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1 Inledning 

 

1.1 Problemställning 

 

För inte särskilt länge sedan var den naturliga vägen till ett familjeliv att man 

träffade någon som man fattade tycke för, vilket i sin tur kunde leda till 

förlovning och äktenskap innan man slutligen skaffade barn. I dagens samhälle är 

detta inte längre den självklara vägen och det finns många olika familjekonstella-

tioner. Många par kan idag välja att först flytta ihop och testa förhållandet innan 

de gifter sig medan andra är fullkomligt nöjda med att vara sambor livet ut. Detta 

hindrar inte att man skaffar barn antingen inom det liv man valt som ogifta eller i 

väntan på ett bröllop någon gång i framtiden. Vägar som ansågs självklara att gå 

förut har suddats ut och det är inte längre självklart för alla att gifta sig.  

Statistiken visar att det år 2013 fanns 1 390 464
1
 miljoner personer i Sverige 

som levde i ett samboförhållande enligt den svenska sambolagens mening. Detta 

kan jämföras med de 3 035 306
2
 personer i Sverige som under samma år levde 

som makar eller som registrerade partner. Detta innebär att cirka 31 % av 

personer som lever tillsammans med någon gör det som sambor. Av de som lever 

som sambor ger en studie vid handen att det av dessa kan vara uppåt 68 % som 

varken har skrivit ett testamente eller ett samboavtal.
3
 Med hänsyn till dessa 

förändringar och fakta kan det vara lämpligt att se över en del av 

samboregleringen som den ser ut idag i Sverige, främst den del som berör en 

efterlevande sambo vid den andra sambons dödsfall. 

I detta arbete ska det därför studeras hur rättskyddet idag ser ut för en 

efterlevande sambo vid den andra sambons bortgång. Det ska med andra ord ske 

en granskning av den efterlevande sambons rättsställning. Om detta skydd inte 

skulle finnas vara tillfredsställande ska det undersökas var det i så fall brister och 

                                              
1
 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/tab 

le/tableViewLayout1/?rxid=ccc52fba-eb65-4acb-bf3a-218094cb142b, 2014-07-06. 
2
 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/tab 

le/tableViewLayout1/?rxid=ccc52fba-eb65-4acb-bf3a-218094cb142b, 2014-07-06. 
3
 http://avtalsbarometern.se/avtalsbarometern-2014.pdf, s. 11, 2014-07-01. 
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i vilka olika typer av situationer. Utöver detta ska det därför även utredas om 

skyddet går att  förbättra och hur det kan ske. För att ge ett större helhets-

perspektiv har särskilt beaktande tagits till den övriga nordiska samboregleringen 

och efterlevande sambos rättsställning där. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skyddet för en efterlevande sambo 

ser ut idag och om detta skydd är tillfredsställande i de olika situationer som kan 

tänkas uppstå. Skulle regleringen finnas bristfällig ska de fall där skyddet brister 

lyftas fram särskilt. Därutöver ska det undersökas huruvida det finns utrymme till 

förbättring av den svenska lagstiftningen som rör sambor, bland annat mot 

bakgrund av de övriga nordiska regleringarna. Det kommer även finnas ett de 

lege ferenda-perspektiv på uppsatsen vilket utgör en viktig del av analysen. 

 

1.3 Metod och material 

 

En rättsdogmatisk metod har valts för att utföra en granskning av den svenska 

samboregleringen. Under arbetets gång har särskilt beaktats propositioner som 

berör samboregleringar under dess olika faser av utvecklingen men även 

betänkanden där sambors rättsställning varit aktuell. Utöver detta har även annat 

offentligt tryck använts samt litteratur för att kunna göra en helhetlig bedömning 

i frågan. Även riksdagsbetänkanden och motioner till riksdagen har beaktats för 

att få en så heltäckande bild som möjligt av ämnets aktualitet. Trots att dessa inte 

har ett lika högt rättskällevärde är de fortfarande intressanta för att få sig en bild 

av de åsikter som finns i riksdagen kring frågan om sambor och arv. I vissa delar 

har rättsfall använts för att kunna bedöma vissa särskilda frågor, som till exempel 

i frågan om dold samäganderätt. Doktrin skriven i ämnet har även varit till stora 

nytta i arbetet.  

Även en komparativ metod har tillämpats då en jämförelse gjorts till några av 

de nordiska ländernas samboreglering. Under arbetets gång har därför beaktning 
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tagits till sedvanligt material från de övriga nordiska länderna i fråga om 

särskilda samboregleringar i varje land. Vid författandet av delen om dansk 

samboreglering har det varit svårare att få fram förarbetena. Därför har jag i 

denna del fått stödja mig mer på direkt lagtext och vad som skrivits i doktrin än 

vad jag behövt göra i delarna om Finland och Norge.  

För att få fram olika statistik angående sambor och deras vanor har jag haft 

stor nytta av internet. Olika internetsidor har även använts för att få fram aktuell 

information i fråga om olika livförsäkringar och hur till exempel 

Kammarkollegiets roll ser ut i förhållande till Allmänna arvsfonden och sambor. 

Jag har därutöver haft mailkontakt med enhetschefen på Arvsfondsenheten på 

Kammarkollegiet, Stephan Uttersköld, för att få en bättre förståelse för hur 

systemet kring ansökningar om arvsavstående hos Allmänna arvsfonden går till.  

Inledningsvis i början av författandet av uppsatsen genomförde jag en tio 

veckor lång praktik hos Justitiedepartementet, Enheten för familjerätt och allmän 

förmögenhetsrätt (L2). Under praktiken fick jag en insyn i hur lagstiftnings-

arbetet går till och fick bland annat göra vissa rättsutredningar. Vid min praktik 

fick jag även svara på brev från allmänheten och i och med detta insåg jag hur 

många frågor en individ kan ha i fråga om familjelagstiftningen och hur många 

problem som kan uppstå för att det finns luckor i denna kunskap. Dels med 

hänsyn till detta har jag blivit inspirerad till att skriva om svensk 

sambolagstiftning. Här vill jag även passa på att tacka medarbetarna på L2 för en 

fin praktikplats och för all kunskap jag fått under min tid hos er. Många idéer och 

tankar kring uppsatsämnet har diskuterats med er och jag är tacksam för den tid 

ni lät mig vara en del av er arbetsgrupp. Tiden hos er var sannerligen ovärderlig.  

Jag vill även tacka min handledare Maarit Jänterä-Jareborg för det stöd jag 

fått under arbetets gång och för att du hjälpt mig lyfta mitt arbete till nya höjder. 

 

1.4 Avgränsning 

 

I detta arbete är det endast den efterlevande sambons skydd vid den andra 

sambons dödsfall som kommer att utredas. Någon granskning av sambos skydd 
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vid annat upplösande av samboförhållandet är därför inte aktuellt. Eftersom det 

är den efterlevande sambons skydd och rättsskydd efter den avlidne sambon som 

är i fokus för denna uppsats kommer eventuella bröstarvingars eller andra 

arvingars rätt till arv inte nämnas mer än i det avseende som det påverkar 

sambons arvsmöjligheter. En stor skillnad mellan sambor och makar är till 

exempel att makar ärver varandra framför gemensamma barn, medan en 

bröstarvinge efter en avliden sambo alltid har rätt att ärva oavsett om barnet är 

sambornas gemensamma eller ej. I fråga om testamenten får, för det fall att de 

nämns, antas att de uppfyller de formkrav som finns föreskrivna. Läsaren antas 

här ha en grundläggande juridisk kunskap om formkraven för testamenten. För 

att ett giltigt samboförhållande ska föreligga krävs det att samborna, eller en av 

dem, varken är gifta eller har ingått i ett registrerat partnerskap.
4
 En jämförelse 

kommer ske mellan en situation där testamente finns och ett fall där testamente 

saknas mellan samborna. Den efterlevande sambons skydd kommer också 

granskas utifrån de val som sambor kan fatta, i form av till exempel liv-

försäkringar, för att skapa ett bättre efterlevandeskydd. När de nordiska länderna 

behandlas har jag uteslutit Island och i stället valt att fokusera på Finland, Norge 

och Danmark.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en genomgång av den svenska sambolag-

stiftningen som den utvecklats från början av 1970-talet och fram till idag. Med 

denna genomgång följer djupdykningar i vissa partier av lagstiftningen som är 

särskilt relevanta för uppsatsämnet samt rörande de olika argument som dykt upp 

i olika sammanhang vad gäller frågan om efterlevande sambos möjlighet till arv. 

Därefter följer i samma kapitel två olika scenarier som ett försök att illustrera de 

olika effekter som en sambos dödsfall kan få för den efterlevande sambon. 

Vidare beskrivs även de olika skyddsmöjligheter som finns för sambor i form av 

till exempel livförsäkringar och testamenten samt hur skyddet från dessa blir. 

                                              
4
 Sambolagen 1§ 3-4 st. 
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I kapitel 3 sker en behandling av utvecklingen i samboskyddet för Finland, 

Norge och Danmark och vad som skett i dessa länder i fråga om arv för en 

efterlevande sambo. Även här har en granskning skett av förarbetena till den del 

det varit möjligt.  

I kapitel 4 är det slutligen en mer ingående analys av rättsläget som det ser ut 

för en efterlevande sambo i Sverige idag. Denna görs i jämförelse med de övriga 

nordiska ländernas sambolagstiftning. Några olika reflektioner görs kring 

eventuella institut som skulle vara lämpliga i svensk rätt i fråga om sambor. Ett 

visst de lege ferenda-perspektiv tillämpas. Till sist följer i kapitel 5 en avslutning 

med vissa sammanfattande reflektioner.  
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2 Svensk sambolagstiftning 

 

2.1 Utvecklingen i svensk rätt 

 

2.1.1 En första sambolag – 1973 års lagstiftning 

 

I början av 1970-talet kom den första lagregleringen i svensk rätt i syfte att 

skydda dem som valt att bli samboende och bo tillsammans utan att vara gifta, 

nämligen lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad (lagen om 

ogifta samboendes gemensamma bostad). Man kunde utifrån statistik som tagits 

fram på den tiden se att 93 % av män och kvinnor som bodde tillsammans vid 

denna tidpunkt var gifta samtidigt som man såg en trend som visade på att det 

började bli något vanligare att bilda familj utan att vara gift.
5
 Under lagstiftnings-

processen konstaterade man att de människor som lever tillsammans under 

äktenskapsliknande förhållanden utan att ha ingått i äktenskap blir underkastade 

andra rättsregler än de som är gifta och att det kan vara ofördelaktigt för dem.
6
 

Dock kom man fram till att samma regler inte kunde gälla för sambor som för 

gifta då äktenskapet är baserat på en frivillig överenskommelse.
7
 I lagstiftnings-

arbetet ville man helt enkelt komma fram till regler som dels respekterade alla 

människor fria rätt att utforma sitt personliga liv samtidigt som man ville bevara 

äktenskapet som den naturliga formen för familjebildning.
8
 Samtidigt var denna 

lag ”uppbyggd på samma sätt som 1959 års lag med särskilda bestämmelser om 

makars gemensamma bostad”.
9
 Utan en utveckling av lagstiftningen för makar 

hade troligen inte en lagstiftning för sambor kunnat växa fram. 

För att en eventuell lag för sammanboende skulle vara tillämplig 

konstaterade man att ett behov av tydliga grundläggande förutsättningar var 

nödvändigt. Bland villkoren, som behövde vara någorlunda allmänt hållna, 

                                              
5
 Regeringens proposition 1973:32 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermåls-

balken, m.m., s. 82. 
6
 Prop. 1973:32, s. 84. 

7
 Prop. 1973:32, s. 84.  

8
 Prop. 1973:32, s. 84. 

9
 Håkansson, G, Sambolagen en kommentar, s. 3. 
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förutsattes att samlevnaden var av äktenskapsliknande karaktär samt att det var 

fråga om en samlevnad med viss varaktighet.
10

 Eftersom man inte ville att 

lagstiftningen skulle skapa oskäliga resultat i de enskilda fallen valde man att 

hålla lagen relativt öppen och överlåta till tillämpande myndigheter att göra en 

bedömning av om det till exempel kunde vara fråga om ett varaktigt samboende. 

Utifrån de olika resonemang som fördes kom man slutligen fram till att en 

utvidgning av lagen behövdes för att kunna skydda en individ i de mest 

beklämmande fallen och att skäl fanns för att göra en behovsprövning av 

bostadsfrågan.
11

 Vid tiden för lagstiftandet fanns aldrig några tankar kring om det 

borde införas skydd för efterlevande sambo i någon högre grad än en eventuell 

rätt att överta den gemensamma bostaden. 

I lagen om ogifta samboendes gemensamma bostad reglerades förhållandena 

för den gemensamma bostaden vid ett samboendes upplösning. Lagen innebar att 

den ena sambon ibland kunde ha rätt att överta den gemensamma bostaden som 

den andra sambon innehade som hyresrätt eller bostadsrätt om denne, vid en 

upplösning av samboförhållandet, bäst behövde bostaden och om det med hänsyn 

till omständigheterna i övrigt kunde anses vara skäligt. Det var bara möjligt 

under förutsättningen att samborna hade eller haft barn tillsammans, alternativt 

att synnerliga skäl annars talade för ett övertagande av bostaden.
12

 Det var 

därmed möjligt för en efterlevande sambo att överta  rättigheten till att bo i en 

hyres- eller bostadsrätt från den andre sambon om till exempel förhållandet 

upplösts genom att den sambon avlidit.
13

 Detta blev den första reglering som på 

något sätt skyddade en efterlevande sambo. Värt att nämna är att det vid denna 

tidpunkt inte fanns något egentligt värde i vare sig en hyresrätt eller bostadsrätt 

(mer än att det var någonstans att bo). Jämfört med idag kan det dock finnas ett 

stort penningvärde i en bostadsrätt i Sverige, framförallt i de större städerna. 

 

                                              
10

 Prop. 1973:32, s. 133. 
11

 Prop. 1873:32, s. 134. 
12

 Lagen om ogifta samboendes gemensamma bostad, 1 § 1 st. 
13

 Lagen om ogifta samboendes gemensamma bostad, 1 § 2 st.  
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2.1.2 Lagen om sambors gemensamma hem – 1987 års lagstiftning 

 

2.1.2.1 Lagstiftningens framväxt 

 

Det var i och med lag (1987:232) om sambors gemensamma hem (lagen om 

sambors gemensamma hem) som grunden lades för den nuvarande sambolagstift-

ningen från år 2003, då det i den senare inte gjordes några större förändringar.
14

 

Lagen var vid tiden för dess antagande i slutet av 1980-talet kontroversiell men 

kom senare att få ett stort stöd från allmänheten.
15

 Efter 1973 års lagstiftning 

hade familjelagssakkunniga fått i fortsatt uppdrag att utreda om det fanns ett 

behov av en mer utvidgad sambolagstiftning. Som stöd för denna utredning hade 

de sakkunniga bland annat en sociologisk undersökning som innefattade 

kunskaper och inställningen till sambolagstiftningen bland ett hundratal 

samboende par i Gävle.
16

 Utifrån undersökningen kunde de sakkunniga dra 

slutsatsen att kunskapen bland samboende var väldigt dålig samtidigt som de 

”inte hade några principiella invändningar mot äktenskapet som juridisk 

institution”.
17

  Utifrån resultatet i den undersökning som gjorts i Gävle fann 

familjelagssakkunniga att det fanns ett större behov av en skyddsreglering till 

förmån för en svagare part i ett samboförhållande än vad man först trott.
18

 Vad de 

familjelagssakkunniga kom fram till i sin utredning kom senare att till viss del 

ligga till grund för regeringens proposition 2002/03:80. 

Vid framtagandet av lagen om sambors gemensamma hem resonerade 

regeringen i propositionen även kring skälen som tidigare förts till att inte lag-

stifta mer långtgående samtidigt som man förde fram nya argument till stöd för 

en mer omfattande lagstiftning. Bland de nya bedömningarna ansåg regeringen 

att vad som sagts vid föregående lagstiftningsarbete, om att det var önskvärt att 

bevara äktenskapet som den naturliga formen av familjebildning, måste ställas 

mot att det alltid kommer finnas de som inte vill leva som äkta makar oavsett hur 

                                              
14

 Prop. 2002/03:80 Ny sambolag, s.1. 
15

 Prop. 2002/03:80, s. 25. 
16

 Agell, A, Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, s. 152. 
17

 A.a. s. 152. 
18

 A.a. s. 153. 



13 

 

reglerna ser ut och att hänsyn därför måste tas till detta.
 19

 Samtidigt som man 

ansåg att sambor själva kunde reglera sina mellanhavanden på ett för dem 

lämpligt sätt såg regeringen också att det i många fall först var vid en eventuell 

upplösning av samboförhållandet som de flesta insåg att de var i behov av till 

exempel ett testamente. Utifrån denna vetskap och det faktum att trenden visade 

på att fler och fler valde att bo tillsammans som sambor ansåg regeringen att det 

fanns ett behov av regler för sambor som avgör vad som sker vid en upplösning 

av ett samboförhållande.
20

 Syftet med lagstiftningen var att skapa en trygghet för 

den ekonomiskt svagare parten vid ett samboförhållandes eventuella 

upplösning.
21

 Regeringen ville därmed skapa en reglering som tog hand om de 

rent praktiska problem som kan uppstå vid ett samboförhållandes upplösning.
 22

  

Det har bland annat ansetts av Anders Agell att familjelagssakkunniga gick 

”något längre i anslutning till en neutralitetsideologi i allmän mening, än vad som 

tidigare skett i lagstiftningssammanhang, genom att framhålla att samboendet 

som en fullt respektabel samlevnadsform ’fyller en egen uppgift’”.
23

 Regering 

och familjelagssakkunniga var därför eniga i att det behövdes någon form av 

samboreglering. 

Andra argument som användes för att motivera en sambolagstiftning var att 

de partner i samboende, genom sitt samliv med gemensamt hushåll och upp-

byggandet av det gemensamma hemmet, får en sammanflätad ekonomi. Detta 

leder till ett behov av vägledning vid upplösandet av förhållandet. Regeringen 

ansåg att det även fanns ett behov av ett begränsat efterlevandeskydd som avser 

sådan gemensam egendom.
24

 Något som de flesta remissinstanserna sedan höll 

med de familjelagssakkunniga om var att en lagreglering om sambor inte borde 

avse fler frågor än just sambornas gemensamma hem.
25

 Även vid arbetet med att 

ta fram denna sambolagstiftning ansåg regeringen att lagregleringen endast 

kunde avse ogifta sambor som sammanlever under äktenskapsliknande förhåll-

                                              
19

 Prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk, s. 99. 
20

 Prop. 1986/87:1, s. 99. 
21

 Prop. 1986/87:1, s. 108. 
22

 Prop. 1986/87:1, s. 99. 
23

 Agell, A, Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, s. 153.  
24

 Prop. 1986/87:1, s. 99. 
25

 Prop. 1986/87:1, s. 99. 
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anden, då det för situationer utanför detta inte borde finnas något generellt behov 

av reglering.
26

 Trots att man hade sambors bästa i åtanke framfördes det viss 

allmän kritik till lagstiftning då en del ansåg att sambor påtvingades en 

lagstiftning automatiskt som många inte var medvetna om.
27

 Detta kan jämföras 

med dagens lagstiftning som i stället har fått kritik för att man genom sambo-

lagen ”invaggar sambor i en falsk föreställning vilket kan medföra stötande 

resultat”.
28

 

 

2.1.2.2 Lagstiftningens innehåll 

 

Den faktiska utvidgning som gjordes i och med 1987 års sambolagstiftning var 

dels att den nya sambolagen skulle omfatta alla former av bostad och bohag som 

förvärvats för gemensamt bruk och därmed även delas i en eventuell bodelning 

av egendomen.
29

 Detta fanns av familjelagssakkunniga kunna innebära att det 

fanns en presumerad samäganderätt vilken då skulle vara motiverad av den 

ekonomiska sammanflätning som faktiskt uppstår mellan två sambor.
30

 Ett annat 

argument som använts för att göra samboregleringen mer likt vad som gäller för 

makar i fråga om det gemensamma hemmet är att många äktenskap redan då 

inletts av parterna i sammanboende. Genom att då ha liknande fördelningsregler 

undviks att det blir en allt för stor förändring vid vigseln.
31

 Vid samboende är det 

dock, till skillnad från vid äktenskap, bara det gemensamma uppbyggda hemmet 

som omfattas av lagregleringen.
32

 För det fall att resultatet av en bodelning kan 

verka få ett oskäligt resultat utifrån den tid som sambor bott tillsammans, 

sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt ansåg man att 

det borde finnas en möjlighet till jämkning, något som även infördes i lagen.
33
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Både regeringen i sin proposition och familjelagssakkunniga i sin tidigare 

utredning fann under bearbetningen av en ny sambolagstiftning att det inte var 

lämpligt att införa någon form av arvsrätt sambor emellan. Familjelagssak-

kunniga ansåg att ett skäl som talade emot en arvsrätt mellan sambor var att de 

samboförhållanden som upplöstes genom den ena sambons bortgång och som 

samtidigt föregåtts av en lång tids samboende under äktenskapsliknande 

förhållanden borde vara i klar minoritet.
34

 De flesta samboförhållanden ansågs 

med andra ord snarare upplösas genom att parterna ingick äktenskap eller 

flyttade isär snarare än genom den ena sambons dödsfall efter en lång tid som 

sambor. Samtidigt motiverade regeringen sitt ställningstagande med att dessa 

sambor borde noga ha övervägt sitt val av samlevnadsform och med hänsyn till 

detta även antas ha övervägt om de skulle skapa ett efterlevandeskydd genom ett 

testamente.
35

 Regeringen ansåg även att det med hänsyn till ett 

samboförhållandes varaktighet eller andra särskilda omständigheter inte heller då 

skulle finnas skäl till att införa en inbördes arvsrätt för sambor. Med hänsyn till 

detta och de möjligheter som finns i formen av testamente för sambor att reglera 

sina mellanhavanden valde man att inte införa någon arvsrätt för sambor.
36

 

Samtidigt ansåg regeringen att det fanns ett behov av ett någon form av 

minimiskydd för sambor vid den enas bortgång. Med hänsyn till detta infördes 

den så kallade lilla basbeloppsregeln i lagen om sambors gemensamma hem.
37

  

 

2.1.2.3 Lilla basbeloppsregeln  

 

I samband med 1987 års sambolagstiftning inrättade man det första efterlevande-

skyddet till förmån för en efterlevande sambo. Regeln är nämligen bara 

tillämplig då samboförhållandet upplösts genom den ena sambons dödsfall.
38

 

Reglerna är, utöver några mindre språkliga förändringar, i princip oförändrade i 

sitt innehåll i dagens sambolagstiftning och kan därför diskuteras mer 
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uttömmande redan i detta avsnitt. Hänvisningar kommer därför i fortsättningen 

göras till nuvarande lagstiftning. 

Vid den ena sambons bortgång är det enbart efterlevande sambo som kan 

begära en bodelning om denna vill.
39

 Detta innebär att om efterlevande sambo i 

princip äger all samboegendom kan denne välja att avstå från en bodelning och 

på detta sätt få behålla en större andel av egendomen. Om efterlevande sambo 

väljer att begära en bodelning kommer lilla basbeloppsregeln att bli aktuell. Lilla 

basbeloppsregeln innebär att efterlevande sambo har en rätt att vid en fördelning 

av samboegendomen få ut till sin andel en så stor del av egendomen, efter avdrag 

för skulder, att det motsvarar minst två gånger den vid tiden för dödsfallet 

gällande prisbasbeloppet förutsatt att egendomen räcker till detta.
40

 Detta tas då 

ur den andel som den efterlevande sambon begär i och med en bodelning och ska 

utgöra ett minimiskydd för de fall att hälften av samboegendomen som 

efterlevande sambo får vid en bodelning inte uppgår till en tillräckligt hög 

summa.
41

  

Två prisbasbelopp uppgår år 2014 till 88 800 kronor. Vid en eventuell 

bodelning är det bohag och bostad som införskaffats för den gemensamma 

användningen som ingår. För det fall att det inte finns några större summor 

inräknade i denna egendom finns det en stor chans att efterlevande sambo då kan 

få större delen av behållningen i en bodelning. Samtidigt får man tänka på att om 

samboegendomen inte uppgår till två prisbasbelopp kan man inte ta egendomen 

från någon annanstans. Skälet till detta är för att lilla basbeloppsregeln är en 

bodelningsregel som finns inskriven i sambolagstiftningen och därför enbart 

hänför sig till samboegendom.  

För makar finns det en motsvarande regel i ÄB 3:1 st. 2 som benämns stora 

basbeloppsregeln. En av största skillnaderna mellan lilla och stora basbelopps-

regeln är dels att den senare är inskriven i ärvdabalken och därför blir en arvs-

rättslig regel till skillnad från lilla basbeloppsregeln som enbart är en bodelnings-

regel för sambor. Därutöver innefattar stora basbeloppsregeln dubbelt så mycket 

                                              
39

 Sambolagen 18 § 1 st. 
40

 Sambolagen 18 § 2 st. 
41

 Sambolagen 18 § 2 st.  



17 

 

pengar som dessutom räknas av ifrån kvarlåtenskapen efter den avlidne om inte 

efterlevande make får ut en så stor summa genom bodelningen att det täcker upp. 

Genom regeln om minst två basbelopp ville man skapa ett rimligt och lämpligt 

avvägt skydd som kunde gälla även för kortare samboförhållanden utan att skapa 

oskäliga konsekvenser.
42

 Det skydd som skapades kunde, när det var fråga om ett 

mindre bo, innebära att efterlevande sambo fick behålla egendomen. 

En fråga som kan uppstå är dock om summan i sig är tillräckligt stor för att 

skapa ett tillräckligt skydd. Idag måste man till exempel ofta köpa en bostadsrätt 

för att ha någonstans att bo och en bostadsrätt i sig innebär ofta höga värden som 

långt överstiger de två prisbasbelopp som är det efterlevandeskydd som finns. 

Samtidigt, om en gemensam bostad ingår i samboegendomen kommer den att 

delas och i alla fall halva värdet tilldelas den efterlevande sambon. Dock kan 

man tänka sig att det är svårt för en sambo att betala av resterande delen av 

bostadsrättens värde till de arvingar som eventuellt har en rätt till bostadsrätten 

genom arv. Detta kan leda till svårigheter för en efterlevande sambo att bo kvar i 

sitt hem. Likväl skulle man kunna hävda att även eventuella arvingar har en rätt 

till sin del i arvet och att reglerna därför är skäliga i sin utformning då sambon får 

ta del av hälften av all samboegendom medan resten tillfaller arvingarna efter 

den avlidne, tillsammans med resterande ägodelar som tillhört den avlidne.  

 

2.1.3 Sambolagen – 2003 års lagstiftning  

 

När svensk sambolagstiftning skulle ses över igen och i slutändan leda till en 

något förnyad lagstiftning var det fortfarande relativt få länder som lagstiftat på 

området. Norge hade lagt fram ett förslag på lagstiftning medan Danmark och 

Finland helt saknade sambolagstiftning. I många länder hade i stället en praxis 

utvecklats för att ge sambor ett skäligt resultat vid dess upplösning.
43

  

Sambolagstiftning hade även införts i Belgien, och i Frankrike hade man antagit 

en lag om civil gemenskap (Le Pacte Civil de Solidarité, PAC).
44

 I båda dessa 
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länder finns dock ett krav på att samborna måste registrera sig som just 

sambor/partners.
45

 Detta krav på registrering innebär att förhållandet dels har 

innefattat ett aktivt val från sambornas sida samt att det då till följd av 

registreringen är ett formaliserat förhållande. 

Som redan nämnts gjorde regeringen den bedömning att 1987 års 

sambolagstiftning uppfyllde sitt syfte väl och att det med hänsyn till vissa 

aspekter fanns anledning att ändra och komplettera reglerna vilket ledde till att 

man föreslog en ny sambolag.
46

 I 2003 års sambolag kom både heterosexuella 

och homosexuella samboförhållanden att direkt omfattas. I övrigt var det i 

huvudsak den gamla lagstiftningens regler som förts över till sambolagen 

(2003:376) (sambolagen) med plats för vissa förtydliganden och även en viss 

utvidgning för att en svagare part ska få ett i slutändan godtagbart skydd.
47

 

Lagstiftningsarbetet föregicks av flertalet betänkanden och utvärderingar i syfte 

att dels utreda hur tryggheten kunde ökas för människor som hade hushålls-

gemenskap utan att ha ingått äktenskap.
48

 I början av år 2000 kunde man se på 

statistiken att antalet sambor i Sverige låg på drygt 1,2 miljoner som innebar att 

ungefär en tredjedel av paren var sambor vilket kunde jämföras med de 20 % 

som gällde år 1985.
49

  

Även vid framarbetandet av 2003 års sambolag betonade man att det var de 

praktiska skälen för en reglering och skyddsaspekten som legat till grund för 

sambolagstiftningen.
50

 En grundtanke med lagen om sambors gemensamma hem 

var att bidra till en mer rättvisa uppdelning av det gemensamma bohaget och 

bostaden samt att ge den svagare parten ett visst grundläggande skydd, något som 

fördes vidare i den senaste sambolagen.
51

 I och med att fler valde att leva 

tillsammans som sambor hade frågan kommit upp om en mer heltäckande 

reglering för samboende borde arbetas fram. På den frågan ansåg dock både 

kommittén och regeringen att en reglering för lik den som gäller för de som 
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ingått äktenskap bör undvikas.
52

 Man ville därmed inte heller skapa ett äktenskap 

av lägre dignitet eller påtvinga sambor fler regler än vad som kan anses vara 

rimligt utifrån skyddsaspekten i förhållande till att man i valet att vara sambor 

inte ingått i ett juridiskt avtal likt det man ingår vid äktenskap. Med detta i 

bakhuvudet ansåg regeringen att samboregleringen även i framtiden skulle 

fokusera på att främst tillhandahålla juridiska lösningar för de ekonomiska 

problem och frågor som det kan tänkas finnas och se till intressena av den 

svagare parten som är mest skyddsvärd.
53

  

I 2003 års sambolagstiftning klargjordes bland annat när ett samboförhåll-

ande upphör. Ett samboförhållande kan därmed upphöra när någon av samborna 

ingår äktenskap eller tidigare vad som gällde i fråga om registretat partnerskap 

men också om samborna flyttar isär eller om den ena av samborna avlider.
54

 

Även i förarbetena till sambolagen ansåg man att en delning av den 

gemensamma bostaden och bohaget vid en upplösning var motiverad utifrån den 

ekonomiska sammanflätning som redan tidigare uppmärksammats.
55

  

Även i samband med utarbetandet av 2003 års sambolag diskuterades rätten 

för en efterlevande sambo att få ut ett belopp motsvarande två prisbasbelopp 

(som nämnts ovan som lilla basbeloppsregeln). Utöver detta finner man det inte 

motiverat med någon arvsrätt för sambo. Det motiveras med att om sambor 

skulle ha rätt att överta till exempel bohag som inte utgör samboegendom, skulle 

det inkräkta på arvingarnas rätt till egendomen. Man talar även om att även om 

ekonomisk kompensation skulle ske för egendom, finns det en chans att 

arvingarna kan ha ett större emotionellt värde av att få bohaget.
56

 Djupare än 

såhär går man i propositionen inte in på om det bör finnas ett utvidgat skydd för 

en efterlevande sambo. Ytterligare skäl kan möjligtvis läsas in i andra 

motiveringar kring om sambolagen bör utvidgas, som att man inte vill påföra 

sambor ett system som är alltför likt det som gäller för makar. Skälen för att inte 

välja någon mer långtgående reglering som skydd för en efterlevande sambo får 
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därför antas bero på att sambolagstiftningen enbart ska utgöra ett, i regeringens 

ögon, minimiskydd och därmed inte heller leda till ett andra gradens äktenskap. 

Det har även av andra författare konstaterats att det i samband med stiftandet av 

nuvarande sambolag inte redovisats några överväganden angående om sambor 

borde ha arvsrätt efter varandra.
57

 

 

2.1.4 Övriga betänkanden rörande sambos rätt till arv 

 

Efter att 2003 års lag trätt i kraft har frågan om sambor och arv behandlats i 

riksdagen genom en rad olika motioner och betänkanden. I betänkandet 

2005/06:LU10 behandlade utskottet 18 motionsyrkanden om olika arvsrättsliga 

frågor och bland dessa frågan om sambos arvsrätt på grund av motionerna 

2005/06:L244 och 2005/06:L287, vilka båda fick avslag av riksdagen.
58

 

Motionärerna förslog i den första av dessa att det skulle införas en arvsrätt 

motsvarande den som makar har.
59

 Den senare av motionerna lämnade ett förslag 

på arvsrätt mellan sambor som skulle kunna bli aktuell under vissa 

förutsättningar.
60

 Avslagen som gjordes motiverades av att man, precis som i 

propositionen för en ny sambolag, höll med om att risk fanns för skapandet av ett 

äktenskapsliknande system av lägre dignitet. 
61

  

Av de två motionerna fanns det en reservation på den senare, framförd av 

Tasso Stafilidis. Stafilidis ansåg att en efterlevande partner i ett sambo-

förhållande i praktiken blir utlämnad helt till arvingarnas godtycke om något 

inbördes testamente inte finns.
62

 Stafilidis, som själv varit en av motionärerna 

ansåg att om den avlidne sambon hade barn sedan tidigare att dessa självklart 

borde få ut sitt arv, men när fråga var om äldre släktingar eller syskon att sambon 

i stället borde kunna träda in som arvtagare. Stafilidis föreslog att en efterlevande 

sambo, efter prövning i domstol, skulle kunna ärva sin partner i enlighet med en 
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generalklausul som skulle införas i sambolagen.
63

 Generalklausulen skulle vara 

utformad så att domstolen kan göra en skälighetsbedömning av den efterlevandes 

rätt till arv. Skäl som skulle tala starkt för en sådan arvsrätt skulle kunna vara att 

det varit ett långvarigt förhållande samt att den avlidna inte haft någon större 

kontakt med de arvsberättigade släktingarna.
64

 Detta skulle innebära att en 

efterlevande sambo skulle få en rätt att väcka talan i domstol om att få ärva sin 

avlidna partner.
65

 Men som redan nämnts fick förslaget inget gehör. Riksdagen 

gick aldrig närmare in på förslagen i själva motionen utan ansåg helt enkelt att 

arvsrätt för sambor i någon form inte var lämpligt. 

I ett senare betänkande (2011/12:CU16) behandlades två motioner som ville 

skapa en arvsrätt mellan sambor motsvarande den gällande för makar.
66

 Skäl som 

framfördes i den ena motionen var att det i dagens samhälle finns alla möjliga 

sorters familjekonstellationer och att just i ett samboförhållande lever ett par 

under äktenskapsliknande förhållanden utan att ha samma skydd som äkta 

makar.
67

 I den andra motionen talade motionärerna om att även om möjligheten 

till testamente alltid finns är det sällan som sambor inser värdet av detta innan det 

är för sent och att detta i sig blir orimligt.
68

 I sitt betänkande beskrev riksdagen 

ännu en gång de skäl som tidigare anförts i propositionen till sambolagen om 

varför man valt att inte införa en arvsrätt för sambor. Riksdagen konstaterade 

även att de övriga nordiska länderna inte heller hade någon arvsrätt för sambor 

vid denna tid (2011/2012). Med hänsyn till att man inom Norden ville försöka 

hålla  familje- och arvsrättsreglerna harmoniserade fanns det med hänsyn till 

detta inte heller någon anledning att vidareutveckla detta i Sverige.
69

 Hur 

sambolagstiftningen utvecklats sedan dess i de nordiska länderna diskuteras 

närmare nedan i kapitel 3. Utvecklingen i de andra nordiska länderna skulle 

enligt mig kunna var ett tillräckligt stort skäl till att se över den svenska 

lagstiftningen, om riksdagen faktiskt anser att det är viktigt med en harmoniserad 
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sambolagstiftning i Norden. Utifrån samma bedömningar som gjorts med 

anledning av tidigare motioner kom riksdagen fram till att en arvsrätt för sambor 

inte var lämplig. Det motiverades dels av det faktum att ett samboförhållande inte 

kräver att man ingått ett juridiskt bindande avtal som vid äktenskap, dels av att 

det vore olämpligt med en process i domstol som kan ge efterlevande sambo 

arvsrätt, samt att det som alltid fortfarande finns en möjlighet att skriva ett 

testamente.
70

  

Vid en genomgång av de betänkanden som finns finner jag att i princip 

samtliga hänvisar tillbaka till tidigare betänkanden som i slutändan hänvisar 

tillbaka till förarbetena till sambolagen. Fortfarande år 2012 använder riksdagen 

sig nämligen av exakt samma argument till att inte införa någon form av arvsrätt 

för sambor som man använde i ett betänkande från 2005/06. Någonstans tycker 

jag att man åtminstone borde börja föra nya argument eller fundera över om 

skälen till varför man ville införa en relativt oförändrad sambolag 2003 

fortfarande är motiverade idag. Argumenten som anförts, som redan nämnts 

ovan, är att det vore "olämpligt att införa en ordning där rätten till arv tillskapas 

genom en domstolsprocess",
71

 att sambor som vill kan skriva testamente som ger 

efterlevande sambo rätt till en del av kvarlåtenskapen samt att Allmänna 

arvsfonden under vissa förutsättningar helt eller delvis kan avstå en del av de 

medel som annars skulle tillfalla dem till förmån för någon annan så som till 

exempel en efterlevande sambo.
72

 Dessa argument som utskottet vid tiden för 

betänkandet (2011/2012) instämde i var genom en hänvisning tillbaka till 

betänkandet 2010/11:CU18, som i sin tur hänvisade tillbaka till betänkandet 

2008/09:CU15, som hänvisade till betänkandet 2006:07:CU21 och slutligen en 

sista hänvisning till betänkandet 2005/06:LU10. Betänkandet från 2005/06 

hänvisar delvis tillbaka till propositionen för sambolagen och pekar på det 

faktum att man inte borde införa en lagstiftning som kan skapa ett äktenskap av 

lägre rang,
73

 något som även det nämnts i flera betänkanden genom åren.  
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Trots det faktum att argumenteringen varit densamma genom alla år får man 

se på det som att huvudargumenten för att inte införa någon form av arvsrätt för 

sambor grundar sig i huvudsyftet att man inte vill införa ett äktenskap av lägre 

dignitet. Detta motiveras då genom att sambor rent faktiskt kan skriva ett 

testamente till förmån för den efterlevande sambon samt att de medel som ibland 

ska tillfalla Allmänna arvsfonden rent faktiskt till viss del kan lämnas åter till en 

efterlevande sambo. Att riksdagen i sina betänkanden inte ens går in på 

lämpligheten av konkreta förslag anser jag visa på ett ointresse av att reglera i 

frågan. När förslag som det av Stafilidis om att ha en domstolsprocess som en 

möjlig väg för efterlevande sambo att få ärva sin avlidne sambo inte ens 

diskuteras är det svårt att se hur riksdagen faktiskt behandlat frågan. Jag skulle 

personligen vilja se en grundligare och mer självständig behandling av frågan om 

arv för sambor i riksdagen när den tas upp, i stället för att i princip bara 

återanvända samma argument om och om igen utan att reflektera särskilt mycket 

kring frågan. Om riksdagsmännen inte har för avsikt att själva diskutera frågan 

vore det kanske på sin plats med någon form av utredning för att se över 

sambolagstiftningen som den är utformad idag och se om den håller den standard 

som den borde med hänsyn till samhällets utveckling.  

 

2.1.5 Neutralitetsprincipen 

 

Ett tema som återfinns i samtliga propositioner och betänkanden är en vilja från 

lagstiftarens sida att hålla sig neutral. Neutralitetsprincipen grundade sig från 

början i två motsägande tankar. Den första var att de enskilda själva ska få välja 

hur de väljer att leva sina liv och i detta inte bli påtvingade en massa regler som 

samboende. Principen kunde samtidigt innebära att samma regler borde gälla för 

makar som för sambor just för att lagen ska hålla sig neutral och inte göra 

skillnad på olika former av samlevnad.
74

 Samtidigt har familjelagssakkunniga i 

ett förslag till statsrådet och justitiedepartementet inför 1987 års samboreglering 

gjort uttalanden om att samboende mellan ogifta borde betraktas som en fullt 
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respektabel levnadsform som fyller en egen uppgift. De ansåg nämligen då att 

detta var det som neutralitetsprincipen innebar.
75

 

I 1973 års lag om ogifta samboendes bostad höll man sig till neutralitets-

ideologin i den delen att ogifta samboende inte generellt borde påtvingas 

äktenskapsrättsliga regler, lagstiftningen var i stället påkallad av ett praktiskt 

skyddsbehov.
76

 Detta neutralitetstänk höll i sig när lagen om ogifta samboendes 

gemensamma bostad infördes i svensk lag. När regeringen innan 1987 års lag-

stiftning diskuterade lagförslaget i prop. 1986/87:1 var det främst praktiska 

överväganden som gjordes där man såg till det mest grundläggande skyddet för 

en svagare part. De som ville ha ett mer heltäckande skydd rådde man att ingå 

äktenskap, ett råd som än idag är vanligt att man ger till sambor eftersom det 

betraktas som den enda egentliga möjligheten till ett så heltäckande efter-

levandeskydd som möjligt. Samtidigt finns det, som genomgången ovan visar, 

många möjligheter för att utöka en efterlevande sambos skydd till det bättre utan 

att behöva ingå äktenskap.  

Någon som ställde sig väldigt kritisk till neutralitetsprincipen och som själv 

uttalade sig om att nästan vara den enda som ställt frågor under debatt var Anders 

Agell. Agell framförde åsikten i bland annat boken Äktenskaps- och 

samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, utgiven år 1987. Huvudlinjen i den 

kritiska inställning han hade då beskrev han själv vara till ”att den svenska 

äktenskapslagstiftningen har en profan karaktär, inriktad på att lösa praktiska 

problem”. Därutöver ansåg Agell även att ”[i]ngen behöver av moraliska eller 

andra principiella skäl underlåta att gifta sig”.
77

 Följden av detta skulle därför 

enligt Agell själv bli att det borde räcka med ett regelsystem, det formella 

äktenskapet, då det är onödigt med två separata, ett för sambor och ett för 

makar.
78

 Att neutralitetsideologin i samband med 1987 års lagstiftning ”inte 

längre förkunnas” ansågs av Agell vara ett framsteg även om han inte höll med 

om allt som regeringen kom fram till i propositionen. Agell ansåg att 
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departementschefen överdrev möjligheterna för sambor att genom avtal kunna 

uppnå samma rättsverkningar utan giftermål då det helt klart och tydligt inte går 

att uppnå samma rättsverkningar för alla delar.
79

  

Enligt min mening skulle kunna tolka det som att Agell, genom dessa 

uttalanden, gav uttryck för att han var för att det skulle finnas en frihet för par att 

leva som de själva ville utan att bli påverkade av olika lagar. Samtidigt tycks han 

ha ansett att användandet av en neutralitetsprincip varken var lämplig eller möjlig 

då dess innebörd är allt för bred. Jag kan till viss del instämma i att 

neutralitetsprincipen i sig inte är till någon större nytta då man oavsett riktning 

kommer ha ett motstående intresse som talar helt emot. Även om det i lagar 

lämnas fritt för individen att välja och det finns många möjligheter för sambor att 

skaffa sig ett bättre efterlevandeskydd kan ett lika fullgott skydd som det makar 

har sällan uppnås genom till exempel avtal.  

 

2.2 Sambolagen och dess effekter för en efterlevande sambo idag 

 

2.2.1 Några inledande ord 

 

I detta kapitel ska det först ske en kortare genomgång av de delar av 

sambolagstiftningen som är mest centrala för uppsatsen. Därefter ska det, utifrån 

två olika scenarier vilka båda är sannolika i dagens samhälle, göras ett försök till 

att visa på vilka resultat sambolagstiftningen kan leda till vid den ena sambons 

bortgång. I det första exemplet är egendomsförhållandena mer jämlika och 

samborna har valt att skriva ett testamente. För att få en mer heltäckande bild av 

effekterna av lagstiftningen som den ser ut idag ska det därefter användas ett 

andra exempel. I detta har samboparet inte skrivit något testamente, vilket 

bedömts gälla för 92 % av sambor.
 80

 Detta gör att förhållandena i scenario 2 kan 

vara något vanligare i det verkliga livet. Det går likaså tänka sig att egendoms-

fördelningen inte alltid blir jämn i ett samboförhållande, vilket kan leda till ett 
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mindre gynnsamt resultat. Till exempel om den avlidne sambon har köpt 

samtliga bilar, fritidshus och annan egendom som står utanför samboegendomen 

och denna egendom inte kan visas vara samägd, kan den efterlevande sambon 

eventuellt inte få någon del i detta även om tanken var att allt skulle vara 

gemensamt. Det kan även finnas situationer där den ena sambon har stora 

tillgångar i rättigheter till olika saker som inte heller ingår i samboegendom. 

Detta är något som också kommer redovisas i det andra exemplet nedan.  

 

2.2.2 Relevanta avsnitt ur den svenska sambolagen 

 

I det närmaste kommer en enklare genomgång ske av reglerna som de ser ut i den 

svenska sambolagen. De regler som nämns nedan är de som är mest centrala för 

uppsatsämnet. Här kommer det inte ske någon kommentar på paragrafernas 

utformning och innehåll utan dessa återges främst för den läsare som inte är lika 

insatt i ämnet.  

Enligt den svenska sambolagen (2003:376) räknas man som sambor om man 

som två personer sammanbor stadigvarande i ett parförhållande.
81

 För det fall att 

någon av samborna skulle vara gift gäller inte sambolagen.
82

 Sambolagen 

omfattar sambornas gemensamma bostad och bohag.
83

 I sambornas gemensamma 

bostad och bohag inräknas all egendom som förvärvats för gemensam 

användning
84

 med undantag för viss särskild egendom.
85

 Med gemensam bostad 

innebär att bostaden förvärvats med huvudsakligt syfte att vara sambornas 

gemensamma hem.
86

  

Ett samboförhållande upphör antingen genom att samborna eller någon av 

dem ingår äktenskap, genom att samborna flyttar isär eller om någon av 

samborna avlider.
87

 För det fall att ett samboförhållande upplöses genom den ena 

sambons bortgång är det endast den efterlevande sambo som kan begära en 
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bodelning om denne vill.
88

 Vid upphörandet av ett samboförhållande genom den 

ena sambons bortgång har den efterlevande sambon rätt att vid fördelning av 

samboegendomen som sin andel alltid få ut, efter avdrag för skulder och om 

samboegendomen räcker till det, ett värde som motsvarar två gånger det vid tiden 

för döden gällande basbeloppet.
89

 Detta är denna regel som heter lilla bas-

beloppsregeln och har behandlats mer ingående ovan i 2.1.2.3. 

 

2.2.3 Scenario 1  

 

Daniela och Fredrik träffades när de var 24 respektive 25 år gamla. Inom två år 

hade de hunnit flytta ihop i Fredriks bostadsrätt som han ägde. Efter ytterligare 

några år valde de att flytta och tillsammans köpa en större bostadsrätt. Ett år 

senare väntade de barn och snart var det fullt upp i hemmet. Efter att ha bott 

tillsammans i 15 år och hunnit skaffa tre barn avled Fredrik plötsligt i en olycka 

endast 42 år gammal. Barnen var då 11, 9 och 6 år gamla. Daniela och Fredrik 

hade tidigt under sitt samboförhållande kommit fram till att de inte ville gifta sig 

utan att de var lyckliga som de hade det. De visste dock att de gjorde bäst i att 

skydda sig och valde därför att skriva testamenten där den efterlevande sambo 

skulle ärva den avlidne sambon och att barnen efter att den efterlevande sambon 

avlidit skulle få ut sitt arv efter den först avlidna. 

Tillgänglig statistik tyder på att endast 8 %
90

 av sambor har ett testamente.  

Utifrån detta går det att dra slutsatsen att dessa par i och med det har funderat 

över sin framtid och vad de vill ska hända vid varandras bortgång. I scenariot 

ovan har Daniela och Fredrik tänkt över sitt livsval och skrivit testamente just för 

att skydda varandra. Detta är något som lagstiftaren velat lämna fritt för 

individen att bestämma över.  

Om man då återgår till detaljerna i scenariot ovan går det först att konstatera 

att bostadsrätten som de bodde i ingick i samboegendomen då den införskaffats 

med syftet att vara gemensam. Utöver detta ingår alla annan eventuell 
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samboegendom som de kan tänkas ha förvärvat. Daniela skulle därför kunna 

kräva en bodelning och i denna ha rätt till halva bostadsrätten och hälften av allt 

bohag och bostaden som ingår i samboegendomen.
91

 Detta är något som sker före 

en fördelning av kvarlåtenskapen. När sedan fördelningen av kvarlåtenskapen 

ska ske kommer var och en av barnen få en förvaltare för att tillvarata deras 

intressen i dödsboet då de alla är minderåriga.
92

 En förvaltare kommer i sin tur 

vara tvungen att kräva ut barnens rätt till sin laglott omedelbart oavsett vad som 

står i testamentet då förvaltaren inte får avstå arv för den enskildes räkning.
93

 En 

laglott utgör hälften av arvsrätten.
94

 Detta kommer resultera i att Daniela får 

hälften av kvarlåtenskapen efter Fredrik i arv på grund av det inbördes 

testamentet. Om man då tänker sig att de båda bara hade egendom i form av 

bostad och bohag och att allt detta utgjorde samboegendom skulle Daniela i 

slutändan efter bodelning och fördelning av kvarlåtenskapen ha fått behålla 3/4 

av all egendom efter Fredriks bortgång. Ett resultat som detta kan betraktas som 

skäligt och innebära ett tillräckligt skydd för Daniela, mycket tack vare det 

gemensamma testamentet. Det bör dock påpekas att samma resultat hade 

uppnåtts även om bara Fredrik hade upprättat ett testamente till förmån för 

Daniela, då det i Sverige inte finns något krav på inbördes testamente mellan 

sambor. 

 

2.2.4 Scenario 2
95

 

 

Anna och Erik träffades när de båda var närmare 30 år gamla. Vid denna tidpunkt 

hade Erik redan ett hus som var billigt att bo i. Detta ledde till att när det var dags 

att flytta ihop valde de att bo i Eriks hus. Under sin tid som sambor behövdes det 

ibland göras reparationer på hemmet vilket båda bidrog till ekonomiskt och 

tidsmässigt. Erik skrev under tiden som de båda levde tillsammans flera romaner, 
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vilka släpptes i bokhandeln och som i sin tur inbringade en större förmögenhet. 

Anna bidrog till det hela genom att sitta uppe många långa nätter och diskutera 

idéer för nya böcker och kolla igenom skrivna texter. För Anna och Erik var det 

efter en lång samlevnad självklart att inte göra åtskillnad på varandras egendom 

utan de delade på allt. Att prata om vad som skulle hända om någon av dem gick 

bort var inte ett ämne som någon av dem vare sig tänkte på eller ville prata om 

utan de levde mest i nuet. När de bott tillsammans i nästan 30 år gick Erik 

plötsligt bort efter en hjärtattack vilket lämnade Anna ensam kvar i hemmet. Som 

närmsta släktingar och legala arvingar efterlämnade Erik sina föräldrar.  

Enligt svensk rätt kan Anna, om hon vill, begära en bodelning vid Eriks 

bortgång innan en fördelning av kvarlåtenskapen sker. I detta fall hade de inte 

särskilt mycket gemensam samboegendom, vilket leder till att en bodelning är 

gynnsam för Anna eftersom hon då har rätt att få egendom till ett värde mot-

svarande två prisbasbelopp förutsatt att det finns så mycket egendom innefattat i 

samboegendomen.
96

 Eftersom bostaden införskaffades innan Anna och Erik blev 

sambor ingår den inte i bodelningen. Inte heller de pengar som Erik tjänade som 

författare ingår i bodelningen eller de rättigheter som han äger till böckerna. 

Huset som vid det är laget är värt 3 miljoner kronor och förmögenheten som Erik 

tjänat under åren, samt rättigheterna till böckerna tillfaller helt och hållet hans 

föräldrar oavsett hur mycket Anna bidragit till både hemmet eller Eriks 

skrivande. Anna får därför troligen behålla de möbler eller annat som 

införskaffats till med gemensamma hemmet men i slutändan måste hon troligen 

flytta ifrån hemmet. I övrigt finns det inte mycket kvar till henne från det 

gemensamma liv det byggt upp och investerat tid och pengar i. 

 

2.3 Konstruktion av dold samäganderätt 

 

Även om all egendom som sambor kan äga inte alltid ingår i en eventuell 

bodelning kan det ibland finnas en möjlighet att få ta del av en viss egendom 

genom att förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda. Detta är 
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ytterligare en möjlighet som kan finnas för efterlevande sambo att ta del av den 

avlidnes egendom. Om dold samäganderätt skulle finnas föreligga, har efter-

levande sambo en rätt att få ut sin dolda andel innan boet skiftas.
97

 Redan under 

1980-talet började det utvecklas en rättspraxis i domstolarna vilken ”främst 

kommit att gälla en sambos anspråk på samäganderätt i egendom, som inköpts av 

den andra parten, men för bådas gemensamma begagnande”.
98

 Av Högsta 

domstolen har det utvecklats vissa principer vilka innebär att egendom kan antas 

vara köpt av två samboende gemensamt även om köpet skett endast i den ena 

personens namn. Det ska då även kunna fastställas att det funnits en partsvilja om 

att gemensamt förvärva egendomen utifrån respektive persons ekonomiska 

insats.
99

 En illustration av hur kraven kan se ut för dold samäganderätt ska visas i 

den följande texten genom två rättsfall.  

I NJA 1980 s. 705 var det fråga om två personer som sammanlevt under 

äktenskapsliknande förhållanden i mer än 25 år och tillsammans hade en dotter. 

Tvisten i fallet gällde en bostad som mannen förvärvat i sitt namn under tiden de 

bodde tillsammans. Skäl som enligt domstolen antogs tala för att bostaden var 

samägd var dels den omständigheten att kvinnan bidragit med en inte obetydlig 

summa för köpet och dels att hon hade spelat en viktig roll även genom att skaffa 

ett större lån genom sin bror samt även bidragit på flera andra sätt till köpet vilka 

inte var obetydliga i jämförelse med vad mannen själv bidragit med. Det ansågs 

även att det måste ha stått klart och tydligt för parterna att bostaden förvärvats för 

parternas gemensamma räkning. Med hänsyn till detta fann Högsta domstolen att 

det var fråga om en samägd bostad och att samäganderättslagen skulle vara 

tillämplig.  

I NJA 2008 s. 826 handlade det om ett fall där en sambo för båda sambornas 

gemensamma bruk hade förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från 

den andra sambon. Tvisten gällde även här om det fanns en dold samäganderätt 

till fritidsfastigheten. Högsta domstolen diskuterar i sina domskäl den praxis
100
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som uppstått där det finns en sorts presumtionsregel om att gemensamma 

åretruntbostäder som köpts under vissa särskilda förhållanden ska anses vara 

samägda. Detta då det inte alltid är sin åretruntbostad som är den fastighet man 

tillsammans lägger mest pengar på. Då man kan flytta och bo året runt även i en 

fritidsfastighet kom Högsta domstolen här fram till att presumtionsregeln inte 

enbart kan begränsas till åretruntbostäder. Samtidigt måste kraven på 

egendomens art, användningsområde och värde samt det ekonomiska bidragets 

storlek ha betydelse för eventuell bevislättnad med hänsyn till presumtionsregeln.  

I fallet fann man att presumtionsregeln var tillämplig. En presumtion om att 

fritidsfastigheten skulle ägas gemensamt ansågs därför föreligga.  

Det går följaktligen att komma fram till att det dels finns en presumtionsregel 

om att bostad och fritidsfastighet som införskaffats gemensamt antas vara samägt 

förutsatt att vissa krav är uppfyllda.  Det går även att konstatera att de förut-

sättningar som krävs för att dold samäganderätt ska föreligga är först att avsikten 

med förvärvet var att egendomen inköpts för gemensamt bruk. Därefter krävs att 

den andra sambon möjliggjort eller underlättat förvärvet.  Sedan krävs att det får 

antas att den sambo som utåt sett framstått som köparen insett syftet med den 

ekonomiska hjälpen, samt att man genom detta tydligt kan dra en slutsats att det 

förelegat en gemensam partsvilja om samägande.
101

 En konsekvens av att man 

konstaterar att en samäganderätt föreligger är att efterlevande sambo genom detta 

kan få ta del av annat än bara det som normalt ingår i en bodelning, något som 

även andra uppmärksammat som gynnsamt för en efterlevande sambo.
102

 De 

saker som kan innefattas kan till exempel vara fordon eller fritidshus som 

samborna köpt tillsammans. En fördel med dold samäganderätt är kortfattat att 

den kan göras gällande all egendom samt att om en samäganderätt finns ska den 

dolda andelen tas ut innan dödsboet skiftas.
103

 Det måste dock i sammanhanget 

även uppmärksammas att för det fall att det rör sig om lös egendom är 

beviskraven högre, vilket kan medföra svårigheter för den som vill hävda dold 

                                              
101

 Agell, A, Brattström, M, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 76. 
102

 Grauers, F, Ekonomisk familjerätt, makars & sambors egendom & bostad, gåva, arv, testamente & 

utredning, s. 234. 
103

 Agell, A, Brattström, M, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 76. 



32 

 

samäganderätt.
104

 Dock finns fortfarande en möjlighet att försöka visa att en dold 

samäganderätt finns. 

 

2.4 Övriga möjligheter till skydd för efterlevande sambo 

 

2.4.1 Livförsäkringar 

 

I dagens samhälle erbjuds flera alternativa lösningar som bidrar till ett skydd för 

en efterlevande sambo. Bland dessa återfinns möjligheten till livförsäkring. 

Syftet med en livförsäkring kan vara att skapa en ekonomisk trygghet för en 

efterlevande sambo vid den andras bortgång. En livförsäkring är dessutom något 

som man inte behöver betala skatt på som förmånstagare. På det sätt som 

livförsäkringar är uppbyggda idag finns det lite olika lösningar på vem som ska 

vara förmånstagare till försäkringstagaren. Vanligast är att ersättningen betalas 

till make/maka eller sambo. If skadeförsäkringar (IF) tillämpar ett system där en 

make/maka eller sambo är förmånstagare och för det fall att det inte finns någon 

sådan person betalas ersättningen till försäkringstagarens arvingar.
105

 Det sker 

självklart bara i denna ordning förutsatt att försäkringstagaren själv inte gjort ett 

aktivt val av förmånstagare. Hos Skandia har man också valt ett system där om 

inget annat angetts är det först make, registrerad partner eller sambo som är 

förmånstagare följt av gruppmedlemmens arvingar om efterlevande av något av 

ovan nämnda slag skulle saknas.
106

 Denna person kan när som helst ändras 

genom ett skriftligt besked till Skandia.
107

 Hos Länsförsäkringar har man valt att, 

om inget annat anges, betrakta efterlevande make eller sambo som förmåns-

tagare, följt av i andra hand den avlidnes barn. Samtidigt kan man som 

försäkringstagare om man vill välja förmånstagare fritt.
108

 Även hos Folksam har 
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man valt samma lösning med en persons respektive som den främsta 

förmånstagaren om inget annat har angetts.
109

  

Utifrån på de möjligheter som finns till livförsäkringar idag tycks det vara ett 

användbart och hjälpsamt alternativ för många familjer, inte bara sambor, som 

vill försäkra sig om att familjen klarar sig efter ens bortgång. För sambor kan en 

livförsäkring innebära tryggandet av efterlevande sambos hem och tillvaro. Det 

får därför anses vara ett väldigt bra skydd. Det går att föreställa sig att sambor 

inte alltid är den självklara främsta förmånstagaren i livförsäkringar men att 

försäkringsbolagen, i takt med att trenderna för samlevnad förändrats, justerat 

sina försäkringsvillkor till att innefatta alla de vanligaste typerna av levnadsform. 

Enligt min mening verkar det i sammanhanget märkligt att man i försäkrings-

bolagen numera valt att likställa sambor med makar i fråga som försäkringstagare 

i livförsäkringar när man inte gjort detta i fråga om efterlevandes rätt till arv. 

Motiven till varför man valt att göra det bör vara så pass skäliga att de skulle 

kunna tala för en arvsrätt även för sambor. För de fall att man inte vill att en 

efterlevande sambo ska vara förmånstagare kan försäkringstagaren enkelt anmäla 

detta skriftligt till sitt försäkringsbolag. Även i fråga om arv till förmån för 

efterlevande make finns möjligheten att genom testamente begränsa dennes 

möjlighet till att ta del av kvarlåtenskapen genom att skriva ett testamente, något 

som även helt säkert skulle gå för sambor om de hade någon form av rätt till arv 

efter sin avlidne sambo. Med hänsyn till att man i försäkringsbolagen valt att 

likställa sambor med makar borde det därför inte vara helt främmande att införa 

ett mer jämställt efterlevandeskydd i formen av en rätt till arv för efterlevande 

sambo. 

 

2.4.2 Allmänna arvsfonden  

 

När det saknas arvingar i första, andra och tredje arvsklassen går all 

kvarlåtenskap efter en avliden person till Allmänna arvsfonden.
110

 Allmänna 
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arvsfonden har enligt 5 § i lagen om Allmänna arvsfonden som syfte att främja 

verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, unga och personer med 

funktionshinder. Fonden kan ibland välja att avstå från de pengar de får efter en 

avliden person och låta arvet gå till någon annan om det kan var den avlidnes 

yttersta vilja. För att detta ska vara möjligt krävs inte något testamente utan det 

kan räcka med att den avlidne muntligen givit uttryck för en sådan vilja eller att 

det går att finna tecken på en önskan i till exempel dagböcker eller brev.
111

 Det 

kan även vara så att ett arv kan gå till närstående personer eller vänner och 

grannar som hjälpt eller vårdat den avlidne under lång tid.
112

  

Den som vill att ett arv eller försäkringsbelopp som tillfallit Allmänna 

arvsfonden helt eller delvis ska tillfalla den sökande i stället, ansöker om detta 

hos Kammarkollegiet som sedan får göra en bedömning i frågan enligt lagen om 

Allmänna arvsfonden 24 §.
113

 "Att [Arvsfonden] avstår hela eller delar av arvet 

innebär just detta: allt ifrån hela kvarlåtenskapen till en viss enskild sak kan 

avstås och beror på ansökans utformning och den bevisning som 

finns/framläggs."
114

 Ofta tvingas Kammarkollegiet att avslå en ansökan från en 

sambo trots särskilt ömmande omständigheter eller att det varit ett långt sambo-

förhållande. Skälet till detta är att bevisen inte är tillräckliga för att den avlidne 

hade som yttersta vilja att sambon skulle ärva, då man antar att om en sådan vilja 

funnits skulle personen skrivit ett testamente eller att de hade gift sig. Då kraven 

enligt lagen är samma oavsett vem som söker kan det bli avslag trots att det 

"ibland kan vara mycket ömmande och ibland frustrerande att tvingas avslå" 

främst i fråga om sambor.
115

  Även om man i olika betänkanden sagt att ett 

avstående av arv kan ske från Allmänna arvsfondens sida till förmån för en 

efterlevande sambo och att detta är ett sorts skydd tillgängligt för efterlevande 

sambor i vissa situationer, är det i många fall alltså inte ovanligt att det blir 
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avslag på en sådan begäran.
116

 I realiteten är kraven för ett sådant arvsavstående 

relativt höga och kräver att en uttrycklig vilja framgått hos den avlidne sambon 

innan denne gick bort. Vidare är det bara en möjlighet när inga andra arvingar 

finns då dessa annars ärver framför Allmänna arvsfonden. 

 

2.4.3 Testamenten 

 

Som nämnts ovan finns det en möjlighet för sambor att skriva ett testamente där 

efterlevande sambo anges som arvtagare efter den avlidne.
117

 Detta kan göras 

antingen av var för sig, inbördes eller genom att bara den ena skriver ett 

testamente. Detta är det enda sättet som sambor idag kan ärva varandra. Genom 

testamente får sambor nämligen möjligheten att styra något över hur deras arv 

ska fördelas. I situationer där ingen av samborna har barn kan de genom 

testamente låta den efterlevande sambon ärva all den avlidnes kvarlåtenskap. För 

den situationen att barn finns, gemensamma eller ej, har barnen alltid rätt att få ut 

sin laglott även om något annat står skrivet i testamentet. Testamentet är därför 

en till viss del bra skyddsmekanism, som fungerar bäst då bröstarvingar till den 

avlidne inte finns, även om ett testamente självklart är oerhört viktigt för alla 

sambor som vill skydda sin efterlevande. Om en sambo går bort och efterlämnar 

bröstarvingar har dessa en rätt att få ut sin laglott direkt oavsett om de är 

sambornas gemensamma eller ej. Endast makar ärver framför gemensamma 

barn.
118

 Barn som är myndiga kan dock avstå sitt arv till förmån för den andre 

sambon men i stället ha rätt till efterarv. Detta är dock inte en möjlighet för 

minderåriga då deras förvaltare har en skyldighet enligt lag att direkt kräva ut 

deras laglott, något som nämnts ovan under scenario 1. En livförsäkring skiljer 

sig från ett testamente på det sätt att vid tecknandet en livförsäkring kan 

försäkringstagaren fritt välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare. En 

sambo kan därför få ut hela det beloppet då ingen annan än den eller de som valts 

till förmånstagare har rätt att ta del av försäkringsbeloppet.  
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3 Den nordiska lagstiftningen i fråga om sambor 

och arv  

 

3.1 Finlands sambolagstiftning 

 

Samboregleringar har inte varit lika tidiga i alla länder och i många finns det 

ännu inga regleringar. Det var först 2011 som man införde en form av sambo-

reglering i finsk rätt, nämligen lagen om upplösning av sambors gemensamma 

hem (finska sambolagen).
119

 Före denna lags tillkomst kunde sambors egendom 

fördelas enligt samägandelagen när man fann att ett samägandeförhållande 

förelåg mellan samborna.
120

 Finska sambolagen är, som namnet avslöjar, tänkt att 

lösa frågor av förmögenhetskaraktär som uppstår när ett samboförhållande 

upphör. Liksom i svensk rätt upphör ett samboförhållanden om någon av parterna 

gifter sig, avlider eller om samborna flyttar isär. Kravet för att lagen ska bli 

gällande på ett sambopar är att samborna bor i ett gemensamt hushåll och att de 

ska ha gjort så i minst 5 år alternativt ha eller ha haft ett gemensamt barn eller 

haft gemensam vårdnad om ett barn.
121

 Man behöver dock ha i åtanke att till 

skillnad från Sverige finns det i Finland inga arvsrätt för makar om den avlidne 

efterlämnar bröstarvingar.
122

 Arvsrätten som den ser ut i Finland gynnar därför 

första klassens arvingar framför makar oavsett om barnen är gemensamma eller 

ej. Den största rättighet som makar i Finland har är rätten att behålla i sin 

besittning den bostad som använts som makarnas gemensamma hem, alternativt 

en annan lämplig bostad som ingår i kvarlåtenskapen.
123

 Då det oftast finns ett 

stort värde i bostäder idag innebär denna lagregel trots allt ett någorlunda skydd 

för makar i de fall då de har en gemensam bostad. 
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I finska sambolagen finns en presumtion att om det vid åtskiljandet av 

sambornas egendom inte finns ett avtal eller övriga omständigheter som visar på 

att sambons egendom eller annat lösöre tillhör en av dem, ska det anses vara 

förvärvat med lika andelar.
124

 Det den finska sambolagen reglerar är att vid 

åtskiljandet av egendom ska varje sambo behålla sin egendom och all äganderätt 

upplösas på begäran av samborna.
125

 Detta innebär att det inte är frågan om 

någon bodelning på samma sätt som i svensk rätt utan om att dela upp 

egendomen till var och en som äger den. I och med skapandet av en sådan rätt 

har man velat undvika en lagstiftning motsvarande den som gäller för makar. Ett 

skäl som anfördes till varför man inte ville påtvinga sambor en mängd regler 

berodde på att en del par antogs ha valt att sammanbo som sambor just för att de 

inte ville att reglerna som gäller för makar ska tillämpas på dem.
126

 Samtidigt 

ville man inte införa en relationsform som krävde myndighetsbeslut, 

registreringar o.s.v. utan man ville behålla samboförhållandet som det relativt 

okomplicerade och enkla förhållande som det är. Det ska helt enkelt var enkelt 

att både ingå i eller avsluta.  

 I den finska sambolagen medges inte heller någon som helst rätt för en 

efterlevande sambo att ärva den avlidne sambon.
127

 Liksom i Sverige får sambor 

som vill ha arvsrätt, upprätta ett testamente till förmån för den efterlevande. 

Även i Finland har barnen till den avlidne alltid rätt till en laglott vilken utgör 

hälften av arvslotten. Arvslotten är liksom i Sverige bröstarvinges rätt att dela 

lika på hela kvarlåtenskapen.
128

 Detta är något som de kan yrka på att få ut vid 

den första avlidne sambons frånfälle vilket innebär att sambon måste ge dem ett 

penningbelopp motsvarande detta ur antingen arvet eller från egna pengar.
129

  

En annan skyddsmöjlighet som finns är att skaffa en livförsäkring med 

sambon som förmånstagare, för att skydda och hjälpa ekonomiskt vid den ena 

sambons bortgång. För det fall att ett aktivt val av förmånstagare saknas är det 
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inte per automatik att en sambo kan tolkas in som förmånstagare när det är 

make/maka som är standardfraseringen eller om det står arvingar. Dock kan man 

genom en separat tolkning ibland komma fram till att det är sambon som borde 

vara förmånstagare.
130

  

Det finns även ett sorts skydd lagfäst direkt i den finska ärvdabalkens 8 

kapitel. I ärvdabalken 8:2 1 st. medges en rätt till arvlåtares trolovade, efter-

levande make/maka eller arvlåtares sambo att få ut ett bidrag ur kvarlåtenskapen 

efter de avlidne. Detta bidrag ska enligt lagen utgöra ett stöd för det fall att den 

berörda personen har rätt till ekonomisk kompensation i formen av pengar, någon 

sorts egendom eller rätt att använda egendom efter vad som kan bedömas som 

skäligt grundat på att denne persons försörjning har försämrats till följd av 

arvlåtarens död. Syftet med bidraget är inte att jämställa sambor med makar utan 

att skydda den efterlevande sambon i samband med den förändring som den 

avlidne sambons bortgång leder till.
131

 Samtidigt får ett sådant bidrag bara ges 

om vägande skäl talar för när det innebär ett intrång i arvinges rätt till laglott.
132

 

Med hänsyn till det och några andra faktorer ansåg man fortfarande 2010 att det 

bästa sättet för att trygga en efterlevande sambos ekonomiska ställning efter den 

enas bortgång främst sker genom testamente.
133

  

Något speciellt som finns i den finska sambolagen men som saknas i de 

övriga nordiska länderna är lagregler om obehörig vinst som finns i lagens 8-9 

§§. Ett liknande institut som dock saknar lagreglering tycks dock finnas i bland 

annat Danmark och Sverige. I just Sverige har det, trots avsaknaden av lagregler, 

tyckts växa fram en allmän konstruktion om obehörig vinst som bedömts kunna 

prövas i svensk domstol.
134

 I paragraferna i den finska sambolagen står det att en 

sambo har rätt till gottgörelse om han eller hon genom sin insats för det 

gemensamma hemmet hjälpt den andra sambon att öka eller bevara sin egendom, 

ifall detta skulle kunna leda till en obehörig vinst för det fall att förhållandena 

inte utjämnats. Innan en sådan rätt fördes in i lag hade det sakta arbetats fram i 
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finsk rättspraxis en sorts obehörig vinst-institut för sambor.
135

 Vad som tas i 

beaktande är arbete som utförts, användning av egna medel för det gemensamma 

hushållet, placering av medel i egendom som den andra sambon äger eller annan 

verksamhet som är jämförbar med detta. Sådant som kan räknas in här är till 

exempel vård av barn i hemmet, omfattande reparationer eller investering till 

förmån för den ena sambon.
136

 När man i förarbetena talar om en sådan här 

gottgörelse beskriver man det som att ett fungerande parhållande med 

gemensamt hushåll innebär att båda samborna arbetar för hushållets bästa, vilket 

kan leda till att under olika perioder bidrar man som sambo mer eller mindre till 

det gemensamma hushållet.
137

 I vissa fall finns risk just för en obehörig vinst på 

bekostnad av den ena sambon och därför ansåg man att ett behov fanns för en 

reglering kring detta.
138

 Sambor har dock en möjlighet att komma överens om att 

dessa regler inte ska tillämpas på dem. För att fråga ska vara om uppgörelse 

måste ett åtskiljande av egendomen göras först. Annars går det inte komma fram 

till om någon gjort en obehörig vinst.
139

  

 

3.2 Norges samboreglering 

 

I Norge har man valt en rättsordning där sambor har viss rätt att ärva varandra. 

Denna rätt till arv mellan sambor började gälla från 1 juli 2009.
140

 Skälet till att 

man ansåg att ett behov av arvsrätt för sambor förelåg berodde på att det under 

senare tid även i Norge blivit allt fler som valt att bo tillsammans som sambor. 

Med hänsyn till detta ansågs det nödvändigt att stärka en efterlevande sambos 

rättsställning genom lagreglering.
141

 Liksom i Sverige, hade man i Norge haft 

uppe förslag om ändringar för sambors rättsställning efter den enas bortgång 
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flertalet gånger tidigare utan att det lett till något egentligen resultat.
142

 I 

förarbetena till den nya lagen konstaterade man bland annat att sambor kan ha 

samma behov av en rätt till arv som makar och att man genom att ge sambor 

detta bidrar till en likabehandling. Samtidigt trodde man att det kunde vara 

många som väljer att leva som sambor just för att de inte vill att en massa 

rättigheter ska börja gälla för förhållandet.
143

 Detta är ett dilemma som även 

diskuterats i svensk lag under den så kallade neutralitetsprincipen, då man vill 

hålla sig så neutral som möjligt som lagstiftare.  

Bland många av de som fick lämna synpunkter på lagförslaget ställde sig de 

flesta positiva till en förändring. Till exempel uttalade sig familje- och 

arvsrättsgruppen i frågan och ansåg att det vore rätt att instifta en rätt till arv för 

sambor. Skäl som man anförde för detta var dels att samlevnad blivit en väldigt 

accepterad och utbredd samlevnadsform samt att de som bor i ett sambo-

förhållande troligen förväntar sig ett minsta skydd med hänsyn till den nordiska 

välfärdsmodellen.
144

 Samtidigt sa familje- och arvsrättsgruppen att "det [vidare 

är] grunn til å tro at flertallet av samboere som har levd sammen i en del år (eller 

som har barn sammen) ikke bevisst har valgt denne samlivsformen for å unngå 

det arverettslige vern for gjenlevende, som forslaget legger opp til."
145

 Med andra 

ord tror de inte att majoriteten av par som valt att leva tillsammans som sambor 

länge som kanske även fått barn tillsammans valt samboendet som en levnads-

form för att de vill undvika att regler som arvsrätt ska tillämpas på dem. De som 

gjort ett val av detta skälet borde vara i klar minoritet. Därför ansåg de att det 

vore lämpligare om de som troligen är i minoritet och inte vill att arvsregler ska 

gälla på deras samboförhållande får fatta ett medvetet beslut om detta i stället för 

tvärtom.
146

 

De gällande reglerna för sambor som de ser ut idag i norsk rätt återfinns i 

Arveloven kapitel III A. Där klargörs först i 28a § att till sambor räknas de som 

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och där ingen av 
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parterna är gift, registrerade partner eller sambo med någon annan. I 28b § anges 

det att den efterlevande sambon ärver den avlidne till ett belopp motsvarande 

fyra gånger basbeloppet för allmän försäkring om de har, har haft eller väntade 

barn tillsammans och oberoende om det finns bröstarvingar efter den avlidne. 

Detsamma gäller för det fall gemensamma barn saknas enligt de ovan nämnda 

kraven och samborna varaktigt bott tillsammans i minst 5 år före dödsfallet 

inträffade. Det enda sätt som denna rätt till arv kan begränsas är genom 

testamente (28b § 2 st.). Det finns även i 28c § för "den som var sambuar med 

den avdøde ved dødsfallet, og som har, har hatt eller ventar barn med den 

avdøde, har rett til å ta over følgjande eigedelar som den avdøde åtte, uskift med 

den avdøde sine andre arvingar etter lova" vilket innefattar " felles bustad og 

innbu" och " bil og fritidseigedom med innbu som tente til felles bruk for 

sambuarane."
 
Detta innebär att den efterlevande sambon, då gemensamma barn 

väntades, fanns eller hade funnits, har viss rätt till egendom efter den avlidne.
 147

. 

I norsk rätt har man alltså, som lagen visar, funnit en lösning som man fann 

lämplig för att skydda efterlevande sambo vid den andra sambons bortgång. 

Det arv som man bestämt ska gälla för sambor kan jämföras med det som 

finns för makar.
148

 Makar har enligt 6 § rätt till en fjärdedel av kvarlåtenskapen 

när bröstarvingar till testatorn finns men alltid minst fyra gånger basbeloppet för 

gällande socialförsäkring. Om närmsta arvingar är den avlidnes föräldrar eller 

barn till dessa har maken rätt till halva kvarlåtenskapen eller minst sex gånger 

basbeloppet. För det fall att arvingar saknas ärver maken allting. Även för makar 

finns det en rätt att få egendom oskiftat enligt arveloven 9 §. För det fall att 

bröstarvingar finns efter den avlidne har efterlevande make enligt arveloven 10 §, 

bara rätt till odelad egendom när eventuella bröstarvingar till den avlidne 

samtycker till detta  

Att sambor ska ärva varandra då gemensamma barn på något sätt finns med i 

bilden var en självklarhet när man diskuterade frågan i förarbetena.
149

 När det 
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gäller gränsen på 5 år hade man inte lika lätt att fastställa denna. Ett problem man 

såg med en viss tidsgräns hängde dels ihop med att beroende på vilken ålder de 

samboende hade skulle åldern kunna påverka om de villa ha arvsregler som blev 

tillämpliga på dem. Ett argument man förde var att för det fall att samborna är 

relativt unga kan fortfarande kopplingen till föräldrahemmet kännas starkare än 

den till sambon och att det i en sådan situation kan vara lämpligare om ett arv 

inte förelåg mellan det unga paret då de troligen skulle vilja att föräldrafamiljen 

ärvde dem.
150

 Samtidigt konstaterade man att det var viktigt med någon form av 

tidsgräns då det finns sambor som varken vill eller kan få barn eller redan haft 

barn tillsammans med någon annan, men på grund av detta inte borde uteslutas 

helt från en rätt att ärva varandra.
151

 Det var vid införandet av arvsregler mellan 

sambor helt enkelt inte en enkel fråga att avgöra vad tidsgränsen borde vara. I 

slutändan kom ändå regeringen fram till att 5 år var en rimlig tidsgräns då man 

som sambor efter så lång tid får förmodas vilja fortsätta prioritera sambo-

förhållandet.
152

 För de sambor som sedan vill ha ett bättre skydd för efterlevande 

sambo finns fortfarande möjligheten till testamente. Även för de som inte vill 

ärva varandra finns möjligheten att skriva det i testamente.
153

 

Efter det att sambor fick en möjlighet att ärva varandra enligt norsk rätt år 

2009 har det i år (2014) släppts en rapport av en norsk offentlig utredning, vilken 

tillsattes 2011 för att göra en allmän bedömning av arvsrätt för att skapa en ny 

arvelov. Det är dock inte klart idag vad denna utrednings förslag kommer att få 

för resultat för den norska rätten framöver. I utredningens rapport diskuteras 

bland annat frågan om sambor och arv. En sak man konstaterar i utredningen är 

att många sambor anpassat sitt liv som om de vore gifta med allt vad de innebär, 

många ser även samboendet som en prövotid innan ett äktenskap.
154

 Gällande 

sambor som har, haft eller väntar gemensamma barn fann man det fortfarande 

självklart att de borde ha en legal arvsrätt. Gällande dem som inte har 

gemensamma barn ansåg man även där att en legal arvsrätt borde föreligga för en 
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efterlevande sambo framför arvingar i andra och tredje arvsklassen då en sådan 

ordning känns både naturlig och lämplig.
155

 Utredningen diskuterar i sin rapport 

lämpligheten av den femårsregel som införts och konstaterade att den var en 

lämplig lösning men att man samtidigt inte borde överdriva svårigheterna att 

bevisa sin långa samlevnad. Med hänsyn till detta föreslogs det att sambor inte 

behöver ha haft samma folkbokföringsadress även om detta i sig väger tungt i en 

bevisning om långvarig samlevnad.
156

 Det får även förmodas att även de flesta 

långtidssamboende, liksom sambor med barn, får antas vilja ha en inbördes 

arvsrätt. Det kan kanske tyckas godtyckligt att sätta en gräns på 5 år men oavsett 

gränsen måste man alltid dra den någonstans. I utredningens rapport resonerades 

om det skulle vara lämpligare med en gräns på 2 år men man ansåg att det kan få 

en oönskad effekt för vissa par och att 5 år därför i slutändan är lämpligare.
157

  

I rapporten diskuterades både möjliga förändringar i fråga om sambors och 

makars rätt till arv efter den först avlidne. När det gäller makar konstaterade man 

att den andel som efterlevande make får ut ur kvarlåtenskapen bör utvidgas. Ett 

skäl som talade för detta var att det internationellt sett finns en rådande trend att 

stärka makes efterlevandeskydd och att denna utveckling är något att efter-

sträva.
158

 Det nya skyddet, skulle om det infördes, innebära att makar ärver 

hälften av kvarlåtenskapen när det finns bröstarvingar efter den avlidna och allt 

om det bara finns arvingar i andra och tredje arvsklassen
159

.  

Man diskuterade även i rapporten möjligheten till ett utvidgande för vad en 

sambo rättsligt bör kunna ärva och kom fram till att det inte fanns anledning till 

att göra skillnad mellan makar och sambor då skyddsbehovet för båda är lika 

stort.
160

 Om förslaget skulle gå igenom skulle det innebära att sambor skulle få 

samma rätt till arv som den makar skulle få efter den utvidgning som före-

språkats. Genom detta skulle man tillämpa samma metod för sambors arv som 
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det för makar vilket dels skulle underlätta processen och dels innebära att man 

använder sig att väl beprövat regelsystem.
161

  

Även om resultatet av utredningen idag (augusti 2014) inte är helt klart, tyder 

rapporten på att någon form av förändring är på god väg i Norge. Man vill både 

uppnå ett starkare efterlevandeskydd för make samtidigt som man vill att sambor 

ska ha samma rätt till arv efter en viss tids samlevnad då båda förhållanden avses 

vara lika skyddsvärda. Om denna reform skulle genomföras innebär det att 

sambor i Norge får ett väldigt starkt efterlevandeskydd när de varit sambor i 5 år.  

 

3.3 Danmarks samboreglering 

 

I Danmark infördes en ny arvslag vilken trädde i kraft 1 januari 2008.
162

 Skälet 

till att man såg över arvslagstiftningen i Danmark berodde till viss del på att man 

ville anpassa lagstiftningen till de nya familjekonstellationerna som finns till 

följd av särkullsbarn och samboende utan att vara gifta.
163

 Det är därför relevant 

att först kort nämna något om den danska arvsrätten för makar. I den nya 

arveloven stärktes just efterlevande makes ställning i förhållande till den avlidnes 

arvingar.
164

 I enlighet med nu gällande arvelov i Danmark har efterlevande make 

rätt att ärva hälften av den avlidnes tillhörigheter när det finns bröstarvingar till 

den avlidne och för det fall bröstarvingar saknas har maken rätt att ensam ärva 

allt.
165

 Detta går att jämföra med före lagändringen då efterlevande make ärvde 

1/3 och barn ärvde 2/3.
166

 

Enligt arveloven har sambor rätt att ärva varandra om det testamenterats. 

Rätten för sambor att teckna testamente till förmån för varandra var något nytt i 

den nya arveloven och utformades så att sambor kunde bestämma att en arvsrätt 
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till förmån för den andra sambon skulle gälla som om de vore makar.
167

 Detta 

innebär att sambor numera kan teckna ett testamente till förmån för varandra för 

det fall att den ena sambon avlider. De krav som uppställs på förhållandet för att 

ett sådant testamente ska vara giltigt är att samborna väntade, hade eller hade haft 

gemensamma barn eller att de bott tillsammans i familjens bostad under ett 

äktenskapsliknande förhållande de senaste 2 åren.
168

 En efterlevande sambo kan 

med andra ord, om testamente upprättats, ärva hälften av den avlidnes 

kvarlåtenskap om bröstarvingar finns alternativt allt om bröstarvingar saknas. 

Även om man i dansk arvelov inte per automatik ger sambor en arvsrätt 

motsvarande den som gäller för makar finns möjligheten genom testamente att 

skapa detta. Man har troligen även velat ge dem som lever i ett samboförhållande 

och därmed har ett förhållande av äktenskapsliknande karaktär samma skydds-

möjligheter som makar. Till skillnad från Sverige finns det emellertid inga regler 

i Danmark om bodelning. Detta innebär att om inget annat avtalats eller skrivits i 

testamente finns det inga regler för vad som ska hända med sambors egendom 

vid en eventuell upplösning av samboförhållandet. Den danska lagstiftningen ger 

därför sambor inget skydd alls om de inte själva gjort ett aktivt val. 

Ett skäl till varför man beslutade att inte ge sambor någon legal arvsrätt 

berodde på att man inte vill att rättsverkningar liknande dem som makar får efter 

att de ingått i äktenskap.
169

 Till skillnad från äktenskapet är samboförhållandet 

trots allt fortfarande ett formlöst förhållande utan krav på hur det ingås. En 

skillnad som gjordes i den nya danska arveloven var dock att man satte ner 

gränsen för hur stor andel en bröstarvinge har rätt till i arv. När man diskuterade 

om det skulle införas en legal arvsrätt för sambor funderade man på om man 

skulle införa arvsrätt för sambor som varaktigt bott tillsammans i 2 år och som 

väntade, hade eller haft gemensamma barn.
170

 Samtidigt har det sedan 2008 skett 

en förändring av hur mycket en bröstarvinge har legal arvsrätt till. Numera har en 

bröstarvinge rätt till 1/2 av hela kvarlåtenskapen i arv och om annat angetts, 1/8 
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av hela kvarlåtenskapen som laglott.
171

 Detta innebär att en sambo genom 

testamente kan lämna 7/8 av hela sin kvarlåtenskap till den efterlevande sambon. 

Det finns därför ett relativt stort skydd att få för de sambor som väljer att skriva 

testamente, vilket också kan vara ett skäl till att behovet av en legal arvsrätt för 

efterlevande sambo inte ansågs vara nödvändigt.  
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4 Analys av svensk samboreglering 

 

4.1 Sverige i relation till de övriga nordiska länderna  

 

4.1.1 Skydd för efterlevande sambo genom testamente 

 

Diskussionerna i de olika nordiska länderna har varierat mycket i fråga om hur 

skyddsvärt en efterlevande sambos intresse är och hur detta bäst kan skyddas. i 

likhet med Sverige ansåg de övriga länderna att ett testamente är ett lämpligt 

skydd för se till att en efterlevande sambo skyddas. Det har i samtliga länder 

motiverats som ett lämpligt alternativ. Sverige är det enda av de nordiska 

länderna som har någon form av bodelningsregler specifikt för sambor. Detta 

innebär att varken Finland, Norge eller Danmark har någon form av minimiskydd 

som bodelningen ger. I Norge har man dock en arvsregel som gäller för sambor 

då vissa rekvisit är uppfyllda. Dessa leder till ett visst skydd som ska diskuteras 

mer nedan. 

Jämfört med till exempel Danmark kan man anse att Sverige till viss del har 

ett bättre grundskydd för sambor då de svenska lagreglernas tillämplighet inte 

kräver ett aktivt handlande ifrån samborna. Samtidigt kan man se att arvsreglerna 

för makar ser lite annorlunda ut i Danmark jämfört med i Sverige. Makar i 

Danmark har inte rätt till hela kvarlåtenskapen efter en avliden make utan 1/2 om 

inget annat sagts. Det går även se hur de valt att ge sambor möjligheten att skaffa 

sig samma skydd som makar har enligt lag genom att samborna skriver ett 

testamente att de vill att samma arvsregler ska gälla för dem som om de vore 

makar. Detta innebär att man i Danmark lämnat det öppet för samboende par att 

skapa sig samma arvsrättigheter som makar har, förutsatt att vissa krav är 

uppfyllda. Man kan då undra om inte Sverige skulle kunna införa ett liknande 

system där sambor kan skaffa sig en arvsrätt likt den makar har. Till skillnad mot 

idag skulle detta rent praktiskt kunna innebära att sambor i Sverige genom 

testamente skulle kunna välja att de ärver varandra framför gemensamma barn 
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men att barnen då får ut ett efterarv i ett senare skede av den efterlevande 

sambon. Detta skulle kunna ses som ett erkännande av att det finns olika sorters 

förhållanden om man ger sambor möjligheten att skapa samma efterlevande-

skydd som makar i formen av arv utan att sambor för den delen behöver gifta sig.  

Detta borde om något vara i linje med den neutralitetslinje som förespråkats 

då man dels inte påverkar människor i sitt val av samlevnad samtidigt som valet 

att skaffa sig samma arvsrättigheter finns oavsett om man har barn eller inte. Det 

går att föreställa sig att detta var ett sätt för Danmark att hålla sig relativt neutral i 

förhållande till hur människor väljer att leva sina liv. Detta sätt att lagreglera 

tillgodoser trots allt båda de syften som man ansåg stå emot varandra i 

neutralitetsprincipen. Genom testamente går det helt enkelt för danska sambor att 

uppnå samma skydd som det makar har. Även om det finns en tidsgräns på 

kraven för detta är det en reell möjlighet.  

Det går samtidigt att fråga sig om det verkligen behöver finnas en tidsgräns 

för när ett sådant testamente ska gå att upprätta. Om skälet är att man vill ha 

liknande arvsregler som om man vore makar kanske det är lämpligast att ha 

tidsgränsen på två år då man annars skulle kunna välja att ha samma 

arvsrättsregler gällande som om man vore gifta så fort som man flyttat ihop. 

Samtidigt är frågan om det i verkligheten kommer finnas de som så tidigt i sina 

samboförhållanden skriver ett testamente där den efterlevande sambon ärver som 

om man vore makar. Många skäl som anförts ovan till varför man vill ha en 

tidsregel för när sambor ärver varandra per automatik enligt lagen utan att 

testamente skrivits var för att de flesta troligen i början av ett samboförhållande 

fortfarande kan ha en starkare koppling till föräldrafamiljen än till den nya 

person som man just påbörjat ett liv med. Samtidigt är det ett fritt val som 

samborna själva gör vilket motiverar att det lämnas fritt till dem som vill att 

skriva ett sådant testamente när de vill, då de flesta troligen inte gör det under 

sina första år som sambor. För det fall att ett sambopar verkligen vill skaffa sig 

ett testamente som gör arvsreglerna för makar gällande för dem borde de 

rimligen ha en rätt att göra det när de vill. I fråga om testamente borde man 
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kunna se det som ett lika aktivt val som att man väljer att gifta sig då det inte är 

några regler som blir tillämpliga utan att båda sambor gått med på det.  

 

4.1.2 Efterlevandeskydd genom institutet obehörig vinst  

 

Ett lagreglerat institut som man använder sig av i Finland är det om obehörig 

vinst. Syftet med detta är att kunna utjämna eventuella ekonomiska orättvisor 

som kan ha uppstått till följd av den ena sambons investering av tid och/eller 

pengar i den andra sambons tillgångar. Detta går närmast jämföra med institutet 

dold samäganderätt i Sverige då man genom detta ibland kan hävda att man är 

samägare till något som man till exempel bidragit till ekonomiskt. Skillnaden 

mellan obehörig vinst institutet och det om dold samäganderätt är dels att det om 

obehörig vinst är inskriven i den finska lagen och därmed är det starkare 

förankrat. Utöver detta innebär institutet om obehörig vinst att en sambo kan få 

en ekonomisk kompensation för utfört arbete eller nedlagd tid för att den andra 

inte ska göra en obehörig vinst.  

I Sverige ser man främst på ägandeförhållandena när man ska avgöra om 

samäganderätt förekommer. Samtidigt ser man säkert även till andra aspekter för 

att avgöra om samägande ibland föreligger. Det skulle till exempel kunna vara att 

den andra parten gör en otillbörlig vinst om inte samäganderätt skulle föreligga. 

Det har dock aldrig varit uppe något fall i Sverige där frågan om obehörig vinst 

prövats.
172

 Genom att införa en sådan lagregel i svensk lag skulle man kunna 

hjälpa sambor för de fall att samboförhållandet upplöses och den ena bidragit 

mycket till den andra tillgångar. Det är svårt att säga exakt hur detta skulle 

utforma sig i praktiken men det går tänka sig att för exemplet i scenario 2 ovan, 

att den efterlevande sambon skulle kunna hävda att en obehörig vinst gjorts av 

den avlidne maken genom att den efterlevande bidragit på ett märkbart sätt till 

skrivandet och författandet av romanerna. Om det skulle gå att på något sätt visa 

att detta skett skulle efterlevande sambo eventuellt kunna få ut pengar. 

Bevisningen i ett sådant fall skulle emellertid kunna vara väldigt svår och 
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krånglig. Personligen tror jag att en lagreglerad rätt till kompensation vid den ena 

sambons eller makes obehöriga vinst absolut skulle kunna bidra till att jämna ut 

vissa orättvissa fördelningar. Samtidigt tror jag inte att detta är lösningen som 

kommer ge sambor ett tryggare skydd vid den ena sambons bortgång. Jag tror 

helt enkelt inte att detta är den lämpligaste lösningen för sambor utan det finns 

bättre lösningar för att skapa ett tryggt efterlevandeskydd även om detta institut 

på sina sätt är både praktiskt och användbart. 

 

4.1.3 En begränsad arvsrätt för sambor 

 

I Sverige har vi som sagt inga lagreglerade arvsregler för en efterlevande sambo. 

Ett nordiskt land som emellertid valt att skapa regler kring detta i lag är Norge. 

Där har man valt att ge sambor arvsrätt efter 5 års samlevnad eller för de fall att 

de har, har haft eller väntar barn tillsammans. Denna regel innebär att efter-

levande sambo har rätt att få ut egendom eller pengar i formen av arv, till ett 

värde av fyra gånger gällande basbelopp. Denna regel kan jämföras med den lilla 

basbeloppsregeln i svensk rätt. Den i Norge gällande arvsregeln för sambor kan 

rent praktiskt leda till ett större skydd än den svenska lilla basbeloppsregeln då 

den garanterar pengar ur kvarlåtenskapen, något som lilla basbeloppsregeln inte 

tillåter. Samtidigt om det rör sig om en större summa pengar och dessa främst 

finns inräknade i samboegendomen kan bodelningsreglerna för sambor i Sverige 

vara mer gynnsamma. I slutändan verkar resultatet och skyddet för en 

efterlevande sambo i dels Sverige och Norge bero på omständigheterna i det 

enskilda fallet vilket kan leda till godtyckliga resultat. De gällande reglerna i 

Norge är lämpliga för det fall att det inte finns särskilt mycket egendom eller då 

det saknas samboegendom (om man tänker sig att Sveriges bodelningsregler 

annars hade varit tillämpliga).  

Att införa ett minimiarv, som den norska arvsregeln för sambor ändå får 

anses utgöra, skulle trots allt kunna vara ett sätt att utöka det skydd som sambor 

har idag. Det skulle antingen kunna utgöra ett komplement till lilla 

basbeloppsregeln som redan finns idag eller så utökar man helt enkelt lilla 
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basbeloppsregeln i den mån att det rör sig om ett större belopp (exempelvis fyra 

gånger gällande basbelopp) samt att egendomen kan tas ur kvarlåtenskapen till 

den del det inte finns tillräckligt med samboegendom. Det skulle med andra ord 

vara möjligt att utöka lilla basbeloppsregeln, inte bara i storlek men också till att 

vara en arvsregel och inte bara en bodelningsregel. Detta har diskuterats i 

doktrinen som ett exempel på att stärka en efterlevande sambos skydd.
173

  

 

4.2 Skäl till att se över den svenska samboregleringen 

 

Flera gånger har man i lagstiftningsarbete eller andra sammanhang talat om en 

harmoniserad lagstiftning i Norden i fråga om bland annat samboregleringen. 

Något som även diskuterats i betänkanden som ett skäl att inte se över 

sambolagstiftningen då de övriga nordiska länderna inte haft något arvsrätt för 

efterlevande sambo. Men då lagstiftningen har rört sig framåt i flera nordiska 

länder kan det med anledning av detta finnas större skäl även för Sverige att se 

över sin lagstiftning och ge sambor någon form av arvsrätt efter varandra. När 

man idag betraktar den nordiska lagstiftningen ser man att både Finland och 

Norge har några andra idéer kring efterlevande sambos arvsmöjligheter än vad 

Sverige har.  

I Norge finns det, i och med utredningen NOU 2014:1, tecken på att en vilja 

till förändring. Där tycks man anse att sambor och makar ska ha samma rätt till 

arv när deras respektive avlider. Man har identifierat och tydligt uttryckt en åsikt 

om att sambor och makar har samma intressen när det är fråga om arv efter en 

avliden sambo/make och därmed borde de ha samma rätt till arv. Jämför man 

Sverige med Norge kan det då även i Sverige vara hög tid att se över och 

eventuellt förnya samboregleringen och arvsreglerna i svensk rätt. Om 

sambolagstiftningen trots allt ska följas åt i de nordiska länderna och man 

knappast kan kräva av de andra länderna att backa, talar detta starkt för att 

Sverige behöver förnya i sina lagar. Att en eventuell harmonisering av lagarna 
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tidigare förts som ett argument till att inte lagstifta, borde det även kunna vara ett 

skäl för att förnya vår lagstiftning i takt med att de andra ländernas lagstiftning 

vidareutvecklas.  

I likhet med till exempel Margareta Brattström och Anna Singer anser jag att 

de intressen man har i ett samboförhållande om att vilja skydda det gemensamma 

hemmet från att splittras kan vara minst lika skyddsvärt som de samma intressen 

makar har.
174

 Makar ärver i Sverige varandra vid den ena makens bortgång 

(förutsatt att inga särkullbarn efterlämnats) till skillnad från sambor där det inte 

föreligger någon form av arvsrätt för en efterlevande sambo. Det enda skydd som 

egentligen satts in i lagstiftningen är den lilla basbeloppsregeln som i sin tur 

främst är till stor nytta för sambon att kunna behålla större delen av den 

gemensamma behållningen när det bara finns en mindre mängd samboegendom.  

Möjligheten till testamente som riksdag och regeringen flera gånger påpekar 

som en skyddsmöjlighet är i realiteten inte till någon hjälp för sambor som har 

minderåriga barn då, som nämnts ovan, deras förvaltare måste kräva ut deras 

laglott direkt oavsett vad som står i eventuella testamenten. Liksom Margareta 

Brattström anser i en annan utgiven skrift
175

, anser även jag att skyddsbehovet är 

extra stort då minderåriga barn finns i bilden då det är då behovet är som störst 

att behålla familjehemmet osplittrat. De andra möjligheter som nämnts ovan ger 

även de bara ett begränsat skydd då delar av familjehemmet till exempel inte 

alltid kan behållas med hjälp av pengar som kan fås genom en livförsäkring. Med 

hänsyn till samhällets utveckling och de tankar som allmänheten har idag kring 

samboende tror jag det finns utrymme för att se över och förnya sambo-

regleringen som den ser ut idag. Som nämnts tycks kritiken mot reglerna som de 

ser ut idag vara att de inte gör tillräckligt mycket snarare än att de skulle vara allt 

för långtgående. De verkar finnas en tro bland sambor att de är skyddade ifall 

någon av dem till exempel skulle gå bort, något som inte helt stämmer om de 

själva inte gjort en del aktiva val.  

 

                                              
174

 Jämför Brattström, M, Singer, A, Rätt arv, s. 84.  
175

 Brattström, M, Balansen mellan efterlevande makens rätt och den först avlidna makens arvingar. 

Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv, s. 127. 



53 

 

4.3 De lege ferenda-reflektioner 

 

4.3.1 En generalklausul som omfattar en skälighetsbedömning
176

 

 

Det har i riksdagen diskuterats flera gånger genom åren om någon form av 

arvsrätt för sambor borde införas. Ett av de mer konkreta förslagen som förts 

fram i motioner och som diskuterats något ovan, var om det borde införas en 

generalklausul vilken ger sambor rätt att väcka talan i domstol om att ärva sin 

avlidna partner. I förslaget ansåg man att en generalklausul skulle införas som 

gav domstolen en rätt att göra en skälighetsbedömning i frågan om efterlevande 

sambos rätt till arv efter att en talan väckts av den efterlevande sambon. 

Personligen tror jag att ett sådant här institut dels skulle kunna bli krångligt samt 

dyrt för de inblandade parterna. Genom att ge domstolen möjligheten att ge en 

sambo rätt till arv efter att en skälighetsbedömning gjorts skulle kunna leda till 

godtyckliga beslut. Rent praktiskt tror jag inte att detta är ett lämpligt sätt att 

reglera frågan.  

 

4.3.2 Samma arvsrätt för sambor som för makar genom testamente 

 

Den lagregel som jag anser vara lämpligast och enklast att genomföra vore en lag 

som ger sambor rätt att genom testamente bestämma att de ska ärva varandra som 

om de vore makar. Genom detta skapar man en likadan möjlighet för sambor 

med gemensamma barn att få ett fullgott skydd som det sambor utan barn redan 

idag kan få. Skälet till att detta är en lämplig förändring beror på att man då 

tillgodoser flera av de viktigaste intressen som finns. Då skulle sambor inte på-

tvingas ett system som de inte vill då sambor aktivt måste ha skaffat sig ett testa-

mente. Samtidigt skyddas familjen för det fall att barn finns genom att sambo 

ärver framför gemensamma bröstarvingar men med en efterarvsrätt för dessa. På 

samma gång tillgodoses särkullbarns intressen då de fortfarande skulle ha rätt till 

sitt arv direkt vid deras förälders bortgång, då samma regler skulle gälla för 
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sambor som de som gäller för makar. Ett system som detta skulle även vara i 

linje med neutralitetsprincipen då människor får en större frihet i sina 

förhållanden att leva som de själva vill utan att känna att de tvingas in i något 

genom lag.  

Ett annat skäl att införa en regel som denna kan vara att sambor idag kan 

tänkas tro att de ärver framför gemensamma barn om de skrivit det i ett 

testamente. Anledningen till detta är att reglerna om förvaltare och deras 

skyldighet att direkt kräva ut minderårigs laglott troligen inte är helt kända för 

gemene man. Genom att införa större möjligheter för sambor att genom 

testamente ha ett fullgott skydd även då de har gemensamma barn skulle många 

missförstånd kunna undvikas. Ett problem som dock kvarstår om man bara skulle 

införa förnyade regler som testamente för sambor som har gemensamma barn är 

att de som inte väljer att skaffa sig ett testamente fortfarande saknar något större 

skydd än vad de har genom en eventuell bodelning och lilla basbeloppsregeln.  

 

4.3.3 Arvsrätt för sambor efter viss tids samlevnad 

 

Det kan tänkas vara många sambor som inte skriver testamenten antingen för att 

de tror sig ha ett skydd redan genom lagen för det fall att den ena sambon avlider 

eller att de helt enkelt inte vill prata om döden. Då det verkar vara många sambor 

som inte inser vikten av ett testamente innan det är försent kan ett utvidgat skydd 

i lagen vara lämpligt. Ett alternativ som finns för att ge sambor ett större skydd är 

att direkt i lagen ge dem en arvsrätt till varandra efter en viss tids samlevnad. 

Problem som man skulle kunna finna med detta är dock dels hur man ska avgöra 

hur lång samlevnad som ska krävas för att det ska börja gälla och det faktum att 

man i så fall påför sambor ett system som de kanske velat undvika genom att inte 

gifta sig. Det har diskuterats ifall en sådan här lösning i så fall borde ge sambor 

en rätt till endast en del av arvet.
177

 Det går då fundera på om sambos arvsdel ska 

vara beroende av i vilket led den avlidne sambon har arvingar. I Norge har man 

som sagt idag (2014) en rätt för sambor att ärva 4 gånger gällande basbelopp om 
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gemensamma barn finns eller om de sammanbott under minst 5 år. Ett skydd likt 

detta skulle kunna vara ett lämpligt komplement till redan gällande regler särskilt 

om det finns en möjlighet för de som vill att utvidga rätten till arv genom 

testamente. Samtidigt finns det en möjlighet att sambors arvsrätt i Norge utvidgas 

till att vara lika stort som det makar har. Även det borde vara en reell möjlighet i 

svensk rätt då man kan tycka att varaktiga samboförhållanden, liksom äkta 

makar, borde ha lika skyddsvärda intressen. Det är dock i dagsläget inte säkert att 

den norska samboregleringen kommer utvidgas på detta sätt.  

Ofta talar man om att man inte vill ha för långtgående regler som gäller även 

för kortare samboförhållanden. Genom att införa en 5 års regel för ett arvs-

rättsligt minimiskydd skulle för långtgående regler inte tillämpas på de kortare 

samboförhållandena. Samtidigt vore det lämpligt att fortfarande ha kvar lilla 

basbeloppsregeln för de fall att ett samboförhållande upphör innan dess att 5 år 

passerat. Att ha en gräns på 5 år tycks ändå vara lämpligt innan man påför 

sambor en arvsrätt till varandra. Något annat man oroat sig för är att det kan 

finnas många unga sambor som hellre vill att föräldrarna ska ärva framför deras 

sambo. Men efter 5 års tid får man nästan räkna med att ett samboförhållandet är 

så pass seriöst att ett begränsat arv till förmån för sambo inte borde vara helt 

olämpligt. För det fall att man inte vill att sådana arvsregler ska gälla på ens 

förhållande får samborna i stället skriva ett testamente att de inte vill att dessa 

regler ska gälla. Skulle reglerna ändras vore man tvungen att på ett tydligt sätt nå 

ut om dessa regler så att människor är mer medvetna om gällande lagar och 

regler.  
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5 Avslutande reflektioner 

 

Efter en genomgång av Sveriges sambolagstiftning går det att konstatera att det 

inte är helt enkelt att komma fram till regler som vore lämpliga för alla 

samboende par och ännu mindre vad gäller frågan om arvsrätt mellan sambor. 

Dels har regeringen velat hålla sig neutral i belysning av propositionsuttalanden 

samtidigt som den velat skapa ett skydd som är lämpligt för alla olika sorters 

samboförhållanden. I jakten på en lämplig lag har man inte velat skapa ett 

äktenskapsliknande förhållande av lägre dignitet genom att ge sambor alltför 

långtgående skydd. Ett samboförhållande är ett formlöst förhållande som varken 

kräver registrering eller någon form av avtalsingående. Då samboförhållanden 

även kan se ut på en mängd olika sätt har man funnit svårigheter i hur man exakt 

ska utforma reglerna. I slutändan har man därför valt en reglering som uppnår till 

ett visst minimiskydd.  

Något som jag tror man glömt bort i lagstiftningsarbetet och bearbetningen 

av frågan om arv för sambor är att det är verkliga människor och familjer som 

lagstiftningen berör. Hur familjer idag ser ut har förändrats mycket sedan lagen 

om sambors gemensamma hem kom till år 1987. Enligt min mening är det inte 

ett steg i rätt riktning att fortfarande idag (2014), nästan 30 år senare, hålla fast 

vid samma regler. När till exempel avtalsvillkoren i livförsäkringar väljer att 

likställa sambo med maka i fråga om förmånstagarförordnanden borde även lagar 

i fråga om arv kunna ses över. När dessutom resten av Nordens länder lyckas 

röra sig framåt i lagstiftningsarbetet kring sambor och arv bör även vi i Sverige 

följa med, med hänsyn till de tankar kring en harmonisering av lagstiftningen 

som finns. Till saken hör att vi i Sverige har ett väldigt bra skydd för makar. 

Därför borde ett liknande skydd även kunna införas för sambor då de har lika 

skyddsvärda intressen. Det blir annars ett väldigt godtyckligt resultat när ett 

äktenskap på bara några år ska vara mer skyddat än ett samboförhållande på 30 

år. Att vi i Sverige varit bland de första i fråga om bland annat samboregleringen 

borde också tala för att vi vill fortsätta göra framsteg i lagstiftningen och erkänna 
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samboende som ett lika viktigt förhållande som äktenskapet. Problemet blir 

emellertid att göra detta utan att påtvinga sambor allt för långtgående regler som 

de kanske velat undvika genom att inte ingå äktenskap.  

Enligt min mening är det av stor betydelse att någon form av förändring 

börjar ta fart om eller hur arv och skydd för efterlevande sambo kan förverkligas. 

Det viktigaste just nu är dock att en förändring av testamentsreglerna görs så att 

sambor genom detta aktiva val som ett testamente faktiskt innebär, kan välja att 

samma arvsregler ska gälla för dem som om de vore gifta. Detta är enligt min 

mening den enklaste och minst ingripande lagregel som kan införas för att utöka 

efterlevande sambos skydd. Att även införa ett komplement med någon form av 

minimiarv efter viss tids samboende skulle även det kunna vara ett, i mina ögon, 

lämpligt komplement till dagens lagstiftning. 

Jag anser att det skydd som finns i dagens lagstiftning i fråga om sambor 

ibland kan vara tillräckligt men att det i många fall ändå leder till ett godtyckligt 

resultat beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Framförallt när det är 

fråga om familjer med minderåriga barn finns det ett stort behov att skapa ett 

bättre efterlevandeskydd för sambor. Jag anser med andra ord att det finns 

utrymme för förbättring i den svenska sambolagstiftningen och ett behov av att 

utöka efterlevande sambos skydd då det finns brister i lagen som den ser ut idag. 

 

 

 

  



58 

 

Källförteckning  

 

Svenskt offentligt tryck 

Propositioner 

Regeringens proposition 1973:32 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag 

om ändring i giftermålsbalken, m.m. 

Prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk m.m. 

Prop. 2002/03:80 Ny sambolag. 

 

Statliga utredningar 

SOU 1981:85 Äktenskapsbalk. 

 

Riksdagsbetänkanden 

Betänkandet 2005/06:LU10 Arvsrättsliga frågor. 

Betänkandet 2006:07:CU21 Arvsrättsliga frågor. 

Betänkandet 2008/09:CU15 Arvsrättsliga frågor. 

Betänkandet 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor. 

Betänkandet 2011/12:CU16 Familjerätt.  

 

Övrigt (riksdagen) 

Motion 2005/06:L244 Sambolagen. 

Motion 2005/06:L287 Ändringar i sambolagen. 

Motion 2011/12:C203 Arvsrätt i sambolagstiftningen. 

Motion 2011/12:C330 Sambors arvsrätt. 

 

Utländskt offentligt tryck 

Finland 

RP 37/2010 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 

upplösning av sambors gemensamma hushåll och om ändring av vissa lagar som 

har samband med den. 



59 

 

 

Norge 

Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte 

for samboere). 

NOU 2014:1 Ny arvelov. 

 

Litteratur 

Agell, A, Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning, 2:a uppl, 

Iustus 1987. 

Agell, A, Brattström, M, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5:e uppl, Iustus 

2011. 

Bormann, A. L., Hounsgaard Trabjerg I, Dansk arveret – erfaringer efter 

arveloven af 2008, utgiven i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden, Nordisk 

arverettskonferanse 24. oktober 2012, Nordisk ministerråd 2013, TemaNord 

2013:517. 

Brattström, M, Balansen mellan efterlevande makens rätt och den först avlidna 

makens arvingar. Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv, utgiven i 

Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden, Nordisk arverettskonferanse 24. 

oktober 2012, Nordisk ministerråd 2013, TemaNord 2013:517. 

Brattström, M, Singer, A, Rätt Arv, 3:e uppl, Iustus 2011.  

Grauers, F, Ekonomisk familjerätt, makars & sambors egendom & bostad, gåva, 

arv, testamente & utredning, Karnov 2012. 

Holdgaard, M, Konsekvenser af aendringerna i dansk arvelov – balancen mellem 

laengstlevendes og livsarvingerens intresser, utgiven i Utviklingen i nordisk 

arverett – tegn i tiden, Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012, Nordisk 

ministerråd 2013, TemaNord 2013:517. 

Håkansson, G, Sambolagen. En kommentar, Thomson Reuters 2010. 

Tuunainen, P, Samboförhållanden och en sambos bortgång, utgiven i Utviklingen 

i nordisk arverett – tegn i tiden, Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012, 

Nordisk ministerråd 2013, TemaNord 2013:517.  

 



60 

 

Svenska domstolar 

NJA 1980 s. 705 

NJA 2002 s. 142  

NJA 2008 s. 826 

 

Internetkällor 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE

0101S/HushallT06/table/tableViewLayout1/?rxid=ccc52fba-eb65-4acb-bf3a-

218094cb142b, 2014-07-06. 

http://avtalsbarometern.se/avtalsbarometern-2014.pdf, 2014-07-01. 

http://www.if.se/web/se/privat/forsakringar/livforsakring/pages/livforsakring.asp

x?expandpanel=V%C 3%A4lj%20f%C3%B6rs%C3%A4kringsbelopp, 2014-07-

06. 

http://www.skandia.se/hem/Forsakringar/Livforsakring/Fakta, 2014-07-29. 

http://www.folksam.se/forsakringar/personforsakring/livforsakring/livforsakring/

fakta, 2014-07-06. 

http://www.kammarkollegiet.se/arvsfondsdelegationens-kansli/arvsfonden-kan-

avsta-arv, 2014-07-06.  

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/forsakring/personforsakring/livf

orsakring/, 2014-07-29. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/arv/sub/sporsmal-og-svar-for-

samboere.html?id=568157, 2014-07-07. 

 

Övriga källor 

Mailkontakt med Enhetschef Stephan Uttersköld, Kammarkollegiet, Arvsfonds-

enheten, svar 2014-07-14. 


