilka åtgärder som kan 

leda till ett efterlevandeskydd som kan anses tillräckligt starkt. 

   Ett verktyg som genomgående använts för förbättrad överblick av framställ-

ningen är kursivering av nyckelord och nyckelfraser. Förhoppningen är att 

detta ska göra materialet mer lätthanterligt och lättnavigerat. 

   I de fall direkta citat återges så sker även detta i kursiverad stil. Detta för att 

tydligt avgränsa dessa från det övriga materialet. 

 

 

2.3 Arbetets målgrupp 

 

Texten är främst skriven för jurister med grundläggande kunskaper inom den 

ekonomiska familjerätten. Detta medför att förklaringar och redogörelser av 

grundläggande begrepp och förhållanden till stor del utelämnats av utrym-

messkäl. Vissa för framställningen relevanta begrepp förklaras dock kort i not-

systemet. Avsikten är att detta ska öka förståelsen för materialet även bland 

icke-jurister. Dessa förklaringar görs av utrymmesskäl bara i ett fåtal fall. Min 

förhoppning är att materialet och aktuella slutsatser även ska kunna tillgodogö-

ras av berörda sambor. 
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3. Nuvarande rättsläge 

 

3.1 Att vara sambor 

 

3.1.1 Definition av sambor 

 

För att omfattas av sambolagen (Sambolag 2003:376) ska de båda parterna 

vara sambor. Enligt sambolagen 1 § är definitionen av sambor ett par som sta-

digvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. 

Denna definition är allmänt gällande för begreppet sambor även i övrig lag-

stiftning.
3
 Kritik har dock förekommit mot det allmänt gällande sambobegrep-

pet men denna kritik har inte vunnit gehör i lagstiftningen.
4
 

   Att stadigvarande bo tillsammans innefattar ett krav på att det gemensamma 

boendet inte bara är tillfälligt.
5
 Gemensam folkbokföringsadress eller gemen-

samma barn skapar en stark presumtion för att kravet på stadigvarande anses 

uppfyllt.
6
 Om ingen av dessa presumtionsgrunder föreligger kan kravet ofta 

anses uppfyllt när en gemensam boendetid om sex månader förflutit.
7
 Dessa 

riktlinjer är dock inte absoluta och i normalfallet räcker det med att parternas 

avsikt är att de ska anses vara sambor för att så även ska anses vara fallet.
8
 

   Ett parförhållande är uppfyllt om förhållandet är sådant att det däri normalt 

ingår sexuellt samliv
9
 samt att förutsättningar för äktenskap föreligger

10
. Detta 

medför att äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (Äktenskapsbalk 

1987:230) 2 kap även hindrar att ett samboförhållande kan uppstå.
11

 Där det i 

andra lagar och tidigare lagstiftning talats om ”under äktenskapsliknande för-

hållanden” ska detta begrepp enligt sambolagen 1 § 2 st. anses likställt med 

den nuvarande sambodefinitionen.   Gemensamt hushåll föreligger om parterna 

                                                           
3
 Prop. 2002/03:80 s. 28. 

4
 Se Agell - Tolkning av förmånstagarförordnande s. 524f. 

5
 Håkansson s. 14. 

6
 Prop. 1986/87:1 s. 104 och 253. 

7
 Håkansson s. 14f. 

8
 Se prop. 2002/03:80 s. 43. Detta åskådliggörs till viss del även i NJA 1994 s. 256 där ena 

sambon fortfarande var folkbokförd på sin tidigare adress men övriga förutsättningar indike-
rade att ett samboförhållande förelåg. 
9
 SOU 1999:104 s. 186. 

10
 Prop. 1986/87:1 s. 368f. 

11
 Se även Håkansson s. 13. 
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delar på hushållssysslor och har ett ekonomiskt samarbete.
12

 Poängteras bör att 

ekonomiskt samarbete inte är att likställa med gemensam ekonomi. Det sist-

nämnda är alltså inte ett krav för att omfattas av sambobegreppet. 

   Om ovanstående kriterier är uppfyllda anses ett samboförhållande föreligga. 

Men för sambolagens tillämplighet krävs enligt sambolagen 1 § 3 st. dessutom 

att ingen av parterna är gifta, vare sig med varandra eller med någon annan. 

   Sedan sambolagen trädde ikraft 2003 är sambodefinitionen könsneutral och 

omfattar således även samkönade par om förutsättningarna ovan är uppfyllda.
13

 

   Det anses inte finnas någon egentligen åldersgräns för att de sammanboende 

ska kunna anses vara sambor. För att ett parförhållande i den aktuella mening-

en ska kunna vara förhanden krävs dock att det däri normalt ingår sexuellt sam-

liv vilket enligt annan lagstiftning
14

 inte är accepterat för par där någon av par-

terna är under 15 år. Denna ålder kan därav ses som en indirekt nedre ålders-

gräns för sambobegreppets omfattning.
15

 

   På grund av den oklarhet som kan råda kring huruvida ett förhållande är att 

betrakta som ett samboförhållande
16

 har det i olika sammanhang framförts för-

slag på ett registreringsförfarande för sambor. Dessa förslag har dock avfärdats 

och inte lett till åtgärd då ett registreringsförfarande har ansetts kunna leda till 

att samboförhållanden blir en typ av äktenskap av lägre dignitet. Dessutom har 

framförts att sambolagens skyddssyfte till viss del hade gått förlorat om regi-

strering hade krävts.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Prop. 2002/03:80 s. 28. 
13

 Prop. 2002/03:80 s. 27. 
14

 Jmfr. BrB 6 kap 4 § 1 st. 
15

 Se bet. 2002/03:LU19 s. 7 och Håkansson s. 12. 
16

 Se prop. 1986/87:1 s. 371f. 
17

 Prop. 2002/03:80 s. 27. 
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3.1.2 Samboförhållandets upphörande 

 

I likhet med frågan om när ett samboförhållande har uppstått kan även ett sam-

boförhållandes upphörande skapa besvärliga gränsdragningar.
18

 Denna tid-

punkt är central då det främst är först vid samboförhållandets upphörande som 

sambolagen i praktiken aktualiseras. Ett samboförhållande upphör enligt sam-

bolagen 2 § när någon eller båda samborna ingår äktenskap, flyttar isär, avlider 

eller om någon av dem vidtar en rättslig åtgärd enligt bestämmelsens andra 

stycke. Dess åtgärder är att ansöka om bodelningsförrättare, ansöka om rätt att 

få bo kvar i bostaden samt väckande av talan om övertagande av bostad.  Till 

skillnad från sambobegreppets definition ovan är tidpunkten för samboförhål-

landets upphörande inte allmänt gällande utan gäller som utgångspunkt bara 

vid bedömningar kring sambolagens eventuella tillämplighet.
19

 

   Att någon av samborna ingår äktenskap eller att någon åtgärd vidtas enligt 

paragrafens andra stycke skapar inga allvarligare gränsdragningsproblem. Om 

någon av dem avlider upphör samboförhållandet men det bör noteras att om de 

båda avlider är sambolagen inte tillämplig
20

, trots att förhållandet då de facto 

har upphört. 

   Problematiska gränsdragningar blir istället främst aktuella rörande frågan om 

när samborna kan anses ha flyttat isär. Denna tidpunkt är när någon av dem 

faktiskt flyttar om inte några andra skäl än parförhållandets upplösning är an-

ledning till flytten. Om samborna varit folkbokförda på samma adress bör 

adressändringsdagen vara den sista tidpunkt då förhållandet kan anses ha upp-

hört.
21

 Om flytten beror på andra faktorer så som exempelvis behov av särskilt 

boende eller boende för arbete på annan ort kan i normalfallet inte samboför-

hållandet genom flytten anses ha upphört.
22

 

   I NJA 1994 s. 61 framkom att en uttrycklig förklaring om att sambo bryter 

förhållandet kan vara tillräckligt för att ett upphörande ska anses ha skett om 

visst särboende samtidigt föreligger.
23

 Detta om förutsättningarna i övrigt inte 

                                                           
18

 Se Agell – Samboende s. 97. 
19

 Prop. 2002/03:80 s. 29. 
20

 Prop. 2002/03:80 s. 46. 
21

 Se SOU 1999:104 s. 339. 
22

 Prop. 2002/03:80 s. 46. 
23

 Se även Håkansson s. 40. 
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indikerar något annat. Avgörandet gjordes dock under den tid då gamla sambo-

lagen
24

 var gällande och alltså innan tillkomsten av 2 § i dess nuvarande ut-

formning. 

   Framställningen kommer fortsättningsvis att utgå ifrån situationen för efter-

levande sambo vid den andre sambons bortgång och det bör poängteras att 

sambolagens regler för dessa fall, som utgångspunkt, förutsätter att samboför-

hållandet inte upphört före dödsfallet utan just genom detta.
25

  Särreglerna för 

påkallande av bodelning, mer om detta senare, gäller dock även om samboför-

hållandet upphört strax före dödsfallet enligt sambolagen 8 § 2 st.
26

 

 

 

3.1.3 Reflektioner 

 

Sambodefinitionen som grundförutsättningen för sambolagens tillämplighet är, 

på grund av avsaknad av till exempel registrering eller annan given tidpunkt då 

ett samboförhållande anses inlett, ibland svår att avgöra. Detta kan vid en första 

anblick anses onödigt problematiskt. För att parterna i alla sammanboende par-

förhållanden ska omfattas av skyddslagstiftningen, vilket får anses vara det 

direkta syftet, är det dock tillsynes nödvändigt. I enlighet med lagstiftaren an-

ser jag att till exempel ett registreringsförfarande eller annat krav på aktivitet 

från parternas sida hade medfört en risk för att de som behöver skyddet bäst 

inte hade vidtagit erforderlig aktivitet och därmed inte kommit att omfattas av 

lagen. Detta då rättsmedvetenheten rörande sambolagstiftningen är generellt 

relativt dålig.
27

 

   För personer som till exempel är socialt utsatta eller har bristande kunskaper i 

det svenska språket får enligt min mening risken för bristande rättsmedvetenhet 

anses vara än större. Ett krav på aktivitet hade därför i än högre grad riskerat att 

inte komma till dessa personers kännedom. 

   En teoretisk lösning på problematiken kring den snåriga definitionen av sam-

bobegreppet som hade eliminerat ovanstående risker i stor utsträckning hade 

                                                           
24

 Gamla sambolagen: lag (1987:232) om sambors gemensamma hem som var gällande innan 
den nuvarande sambolagen trädde ikraft. 
25

 Walin s. 198. 
26

 Jmfr. även prop. 1986/87:1 s. 373. 
27

 Se Agell & Brattström s. 248. 
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varit att till exempel låta gemensam folkbokföringsadress för personer som inte 

är släkt med varandra automatiskt konstituera ett samboförhållande. Detta hade 

dock lett till att boendesituationer med inneboenden eller liknande hade omfat-

tats av sambobegreppet vilket inte kan anses önskvärt med beaktande av 

skyddssyftet som inte innefattar parter i dessa typer av boendesituationer. 

   På grund av den starkare situation som efterlevande sambo har om samboför-

hållandet upphör genom själva dödsfallet jämfört med strax före detta
28

 får det 

anses föreligga en risk för att den avlidne sambons legala arvingar kan komma 

att hävda just att förhållandet upphört redan innan dödsfallet. Av detta skäl får 

det anses positivt att sambolagen innehåller en någorlunda tydlig redogörelse 

för när ett samboförhållande upphör.
29

  

 

 

3.2 Sambolagens verkningar efter ena sambons död 

 

3.2.1 Samboegendom 

 

Enligt sambolagen 1 § 3 st. gäller lagen för sambors gemensamma bostad och 

bohag. Gemensam bostad utgörs enligt 5 § av den bostad som är avsedd att 

användas som sambornas gemensamma hem och används huvudsakligen för 

detta ändamål. Sambor kan alltså, som framgår av bestämmelsen, ha flera per-

manentbostäder som uppfyller dessa krav och då är därför samtliga dessa att 

betrakta som gemensam bostad.
30

 Kravet på ”huvudsakligen för ändamålet” 

medför att majoriteten av egendomen inte får användas för annat ändamål, till 

exempel ene sambons näringsverksamhet.
31

 

   Vilka typer av bostäder som kan utgöra sambors gemensamma bostad i la-

gens mening anges uttömmande i 5 §. Av detta följer e contrario att boende-

former som inte nämns i bestämmelsen inte heller kan utgöra sambors gemen-

samma bostad. Exempel på sådana boendeformer som inte kan komma att om-

                                                           
28

 Se nedan under avdelning 3.2 
29

 Denna reglering fanns inte i den tidigare sambolagen, lag (1987:232) om sambors gemen-
samma hem 
30

 Se Håkansson s. 20. 
31

 Se Håkansson s. 24. 
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fattas av sambolagens definition av gemensam bostad är husvagn, husbil och 

husbåt. 

   Av 6 och 7 §§ följer att gemensamt bohag utgörs av det gemensamma hem-

mets inre lösöre som inte används uteslutande av den ena sambon eller huvud-

sakligen för fritidsändamål. Att bohaget ska vara det gemensamma hemmets 

inre lösöre innebär att det ska användas eller är avsett att användas just där.
32

 

Flyttas bohag från det gemensamma hemmet till exempelvis ett fritidshus tap-

par det karaktären av gemensamt bohag.
33

 Observeras bör att även värdefulla 

investeringsföremål så som exempelvis tavlor blir gemensamt bohag om 

ovanstående förutsättningar är uppfyllda.
34

 

   Vid sambolagens tillkomst infördes begreppet samboegendom som är ett 

snävare begrepp än gemensam bostad och bohag.
35

 Enligt 4 § utgörs sambo-

egendom av gemensam bostad och bohag i den mån egendomen förvärvats för 

gemensam användning. Vidare måste egendomen vara av någon art som nämns 

i bestämmelsen, även ägarlägenheter är dock en boendeform som kan ha karak-

tären av samboegendom trots att det inte uttryckligen stadgas.
36

 För bland an-

nat bevissäkring kan fastighet eller tomträtt, dock ej övriga boendeformer, en-

ligt 5 § 2 st. skrivas in som samboegendom i fastighetsregistret. 

   Den av parterna som hävdar att egendom förvärvats för gemensam använd-

ning har bevisbördan för detta. Har egendom av aktuellt slag förvärvats under 

sambotiden presumeras dock syfte om gemensam användning.
37

 Helt avgö-

rande för denna bedömning är vad som varit syftet vid förvärvet och inte hur 

egendom sedan faktiskt kommit att användas.
38

 Att syftet är det avgörande 

medför att successionsrättsliga förvärv i princip inte kan utgöra ett förvärv för 

gemensam användning, ett undantag från detta skulle dock kunna vara att en 

sambo vid ett arvskifte väljer att få specifik egendom med det aktuella syftet 

                                                           
32

 Walin s. 201. 
33

 Håkansson s. 23. 
34

 Prop. 1986/87:1 s. 133 och 256. 
35

 Se prop. 2002/03:80 s. 33. 
36

 Prop. 2008/09:91 s. 141. 
37

 Håkansson s. 21. 
38

 Håkansson s. 21. 
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som skäl.
39

 Även vid gåva bör det erforderliga syftet sällan kunna vara aktuellt 

även om det är möjligt,
40

 då krävs dock viss medverkan av mottagande part
41

. 

   Förvärvas ny egendom som substitut för tidigare har den tidigare egendo-

mens eventuella karaktär av samboegendom ingen betydelse.
42

 Detta innebär 

att till exempel ett lägenhetsbyte kan få som konsekvens antingen att den nya 

bostaden blir samboegendom trots att den tidigare inte varit det eller att den 

nya lägenheten inte blir samboegendom trots att den tidigare varit det. Att syf-

tet med själva förvärvet är avgörande medför vidare att egendom inte får karak-

tären av samboegendom genom att parterna på egendomen exempelvis bygger 

till en bostadsdel som därefter tjänar som gemensam bostad.
43

 Ovanstående 

konsekvenser av syftet som avgörande faktor kan ibland ge tillsynes slump-

mässiga resultat. För det fall ena sambon exempelvis ägt en familjebostad som 

sedan byts mot annan bostad vilken genom bytet får karaktären av samboegen-

dom kan denna omständighet dock beaktas som jämkningsgrund till fördel för 

den sambo som ägt den tidigare bostaden vid en eventuell bodelning.
44

 

   Är gemensam bostad eller bohag införskaffat innan samboendet inletts kan 

det ändå ha karaktären av samboegendom om ovanstående syfte förelåg vid 

förvärvet, det krävs då att förvärvet skett i nära anslutning till att samlevnaden 

inletts.
45

 

   För att karaktäriseras som samboegendom krävs vidare enligt 4 § att egen-

domen inte har karaktären av enskild egendom på grund av villkor
46

 eller utgör 

substitut för sådan egendom. Bestämmelsen ska givetvis inte tolkas e contrario 

och avsaknad av sådana villkor medför inte per automatik att egendomen utgör 

samboegendom.
47

 

   Om egendom genom samboavtal har avtalats bort tappar den också sin karak-

tär av samboegendom enligt 9 §.
48

 Även samboavtal skrivna innan införandet 

av sambolagen är gällande även om de ska tolkas i ljuset av den nu gällande 

                                                           
39

 Se Walin s. 203f. 
40

 Prop. 1986/87:1 s. 105. 
41

 SOU 1999:104 s. 205. 
42

 Teleman & Tottie s. 604. 
43

 NJA 2004 s. 542. 
44

 Se Agell & Brattström s. 275. 
45

 Walin s. 203. 
46

 Villkor vid gåva, testamente eller arv. Jmfr. ÄktB 7 kap 2 § 1 st. 2-4 pt. 
47

 Prop. 2002/03:80 s. 47. 
48

 Se även prop. 2002/03:80 s. 49. 
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lagstiftningen.
49

 Karaktären av samboegendom kan återinföras genom nytt 

samboavtal.
50

 I bestämmelsens tredje stycke ges en möjlighet att jämka sambo-

avtal, en jämkningsregel som alltså ska skiljas från jämkning av andelarna vid 

bodelning enligt 15 §. 

   Det går enligt en relativt samstämmig uppfattning inte att dra in annan egen-

dom än samboegendom i bodelningen genom samboavtal
51

 även om Grauers 

ställer sig något tveksam till detta.
52

 Att avtala om att äktenskapsbalkens bo-

delningsregler ska tillämpas är definitivt inte möjligt.
53

 Om avtal om att mer 

egendom ska ingå ändå tecknats och kan anses giltigt är det i så fall på förmö-

genhetsrättslig grund och avtalet betraktas då som exempelvis gåva eller köp.
54

 

Samboavtal kan inte skrivas med villkor att de enbart ska gälla vid antingen 

separation eller dödsfall.
55

 

   Huruvida egendom är samägd mellan samborna eller överlåts dem emellan 

under samboförhållandet medför inte att egendomen per automatik får karaktä-

ren av samboegendom. De tidigare redovisade förutsättningarna måste även i 

dessa fall vara uppfyllda.
56

 

   Sambolagen reglerar i huvudsak endast samboegendom. Undantaget från 

detta är 22 § om övertagande av bostad i vissa fall, mer om detta senare, där 

även gemensam bostad som inte utgör samboegendom innefattas. Detta medför 

att ovanstående distinktion mellan de olika egendomskategorierna är viktig att 

beakta.
57

 

   Inför sambolagens ikraftträdande diskuterades om även motordrivna fort-

skaffningsmedel borde kunna utgöra samboegendom.
58

 Så blev dock inte fallet 

och sådan egendom faller således fortfarande utanför begreppet samboegen-

dom.
59

 

 

                                                           
49

 NJA 1992 s. 607. 
50

 Prop. 2002/03:80 s. 33. 
51

 Se exempelvis regeringens uttalande i prop. 2002/03:80 s. 32 där det förutsätts att detta 
inte går. 
52

 Jmfr. Grauers s. 259f. 
53

 NJA 1985 s. 172 samt bet. 1986/87:LU18. 
54

 Molin & Lundén s. 77f. 
55

 Molin & Lundén s. 79. 
56

 NJA 1997 s. 227, se även Walin s. 202. 
57

 Se Håkansson s. 19. 
58

 SOU 1999:104 s. 21. 
59

 Se prop. 2002/03:80 s. 30. 
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3.2.2 Inför bodelning 

 

En bodelning ska enligt sambolagen 8 § 1 st. göras om den efterlevande sam-

bon begär det efter att samboförhållandet upphört genom den andre sambons 

dödsfall. Rätt att påkalla bodelning är enligt bestämmelsen ensidig för den 

efterlevande sambon och de legala arvingarna kan därför inte begära detta. Be-

gäran ska enligt 8 § 2 st. framställas senast i samband med bouppteckningen. 

Det är viktigt att efterlevande sambo uppmärksammar detta då denna rätt an-

nars går helt förlorad.
60

 En begäran om bodelning kan vara såväl muntlig som 

skriftlig
61

 men då efterlevande sambo har bevisbördan för att begäran fram-

ställts inom den stadgade fristen samt då kraven på tydlighet ställs högt är en 

skriftlig begäran att föredra
62

.  

   Enligt 26 §, som hänvisar vidare till äktenskapsbalken 17 kap 1 §, får efterle-

vande sambo begära att bodelningsförrättare ska förordnas. Boutredningsman 

som förordnats för den avlidnes dödsbo är bodelningsförrättare utan vidare 

förordnande.
63

 En ansökan om bodelningsförrättare får anses innefatta en begä-

ran om bodelning och efterlevande sambo behöver alltså bara vidta en av dessa 

åtgärder för att en bodelning ska komma tillstånd.
64

 Det krävs inte oenighet 

mellan parterna för att bodelningsförrättare ska kunna förordnas.
65

 Förrättaren 

är behörig att pröva alla eventuella tvistiga frågor som har samband med bo-

delningen.
66

 

   Om sambornas gemensamma och omyndiga barn, för vilka den efterlevande 

sambon är förmyndare, är delägare i dödsboet efter den avlidne sambon krävs 

enligt föräldrabalken (Föräldrabalk 1949:381) 11 kap 2 § att en god man för-

ordnas för barnen då de får anses ha motstående intressen gentemot den efter-

levande föräldern vid bodelningen. Detta innebär att problematiken kring att 

efterlevande make inte kan bodela med sig själv som motpart
67

 inte blir aktuell. 

                                                           
60

 Se Walin s. 205. 
61

 Prop. 1986/87:1 s. 258. 
62

 Jmfr. NJA 2008 s. 49. 
63

 Håkansson s. 74. 
64

 NJA 1993 s. 302. 
65

 Agell & Brattström s. 163. 
66

 Prop. 1986/87:1 s. 224ff. 
67

 Se exempelvis Agell & Brattström s. 238f. 
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   En efterlevande sambo ska kallas till bouppteckningen efter den avlidne en-

ligt ärvdabalken (Ärvdabalk 1958:637) 20 kap 2 §. Fram tills bodelning sker 

eller fristen för begäran har löpt ut har både efterlevande sambo och dödsboet 

redovisningsplikt enligt sambolagen 11 §. 

 

 

3.2.3 Bodelning 

 

Bodelningsförfarandet inleds med att parternas andelar beräknas enligt 12 §. I 

detta skede är det viktigt att observera den begränsning av vilken egendom som 

skall ingå i bodelningen som följer av ärvdabalken 3 kap 7 § i de fall den av-

lidne sambon tidigare varit gift. Samboegendomens nettovärde på bodelnings-

dagen ska användas vid värdering i samband med bodelningen.
68

 Värdering av 

egendom kommer inte vidare att beröras i denna framställning. 

   Hyresrätt kan enligt jordabalken (Jordabalk 1970:994) 12 kap 65 § inte ha ett 

egentligt marknadsvärde. Även om vissa röster höjts för att ett värde trots detta 

bör kunna åsättas hyresrätter vid bodelning
69

 så är detta inte fallet
70

.   

   Enligt sambolagen 13 § görs skuldavdrag på vardera sidan för de skulder 

som fanns vid dödsfallet.
71

 I andra stycket stadgas att avdrag bara sker om 

skulden är förenad med särskild förmånsrätt eller på annat sätt är hänförlig till 

samboegendom. Huruvida skulderna i praktiken använts till finansiering av 

annat än samboegendom spelar i detta sammanhang ingen roll.
72

 På grund av 

borgenärsskyddsintresset gäller dock denna begränsning enbart om övriga 

skulder har täckning i annan egendom hos parten, om så inte är fallet ska skul-

davdrag alltså erhållas även för övriga skulder. Efter att skuldavdrag gjorts 

läggs vardera partens samboegendoms nettovärden ihop och delas sedan lika 

enligt 14 §. 

   I 15 § ges en möjlighet till jämkning av andelarna i bodelningen. Jämkning 

sker genom en helhetsbedömning av samboförhållandets längd, sambornas 

                                                           
68

 Jmfr. prop. 1986/87:1 s. 150 gällande makar. Att detta även gäller sambor framgår av NJA 
1997 s. 674. 
69

 Se bland andra Teleman & Tottie s. 400f. och Teleman s. 118f. 
70

 Svea hovrätts dom 2006-04-07 i mål T 8329-05. 
71

 Detta skuldavdrag benämns i ÄktB som gäldstäckning. 
72

 Prop. 2002/03:80 s. 39. 
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ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.
73

 Jämkning kan, i 

likhet med jämkningsmöjligheten i äktenskapsbalken, endast ske till fördel för 

den av parterna som innehar samboegendom med högst nettovärde. Detta leder, 

tillsammans med den efterlevande sambons ensidiga rätt att påkalla bodelning, 

till att jämkningsregeln i praktiken inte tillämpas till efterlevande sambos för-

del vid andre sambons dödsfall. Detta då den efterlevande sambo med högst 

nettovärde samboegendom av naturliga skäl sällan påkallar bodelning. Dock är 

jämkningsbestämmelsen tillämplig även till dödsboets fördel om dödsboet har 

det högre nettovärdet och regeln kan alltså medföra ett sämre resultat för den 

efterlevande om likadelning skulle anses oskälig mot dödsboet.
74

 Även för till-

lämpning av 15 § 2 men. krävs oskälighet.
75

 Till skillnad från vid äktenskaps-

balkens jämkningsbestämmelse bör enligt lagstiftaren inte den så kallade gifto-

rättstrappan användas vid jämkning enligt sambolagen.
76

 

   Efter att parternas andelar bestämts sker lottläggning av den egendom som 

ska delas. Den behovsprövning som här görs enligt 16 § 2 st. sker utan beak-

tande av eventuell jämkning
77

 och för varje egendomsobjekt för sig
78

. Om den 

efterlevande sambon har barn boende hos sig, oavsett om dessa är sambornas 

gemensamma eller inte, presumeras efterlevande sambo ha behov av överta-

gande enligt bestämmelsen.
79

 Tidigare var den gängse uppfattningen att det var 

förhållandena vid tidpunkten för samboförhållandets upphörande som skulle 

ligga till grund för behovsprövningen.
80

 Nu mer får gällande rätt dock anses 

innebära att det är förhållandena vid tidpunkten för bodelningen som istället 

ska vara avgörande.
81

 

   En hyresvärd måste med några få undantag acceptera efterlevande sambo 

som ny hyresgäst i dessa fall enligt jordabalken 12 kap 33 §. Detsamma gäller 

enligt bostadsrättslagen (Bostadsrättslag 1991:614) 2 kap 5 §, med viss be-

gränsning, för bostadsrättsföreningar om bostaden istället är en bostadsrätt. 

                                                           
73

 Prop. 1986/87:18 s. 47. 
74

 Prop. 2002/03:80 s. 51f., se även prop. 1986/87:1 s. 377. 
75

 Teleman & Tottie s. 431. 
76

 Prop. 1986/87:1 s. 262. 
77

 Ryrstedt s. 376. 
78

 Prop. 2002/03:80 s. 52, se även prop. 1986/87:1 s. 263. 
79

 Håkansson s. 64. 
80

 Jmfr. RH 1994:59. 
81

 Se RH 2002:12 som dock gällde behovsprövning enligt ÄktB. 
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Den efterlevande sambon har, vilket indirekt framgår av 17 § 1 st., rätt att vid 

bodelning behålla sin egen egendom.
82

 

   Enligt sambolagen 17 § ska efterlevande sambo betala dödsboet i pengar för 

den bodelningslikvid som uppstår vid ett övertagande av bostad och bohag om 

inte annan egendom kan lämnas i tillräcklig mån. Dessa pengar ska normalt 

betalas inom sex månader från bodelningen.
83

 Har efterlevande sambo inte råd 

med detta kommer något övertagande av hela egendomen inte att kunna ske 

och enligt 19 § ägs egendomen då av efterlevande sambo och dödsboet med 

samäganderätt vilket får konsekvenser som kan vara problematiska.
84

 

   Önskar någon av parterna klandra bodelningen ska detta göras inom fyra 

veckor enligt 2 §.
85

 Klandertalan kan inte väckas efter ett frivilligt bodelnings-

avtal utan endast då tvångsbodelningen skett. 

 

 

3.2.4 Lilla basbeloppsregeln 

 

I sambolagen 18 § 2 st. återfinns den så kallade lilla basbeloppsregeln som för-

stärker den efterlevande sambons ekonomiska skydd. Den har sin förebild i 

ärvdabalkens basbeloppsregel men är till skillnad från den sistnämnda en bo-

delningsregel och inte en arvsregel. Bestämmelsen innebär att vid bodelning 

efter den ene sambons död har efterlevande sambo alltid rätt att som sin andel 

erhålla samboegendom till ett värde av minst två prisbasbelopp
86

 efter att av-

drag för skulder gjorts. 

   Regeln motiveras med att ”det behövs en regel som garanterar att en efterle-

vande sambo får ut ett visst minimivärde av egendom ur den del av det gemen-

samma hemmet som har anskaffats för gemensamt begagnande”
87

. De relativt 

låga värden som regeln omfattar har motiverats med att den är tillämplig redan 

på mycket kortvariga samboförhållanden.
88

 

                                                           
82

 Agell & Brattström s. 275. 
83

 Prop. 1986/87:1 s. 182 och 264. 
84

 Se Håkansson s. 66. 
85

 Sambolagen 26 § hänvisar till ÄktB 17 kap 8 § 
86

 Prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr enligt SFB 2 kap 7 § 
87

 Prop. 1986/87:1 s. 110. 
88

 Se SOU 1999:104 samt prop. 1986/87:1 s. 110. 
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   Att regeln endast omfattar samboegendom får till följd att den ger sitt fulla 

skydd till efterlevande sambo bara i de fall de båda sambornas samboegendom, 

efter avdrag för skulder, har ett totalt värde motsvarande minst två prisbas-

belopp. Vid lägre värden tillämpas regeln så långt det är möjligt och all sambo-

egendom tillfaller således den efterlevande sambon. Om istället de båda parter-

nas totala samboegendom uppgår till ett nettovärde motsvarande fyra prisbas-

belopp eller mer uppnås bestämmelsens garantivärde utan tillämpning av re-

geln och den medför inget ytterligare skydd. Regeln är primär i förhållande till 

jämkning enligt sambolagen 15 § vilket medför att jämkningsgrund till döds-

boets fördel får stå tillbaka för efterlevande sambos rätt enligt lilla basbelopps-

regeln.
89

 

   Ytterligare en konsekvens av att regeln tar sikte på just samboegendom är att 

sambornas ekonomiska förhållanden i övrigt inte inverkar på regelns tillämp-

lighet.
90

 Detta medför att regeln inte ger något skydd om den avlidne sambon 

saknat samboegendom men haft stora värden i annan egendom,
91

 å andra sidan 

medför detta också att regeln tillämpas även i de fall efterlevande sambo har 

stora egendomsvärden som inte utgör samboegendom. 

 

 

3.2.5 Övertagande av bostad utanför bodelning 

 

I sambolagen 22 § ges en möjlighet för efterlevande sambo att under vissa för-

utsättningar överta den gemensamma bostaden i den mån denna ägts av den 

avlidne sambon även om bostaden inte utgör samboegendom. Bestämmelsen 

går tillbaka redan till den lag från 1973 som fanns innan den äldre sambolagen 

infördes.
92

 Precis som rätten att påkalla bodelning är regeln enligt 18 § 1 st. 

tillämplig endast till fördel för den efterlevande sambon och alltså inte för ar-

vingarna vilket motiveras med det sociala skyddsintresset som utgör bestäm-

melsens syfte
93

. Bestämmelsen är inte en bodelningsregel och kan alltså tilläm-

                                                           
89

 Ryrstedt s. 377. 
90

 Grauers s. 259 samt Agell & Brattström s. 285. 
91

 Se Agell & Brattström s. 284. 
92

 Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad 
93

 Prop. 1986/87:1 s. 393. 
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pas helt oberoende av om bodelning ska ske eller inte.
94

 Regeln är även, till 

skillnad från majoriteten av sambolagen, tvingande och kan inte avtalas bort 

genom samboavtal.
95

 

   För tillämplighet krävs att bostaden är en hyres- eller bostadsrätt samt att 

denna inte utgör samboegendom.
96

 Noterbart är att även bostad som utgjort den 

avlidnes enskilda egendom på grund av villkor vid arv, testamente eller gåva 

kan övertas enligt bestämmelsens ordalydelse. Detta skulle i sådant fall med-

föra ett starkare skydd för efterlevande sambo än vad som ges efterlevande 

make i motsvarande situation enligt äktenskapsbalkens regler.
97

 Även om ex-

empelvis Grauers hävdat att sådan egendom ska kunna övertas i enlighet med 

bestämmelsens ordalydelse
98

 kan detta inte antas vara fallet då ett starkare 

skydd för sambor jämfört med gifta i denna situation inte kan anses rimligt. 

   För att övertagande ska kunna ske krävs vidare att en behovsprövning myn-

nar ut i att efterlevande sambon har större behov av bostaden än dödsboet samt 

att skälighet i övrigt föreligger.
99

 Om samborna inte haft gemensamma barn 

krävs synnerliga skäl för att övertagande ska kunna ske, något som i praktiken 

är mycket svårt att visa men som till exempel kan utgöras av att efterlevande 

sambo är gravid.
100

 Behovsprövningen faller under tillämpningsområdet för 

sambolagen 18 § 1 st. och kan alltså bara ske till den efterlevandes fördel.
101

  

   En ytterligare förutsättning för övertagande, som dock inte uttryckligen 

framgår av bestämmelsen, är att övertagandet accepteras av berörd hyresvärd 

eller bostadsrättsförening. Detta vållar dock sällan några problem på grund av 

reglering kring detta i jordabalken 12 kap 33 § och bostadsrättslagen 2 kap 5 §. 

   Framställan om begäran enligt sambolagen 22 § ska göras inom tre månader 

från dödsfallet om den efterlevande sambon flyttat från bostaden i och med 

detta. Om denne istället bor kvar kan begäran ske utan tidsbegränsning.
102

 

   Vid övertagande enligt regeln ska den övertagande sambon kompensera 

dödsboet med bostadens värde om denna utgör en bostadsrätt. Om den istället 

                                                           
94

 Håkansson s. 46. 
95

 Prop. 2002/03:80 s. 54f., se även prop. 1986/87:1 s. 268. 
96

 Se distinktion i avdelning 3.2.1 ovan. 
97

 Grauers s. 251. 
98

 Jmfr. Grauers s. 249f. 
99

 SOU 1999:104 s. 145. 
100

 Se Agell & Brattström s. 279. 
101

 SOU 1978:55 s. 427f. 
102

 Prop. 2002/03:80 s. 36f. 
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utgör en hyresrätt sker övertagandet utan ersättning.
103

 Anledningen till kom-

pensationen för värdet är att bestämmelsen inte ska medföra någon egentlig 

värdeöverföring mellan parterna.
104

 Eventuell ersättning kan avräknas på den 

övertagande sambons andel i samband med en bodelning. Om någon bodelning 

inte sker eller andra skäl gör en avräkning olämplig ska övertagande sambon 

istället betala ersättningen i pengar. 

   Avslutningsvis bör noteras att regeln inte omfattar någon övertaganderätt av 

bohag.
105

 Detta faktum har i doktrin ansetts tvivelaktigt då det sociala skydds-

syftet som ligger bakom regeln hade uppnåtts i högre grad om även bohag om-

fattats.
106

 Motiven till att bohag hållits utanför bestämmelsen är främst att bo-

hag ofta kan antas ha högre affektionsvärde för arvingarna än för efterlevande 

sambon.
107

 

 

 

3.2.6 Reflektioner 

 

Att sambolagen endast reglerar samboegendom kan ses som naturligt med 

tanke på lagens karaktär av social skyddslagstiftning.
108

 Detta är att jämföra 

med äktenskapsbalken där utgångspunkten är att all makars egendom omfattas 

av bodelningsinstitutet av anledningen att äktenskap anses medföra en så stark 

ekonomisk gemenskap att en fullständig likadelning är eftersträvansvärd.
109

 Ett 

ytterligare argument för den begränsade omfattningen av egendom i sambola-

gen är att en fullständig delning inte alltid är eftersträvansvärd mellan parterna. 

Det kan till och med antas att flertalet sambor valt att inte gifta sig just för att 

begränsa den ekonomiska gemenskapen. Detta omöjliggörs om allt för omfat-

tande egendom omfattas av en reglering som parterna själva inte valt att omfat-

tas av.
110

 

                                                           
103

 Jmfr. JB 12 kap 65 §, se även Agell & Brattström s. 280. 
104

 Se Ryrstedt s. 377. 
105

 Prop. 2002/03:80 s. 36. 
106

 Se Teleman – Uppgradering s. 877f. 
107

 Se prop. 2002/03:80 s. 36 med vidare motivering i SOU 1999:104 s. 235. 
108

 Se prop. 2002/03:80 s. 25. 
109

 Se prop. 1986/87:1 s. 1. 
110

 Jmfr. prop. 2002/03:80 s. 25. 
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   Det faktum att vissa boendeformer inte omfattas av sambolagens definition 

av bostad är problematiskt. Även om boendeformer som exempelvis husbåt är 

ovanliga och problemet därför sällan blir aktuellt så hjälper inte det de sambo-

par som de facto har husbåt som sin bostad. För dessa par blir konsekvensen att 

deras boende överhuvudtaget inte omfattas av lagens skyddsregler. 

      Att bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål inte 

omfattas av lagens skyddsregler kan anses vara något missvisande. Stora delar 

av typiskt bohag så som exempelvis tv-apparater, ljudanläggningar, etc. an-

vänds per definition oftast uteslutande för fritidsändamål. Denna typ av bohag 

anses dock i praktiken rymmas inom lagens definition av samboegendom och 

ingår därför vanligtvis i en bodelning. 

   Om det sociala skyddet för en efterlevande sambo som ett övertagande av 

den gemensamma bostaden innebär ska uppfyllas fullt ut behöver den lucka 

täppas till som uppstår mellan bodelningsreglerna och bestämmelsen i sambo-

lagen 22 §. Denna lucka består i att en fastighet som tjänar som sambornas 

gemensamma bostad men som anskaffats av den avlidne sambon innan sam-

levnaden inleddes inte kan övertas genom något av de två aktuella förfaran-

dena. Ett skäl för att dessa fastigheter inte ska kunna övertas kan antas vara att 

de ibland har karaktären av släktgårdar, barndomshem eller liknande och där-

med har ett högt affektionsvärde för de legala arvingarna. Detta är dock inte 

alltid fallet utan även fastighet som den ene sambon köpt relativt kort tid innan 

samboförhållandet inleddes faller utanför båda bestämmelserna. Enligt min 

mening får dock det ovan antagna skälet för att fastigheter faller utanför be-

stämmelsen i 22 § anses ha sådan tyngd att det sociala skyddet för efterlevande 

sambo bör få stå tillbaka. Den lucka som uppstår rörande dessa fastigheter är 

enligt min mening därigenom motiverad. 

   Det faktum att motordrivna fortskaffningsmedel även fortsättningsvis inte 

omfattas av begreppet samboegendom får anses försvaga efterlevande sambos 

sociala skydd.
111

  

   Den tydliga tidsfrist som i sambolagen införts för begäran av bodelning är 

positiv ur tydlighetssynpunkt. Dess absoluta karaktär medför dock en stor risk 

för att bodelning i vissa fall inte kommer att kunna ske även när efterlevande 

                                                           
111

 Vidare diskussion kring denna fråga sker under avdelning 5.4 nedan. 
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sambo så önskar. För att denna risk ska elimineras krävs antingen full rätts-

medvetenhet kring fristen bland berörda sambor eller att en för bouppteckning 

ansvarig jurist alltid informerar efterlevande sambo om denna tidsfrist. Att full 

rättsmedvetenhet angående detta skulle vara för handen i praktiken får anses 

högst otroligt.
112

 Flertalet bouppteckningar genomförs dessutom utan medver-

kan av ansvarig jurist varvid inte heller ett fullständigt informerande kan anses 

realistiskt. Tidsfristen utgör därför en reell begränsning i efterlevande sambos 

tänkta rätt till att påkalla bodelning. Enligt min mening riskerar denna begräns-

ning att bli aktuell i än högre grad för de efterlevande sambor som exempelvis 

har problem med språket eller är socialt utsatta på annat sätt då dessa mer säll-

an kan tänkas ha egna juridiska kunskaper eller ansvarig jurist som hjälp för att 

undvika att tidsfristen förbigås. Denna skillnad i det reella skyddet som i prak-

tiken kan antas föreligga är enligt min mening olycklig. 

   Att fullt avdrag ska göras för skulder som har förmånsrätt i samboegendom 

men som i praktiken använts till finansiering av annat medför att en reell över-

föring av samboegendomens egentliga värde från den avlidne till den efterle-

vande sambon i dessa fall inte kommer att kunna ske. Detta problem har även 

uppmärksammats av lagstiftaren
113

 men kvarstår alltjämt. 

   Skuldavdrag ska även ske för all den avlidnes övriga skulder om inte annan 

egendom än samboegendom finns för att täcka dessa skulder vilket visar på att 

borgenärsskyddet fått en överordnad ställning gentemot den efterlevandes be-

hov av skydd. Detta är enligt min mening en rimlig avvägning då borgenärs-

skyddet annars skulle äventyras i alltför hög grad. Att bestämmelsen medför en 

allvarlig potentiell risk för den efterlevande att inte får del i den avlidne sam-

bons samboegendom är dock givetvis problematiskt. 

    Lilla basbeloppsregeln får anses medföra att efterlevande sambo i de flesta 

fall garanteras att kunna behålla det mest primära av det gemensamma bohaget 

och i den delen uppfyller den därför sitt syfte. Den låga beloppsbegränsning 

som regeln innebär i kombination med ständigt ökande värden, främst i stor-

                                                           
112

 Jmfr. Lind avd.: Inledning angående bristande rättsmedvetenhet hos sambopar samt Bost-
röm & Israelsson s. 645 där framgår att 40 % av alla sambor tror att fullständig likadelning 
stadgas i sambolagen. 
113

 Se prop. 2002/03:80 s. 39. 
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stadsregionerna, på bostäder
114

 medför dock att regeln rörande bostäder ofta 

inte medför något egentligt skydd. Att 88 800 kr
115

 skulle räcka för att kunna 

behålla en bostadsrätt eller fastighet i en storstadsregion kan inte anses realist-

iskt i dagsläget. 

   Övertagande av gemensam bostad enligt 22 § får anses tjäna sitt syfte väl 

trots den ovan redovisade lucka som avseende vissa fastigheter uppstår mellan 

denna regel och bodelningsinstitutet. Uppmärksammas bör dock att den aldrig 

medför någon överföring av bostadens värde varför den inte innebär något di-

rekt ekonomiskt skydd för efterlevande sambo. 

 

 

3.3 Successionsrättsliga verkningar efter ena sambons död 

 

3.3.1 Den legala arvsordningen 

 

I ärvdabalken stadgas den legala arvsordningen. Denna utgörs av släktingar till 

den avlidne som indelas i tre olika arvsklasser beroende på typ av släktskap.
116

 

Dessutom innehåller lagen bestämmelser om makes arvsrätt. Dessa regler in-

nebär i korthet att make med fri förfoganderätt ärver före samtliga släktingar 

till den avlidne med undantag för den avlidnes bröstarvingar som inte är med 

efterlevande make gemensamma.
117

 Släktingar i de två första arvsklasserna 

ges, när efterlevande make ärver, istället rätt till efterarv.
118

 

   Om den avlidne saknar legala arvingar tillfaller kvarlåtenskapen
119

 enligt 

huvudregeln Allmänna arvsfonden.
120

 Efter ansökan av efterlevande sambo kan 

enligt lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden 24 § fonden avstå från arvet till 

fördel för den avlidnes efterlevande sambo om detta kan anses skäligt.
121

 

 

                                                           
114

 Demografiska rapporter 2012:1, Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer 
bland förstagångsföräldrar, Statistiska centralbyrån, 2012, s. 13. 
115

 Prisbasbelopp för 2014 är 44 400 kr enligt SFB 2 kap 7 § 
116

 Se ÄB 2 kap 
117

 ÄB 3 kap 1 § 1 st. 
118

 ÄB 3 kap 2 § 1 st. 
119

 Kvarlåtenskap: Den egendom som efter eventuell bodelning och dyl. finns kvar att fördela 
genom arv eller testamente. 
120

 ÄB 5 kap 1 § 
121

 Jmfr. argument mot arvsrätt för sambor i exempelvis bet. 2010/11:CU18. 
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3.3.2 Förfarandet vid dödsfall 

 

Samtliga legala arvingar, universella testamentstagare samt efterlevande make 

eller sambo till den avlidne blir inledningsvis delägare i den avlidnes 

dödsbo.
122

 Efterlevande sambo ska alltid kallas till bouppteckningen
123

 och är 

fram till dess dödsbodelägare. För att efterlevande sambo även därefter ska 

vara dödsbodelägare krävs att denne begär bodelning enligt sambolagen eller är 

universell testamentstagare efter den avlidne sambon.
124

 

   Vid bouppteckningen ska eventuell samboegendom antecknas i protokol-

let.
125

 Efter genomförd bouppteckning kommer eventuell bodelning först att 

genomföras och därefter sker ett arvskifte.
126

 Avsaknaden av arvsrätt för 

sambo
127

 medför att efterlevande sambo inte har några ytterligare anspråk på 

dödsboet efter genomförd bodelning om inte sambon även är universell testa-

mentstagare. 

 

 

3.3.3 Testationsmöjligheter 

 

Dispositionsmöjligheterna gällande sin egendoms framtida placering efter 

dödsfall är hänvisat till att ske genom testamente.
128

 För att upprätta testamente 

krävs som huvudregel att testator
129

 är myndig
130

 samt att vissa formföreskrif-

ter iakttas och bevittning sker
131

. 

   Istället för ensidiga testamenten kan sambor, och givetvis även andra, upp-

rätta inbördes testamente där båda sambornas respektive kvarlåtenskap testa-

menteras. För att skaffa sig starkast möjliga efterlevandeskydd bör samborna 

testamentera hela sin kvarlåtenskap till den andre sambon. Skulle samboförhål-

landet upphöra innan någon av dem avlider kommer förordnande till sambo, 
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 ÄB 18 kap 1 § 
123

 ÄB 20 kap 2 § 
124

 ÄB 18 kap 1 § 2 st. 
125

 ÄB 20 kap 4 § 3 st. 
126

 ÄB 23 kap 1 § 
127

 Se vidare under avsnitt 4.2 nedan. 
128

 ÄB 17 kap 3 § 
129

 Testator: Den person som i testamentet disponerar över sin egendom. 
130

 ÄB 9 kap 1 § 
131

 ÄB 10 kap 1 § 
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om inte annan avsikt från testator visas, inte att vara gällande.
132

 För att vara på 

den säkra sidan angående detta bör dock angiven testamentstagare vara just 

”sambo” och inte den andre sambon personligt angiven med namn. Om så ändå 

sker bör i testamentet istället förtydligas att testamentet inte ska verkställas för 

det fall samboförhållandet upphört redan innan dödsfallet skett. Detta självklart 

under förutsättning att samborna inte önskar att så sker. 

   Ett testamentariskt förordnande till sambo presumeras ge denne full ägande-

rätt till den aktuella egendomen även om detta inte uttryckligen stadgas i tes-

tamentet.
133

 Om i testamentet även finns intaget ett förordnande om sekundo-

succession
134

 kommer dock förordnandet till sambon medföra att egendomen 

övertas med endast fri förfoganderätt, detta även om full äganderätt uttrycklig-

en angivits i testamentet.
135

 Vill man undvika risken att egendomen efter att 

även efterlevande sambo gått bort kommer att tillfalla dennes eventuellt senare 

tillkomna familjemedlemmar eller andra släktingar bör det testamentariska 

förordnandet ske med fri förfoganderätt. Detta då följden av ett sådant förord-

nande blir att den först avlidnes legala arvingar vid ett sådant förordnande har 

efterarvsrätt.
136

 

 

 

3.3.4 Laglottens inverkan på testationsmöjligheterna 

 

Sambors möjligheter att ge varandra ett fullständigt efterlevandeskydd genom 

testamente begränsas av laglottsinstitutet och dess verkningar. Laglotten och 

dess omfattning motiveras av att den utgör en kompromiss mellan bröstarving-

ars
137

 intresse och behov av kvarlåtenskapen å ena sidan och testators intresse 

av att fritt få förfoga över densamma å andra sidan. Gällande makars barn är 

ytterligare ett syfte med laglotten att inte särkullbarn ska kunna missgynnas i 

allt för hög utsträckning gentemot makars gemensamma barn.
138

 Det sist-
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 ÄB 11 kap 8 § 
133

 Håkansson s. 98. 
134

 Sekundosuccession: Ett förordnande om vad som ska ske med egendomen efter att den 
ursprungliga testamentstagaren i sin tur har avlidit. 
135

 Se domskäl i NJA 1983 s. 628. 
136

 Lind avd.: Testamente med full äganderätt: Sambor med barn. 
137

 Bröstarvinge: Avkomling till arvlåtaren, se ÄB 2 kap 1 § 
138

 Prop. 1986/87:1 s. 79, se även Boström & Strömberg s. 249. 
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nämnda syftet är inte aktuellt gällande barn till sambor då begreppet särkull-

barn inte ger några relevanta rättsliga konsekvenser då ingen skillnad i detta 

avseende finns mellan sambors gemensamma- och icke gemensamma barn. 

   Rätt till laglott tillkommer arvlåtarens bröstarvingar och utgör hälften av de-

ras respektive arvslotter
139

 vilka i sin tur utgörs av hela kvarlåtenskapen lika 

fördelad mellan varje barn
140

. Detta medför i de fall den avlidne sambon har 

bröstarvingar att testationsfriheten i praktiken är begränsad till halva värdet av 

kvarlåtenskapen.
141

 Det är värdet när boet är utrett, inte vid dödsfallet, som 

utgör grund för laglottsberäkningen.
142

 

   Om laglotten kränkts genom testamente kan den avlidne sambons bröstar-

vingar inom sex månader från att de tagit del av testamentet påkalla jämkning 

för att utfå sin laglott.
143

 Om denna tid försitts är rätten till laglott förverkad.
144

 

För att ett testamente ska kunna verkställas innan de sex månaderna förflutit 

krävs att samtliga legala arvingar godkänner testamentet.
145

 Att vara passiv och 

inte klandra testamentet kan inte ses som ett godkännande utan ett faktiskt 

godkännande krävs.
146

 

   Gällande gifta par finns en begränsning av laglottens verkningar då även ge-

mensamma bröstarvingars laglotter får stå tillbaka för makes arvsrätt
147

 och en 

begäran om jämkning av gemensamma bröstarvingar får därmed effekt först 

efter att även efterlevande make avlidit.
148

 Någon liknande begränsning av lag-

lottens verkningar finns inte gällande sambor.
149

 Detta är en skillnad som, i vart 

fall ur bröstarvingens synpunkt, svårligen kan motiveras.
150

 En bröstarvinge till 

testerande sambo kan som huvudregel inte heller innan ett dödsfall inträffat 

avsäga sig sin rätt till laglott vare sig till fördel för den andre sambon eller för 

någon annan.
151
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 ÄB 7 kap 1 § 
140

 ÄB 2 kap 1 § 2 st. 
141

 Boström & Strömberg s. 246. 
142

 Beckman m.fl. avd.: C1f Laglott pt. 5 
143

 ÄB 7 kap 3 § 1 st. 
144

 ÄB 7 kap 3 § 3 st. 
145

 ÄB 14 kap 4 § 1 st. 
146

 NJA 1961 s. 183. 
147

 ÄB 3 kap 1 § 1 st. 
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 ÄB 7 kap 3 § 2 st. 
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 Se exempelvis Lind & Walin s. 215ff. 
150

 Se resonemang i Boström & Israelsson s. 644. 
151

 ÄB 17:2, se vidareutveckling i Beckman m.fl. avd.: C1k Arvsavtal pt. 2 
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   För sambopar där den avlidne sambon har bröstarvingar blir konsekvensen av 

det ovanstående att möjlighet till fullständigt efterlevandeskydd för den andre 

sambon genom testamente endast kan uppnås om den avlidne sambons bröstar-

vingar underlåter att begära laglottsjämkning. Detta gäller som tidigare fram-

gått oavsett om bröstarvingarna är gemensamma med den efterlevande sambon 

eller inte. Om den avlidne sambons bröstarvingar är myndiga blir det alltså upp 

till dessa om den efterlevande sambon ska få ett fullständigt ekonomiskt efter-

levandeskydd i enlighet med testamentet eller inte.  

 

    

3.3.5 Föräldrabalkens inverkan på testationsmöjligheterna 

 

För de fall den avlidnes barn är omyndiga följer på ovanstående laglottsregle-

ring ytterligare en problematik som här ska presenteras. När ett barn föds inom 

ett samboförhållande blir modern till en början ensam vårdnadshavare.
152

 För-

äldrarna kan dock få gemensam vårdnad efter en ansökan om detta till Skatte-

verket,
153

 gemensam vårdnad får nu mer anses vara den klart vanligast före-

kommande vårdnadsformen rörande gemensamma barn inom ett samboförhål-

lande
154

. I normalfallet innebär vårdnaden även att sambon ifråga är förmyn-

dare för barnet oavsett om ena sambon har ensam vårdnad eller om vårdnaden 

är gemensam.
155

 Då en omyndig inte själv får råda över sin egendom
156

 och 

den rätt till arv som en arvinge fått genom förälderns död anses vara arvingens 

tillgång redan i och med dödsfallet
157

 ska alla beslut rörande arvet som huvud-

regel tas av förmyndaren
158

. Vissa undantag finns då den underårige själv kan 

ta beslut rörande arvet i de fall det i testamente stadgats ett sådant villkor,
159

 

detta får dock anses falla utanför problematiken för denna framställning då 
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 FB 6 kap 3 § 1 st. 
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 FB 6 kap 4 § 2 st. 
154

 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
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 FB 10 kap 2 § 
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 FB 9 kap 1 § 
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 Walin – Arvsrättsliga spörsmål s. 125. 
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 Jmfr. resonemang i Grauers s. 115. 
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 FB 9 kap 4 § 
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förvaltningsrätten för den del som utgörs av den underåriges laglott inte omfat-

tas av dessa undantag
160

. 

   Om barnet och den efterlevande sambon har del i samma dödsbo ska en god 

man utses.
161

 Detta blir som tidigare framgått fallet om efterlevande sambo 

antingen är testamentstagare eller begär bodelning enligt sambolagen.
162

 Barnet 

har alltid del i dödsboet i egenskap av legal arvinge efter den avlidne. Även i 

den situationen att efterlevande sambo inte kan anses ha del i dödsboet men 

intressen i detsamma ska en god man utses.
163

 

   Den gode mannen, eller förmyndaren om ovanstående intressekonflikt inte 

föreligger, får inte avstå från arv eller testamente för barnets räkning.
164

 I be-

greppet att avstå från arv omfattas även ett godkännande av testamente där den 

underåriges laglott kränks.
165

 

   Inom förbudet att avstå från arv anses högst troligt också en skyldighet före-

ligga för ställföreträdaren
166

 att faktiskt begära en jämkning för utfående av 

laglott. Även om denna handlingsplikt inte uttryckligen framgår av den aktu-

ella bestämmelsens ordalydelse så får den anses följa av denna i kombinationen 

med den allmänna vårdplikt
167

 som samtliga ställföreträdare är skyldiga att 

iaktta.
168

 

   Noteras bör att förbudet gäller även om den omyndige är ensam dödsbodelä-

gare trots ordalydelsen i föräldrabalken 15 kap 1 § st. 3. Det finns heller inte 

några andra undantag från förbudet förutom det i 15 kap 6 § st. 2 stadgade som 

dock bara berör makar och deras barn. Något utrymme för att vid tillämpning 

av bestämmelsen beakta till exempel efterlevande sambos behov av ekono-

miskt skydd finns således inte.
169

 

                                                           
160

 Jmfr. Larsson & Nathorst s. 13. Observera att resonemanget är gjort innan aktuell be-
stämmelse ändrades, detta påverkar dock inte dess värde enligt min mening. 
161

 FB 11 kap 2 § 1 st. 
162

 Att även bodelning enligt sambolagen omfattas framgår uttryckligen av SOU 1988:40 s. 
260. 
163

 FB 11 kap 2 § 3 st. 
164

 FB 15 kap 6 § 1 st. samt Vängby & Walin avd.: kommentaren till 15 kap. 6 § 
165

 RH 2005:41 samt Sehlin s. 178f. 
166

 Ställföreträdare: Samlingsnamn för förmyndare, gode män, m.fl. 
167

 Den allmänna vårdplikten stadgas i FB 12 kap 3 § 
168

 Brattström & Singer s. 112f., se även Utviklingen i nordisk arverett s. 127. 
169

 Jmfr. domskäl i NJA 1999 s. 159, observera att fallet dock berörde förmånstagarförordnan-
den. 
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   Konsekvensen av förbudet i ovan diskuterade bestämmelse blir att de underå-

riga barnen har rätt till ett värde motsvarande hälften av kvarlåtenskapen efter 

den avlidne föräldern även om ett testamente till full förmån för den efterle-

vande sambon finns. Har den efterlevande sambon ekonomisk möjlighet kan 

barnets andel i dödsboet köpas loss för en summa motsvarande laglottens 

värde, dock endast om ställföreträdaren inhämtar överförmyndarens samtycke 

för detta.
170

 I sådant fall blir efterlevande sambo därefter ensam dödsbodelä-

gare och erhåller hela kvarlåtenskapen vid arvskiftet. 

   Om den efterlevande sambon inte har ekonomisk möjlighet att köpa loss det 

underårige barnets andel i dödsboet ska efter att eventuell bodelning genom-

förts ett sedvanligt arvskifte ske där barnet tillskiftas laglottens värde.
171

 Även 

för att kunna ingå själva skiftet måste ställföreträdaren inhämta överförmynda-

rens samtycke.
172

 Om dödsbodelägarna istället väljer att inte skifta dödsboet 

krävs ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo mellan den efterlevande 

sambon och barnet. Ett sådant avtal förutsätter att ställföreträdaren inhämtar 

överförmyndarens samtycke till ingående av avtalet.
173

 Även om familjens in-

tresse kan ges viss betydelse kommer det tyngst vägande skälet för överför-

myndarens beslut i denna fråga att vara huruvida ett sådant avtal ligger i bar-

nets eget intresse.
174

 

   När boet skiftas har, om inte den avlidne sambon förordnat annat i testamen-

tet, barnet rätt till del i varje slag av egendom.
175

 Detta får till följd att barnet 

och den efterlevande sambon i dessa fall kommer att bli samägare till sådana 

egendomsslag som inte kan delas.
176

 

   Följden av samägandet blir att den underårige och den efterlevande sambon 

riskerar att ha motstående intressen i frågor som rör egendomen vilket leder till 

att god man även fortsatt ska vara förordnad.
177

 Ofta kommer då även överför-

myndarens samtycke att krävas när olika åtgärder ska vidtas rörande egendo-

                                                           
170

 FB 15 kap 5 § 2 st. 
171

 ÄB 23 kap 1 § 
172

 FB 15 kap 5 § 1 st. 
173

 FB 15 kap 7 § 1 st. 
174

 SOU 1988:40 s. 263. 
175

 ÄB 23 kap 3 § 1 st. 
176

 Se ÄB 23 kap 3 § 2 st. rörande fastighet. Samma princip får anses gälla för annan egendom 
som inte kan delas. 
177

 FB 11 kap 2 § 3 st. 
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men.
178

 Även om barnet tillskiftas viss egendom i sin helhet och samägande 

därmed inte blir aktuellt kommer komplicerade förvaltningsregler, där över-

förmyndarens samtycke ofta krävs, att gälla angående den efterlevande föräl-

derns förvaltning av barnets egendom.
179

 I båda dessa situationer är exempelvis 

regleringen gällande i vilken mån egendomen kan belånas mycket restriktiv.
180

  

 

 

3.3.6 Reflektioner 

 

Att Allmänna arvsfonden kan avstå från arv till förmån för efterlevande sambo 

är en faktor som förstärker den efterlevandes skydd. Denna faktor kan dock 

inte tillmätas allt för stor betydelse av flera skäl. Dels kan konstateras att den 

andel dödsbon som tillfaller allmänna arvsfonden är ytterst få
181

 och av denna 

anledning kommer möjligheten sällan att kunna utnyttjas. Vidare kan konstate-

ras att i de fall legala arvingar saknas, och möjligheten till aktuellt avstående 

finns, har sambor en oinskränkt testationsfrihet till förmån för varandra vilket 

ger att ett fullgott efterlevandeskydd i dessa situationer ändå kan uppnås. 

   Sambor bör som ovan anförts testamentera hela sin kvarlåtenskap till den 

andre sambon för att uppnå ett i detta avseende maximalt efterlevandeskydd. 

Testamenten av detta slag kan dock i praktiken troligen inte antas föreligga i 

någon övervägande majoritet av berörda samboförhållanden. Denna slutsats 

kan enligt min mening dras utifrån det förhållande att problem som beror på 

avsaknad av testamente uppstår först när ett dödsfall redan inträffat.
182

 Då 

sambor inte alltid är medvetna om de potentiella framtida problem som kan 

                                                           
178

 Se FB 14 kap, prop. 1993/94:251 s. 142 samt Brattström & Singer s. 113. 
179

 Se till exempel FB 13 kap 10 § angående fastighet. 
180

 FB 13 kap 12 § 3 st. angående förälder som förmyndare, FB 14 kap 13 § 3 st. angående 
gode män m.fl. 
181

 Ca 0,6 % av alla dödsbon tillfaller Allmänna arvsfonden. 
Uträkning genom: ca 600 personers kvarlåtenskap per år tillfaller Allmänna arvsfonden enligt 
http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38084.aspx (hämtad 1 april 2014). 
Ca 90 000 personer avlider per år enligt http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Aldre-
statistik-tabeller-for-2005-2010/Folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2010-
och-befolkningsforandringar-2010/ (hämtad 1 april 2014). 
600/90 000= ca 0,006. 
182

 Jmfr. diskussion i prop. 1986/87:1 s. 99. 
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uppstå kan det alltså antas att de inte testamenterar i den mån de hade gjort om 

de istället hade varit medvetna om dessa problem.
183

 

   Ett annat potentiellt problem rörande inbördes testamenten är den rädsla som 

kan uppstå inför att upprätta dessa då samborna i det skedet inte vet vem av 

dem som kommer att avlida först. Även om de upprättar ett inbördes testa-

mente kan den ena sambon därefter upprätta ett nytt ensidigt testamente till 

förmån för någon annan utan att tillkännage detta. Om denne sambo avlider 

först kommer det nya testamentet att vara gällande och den efterlevande sam-

bon har då förlorat skyddet som det inbördes testamentet gav. Om istället den 

andre sambon avlider först kan den sambo som även upprättat ensidigt testa-

mente, även om detta är svekfullt, underlåta att tillkännage sitt sist upprättade 

testamente varvid denne sambo erhåller skyddet som det inbördes testamentet 

medför. Detta potentiella problem ska inte överdrivas men kan antas bidra till 

att vissa sambopar väljer att inte upprätta inbördes testamenten. 

   Enligt min mening finns det tillsynes inte några godtagbara skäl för att sam-

bors gemensamma barn ska ha rätt till omedelbar laglott när detsamma inte 

gäller för makars gemensamma barn. Även om den ekonomiska gemenskapen 

mellan sambor eventuellt kan anses mindre djupgående än densamma för ma-

kar är detta enligt min mening knappast ett skäl som uppväger de potentiella 

problem som denna reglering innebär för den efterlevande sambon och därmed 

i många fall även för den efterlevande familjen i övrigt. 

   Den begränsning av möjligheterna till fullgott skydd genom testamente som 

enligt min mening är mest svårförsvarbar är dock verkningarna av föräldrabal-

ken 15 kap 6 § och framförallt då dess avsaknad av aktuella undantagsregler. 

Även om det bakomliggande syftet till bestämmelsen, att skydda barnet och 

dennes egendom, får anses vara välmotiverat så är det som Walin uttryckt det 

”tanklöst kategoriskt”
184

 att regeln inte fått tillämpbara undantag för sambors 

gemensamma barn. Att regeln är kategorisk och saknar utrymme för relevanta 

bedömningar som hade kunnat medföra mer nyanserade resultat har även kon-

staterats av såväl hovrätten
185

 som den grupp som utrett bestämmelsen
186

. Jag 

instämmer i denna kritik och det får anses olyckligt att någon möjlighet till 

                                                           
183

 Jmfr. diskussion i Agell – Samboende s. 125.  
184

 Walin i Vängby & Walin, avd.: kommentaren till 15 kap. 6 § 
185

 Se domskäl i RH 2005:41. 
186

 Se SOU 2004:112 s. 884. 
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undantag från skyldigheten att begära utfående av laglott för gemensamma 

barns räkning inte finns. 

 

 

3.4 Övriga möjligheter till stärkt efterlevandeskydd 

 

3.4.1 Kort om utökat skydd genom förmånstagarförordnanden 

 

En möjlighet till att ge efterlevande sambo ett utökat ekonomiskt skydd före-

ligger genom förmånstagarförordnanden som den avlidne sambon förordnat i 

samband med dennes försäkringar
187

 eller individuella pensionssparande
188

. 

Att ett sådant förordnande leder till ett utökat skydd beror på att försäkringsbe-

loppet respektive tillgångarna i pensionssparandet faller ut direkt till för-

månstagaren och alltså inte blir en del av den avlidnes kvarlåtenskap.
189

 För-

månstagarförordnanden som ett verktyg för att tillskapa ett stärkt efterlevande-

skydd får ofta anses vara effektivt då en livförsäkring inte sällan utgör en för-

hållandevis stor tillgång i boet.
190

 

   Som utgångspunkt förutsätter ett förmånstagarförordnande till sambo för att 

det ska verkställas att samboförhållandet inte upphört innan dödsfallet.
191

 Det 

kan dock ändå verkställas om det kan anses framgå av förordnandet att det var 

den avlidne sambons vilja.
192

 I de fall förordnandet istället är gjort till namngi-

ven person som vid förordnandet var sambo med den avlidne gällde tidigare 

inte ovanstående tolkningspresumtion,
193

 rättsläget här får dock anses ha änd-

rats och nu mer bör även ett förordnande till namngiven sambo tolkas enligt 

presumtionsregeln.
194

 

   Jämkning av ett förmånstagarförordnande är möjligt om förordnandet kan 

anses vara oskäligt mot den avlidne sambons bröstarvingar. Vid bedömning av 

                                                           
187

 FAL 14 kap 1 § 1 st. 
188

 LIPS 4 kap 4 §. Sambo omfattas av närståendekretsen i IL 58 kap 27 § till vilken bestämmel-
sen hänvisar. 
189

 FAL 14 kap 7 § 1 st. samt LIPS 4 kap 6 § 
190

 Se Lind & Walin s. 401. 
191

 FAL 14 kap 6 § 4 st. till vilken LIPS 4 kap 10 § även hänvisar. 
192

 FAL 14 kap 4 §. Se även Agell – Tolkning av förmånstagarförordnande s. 521 som dock 
utkom innan nya FAL trädde ikraft. 
193

 Walin s. 238. 
194

 NJA 1999 s. 117. 
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huruvida oskälighet föreligger ska särskilt beaktas skälen till förordnandet samt 

barnets ekonomiska förhållanden.
195

 Detta leder till att jämkning, i vart fall när 

den är tillämplig gällande underåriga barn, vanligtvis inte bör ske då ett tryg-

gande av efterlevande sambos och därmed indirekt även barnets framtid ofta 

får anses vara ett godtagbart skäl för förordnandet.
196

 

   Noteras bör i detta sammanhang även att tjänstegrupplivförsäkring enligt ITP 

inte per automatik utbetalas till efterlevande sambo, detta till skillnad från vad 

som gäller för efterlevande make. För att så ska bli fallet måste ett förmånsta-

garförordnande om detta tecknas.
197

 

   Övriga regler kring förmånstagarförordnanden kommer inte att behandlas 

ytterligare men dess reglering motsvarar i många hänseenden de regler som i 

motsvarande situationer gäller för testamenten.
198

 

 

 

3.4.2 Utökat skydd genom avtal 

 

Sambor kan ingå diverse olika familjerättsliga avtal med varandra. Dessa är 

föravtal, bodelningsavtal, avtal rörande övertaganderätt och samboavtal. Samt-

liga av dessa kan endast avse samboegendom med undantag för avtal om över-

taganderätt som avser gemensam bostad.
199

 Dessa familjerättsliga avtal kan 

högst troligt inte ges en utvidgande verkan gällande vilken egendom som ska 

delas.
200

 Detta beror huvudsakligen på borgenärsintresset som i sådant fall hade 

riskerats.
201

 

   Förutom de familjerättsliga avtalstyperna kan sambor med varandra ingå 

förmögenhetsrättsliga avtal så som till exempel avtal om köp eller gåva. Som 

förmögenhetsrättsliga avtal kommer, på grund av ovanstående begränsning, 

också att betecknas de utvidgande familjerättsliga avtal som eventuellt skulle 

                                                           
195

 FAL 14 kap 7 § 2 st. samt LIPS 4 kap 7 § 
196

 Se Walin s. 228. Dessa slutsatser får fortfarande anses relevanta även om de framfördes 
innan FAL ändrades, se Grauers s. 195. 
197

 https://www.collectum.se/sv/ITP1/Sa-paverkas-din-pension/Vad-hander-nar/Avlider1/  
(hämtad 28 april 2014) samt https://www.collectum.se/sv/ITP2/Sa-paverkas-din-
pension/Vad-hander-nar/Avlider/ (hämtad 28 april 2014) 
198

 Se Walin – Kommentar till ärvdabalken s. 405. 
199

 Håkansson s. 95. 
200

 Prop. 1986/87:1 s. 394, se även bet. 86/87:LU18 s. 45. 
201

 Prop. 1986/87:1 s. 108. 
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kunna anses giltiga.
202

 Rättsläget är något oklart kring i vilken mån dessa avtal 

kan ge ett utökat skydd vid samboförhållandets upphörande under de båda 

sambornas livstid,
203

 i förarbeten till nya sambolagen konstateras att denna 

fråga bör analyseras närmare
204

. På grund av det oklara rättsläget bör sambos i 

vart fall inte förutsätta att de skaffat sig ett i framtiden gällande skydd genom 

sådana avtal.
205

 

   Ett vanligt argument mot arvsrätt för sambo är att sambor själva kan ordna 

sitt önskade efterlevandeskydd genom avtal, testamente och andra rättshand-

lingar.
206

 Gällande avtal kan konstateras att ingen av ovanstående avtal, vare 

sig de familje- eller förmögenhetsrättsliga, kan påverka utfallet vid en sambos 

framtida död
207

 utan detta kan uteslutande ske genom testamente
208

. 

 

 

3.4.3 Kort om samäganderätt 

 

På grund av framställningens begränsning till den ekonomiska familjerätten 

faller samäganderätt och frågor angående detta, på grund av dess förmögen-

hetsrättsliga karaktär, utanför framställningens ämnesområde. På grund av 

områdets inverkan på framställningens problematik kommer samäganderätt 

dock, i dess relevanta delar, i korthet att behandlas. 

   Samäganderätt föreligger om två eller flera äger viss egendom tillsammans 

och rättsförhållandet omfattas då av samäganderättslagen (lag 1904:48 s.1 om 

samäganderätt) enligt dess 1 §.
209

 Enligt samma bestämmelse förutsätts ande-

larna vara lika stora för varje delägare om inte annat visas, något som sällan 

                                                           
202

 Prop. 1986/87:1 s. 107, se även Walin s. 205. 
203

 Grauers menar till exempel att detta bör kunna ske enligt Grauers s. 267f. Håkansson är av 
motsatt uppfattning enligt Håkansson s. 96 och Agell anser i Agell – Samboende s. 125 att det 
i vart fall inte går fullt ut. 
204

 Prop. 2002/03:80 s. 32. 
205

 Grauers s. 268. 
206

 Se exempelvis bet. 2010/11:CU18, prop. 1986/87:1 s. 109f., Grauers s. 258 samt Agell & 
Brattström s. 249. 
207

 Håkansson s. 95 samt Agell & Brattström s. 255. 
208

 ÄB 17 kap 3 § 
209

 Bostadsrätt omfattas av lagen enligt NJA 1995 s. 478 trots att det inte uttrycks i dess 1 §, 
detta då bostadsrätt varken utgör fastighet eller lös sak. 
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kan göras.
210

 Noteras bör att denna lag i huvudsakliga delar är subsidiär och 

dispositiv enligt 19 § 2 st. 

   Vid sidan av den öppna samäganderätten, där alltså av ägarförhållandet 

framgår att flera parter äger viss egendom gemensamt, finns även institutet 

dold samäganderätt. Dold samäganderätt uppstår när ena parten utåt sett fram-

står som ägare men (1)syftet har varit att egendomen ska användas gemensamt, 

(2)den andre parten har möjliggjort förvärvet ekonomiskt genom ekonomiskt 

tillskott eller på annat sätt
211

 och (3)samägande har uttryckligt eller underför-

stått varit avsett
212

. Rör det sig om permanentbostad, fritidshus eller bohag 

skapar (1) och (2) en presumtion för att (3) föreligger.
213

 I litteraturen har till 

och med hävdats att i ett samboförhållande där fastighet eller bostadsrätt in-

köpts för gemensamt bruk dold samäganderätt i princip presumeras för denna 

egendom och det är upp till den öppne ägaren att bevisa motsatsen.
214

 Eventu-

ell dold samäganderätt grundas på förutsättningarna vid förvärvet av egendo-

men och inte på senare inträffade förhållanden,
215

 senare inträffade förhållan-

den kan dock givetvis få betydelse ur bevishänseende.
216

 

   I samband med införandet av sambolagen diskuterades om bodelning enligt 

lagen även skulle ge en möjlighet för sambor att upplösa samägandet till 

samägd egendom som inte utgör samboegendom.
217

 Denna möjlighet infördes 

dock aldrig
218

 och att upplösa samäganderätt får istället ske på förmögenhets-

rättslig väg utanför bodelningsinstitutet
219

 genom till exempel försäljning eller 

gåva. Samäganderätt i samboegendom upplöses dock genom bodelning om ena 

parten tillskiftas hela egendomen.
220

 Noteras bör i detta sammanhang att samä-

ganderätt givetvis inte kan avtalas bort genom samboavtal, samäganderätten 

                                                           
210

Se SOU 1999:104 s. 149. 
211

 Jmfr. lagrådet i prop. 1980/81:8 s. 1106f.  samt NJA 1992 s.163 där HD uttalar att till ex-
empel arbete som möjliggjort förvärvet kan vara tillräckligt. 
212

 Agell - Samboende s. 39. 
213

 Se NJA 1982 s. 589 samt NJA 2002 s. 3 vilka fastslår dold samäganderätt som institut gäl-
lande fastigheter respektive bostadsrätter. Att även fritidsfastighet omfattas framgår av NJA 
2004 s. 397. 
214

 Se Agell & Brattström s. 75ff. samt Grauers s. 45ff. 
215

 NJA 1981 s. 693. 
216

 Se Ryrstedt s. 379. 
217

 SOU 1999:104 s. 202. 
218

 Se prop. 1986/87:1 s. 379. 
219

 Prop. 2002/03:80 s. 34, se även prop. 1986/87:1 s. 395. 
220

 Se Grauers s. 245f. 
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kan istället upplösas genom förmögenhetsrättsliga avtal mellan berörda sam-

bor.
221

 

   Bodelningsförrättare är enligt sambolagen 26 §
222

 behörig att pröva tvistiga 

frågor i samband med bodelning och inom denna behörighet ryms även frågor 

om huruvida samäganderätt föreligger till egendom som omfattas av bodel-

ningen.
223

 

 

 

3.4.4 Reflektioner 

 

Angående stärkt skydd för efterlevande sambo genom förmånstagarförordnan-

den bör tydliggöras att stärkt skydd i praktiken kan uppnås på två olika sätt. 

Den ena möjligheten är att samborna i sina respektive försäkringar och indivi-

duella pensionssparanden gör varandra till förmånstagare. Detta leder till att 

den efterlevande sambon vid den andres dödsfall kan använda då utfallande 

belopp till att exempelvis lösa ut barnets andel i dödsboet i den mån det utfal-

lande beloppet räcker till detta. 

   En annan möjlighet är att samborna istället tecknar försäkringar där utfal-

lande belopp motsvaras av värdet på barnets framtida laglott. Sedan sätts bar-

net in som förmånstagare till dessa försäkringar och i samband med detta upp-

rättas ett testamente där det stadgas att utfallande belopp ska avräknas som 

förskott på arv. Detta leder till att barnets laglottskrav tillgodoses genom utfal-

lande försäkringsbelopp och kvarlåtenskapen kan i sin helhet därför tillfalla 

den efterlevande sambon. 

   En naturlig konsekvens av att förmånstagarförordnanden endast kan tecknas 

för vissa typer av försäkringar samt för individuella pensionssparanden är gi-

vetvis att endast tillgångar av denna typ kan användas för att förstärka skyddet 

för efterlevande. Sambopar med begränsade ekonomiska resurser och par som 

har majoriteten av sina tillgångar bundna i annan egendom så som exempelvis 

fastighet eller bostadsrätt har alltså mycket begränsade möjligheter att stärka 
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sitt efterlevandeskydd genom förmånstagarförordnanden. Detta får enligt min 

mening den följden att möjligheterna till förmånstagarförordnanden, även om 

de i vissa fall kan ge bra möjligheter till stärkt skydd, inte kan tillmätas nämn-

värd betydelse vid utgångspunkten att alla sambor ska kunna tillskapa varandra 

ett fullgott efterlevandeskydd. 

   Uppseendeväckande är att det i diskussionen kring sambors efterlevande-

skydd ibland framställs som att avtal är en väg till ett utökat skydd. Som ovan 

anförts är möjligheterna till detta begränsade till att ske enbart genom testa-

mente och till viss del genom förmånstagarförordnanden. Denna otydlighet 

riskerar enligt min mening att medföra att sambor i praktiken tror sig kunna 

avtala om vilket efterlevandeskydd de ska tillerkännas vilket leder till att de 

invaggas i en falsk trygghet. Att genom information öka rättsmedvetenheten 

bland sambor om att ett utökat efterlevandeskydd genom avtal dem emellan är 

omöjligt får därför anses vara en relevant åtgärd att vidta. 

 

 

 

4. Diskuterade förstärkningar av sambors efterlevan-

deskydd 

 

4.1 Förstärkt minimiskydd för efterlevande sambo 

 

Som tidigare nämnts är syftet med sambolagens regler huvudsakligen av social 

skyddskaraktär. Detta syfte skulle per definition uppfyllas i högre grad i de fall 

en sambo avlider om de konkreta reglerna kring detta skulle utökas i sin om-

fattning. Den regel som för en sådan utökning främst blir aktuell är lilla bas-

beloppsregeln i sambolagen 18 § 2 st.
224

 En sådan utökning får dock anses ha 

en naturlig begränsning i att regeln inte bör göras mer omfattande än den bas-

beloppsregel som återfinns i ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. och som tillämpas gäl-

lande makar. Ett starkare skydd för sambor än för gifta hade svårligen kunnat 
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motiveras, framförallt med tanke på att avsaknad av arvsrätt för vissa sambopar 

istället kan vara själva anledningen till att äktenskap inte ingås.
225

 

   Denna begränsning hade dock bitvis kunnat elimineras om regeln ändrades 

eller en ny regel av liknande typ infördes där utformningen medför ett minskat 

tillämpningsområde. I norsk rätt finns en regel där efterlevande sambo medges 

ett minimiarv om fyra grundbelopp, en summa som utgör näst intill det dubbla 

av fyra prisbasbelopp i Sverige. Denna regel förutsätter för sin tillämplighet att 

de aktuella samborna väntar- eller har gemensamma barn. Dessutom är regeln, 

till skillnad från lilla basbeloppsregeln, dispositiv i den meningen att den kan 

utvidgas eller upphävas genom testamente.
226

 

 

 

4.2 Införande av arvsrätt för sambor 

 

Det har under lång tid diskuterats huruvida sambor borde ges arvsrätt efter 

varandra och hur en sådan arvsreglering i sådant fall skulle utformas. Än har 

dock inte någon ändring av gällande rättsläge, vilket innebär total avsaknad av 

arvsrätt för sambor, genomförts. Under senare år har motioner kontinuerligt 

inkommit till riksdagen med förslag om införande av arvsrätt för sambor
227

 

men dessa har genomgående avslagits av skäl som nedan skall redovisas
228

. 

   Ett starkt skäl till avsaknaden av arvsrätt för sambo har länge varit att man 

inte vill skapa ett äktenskapsliknande system av lägre dignitet. Detta skulle 

riskera att ske om sambo- och äktenskapslagstiftningen blev allt för likar-

tade.
229

 

   Ytterligare ett skäl för avsaknad av arvsrätt har varit att människor bör ha 

möjlighet att sammanbo utan att omfattas av ett heltäckande efterlevandeskydd 

efter varandra.
230

 

   I förarbetena till tidigare sambolagen anfördes mot införande av arvsrätt för 

sambo argumentet att de fall där samlevnaden varat under så lång tid att arvs-
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rätt kunde vara befogad fick anses vara relativt få till antalet.
231

 På grund av det 

ökade antalet långvariga samboförhållanden
232

 kan argumentet till stor del an-

ses ha tappat sin relevans. 

      Det finns ett uttalat mål att nordisk arvsrätt bör vara harmoniserad i den 

mån detta är möjligt utan allt för stora övriga uppoffringar. Då avsaknad av 

arvsrätt för sambo i princip är fallet även i övriga nordiska länder är detta inte 

ett skäl till införande av arvsrätt för sambor i Sverige.
233

 Under senare år har 

dock införts stärkta möjligheter, om än av olika karaktär, för sambors efterle-

vandeskydd i samtliga övriga nordiska länder.
234

 Detta får med beaktande av 

den eftersträvade harmoniseringen anses tala för att stärkta möjligheter bör 

införas även i Sverige. 

   På senare år har även förslag getts om att arvsrätt efter sambo ska ges men 

först efter att efterlevande sambo väckt talan om detta vid domstol.
235

 Denna 

modell har dock förkastats av lagstiftaren då det ansetts att arvsrätt inte bör 

kunna tillskapas på rättslig väg.
236

 Tidigare har även förändringar som skulle 

innebära en succesivt framväxande arvsrätt diskuterats. Inte heller dessa förslag 

har vunnit gehör då en rätt till arv har ansetts kräva tydlighet och förutsebar-

het.
237

 

 

 

4.2.1 Kort om äktenskap som möjlighet till stärkt efterlevande-

skydd 

 

Nedan ska behandlas det frekvent använda argumentet i diskussionen om even-

tuell arvsrätt för sambor att dessa, om stärkt efterlevandeskydd eftersträvas, 

istället kan gifta sig.
238

 Detta argument kan tolkas som ett medvetet val från 

lagstiftarens sida att giftermål ska vara vägen till ett starkare skydd.
239

 Argu-
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mentet har dock inte vunnit något gehör i praktiken då antalet sambor ändå 

fortsätter att öka
240

 och har gjort så under lång tid
241

. Tidigare har även anförts 

att lagstiftning som medför skydd för sambor kan få till följd att antalet äkten-

skap kommer att minska.
242

 Detta argument har dock senare avfärdats av lag-

stiftaren, i vart fall vad gäller effekterna av den tidigare sambolagstiftningen.
243

 

   Diskussion kring argumentet om giftermål som väg till stärkt skydd har även 

förts på en mer ideologisk nivå där neutralitetsideologin har varit lagstiftarens 

utgångspunkt under lång tid.
244

 Den ideologiska diskussionen har under senare 

år hamnat allt mer i skymundan
245

 men förtjänar i detta sammanhang ändå att i 

korthet förklaras. Neutralitetsideologin går i grundläggande drag ut på att valet 

mellan äktenskap eller samboende utan äktenskap är en fråga av sådan ideolo-

gisk karaktär att lagstiftaren inte ska lägga sig i detta val utan att staten ska 

vara neutral i frågan.
246

 Innebörden av det sagda kan, när det gäller ett parför-

hållandes inbördes rättsförhållande, tolkas på olika sätt. Ett vanligt sett att be-

trakta innebörden är att lagstiftning inte ska medföra onödiga svårigheter för de 

som exempelvis vill skaffa barn utan att gifta sig.
247

 Å andra sidan har innebör-

den av neutralitetsideologin även tolkats som att lagstiftningen just ska skilja 

sig åt mellan de olika samlevnadsformerna för att parterna därmed ska ha ett 

fritt val inför vilket regelsystem de ska omfattas av.
248

 Oavsett hur man valt att 

tolka innebörden av ideologin när det gäller parternas inbördes rättsförhållande 

får den klarlagda innebörden rörande deras externa rättsförhållanden anses vara 

att samma regler ska gälla oavsett samlevnadsform.
249

 Det har mot neutralitets-

ideologin anförts att äktenskap numera är av sådan odramatisk karaktär att det 

inte nödvändigtvis behöver ses som ett ideologiskt val utan att ett giftermål 

mycket väl kan vara något man ingår just av juridiska skäl.
250
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      Argumentet att sambor kan gifta sig i de fall ett fullgott efterlevandeskydd 

eftersträvas är i och för sig korrekt. Dock bör det av ideologiska skäl kunna 

ifrågasättas då uppfattningen hos många nog fortfarande torde vara att juridiska 

skäl inte ska vara anledningen till att man väljer att ingå äktenskap. I en tid då 

äktenskapet inte längre kan anses vara norm
251

 kan detta argument därför ifrå-

gasättas. 

 

 

4.3 Kort om avskaffande av laglott 

 

Diskussioner angående laglottsinstitutets ställning i svensk rätt samt om dess 

eventuella avskaffande har förts under lång tid.
252

 Att gå in på djupet i dessa 

diskussioner ryms inte inom ramen för denna framställning men då frågan till 

stor del är relevant för framställningens problematik ska den ändå kort behand-

las. 

   Rätt till laglott har tidigare motiverats med att bröstarvingar varit beroende 

av detta garantibelopp för sin försörjning när deras föräldrar gått bort. Detta 

argument kan i och med samhällsutvecklingen som skett inte längre anses lika 

relevant.
253

 Även den eftersträvade harmoniseringen inom Norden har anförts 

som argument för ett avskaffande av laglott.
254

 Trots detta kan ett fullständigt 

avskaffande av laglottsinstitutet i Sverige i dagsläget inte anses vara aktuellt, 

även om viss öppning getts för att så ska kunna ske på lång sikt.
255

 Att något 

fullständigt avskaffande inte kan anses aktuellt grundar sig i reaktionerna på de 

förslag som på senare år getts för ett avskaffande av laglottsinstitutet. Dessa 

reaktioner har haft laglottsinstitutets bakomliggande skäl som huvudsakligt 

motargument.
256

 

   Även om diskussionen kring laglottens avskaffande utmynnat i att den ännu 

inte bör avskaffas i sin helhet har skäl anförts för en inskränkning i dess om-

fattning. En sådan inskränkning kan exempelvis vara att, i likhet med vad som 
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gäller för makar, de gemensamma barnens omedelbara rätt till laglott sätts åt 

sidan även då föräldrarna är sambor.
257

 En sådan inskränkning kan troligen 

även anses vara förenlig med den allmänna rättsuppfattningen i frågan.
258

 Det 

starkaste skälet för en sådan inskränkning kan anses vara att sambornas bo i 

annat fall, som i framställningen tidigare anförts, kan komma att splittras upp 

och därigenom skapa en problematisk situation för efterlevande sambo i syn-

nerhet men även den resterande efterlevande familjen i allmänhet.
259

 

 

 

4.4 Möjlighet till arvsavstående med ärvdabalken 3 kap 9 § som förebild 

 

För de fall sambors gemensamma barns rätt till omedelbar laglott skulle 

komma att avskaffas löses problematiken i väsentliga delar för de sambor som 

endast har gemensamma barn men kvarstår för de sambopar som har barn som 

inte är gemensamma. I dessa fall skulle den kvarstående problematiken till viss 

del kunna lösas genom en möjlighet för dessa barn till avstående från omedel-

bart arv i likhet med vad som gäller för makars särkullbarn enligt ärvdabalken 

3 kap 9 §.
260

 En sådan regel skulle kunna ges exakt samma utformning som 

motsvarigheten för makar och därmed garantera dessa barn att vid ett avstå-

ende få rätt till fullständigt efterarv vid den efterlevande förälderns bortgång.
261

 

   Om rätt till omedelbar laglott för sambors gemensamma barn istället bibe-

hålls kvarstår i stora drag den problematik som tidigare i framställningen an-

getts. I detta fall skulle dock strukturen i ärvdabalken 3 kap 9 § kunna använ-

das för en ny regel som dels får ovanstående verkningar men även får verk-

ningar för sambors gemensamma barn. Det vill säga en regel med innebörden 

att även gemensamma barn har möjlighet att avstå sin laglott med en garanti 

om att ges motsvarande andel i efterarv när båda föräldrarna avlidit.
262
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4.5 Möjlighet att godkänna laglottskränkande testamenten 

 

Det har i olika sammanhang diskuterats om förbudet i föräldrabalken 15 kap 6 

§ 1 st. bör ges ett undantag där ställföreträdare med överförmyndarens sam-

tycke ska kunna avstå från underårigt barns arv när detta anses skäligt, till ex-

empel av hänsyn till den underåriges familj. Detta skulle utgöra ett undantag 

liknande det nuvarande undantaget i bestämmelsens andra stycke. Ett sådant 

undantag skulle leda till att den problematik som det aktuella förbudet medför 

för sambor med underåriga gemensamma barn skulle kunna elimineras då även 

dessa skulle kunna avstå till fördel för efterlevande sambo i de fall ställföreträ-

daren har överförmyndarens samtycke och skälighet föreligger.
263

 

   Senast förslaget på allvar diskuterades poängterades att det ska krävas starka 

skäl för att undantaget ska tillämpas, framförallt i de fall ett avstående utgörs 

av barnets rätt till laglott.
264

 Tillräckligt starka skäl skulle då vid en helhetsbe-

dömning av överförmyndaren i det enskilda fallet kunna anses föreligga när ett 

avstående skulle gynna barnet i det långa loppet och det därmed ur dennes per-

spektiv är rimligt att avstående från omedelbar laglott görs.
265

 I de fall barnet 

har uppnått en viss ålder öppnades i den då förda diskussionen även för att bar-

nets egen inställning till frågan borde kunna inhämtas.
266

 

   Diskussionerna kring ett undantag av redovisat slag från förbudet att god-

känna laglottskränkande testamenten har inte utmynnat i att något sådant un-

dantag införts.
267

    

 

 

4.6 Ökade avtalsmöjligheter 

 

Lagstiftaren har uttalat att möjligheterna för sambor att avtala om en utvidg-

ning av den egendom som ska omfattas av sambolagens bodelningsregler bör 

ses över.
268

 Detta har dock inte skett. 
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   I ärvdabalken 17 kap 3 § stadgas att avtal om vad som ska ske med en avli-

den persons egendom när denne gått bort inte är giltiga. Detta får till följd att 

förändringar som ger ökade möjligheter att avtala kring kvarlåtenskapens för-

delning vid ett dödsfall inte kan ske så länge bestämmelsen är gällande. Kon-

sekvensen av detta är att möjligheterna till frivilligt stärkt skydd för sambor 

just vid dödsfall är begränsade till reformeringsalternativ rörande en förstärk-

ning av testationsmöjligheterna. En sådan möjlighet har exempelvis införts i 

Danmark där sambor som väntar-, har- eller har haft gemensamma barn ges 

möjlighet att i testamente förordna att samma arvsrätt som för makar ska gälla 

mellan dem.
269

 

 

 

4.7 Reflektioner 

 

4.7.1 Reflektioner angående utvidgning av lilla basbeloppsregeln 

 

Att öka omfattningen av lilla basbeloppsregelns beloppsbegränsning skulle 

givetvis leda till ett stärkt skydd för efterlevande sambo. Av naturliga skäl bör 

den knappast ökas till mer än vad som gäller enligt ärvdabalkens basbeloppsre-

gel då inget motiverar ett starkare skydd än vad som är gällande för makar i 

motsvarande situation. Just samma beloppsnivå kan enligt min mening istället 

anses rimlig. Effekterna av en beloppshöjning ska inte överdrivas då en höjning 

endast kommer att få genomslagskraft när egendomen hos de båda samborna 

fortfarande är relativt begränsad då även 177 600 kr
270

 är en summa som svår-

ligen ger efterlevande sambo ett skydd mot all den problematik som i fram-

ställningen framkommit. De legala arvingarnas rätt bör genom en sådan regel 

heller inte äventyras mer än nödvändigt. Detta bör kunna uppnås genom att det 

belopp som utfaller genom regelns tillämpning endast ges efterlevande sambon 

med fri förfoganderätt på samma sätt som nu gäller enligt ärvdabalkens bas-

beloppsregel. Detta skulle, till skillnad från lilla basbeloppsregelns nuvarande 
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utformning, medföra en efterarvsrätt för de legala arvingarna som därmed inte 

äventyrar deras ställning mer än nödvändigt. 

   Ett utvidgande av regeln till ett högre belopp bör lättare kunna motiveras om 

denna utvidgnings tillämpning förutsätter vissa villkor. Skulle till exempel lilla 

basbeloppsregeln kvarstå i dess nuvarande utformning men en utvidgning till 

en högre maximal summa göras för de sambor som har gemensamma barn 

skulle det praktiska skyddet som följer troligen bli påtagligt starkare. En sådan 

regel skulle i vart fall bättre uppfylla syftet att ge efterlevande sambo, framför-

allt i de fall testamente saknas, ett visst mått av socialt skydd när denne sambo i 

princip saknat tillgångar. För att undvika att en sådan utvidgning leder till att 

sambor påtvingas ett skydd som de kanske inte önskar, ett argument som tidi-

gare anförts mot arvsrätt för sambo, måste dock en sådan eventuell regel göras 

dispositiv i den meningen att dess tillämpning kan skrivas bort i testamente. 

Enligt min mening kan det dock inte heller anses eftersträvansvärt att en regel 

av detta slag skulle göras dispositiv till sitt belopp i ökande omfattning. En 

sådan möjlighet för sambor att själva öka beloppsbegränsningen av regeln 

skulle medföra stor osäkerhet bland de legala arvingarna kring hur stor kvarlå-

tenskap som kommer att tillfalla dödsboet.  

   Mot en utvidgning av regeln bör uppmärksammas att succesiva beloppsni-

våer riskerar att skapa både osäkerhet kring gällande rättsläge samt svåra 

gränsdragningar. 

 

 

4.7.2 Reflektioner angående eventuell arvsrätt för sambor 

 

Att arvsrätt för sambo skulle ges efter att talan väckts vid domstol eller att en 

sådan rätt skulle växa fram succesivt kan inte anses vara en bra lösning av de 

tydlighets- och förutsebarhetsskäl som tidigare anförts. Dessa skäl blir dock 

inte alls lika tungt vägande om man utformar en arvsrätt för sambor som i och 

för sig inte gäller samtliga sambopar men som inte utformas som succesivt 

framväxande. Att exempelvis tillerkänna sambor arvsrätt i de fall dessa har 

gemensamma barn skulle kunna vara en lösning där någorlunda tydlighet och 

förutsebarhet upprätthålls samtidigt som en fullständig arvsrätt för sambor inte 
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införs. Mot detta talar dock att viss tydlighet ändå går förlorad om arvsrätt 

grundas på specifika förutsättningar i det enskilda fallet. 

   En möjlighet till sammanboende utan att omfattas av ett heltäckande efterle-

vandeskydd som skäl mot sambors arvsrätt har enligt min mening en brist. 

Detta då testationsfriheten medför, i och för sig med begränsning av bas-

beloppsreglerna, att både makar och sambor själva kan välja att inte ge 

varandra något efterlevandeskydd. Den bäring skälet dock har är att man ge-

nom ett införande av arvsrätt för sambo ändrar förutsättningarna för de fall 

testamente inte har skrivits. En möjlighet till sammanboende utan att omfattas 

av arvsrätt skulle då kräva aktivitet från samborna ifråga. Denna aspekt måste 

enligt min mening anses medföra att möjlighet till sammanboende utan att om-

fattas av efterlevandeskydd ändå är ett starkt argument mot att införa arvsrätt 

för sambor. 

   Det tidigare vanligt förekommande argumentet om att de samboförhållanden 

som på grund av sin längd motiverar arvsrätt får, som ovan anförts, till stor del 

anses ha tappat i betydelse. Ett ökat antal samboförhållanden som varar under 

lång tid
271

 visar tydligt på detta. 

   Sammanfattningsvis finns enligt min mening fortfarande tungt vägande skäl 

mot ett införande av arvsrätt för sambor. Dessa skäl är främst lagstiftarens 

ovilja till att skapa ett äktenskapsliknande system av lägre dignitet samt möj-

ligheten att sammanbo utan att automatiskt omfattas av ett heltäckande efterle-

vandeskydd. 

 

 

4.7.3 Reflektioner angående regler liknande ärvdabalken 3 kap 9 § 

 

De båda alternativa förslagen med ärvdabalken 3 kap 9 § som förebild får an-

ses vara välmotiverade. Dess enda praktiska innebörd i de fall barnen vid den 

först avlidne sambons frånfälle är myndiga blir att rätten till fullständigt ef-

terarv upprätthålls. Detta då myndiga barn redan enligt nu gällande rätt kan 

avstå sin rätt till både arv och laglott. Ett införande av denna typ av regel skulle 

således inte hindras av de olika argument som anförts mot en arvsrätt för 
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sambo eller ett utökat skydd på andra sätt. Dess införande kan istället faktiskt 

anses stärka de legala arvingarnas ställning då avståenden redan nu i praktiken 

självklart sker men en lagstadgad rätt till fullständigt efterarv då saknas. I de 

fall sambornas gemensamma barn är underåriga kommer dock ovannämnda 

regelförslag ensamt inte att få någon konsekvens i praktiken på grund av regle-

ringen i föräldrabalken 15 kap 6 § och dess anknytande problematik. 

 

 

4.7.4 Reflektioner angående möjliga förändringar i föräldrabalken 

 

Jag ställer mig klart positiv till de ovan redovisade förslagen kring att införa ett 

undantag där ställföreträdare för sambornas gemensamma barns räkning med 

överförmyndarens samtycke kan godkänna ett testamente även om detta med-

för en laglottskränkning för barnet. Detta i de fall ett sådant avstående kan an-

ses skäligt. Vidare bör ett avstående förutsätta att testamentet endast förordnar 

egendom till efterlevande sambo med fri förfoganderätt. Detta för att ytterli-

gare minimera de ekonomiska riskerna för de gemensamma barnen. Ett sådant 

undantag skulle även kunna kompletteras med ett stadgande om uttrycklig ef-

terarvsrätt
272

 för barnet när undantaget tillämpas. Detta för att minimera barnets 

potentiella förlust i de situationer efterlevande sambon vid sitt frånfälle även 

har barn med annan än den först avlidne sambon. 

   Lagstiftaren har vid motsvarande läge gällande makars särkullbarn uttalat att 

”Samtycke bör lämnas i många fall där det finns ett nära personligt förhål-

lande mellan särkullbarnet och den efterlevande maken. Då framstår det ofta 

som naturligt att inte splittra ett hem som även särkullbarnet kan ha ett in-

tresse av att bevara intakt även efter den egna förälderns död”
273

. Detta reso-

nemang är enligt min mening applicerbart även på sambors gemensamma barn. 

Om ett kommande arvskifte skulle leda till att efterlevande sambo och därmed i 

förlängningen även det gemensamma barnet skulle hamna i ett kritiskt ekono-

miskt läge eller där skiftet skulle leda till samägande med föräldrabalkens pro-
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blematiska regelverk som följd bör skälighet enligt det föreslagna undantaget 

enligt min mening anses föreligga. 

   De potentiella risker som undantaget skulle medföra rörande ekonomisk för-

lust för barnet får anses vara så ringa att de tydliga negativa konsekvenserna av 

huvudregelns tillämpning får anses väga klart tyngre. Angående de starka skäl 

som föreslagits krävas just för de fall laglott kränkts kan enligt min mening 

detta krav inte ställas allt för högt då ett avstående alltid kommer att medföra 

viss risk för framtida ekonomisk förlust för den underårige. Ett för strängt krav 

skulle därför leda till att regeln i praktiken aldrig skulle kunna anses vara till-

lämplig i de fall det är just en laglott som avstås och det önskvärda resultatet av 

regeln skulle då utebli. 

 

 

4.7.5 Reflektioner angående ökade avtalsmöjligheter 

 

Angående möjligheterna till att genom avtal inkludera mer egendom i en fram-

tida bodelning kan konstateras att en sådan reform självklart skulle ge möjlig-

heter till ett klart starkare skydd för den sambo som vid ett dödsfall blir efterle-

vande. Detta då denne ges möjlighet att erhålla egendom av större värden redan 

vid bodelningen som denne har ensidig möjlighet att påkalla.  Problemet i 

praktiken blir dock att samborna omöjligen kan veta vem av dem som kommer 

att avlida först vilket gör att regeln bara ger ett förstärkt skydd i de fall den 

sambon med större totalt egendomsvärde är den förste att avlida. Ytterligare en 

problematisk aspekt av en sådan möjlighet är att även om ett stärkt skydd öns-

kas för det fall samboförhållandet upphör genom dödsfall kan det sällan antas 

vara fallet om samboförhållandet upphör av andra skäl. Detta riskerar att ge en 

ovan nämnd avtalsmöjlighet stora begränsningar i den praktiska tillämpningen 

då sambor kan tänkas dra sig för att avtala om att en bodelning ska omfatta all 

deras egendom även vid en separation. 

   Några andra möjligheter att på avtalsmässig grund ge ett förstärkt skydd får 

inte anses realistiska utan omfattade reformer av gällande lagstiftning på områ-

det. 

   Ett eventuellt införande av möjligheten att i testamente kunna förordna om att 

samma regler som för makar ska gälla skulle ge ett efterlevandeskydd som, när 
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förutsättningarna för en sådan bestämmelse är tillämplig, är lika starkt som för 

gifta par. Mot denna reformeringsmöjlighet måste dock ställas lagstiftarens 

ovilja att skapa ett äktenskapsliknande system av lägre dignitet samt den nega-

tiva inställning till en arvsrätt som grundas på överenskommelse snarare än lag. 

Framförallt om denna reform skulle ske i kombination med ovan redovisade 

möjlighet till att avtala om att bodelning ska omfatta all sambornas egendom 

blir resultatet i praktiken att reglerna för makar kan uppnås till fullo. Så länge 

lagstiftaren har inställningen att så inte bör vara fallet kan därför dessa två re-

formeringsmöjligheter i kombination med varandra inte anses vara en realistisk 

väg till stärkt skydd. Inte heller en reform som enbart möjliggör arvsrätt genom 

testamente är enligt min mening att rekommendera då detta, som tidigare an-

förts, skulle innebära stor osäkerhet för de legala arvingarna. 

    

 

5. Slutsatser 

 

5.1 Hur starkt automatiskt efterlevandeskydd har sambor enligt gällande 

rätt? 

 

Vid avsaknad av testamenten, förmånstagarförordnanden eller andra relevanta 

rättshandlingar får sambor generellt anses ha ett svagt efterlevandeskydd efter 

varandra. Som tidigare framgått, framförallt av sambolagens regler, kan dock 

skyddets omfattning variera mycket beroende på förutsättningarna i det en-

skilda fallet. Denna slumpmässighet får enligt min mening anses vara olycklig i 

sig självt då den riskerar att skapa stor osäkerhet kring vad som faktiskt kom-

mer att bli utfallet vid ett framtida dödsfall. Inte heller ur ett likhetsperspektiv 

kan det anses lyckat att slumpen ges en betydande roll. 

   Sambopar där båda parterna äger egendom till ett lågt värde som huvudsakli-

gen utgörs av samboegendom får exempelvis ett relativt starkt skydd genom 

lilla basbeloppsregeln i sambolagen 18 § 2 st. Att denna regel till och med pri-

oriteras framför laglottsskyddet för den avlidnes arvingar gör att den i vissa 

situationer kan medföra att efterlevande sambo rent av erhåller all egendom 
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som den avlidne sambon efterlämnar. Detta i de fall samboegendomens värde 

är relativt lågt samtidigt som övrig egendom saknas. 

   Om den efterlevande sambon har en mycket stor del av parets totala sambo-

egendomsvärde i sin egen samboegendom medför den ensidiga rätten att på-

kalla bodelning enligt sambolagen 18 § 1 st. också ett starkt skydd för dennes 

framtida ekonomiska situation. 

   Trots begreppet samboegendoms begränsande verkan på bodelningsförfaran-

dets omfattning är den största anledningen till att skyddet överlag kan anses 

svagt ändå avsaknaden av arvsrätt för sambor. Det är i detta förhållande den 

största skillnaden gentemot motsvarande situation för makar återfinns. Förutom 

det skydd som sambolagen ger genom bodelningsmöjligheterna, och då fram-

förallt lilla basbeloppsregeln, ges efterlevande sambo som utgångspunkt inte 

något annat skydd överhuvudtaget. Detta illustreras tydligt genom bestämmel-

sen i ärvdabalken 18 kap 1 § om att efterlevande sambo, efter att eventuell bo-

delning gjorts, inte längre är dödsbodelägare och alltså inte har några ytterli-

gare anspråk att göra gällande i de fall testamente saknas. 

    

 

5.2 Hur uppnås ett maximalt efterlevandeskydd för sambo? 

 

5.2.1 Kort om krav på aktivitet 

 

För att omfattas av ett efterlevandeskydd utöver det i sambolagen stadgade 

krävs aktivitet av samborna själva. Redan här bör noteras att kravet på aktivitet 

utgör ett visst problem i sig självt. Då, som tidigare visats, rättsmedvetenheten 

kring vilket efterlevandeskydd sambor har är bristfälligt kan slutsatsen dras att 

det troligen finns åtskilliga sambopar som inte aktivt skaffat sig ett utökat efter-

levandeskydd trots att de så egentligen skulle önska. Detta beror alltså på att de 

helt enkelt tror sig ha ett skydd de inte har. Denna problematik får anses vara 

olycklig men har som sin inneboende fördel att den beror på just bristande 

rättsmedvetenhet. Bristande rättsmedvetenhet är ett förhållande som får anses 

relativt enkelt att i huvudsak åtgärda genom tydlig och massiv information om 

både vilket efterlevandeskydd som erhålls per automatik och vilket efterlevan-

deskydd som kan uppnås genom aktivitet. Vid en klart ökad rättsmedvetenhet 
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rörande kravet på aktivitet kan det därför inte längre anses utgöra något i sig 

självt allvarligt problem. 

 

5.2.2 Stärkt skydd genom testamente 

 

För de sambor som önskar ett stärkt efterlevandeskydd och är medvetna om att 

detta kräver aktivitet från deras sida finns framförallt två möjligheter. Det 

första och mest självklara av dessa är testamente. Genom ett inbördes testa-

mente kan alltid förordnas, med fullständig verkan, att hälften av den avlidnes 

kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande sambon. Möjligheterna att i testa-

mentet även förordna att detta endast ska gälla för det fall samboförhållandet 

inte upphört innan dödsfallet ger även den fördelen att det endast får avsedda 

verkningar och inte påverkar egendomsfördelningen om en eventuell separat-

ion föregått dödsfallet. 

   För att åstadkomma ett ännu starkare efterlevandeskydd genom testamente 

kan givetvis hela kvarlåtenskapen testamenteras till efterlevande sambo. I de 

fall bröstarvingar till den avlidne sambon saknas kommer detta inte i konflikt 

med något laglottsskydd och det medför därmed ett fullständigt efterlevande-

skydd för den efterlevande sambon. 

   Även i de fall bröstarvingar finns efter den först avlidne sambon kan ett full-

ständigt förordnande till efterlevande sambo få fullständigt genomslag för de 

fall samtliga bröstarvingar underlåter att begära jämkning i testamentet för 

utfående av laglott. Denna möjlighet ska inte underskattas då, framförallt när 

bröstarvingarna är sambornas gemensamma, emotionella aspekter ofta kan 

antas leda till sådan underlåtenhet faktiskt sker. Att styrkan av skyddet för den 

efterlevande sambon i dessa fall ligger i händerna på dessa arvingars goda vilja 

får dock anses medföra en osäkerhet som gör att ovanstående möjlighet inte 

kan anses medföra ett allmänt gällande stärkt skydd för efterlevande sambo. 

Vidare bör noteras att den ovan redovisade problematiken som följer av föräld-

rabalken 15 kap 6 § medför att denna möjlighet att förlita sig på bröstarvingar-

nas goda vilja försvinner helt när bröstarvingar är underåriga. 

   Vid upprättandet av inbördes testamente finns även en möjlighet att förordna 

om en önskan om att bröstarvingar ska vänta med sina laglotter tills efter att 

även den efterlevande sambon avlidit. En sådan önskan kan förenas med vill-
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kor om att, för det fall laglott ändå begärs ut, den aktuella arvingen då inte ska 

erhålla resterande arvslott i efterarv vid den efterlevande sambons bortgång. Ett 

sådant förordnande kan givetvis diskuteras ur en moralisk synvinkel men får i 

praktiken anses vara ett effektivt medel för att även den del av kvarlåtenskapen 

som skulle utfallit till laglottsberättigade arvingar istället kan tillfalla den efter-

levande sambon. Detta i de fall bröstarvingarna är myndiga och kan beakta 

detta i sitt beslut rörande ett eventuellt avstående. 

   Ett sådant förfarande medför inte ökade möjligheter att komma förbi proble-

matiken som föräldrabalken 15 kap 6 § i sin nuvarande utformning skapar för 

de fall underåriga arvingar finns. Vid ett eventuellt framtida införande av en 

undantagsregel till detta förbud av tidigare redovisat slag skulle dock det be-

rörda förordnandet även kunna få funktionen att den framtida ekonomiska vinst 

som går förlorad vid ett begärande om laglott för den underåriges räkning kan 

anses utgöra ett starkt skäl till att tillämpa det aktuella undantaget från skyldig-

heten att begära laglott som huvudregeln medför. Detta då en tillämpning av 

undantaget mest troligt ger den underårige klart större totalt arv än vad som 

enligt huvudregeln blir fallet då endast laglott kommer att erhållas i dessa fall. 

 

 

5.2.3 Stärkt skydd genom förmånstagarförordnanden 

 

För framförallt sambor med tillgångar i likvida medel finns förmånstagarför-

ordnanden som andra huvudsakliga möjlighet till stärkt efterlevandeskydd. 

Genom att teckna diverse försäkringar om stora belopp med efterlevande 

sambo som förmånstagare kan sambor därigenom säkerställa att den efterle-

vande av dem kan lösa ut de legala arvingarna ur dödsboet. Detta får till följd 

att till exempel bostad och annan egendom kan behållas i sin helhet av efterle-

vande sambo utan att övriga tillgångar behöver säljas eller belånas. Precis som 

vid testamente finns för förmånstagarförordnanden fördelen att dessa kan teck-

nas så att de endast utfaller till efterlevande sambo om inte samboförhållandet 

upphört innan dödsfallet. 
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5.3 Reflektion - kan de befintliga skyddsmöjligheterna anses tillräckliga 

och vad krävs annars för att så ska bli fallet? 

 

5.3.1 Fullständigt efterlevandeskydd per automatik 

 

Att par ska kunna sammanbo utan att för den sakens skull automatiskt omfattas 

av en fullständig bodelnings- eller arvsrätt efter varandra får anses vara ett av 

de grundläggande skälen till nu gällande rättsläge rörande sambors efterlevan-

deskydd. Detta skäl väger enligt min mening tungt då det kan antas vara rela-

tivt vanligt förekommande att något fullständigt skydd inte önskas av sambo-

par. Den bristande rättsmedvetenheten som tidigare redovisats rörande sambors 

efterlevandeskydd måste även beaktas i detta motsatta hänseende. Att per 

automatik ge sambor ytterligare efterlevandeskydd kan anses medföra en risk 

för att de legala arvingarnas rätt kommer att drabbas även i de fall avlidne inte 

eftersträvat detta. 

   De här redovisade argumenten förstärks av en skillnad som föreligger mellan 

äktenskap och samboförhållanden. Vid äktenskap vidtar det aktuella paret en 

aktiv handling vars själva poäng till stor del är att just medföra vissa juridiska 

konsekvenser. Att samma juridiska konsekvenser ska komma enbart av att ett 

par valt att bo tillsammans får anses vara betydligt mer kontroversiellt och dis-

kutabelt. Sammanfattningsvis får det enligt min mening anses finnas starka 

skäl för att sambor inte per automatik ska omfattas av ett fullständigt bodel-

nings- eller arvsrättsligt skydd efter varandra i den omfattning som gäller för 

makar. 

 

 

5.3.2 Fullständigt efterlevandeskydd under vissa förutsättningar 

 

Tidigare i framställningen har redovisats den diskussion som förts angående 

om ett utökat skydd per automatik bör ges under vissa specifika förutsättning-

ar. Som där framgår är min mening att den mest fördelaktiga förutsättningen 

att i sådant fall använda sig av är om samborna har gemensamma barn. En lös-

ning av detta slag skulle medföra fördelar i egenskap av stärkt skydd då sam-

borna har gemensamma barn vilket är fördelaktigt då det är i den situationen 
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störst problematik föreligger. Mot detta måste ställas tidigare anförd argumen-

tation kring att samlevnad utan äktenskap bör kunna ske utan att den legala 

arvsordningen i dess nuvarande utformning per automatik frångås. Detta sist-

nämnda argument får anses vara så starkt att absolut arvsrätt för efterlevande 

sambo, inte heller när gemensamma bröstarvingar finns, kan anses krävas för 

att ett tillräckligt skydd ska föreligga. 

   En möjlig reformeringsmöjlighet skulle istället kunna vara att införa presumt-

ion om arvsrätt för efterlevande sambo i de fall samborna har gemensamma 

barn. En sådan presumtion skulle förslagsvis kunna brytas genom förordnande 

i testamente. En sådan reglering skulle i sådant fall ge konsekvenser liknande 

de som stadgas angående makar i ärvdabalken 3 kap. Det finns dock stora lag-

tekniska svårigheter med införandet av en sådan ordning. Dessutom införs då 

en ny arvsberättigad personkrets i form av sambor i det arvsrättsliga systemet 

vilket kan anses medföra en stor ideologisk förändring av arvsrätten. Mot en 

sådan reform talar dessutom att det önskade resultatet, det vill säga stärkt 

skydd, genom klart mindre ingripande reformer kommer att kunna uppnås ge-

nom att sambor i dessa fall ges möjlighet att upprätta testamenten där hela 

kvarlåtenskapen kan testeras utan hinder av de gemensamma barnens rätt till 

laglott, mer om detta senare. 

   Sammantaget talar detta enligt min mening för att en reform av diskuterat 

slag i dagsläget inte är nödvändig för att efterlevandeskyddet för efterlevande 

sambo ska anses tillräckligt starkt. Någon arvsrätt för sambor, även om endast 

för de fall de har gemensamma barn, bör enligt min mening därför inte införas. 

 

 

5.3.3 Viss förstärkning av det automatiska efterlevandeskyddet 

 

För de fall ingen aktivitet vidtagits av samborna för att stärka sitt skydd kan, 

trots föregående slutsats, en viss förstärkning av efterlevandeskyddet anses 

motiverad. Både den basbeloppsregel som återfinns i ärvdabalken och den lilla 

basbeloppsregel som återfinns i sambolagen får, trots sina lagtekniska olikhet-

er, anses vara grundade på samma syften. Reglerna tar sikte på ett grundläg-

gande socialt skydd för den partner som blir ensam kvar efter ett dödsfall. På 

grund av de båda bestämmelsernas likartade syften kan en sådan skillnad i no-
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minell omfattning som nu föreligger svårligen anses motiverad. Det faktum att 

sambolagens regel ger den efterlevande det utfallande beloppet med full ägan-

derätt medan äktenskapsbalkens motsvarighet endast medför fri förfoganderätt 

är dock en skillnad som talar för att en skillnad i beloppsomfattning kan anses 

motiverad. Skäl för skillnaden i egendomens karaktär får dock anses vara svåra 

att finna. Istället kan skillnaden anses bero på lagtekniska överväganden. Att 

äktenskapsbalkens regel hänförs till makes arvsrätt medför per automatik fri 

förfoganderätt medan det faktum att sambolagens regel istället tillämpas vid 

bodelning medför att egendomen får karaktären av full äganderätt. Skulle 

denna skillnad i egendomskaraktär tas bort talar enligt min mening övervä-

gande skäl för att den nominella omfattningen av de båda reglerna borde vara 

likvärdiga. 

   En annan begränsning i det skydd som per automatik erhålls är det glapp som 

i sambolagen uppstår mellan bodelningsreglerna och bestämmelsen om överta-

ganderätt i 22 §
274

. Det syfte som främst ligger bakom både definitionen av 

samboegendom och regeln i 22 § är som tidigare anförts att den efterlevande 

sambon ska ges möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden efter ett 

dödsfall. Dessa reglers utformning ger resultatet att en fastighet som tjänar som 

sambornas gemensamma bostad men som inte är anskaffad för gemensamt 

bruk inte kan övertas. Det medför att syftet i dessa fall inte kan anses vara upp-

fyllt vilket är en brist i det befintliga skyddet. Mot denna brist måste ställas det 

faktum att det rörande dessa fastigheter ofta kan tänkas finnas ett starkt motstå-

ende intresse. Fastigheter har överlag i högre grad än till exempel bostadsrätter 

och hyresrätter ett emotionellt värde för ägarens familj och släktingar, det vill 

säga de legala arvingarna. Att en fastighet som länge ägts av den avlidne sam-

bon och i många fall dessförinnan av dennes släkt eller familj ska tillfalla en 

efterlevande sambo utan att detta val aktivt gjorts av den avlidne kan därför 

inte anses självklart. Styrkan i det sist anförda får anses tala för att den be-

gränsning i skydd som uppstår mellan bodelningsreglerna och övertaganderät-

ten rörande dessa fastigheter inte kan anses medföra att skyddet avseende detta 

bör stärkas. En potentiell möjlighet hade dock varit att i 22 § öppna upp för att 

även fastigheter skulle kunna omfattas i de fall starka skäl föreligger. Genom 
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ett krav på starka skäl hade släktgårdar och liknande ändå kunnat avskäras från 

övertagandemöjligheterna. 

   En utvidgning av vilken egendom som omfattas av sambolagens regler skulle 

till vis del stärka skyddet för en efterlevande sambo. För att motivera en sådan 

utökning krävs dock att detta sker inom ramen för det sociala skyddssyftet vari 

sambolagen har sin grund. Detta får enligt min mening anses tala emot möjlig-

heterna till att exempelvis kontanta medel eller fritidshus ska omfattas av be-

greppet samboegendom. Givetvis skulle det sociala skyddet stärkas ytterligare 

om även dessa egendomstyper innefattades men de är av sådan karaktär att de 

faller utanför de mest grundläggande sociala behoven en efterlevande sambo 

kan anses ha. En utvidgning till även denna typ av egendom skulle även riskera 

att medföra att någon tydlig distinktion är svår att göra varvid äktenskapsbal-

kens giftorättsregler i princip skulle kunna komma att bli omfattningen även 

gällande sambolagen. Detta får anses strida allt för mycket mot de ibland efter-

strävansvärda möjligheterna att inte omfattas av dessa långtgående regler samt 

även mot argumentet gällande ”äktenskap av lägre dignitet”. 

   Något annorlunda förhåller det sig gällande frågan huruvida motordrivna 

fortskaffningsmedel under vissa förutsättningar bör omfattas av sambolagens 

regler. Fordon av detta slag kan i den mån de används av samborna gemensamt 

i deras vardagliga liv anses vara sådan typ av egendom att de bör ingå i en bo-

delning för att upprätthålla det grundläggande sociala skyddet för den efterle-

vande sambon. Att låta motordrivna fortskaffningsmedel generellt ingå kan 

dock inte anses tjäna lagens syften utan en begränsning av nämnt slag i vad 

mån de ska omfattas skulle enligt min mening medföra en tillräcklig förstärk-

ning av det befintliga skyddet. 

 

 

5.3.4 Skyddsmöjligheter då sambor har barn 

 

Det i detta kapitel hittills redovisade tar sikte på det skydd som per automatik 

ges efterlevande sambo. Från detta ska tydligt skiljas det skydd som för sambor 

kan uppnås genom aktiva handlingar. Gällande möjligheter för sambor att 

själva stärka sitt skydd kan majoriteten av de ovan redovisade argumenten mot 
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ett utökat skydd anses tappa sin betydelse. Detta ger att skälen för att möjlig-

heter till stärkt efterlevandeskydd ska vara omfattande får anses väga tungt. 

   Gällande sambor som saknar bröstarvingar kan konstateras att ett fullständigt 

efterlevandeskydd enligt gällande rätt kan uppnås genom ett inbördes testa-

mente till fördel för varandra. I dessa fall är alltså möjligheterna till efterlevan-

deskydd maximalt och därmed givetvis också tillräckligt. 

   Det är således för de sambopar som har bröstarvingar ett fullständigt efterle-

vandeskydd i dagsläget är omöjligt att uppnå. Avgörande för om möjligheterna 

ändå kan anses tillräckliga får därmed anses vara frågan om det ska gå att i 

dessa fall uppnå ett fullständigt efterlevandeskydd eller inte. Tidigare i fram-

ställningen har framkommit att skäl har anförts mot att denna möjlighet ska 

ges. Motviljan mot att skapa ett äktenskapsliknande system av lägre dignitet 

och argumentet att äktenskap alltid finns som möjlighet till fullständigt efterle-

vandeskydd är de huvudsakliga av dessa skäl. Det förstnämnda av dessa kan 

anses ha viss bäring om man accepterar lagstiftarens resonemang kring detta. 

   Att möjligheterna till giftermål skulle vara ett godtagbart skäl till att ett full-

ständigt skydd inte ska kunna uppnås på annat sätt kan enligt min mening inte 

anses väga särskilt tungt. Framförallt tappar skälet i tyngd då lagstiftaren vid 

denna utgångspunkt tillsynes har underskattat problematiken som följer av reg-

lerna om laglott då argumentationen gett sken av att ett fullgott frivilligt efter-

levandeskydd faktiskt kan åstadkommas även utan giftermål
275

 vilket inte är 

fallet enligt gällande rätt. 

   För ståndpunkten att möjligheter till ett fullständigt efterlevandeskydd ska 

kunna tillskapas av sambor utan att de ingår äktenskap finns starka skäl. I sam-

band med införandet av arvsrätt för makar framför gemensamma barn uttalade 

lagstiftaren att ”såvitt gäller makarnas gemensamma barn finns det normalt 

inte heller anledning att anta att barnens försörjning skulle tryggas i högre 

grad om arvet tillföll dem än om det i en eller annan form disponeras av den 

efterlevande föräldern”
276

. Detta argument har enligt min mening lika mycket 

bäring i den här aktuella diskussionen angående sambor i de fall dessa har ge-

mensamma barn. Att en möjlighet ges till fullständigt skydd för efterlevande 
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 Se prop. 1986/87:1 s. 99 där det uttalades att ”samborna har alltid möjlighet att själva 
genom inbördes avtal, testamente och försäkringar skapa ett ömsesidigt skydd, om de väljer 
att stå utanför det av samhället reglerade äktenskapssystemet”. 
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 Prop. 1986/87:1 s. 82. 
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sambo framför de gemensamma barnen kan därmed inte anses vara till dessa 

bröstarvingars förfång i tillräckligt hög grad för att en sådan möjlighet inte ska 

ges.
277

 I samband med införandet av gamla sambolagen uttalades även att ” 

[det är] värdefullt att bibehålla möjligheterna för sambor att fritt utforma sina 

ekonomiska mellanhavanden på det sätt som passar varje enskilt par bäst”
278

. 

Även om detta uttalande enbart berörde sambolagen och dess utformning får 

det anses visa på att flexibla skyddsmöjligheter är en lösning som förespråkas 

av lagstiftaren även i övrigt. 

   Vid en avvägning mellan motviljan till att skapa ett äktenskapsliknande sy-

stem av lägre dignitet å ena sidan och skälen för att en efterlevande sambo ska 

kunna ges ett fullgott efterlevandeskydd å andra sidan väger det förstnämnda 

argumentet enligt min mening allt för lätt. Att det är enbart en möjlighet att 

tillskapa sig ett sådant skydd som det är frågan om gör att en tydlig skillnad 

gentemot makars automatiska arvsrätt efter varandra fortfarande skulle före-

ligga om sådana möjligheter gavs. Detta gör att ökade skyddsmöjligheter inte i 

någon högre grad skulle medföra ett äktenskapsliknande system av lägre digni-

tet. 

   Rörande avsaknad av lagstadgat efterarv för de bröstarvingar som väljer att 

avstå sin laglott till fördel för efterlevande sambo kan anföras att en sådan regel 

i dagsläget inte finns framförallt får två konsekvenser. Dels medför det att nå-

gon uttrycklig rätt till efterarv för de bröstarvingar som avstår sin rätt inte före-

ligger om detta inte framgår av testamente.  Dessutom medför detta också att 

något avstående överhuvudtaget inte kan ske för de fall de aktuella bröstar-

vingarna är underåriga på grund av utformningen av föräldrabalken 15 kap 6 § 

och dess befintliga undantag. 

   Sammanfattningsvis får enligt min mening en möjlighet för sambor att skaffa 

sig ett fullständigt efterlevandeskydd i de fall de endast har gemensamma 

bröstarvingar anses krävas för att tillräckliga skyddsmöjligheter ska föreligga 

för sambor. 
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 Jmfr. uttalande i prop. 1986/87:1 s. 82 om att ” i de flesta fall betyder arvet således föga 
för barnens försörjning, medan det för den efterlevande av föräldrarna kan ha stor betydelse 
att få sitta i orubbat bo”. 
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5.3.5 Skyddsmöjligheter då sambor har barn som inte är gemen-

samma 

 

Att möjligheter till fullständigt efterlevandeskydd ska ges även i de fall sam-

borna har bröstarvingar som inte är gemensamma
279

 kan inte med automatik 

anses eftersträvansvärt även om så är fallet när endast gemensamma bröstar-

vingar finns. Vid sådana möjligheter skulle det möjliga skyddet för sambor bli 

starkare än det skydd som är möjligt för makar att åstadkomma vilket får anses 

vara orimligt långtgående. 

   Dock finns, som tidigare redovisats, skäl som talar för att bröstarvingar som 

inte är sambornas gemensamma ska ha möjlighet att avstå från arv till fördel 

för efterlevande sambo. En sådan möjlighet finns givetvis redan i praktiken för 

det fallet dessa bröstarvingar är myndiga men en bestämmelse härom med 

stadgande om efterarvsrätt för dessa bröstarvingar skulle öka chanserna till att 

sådana avståenden i praktiken skulle komma att ske. Då detta enbart innebär en 

ensidig möjlighet för dessa bröstarvingar och inte på något sätt en skyldighet 

eller begränsning i deras arvsrätt kan några beaktansvärda skäl mot en sådan 

ordning inte anses föreligga. Detta medför enligt min mening att en sådan möj-

lighet till avsägelse med efterföljande efterarvsrätt krävs för att möjligheterna 

till ett tillräckligt efterlevandeskydd för sambo ska anses finnas vid dessa om-

ständigheter. 

   För att en sådan möjlighet till avsägelse även ska kunna tillämpas för de fall 

dessa icke gemensamma bröstarvingar är underåriga krävs även att problema-

tiken som föräldrabalken 15 kap 6 § medför åtgärdas. Mot detta åtgärdsbehov 

måste dock ställas det ekonomiska intresse den underårige har av att ett avstå-

ende, som i praktiken någon annan gör, inte ska medföra negativa ekonomiska 

konsekvenser. En möjlighet för ställföreträdare att genomgående för den un-

deråriges räkning kunna avstå från omedelbar rätt till laglott får anses medföra 

en allt för stor risk för sådana ekonomiska konsekvenser.  Intresset den underå-

riga har av att detta inte ska ske medför att en möjlighet till avsägelse för den 

underåriges räkning måste ges restriktioner som minimerar denna risk så långt 
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 Begreppet särkullbarn används för dessa bröstarvingar gällande makar. 
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som möjligt. Detta förslagsvis genom exempelvis krav på starka skäl, efterarvs-

rätt och överförmyndarens samtycke. 

   Det får enligt min mening sammanfattningsvis anses krävas ett åtgärdande av 

problematiken som föräldrabalken 15 kap 6 § medför för att möjligheterna till 

fullgott skydd ska anses tillräckliga, detta åtgärdande måste dock begränsas så 

att underårig bröstarvinges ekonomiska rätt inte äventyras mer än nödvändigt. 

    

 

5.4 Reflektion - vilka åtgärder leder till att ett tillräckligt efterlevande-

skydd kan anses uppnått? 

 

5.4.1 De delar där åtgärder kan anses behövas 

 

Vad som kan anses vara ett fullgott skydd för efterlevande sambo uppnås enligt 

min mening om tre övergripande åtgärder vidtas. För det första bör två mindre 

reformer av sambolagens regler genomföras för att något stärka det automatiskt 

erhållna skyddet och därigenom bättre uppfylla sambolagens sociala skydds-

syfte. Vidare bör problematiken gällande laglottens inverkan på testamentsmöj-

ligheterna åtgärdas då en skillnad i dess inverkan för sambor respektive makar 

inte kan anses motiverad. Avslutningsvis bör informationen om gällande rätts-

läge och tillgängliga möjligheter till stärkt skydd kraftigt förbättras för att sam-

bor ska kunna göra informerade aktiva val kring vilket ekonomiskt efterlevan-

deskydd de önskar omfattas av. 

 

 

5.4.2 Förändringar i sambolagen 

 

För att sambolagens grundläggande efterlevandeskydd ska anses tillräckligt 

bör enligt min mening två ändringar genomföras. Den första av dessa är att 

motordrivna fortskaffningsmedel bör tillföras definitionen av samboegendom i 

sambolagen 3 §. Kravet som där redan ges på att egendomen, för att utgöra 

samboegendom, ska vara förvärvad för gemensam användning medför att en 

sådan reform inte kan anses gå för långt i förhållande till lagens bakomliggande 

syften. De fordon som i praktiken kommer att omfattas av ändringen är de bi-
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lar, båtar, snöskotrar, etc. som används i berörda familjers gemensamma var-

dag. Några beaktansvärda argument mot att sådana fordon ska ingå i en bodel-

ning enligt sambolagen är enligt min mening svåra att finna. 

   Den andra reformen av sambolagen som enligt min mening krävs för att 

uppnå ett tillräckligt efterlevandeskydd är en ökning av den beloppsgräns som 

lilla basbeloppsregeln i 18 § 2 st. nu stadgar. De båda befintliga basbelopps-

reglernas karaktär av socialt minimiskydd för efterlevande partner ger att en 

beloppsskillnad reglerna emellan är svårmotiverad. Det ända skäl som starkt 

talar för en beloppsskillnad mellan reglerna är den nuvarande skillnaden i med 

vilken rätt beloppen erhålls. Att inte höja beloppet enligt sambolagens regel 

kan anses vara motiverat när detta belopp tillerkänns efterlevande sambo med 

full äganderätt och alltså utan efterarvsrätt för bröstarvingar. Enligt min me-

ning är dock denna skillnad inte nödvändig utan en höjning till samma be-

loppsnivå som gäller för makar får anses rimlig. Ett införande av efterarvsrätt 

till det nominella beloppet eller till dess andel av det egendomsvärde den av-

lidne totalt efterlämnar bör kunna ske trots bestämmelsen karaktär av bodel-

ningsregel. Om en sådan efterarvsrätt införs kan en höjning av regelns belopp 

till det som stadgas i ärvdabalkens motsvarighet göras utan att några starka skäl 

talar emot. Detta skulle ge efterlevande sambo ett utökat och något effektivare 

minimiskydd även i de fall aktiva handlingar för stärkt skydd inte har vidtagits. 

 

 

5.4.3 Successionsrättsliga förändringar 

 

Även om de ovanstående reformerna skulle genomföras kvarstår det för efter-

levande sambo största problemet. För att ett tillräckligt skydd ska kunna upp-

nås bör därför reglerna kring testamente, laglott och möjligheter för ställföre-

trädare reformeras. Dessa förändringar bör enligt min mening ske genom två 

eller tre olika regler beroende på hur dessa regler utformas. 

   Den första av dessa regler bör innebära att sambornas gemensamma barn får 

avvakta med sin rätt till laglott tills efter att båda föräldrarna avlidit om detta 

föreskrivits i testamente. Sambor bör alltså enligt min mening kunna ges möj-

lighet att till den efterlevande av dem fullständigt testamentera all kvarlåten-

skap som annars skulle tillfallit de gemensamma bröstarvingarna. En regel av 
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sådant slag borde också innefatta en rätt för bröstarvingen till efterarv i motsva-

rande mån, förslagsvis med ledning ur utformningen av ärvdabalken 3 kap 2 § 

1 st. Den del av det testamenterade som utgörs av laglott bör oavsett hur testa-

mentet formulerats enbart kunna tillfalla efterlevande sambo med fri förfogan-

derätt även om övrig kvarlåtenskap givetvis ska kunna testamenteras med full 

äganderätt. 

   Som andra regelförändring bör införas en uttrycklig möjlighet för de bröstar-

vingar till den avlidne som inte är gemensamma med den efterlevande sambon 

att avstå sitt arv till fördel för efterlevande sambon. Detta uppnås om den nya 

regeln tas in i nuvarande ärvdabalken 3 kap 9 § då detta medför både att ef-

terarvsrätt uttryckligen föreligger samt gör undantaget i föräldrabalken 15 kap 

6 § 2 st. direkt tillämpligt på aktuell situation i de fall bröstarvingarna är un-

deråriga. 

   Om regeln istället införs på annat sätt än i nuvarande ärvdabalken 3 kap 9 § 

krävs som tredje regelförändring införandet av ett ytterligare undantag till för-

budet i föräldrabalken 15 kap 6 §. Detta undantag bör, som tidigare diskute-

rats, förslagsvis ges i samma bestämmelse och med liknande utformning som 

det nu befintliga undantaget i bestämmelsens andra stycke. Vid en annan place-

ring av avståenderegeln än i ärvdabalken 3 kap 9 § bör även observeras att re-

geln bör innefatta en tydlig rätt till efterarv. De här föreslagna alternativen till 

att ge bättre testationsmöjligheter till fördel för efterlevande sambo hade gett 

ett ännu starkare skydd än vad den i SOU 2004:112 föreslagna ändringen av 

föräldrabalken 15 kap 6 § skulle medföra då det förslaget enbart hade löst den 

aktuella problematiken vid underåriga gemensamma barn. 

 

 

5.4.4 Informationsåtgärder 

 

Den tredje och avslutande åtgärden som enligt min mening bör vidtas för att 

tillräckliga skyddsmöjligheter ska anses föreligga gäller information. Att in-

formation om gällande regler för sambor och framförallt då dess skillnader mot 
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gällande regler för makar är viktigt har lagstiftaren själv konstaterat.
280

 Den 

information som därav getts om sambolagen och dess innehåll har trots detta 

klargörande varit bristfällig.
281

 Som tidigare i framställningen visats framgår 

detta tydligt av den bristande rättsmedvetenhet som råder gällande sambola-

gens regler och till viss del även angående avsaknaden av arvsrätt för sambor. 

Enligt min mening får nog den bristande rättsmedvetenheten anses vara det 

enskilt största problemet rörande efterlevande sambos ekonomiska skydd. Oav-

sett vilket skydd som per automatik ges och vilka möjligheter till stärkt skydd 

som lagstiftningen erbjuder riskerar resultatet i det enskilda fallet att bli annat 

än vad de aktuella samborna önskat om dessa inte är medvetna om rättsläget. 

   Hur sådan information ska utformas och presenteras får anses ligga utanför 

ramen för denna framställning men att exempelvis låta informationen ingå i 

bakomliggande läroplan för grundskolans hemkunskapsundervisning i de högre 

åldrarna kan enligt min mening vara en möjlig åtgärd för ökad rättsmedveten-

het på lång sikt. Klart får anses vara att informationens syfte bör vara att både 

nuvarande och potentiellt framtida sambor ska få en korrekt bild av vad som 

kommer att inträffa med deras egendom för det fall någon av dem avlider. 

Först när de har en korrekt bild av detta kan de sedan ta beslut och vidta even-

tuella åtgärder för att förstärka, eller för den delen försvaga, efterlevandeskyd-

det i den mån de önskar. 

 

 

5.4.5 Sammanfattande slutsats 

 

Genom de i detta avsnitt redovisade åtgärdsförslagen uppnås enligt min mening 

tre eftersträvansvärda mål. För det första ger de, om än ringa, förändringarna 

av sambolagen ett utökat minimiskydd för efterlevande sambo som bättre upp-

fyller sambolagens sociala skyddssyfte. För det andra ger reformerna rörande 

ökade testationsmöjligheter den konsekvensen att ett med makar likvärdigt 

efterlevandeskydd genom aktivitet kan tillskapas i de fall samborna så önskar. 

Avslutningsvis skapar åtgärder av informerande art en rättsmedvetenhet som 
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får till följd att sambopar lättare kommer att kunna avgöra i vilken mån de öns-

kar förstärka, eller för den delen försvaga, det skydd de per automatik omfattas 

av. Att dessa tre eftersträvansvärda mål uppnås skapar enligt min mening till-

räckliga möjligheter för ett fullgott ekonomiskt skydd för efterlevande sambo. 
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6.1.3 Rapporter 

 Demografiska rapporter 2012:1, Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och se-

parationer bland förstagångsföräldrar, Statistiska centralbyrån, 2012, s. 13. 

 Lødrup, Peter, Nordisk arverett - En sammenlignende studie av dansk, finsk, 

islandsk, norsk og svensk rett med drøfelser av harmoniseringsmuligheter og 

reformbehov, [cit. Lødrup], Nordiska ministerrådet, 2003 (Nord 2003:3). 

 Nordisk arverettskonferanse 24 oktober 2012, Utviklingen i nordisk arverett – 

tegn i tiden, [cit. Utviklingen i nordisk arverett], Nordiska ministerrådet, 2012 

(TemaNord 2013:517). 
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6.2 Offentligt tryck 

6.2.1 Propositioner 

 Prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk. 

 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. 

 Prop. 1993/94:251 Förmynderskapsrättsliga frågor. 

 Prop. 2002/03:80 Ny sambolag. 

 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler. 

 Prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter. 

 

6.2.2 Statens offentliga utredningar 

 SOU 1972:41 Familj och äktenskap. 

 SOU 1978:55 Sambo och att gifta sig. 

 SOU 1981:85 Äktenskapsbalk. 

 SOU 1988:40 Föräldrar som förmyndare. 

 SOU 1999:104 Nya samboregler. 

 SOU 2004:112 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna. 

 

6.2.3 Utskottsbetänkanden 

 Justitieutskottet 1970, nr. 52. 

 Bet. 1986/87:LU18 om äktenskapsbalk m.m. 

 Bet. 2002/03:LU19 Ny sambolag. 

 Bet. 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor. 

 Bet. 2006/07:CU21 Arvsrättsliga frågor. 

 Bet. 2008/09:CU15 Arvsrättsliga frågor. 

 Bet. 2009/10:CU8 Familjerättsliga frågor. 

 Bet. 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor. 

 Bet. 2012/13:CU8 Familjerätt. 

 

6.2.4 Motioner 

 Motion 2006/07:C218 Sambors arvsrätt. 

 Motion 2011/12:C203 Arvsrätt i sambolagstiftningen. 
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6.3 Rättsfall 

6.3.1 Högsta domstolen 

 NJA 1961 s. 183 

 NJA 1968 s. 309 

 NJA 1981 s. 693 

 NJA 1982 s. 589 

 NJA 1983 s. 628 

 NJA 1985 s. 172 

 NJA 1992 s.163 

 NJA 1992 s. 607 

 NJA 1993 s. 302 

 NJA 1994 s 256 

 NJA 1995 s. 478 

 NJA 1997 s. 227 

 NJA 1997 s. 674 

 NJA 1999 s. 159 

 NJA 2002 s. 3 

 NJA 2004 s. 397 

 NJA 2004 s. 542 

 NJA 2008 s. 49 

 NJA 2008 s. 286 

 

6.3.2 Hovrätterna 

 RH 1994:59 

 RH 2002:12 

 RH 2005:41 

 Svea hovrätts dom 2006-04-07 i mål T 8329-05 

 

6.4 Författningar 

6.4.1 Gällande författningar 

 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, [cit. samäganderättslagen]. 

 Föräldrabalk (1949:381), [cit. FB]. 

 Ärvdabalk (1958:637), [cit. ÄB]. 

 Brottsbalk (1962:700), [cit. BrB]. 

 Jordabalk (1970:994), [cit. JB]. 

 Äktenskapsbalk (1987:230), [cit. ÄktB]. 

 Bostadsrättslag (1991:614), [cit. BRL]. 
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 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande, [cit. LIPS]. 

 Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden 

 Inkomstskattelag (1999:1229), [cit. IL]. 

 Sambolag (2003:376), [cit. sambolagen]. 

 Försäkringsavtalslag (2005:104), [cit. FAL]. 

 Socialförsäkringsbalk (2010:110), [cit. SFB]. 

 

6.4.2 Upphävda författningar 

 Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad 

 Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem 

 

6.4.3 Elektroniska källor 

 Allmänna arvsfonden. Om oss. 

http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____38084.aspx 

(hämtad 1 april 2014) 

 Collectum. ITP1. När du avlider. 

https://www.collectum.se/sv/ITP1/Sa-paverkas-din-pension/Vad-hander-

nar/Avlider1/ 

(hämtad 28 april 2014) 

 Collectum. ITP2. När du avlider. 

https://www.collectum.se/sv/ITP2/Sa-paverkas-din-pension/Vad-hander-

nar/Avlider/ 

(hämtad 28 april 2014) 

 Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Aldre-statistik-tabeller-for-

2005-2010/Folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2010-och-

befolkningsforandringar-2010 

(hämtad 1 april 2014) 

 Statistiska centralbyrån. Fastighetsprisindex. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-

och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-

lagfarter/10957/10964/39157 

(hämtad 1 april 2014) 


