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Förord 

Familjerätt är otroligt spännande. Det är ett område som på riktigt påverkar folks vardag. 

Detta examensarbete har gett mig en djupare insikt i successionsrätten i stort och under 

min praktiktjänstgöring på en familjerättsbyrå har jag haft förmånen att få se vad som rör 

sig bakom de paragrafer och rättsfall som styr familjejuristens profession.  

 Bakom alla förarbetesuttalanden och doktrin finns människor med djup insikt. Under 

arbetet med denna uppsats har jag grundligt fått sätta mig in i vad dessa personer skriver 

och på ett sätt kommit närmare familjerättens syfte. Det kan låta som en klyscha, men så 

känner jag – på allvar.   

 Under dessa sex månader som jag arbetat med denna uppsats vill jag tacka ett par 

personer. Framförallt min fästmö Tove Kamsvåg. Att skriva en sådan här uppsats kräver 

både tålamod men också engagemang. Det senare har ibland varit svårt och känslan av att 

aldrig kunna bli färdig har funnits där ganska ofta. Toves stöd har gjort det mycket enklare 

för mig att hitta tillbaka till ett verkligt engagemang för den här uppsatsen, att inte bara se 

det som en uppgift som skall göras. Även om Tove inte är jurist har hon uppvisat ett stort 

intresse för det jag skriver om.   

 Jag vill också rikta ett varmt tack till Lebenberg advokatbyrå. Lebenberg advokatbyrå 

jobbar i mycket stor omfattning med just boutredningar och arvskiften. Det har verkligen 

varit en tillgång för mig att kunna kontakta dem. Jag vill därför rikta ett varmt tack till två 

av deras medarbetare: Advokat Caroline Elander och byråns grundare advokat Torgny 

Lebenberg. Caroline har tagit sig tid att besvara frågor under arbetets gång. Hon har visat 

ett stort intresse för uppsatsen och har hela tiden sett fram emot att få läsa den. Torgny har 

varit vänlig att lämna rättspolitiska synpunkter.   

 Detta är också mitt absolut sista moment på juristutbildningen vid Uppsala universitet. 

Det är med ett visst vemod som jag nu skall ut i verkligheten och omsätta förvärvade 

kunskaper i praktiken. Tack vare min praktikplats är jag inte lika rädd för detta som jag 

kanske annars hade varit. Jag får därför tacka jur. kand. Josef Boström på Juristbyrån. Josef 

och jag har haft mycket givande diskussioner och jag har lärt mig mycket om hur man 

möter människor som är i behov av juridisk rådgivning på familjerättens område.  

Filip Henriksen 

Uppsala den 31 maj 2015   
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1 Inledning 

När någon avlider övergår dennes kvarlåtenskap i och med dödsfallet till den 

avlidnes dödsbo. Dödsboet är en självständig juridisk person som kan ikläda sig 

rättigheter och skyldigheter. Bakom denna juridiska person finns dödsbodelägarna. 

Deras uppgift är att förvalta och avveckla dödsboet genom att kvarlåtenskapen 

skiftas ut till enligt den legala arvsordningen och/eller genom testamente. 

 Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan den ansöka om att dödsboet 

avträds till förvaltning av boutredningsman. Boutredningsmannen träder således i 

stället för dödsbodelägarna och skall ombesörja boutredningen. Vidare kan en 

dödsbodelägare ansöka om en skiftesman. Dennes uppgift är att upprätta arvskifte 

mellan arvingarna, antingen genom att se till att de kommer överens eller upprätta 

ett tvångsskifte.     

 I denna uppsats skall boutrednings- och skiftesmannaförordnandet behandlas. 

Någon enskild ämnesbehandling av testamentsexekutorn sked dock inte i denna 

uppsats, vilket i huvudsak beror på tidsbrist. Emellertid behandlas 

testamentsexekutorn flyktigt under kapitlet om boutredningsmannaförordnandet.

 En annan aspekt som skall behandlas är om det idag är rättspolitiskt motiverat att 

upprätthålla distinktionen mellan dessa två rättsfigurer eller om det bör ske några 

förändringar på området.      
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Redan under rubriken ”Inledning” gav jag viss ledning om uppsatsens syfte. Här 

följer således en närmare precisering av syftet och frågeställningarna som föranleder 

författandet av denna uppsats.    

 Syftet med denna uppsats är att behandla behörighet- och förvaltningsfrågor samt 

förfarandefrågor för boutrednings- och skiftesmän. Behörighetsfrågor är sådana 

frågor som behandlar förordnandets gränser, förvaltningsfrågor sådana frågor som 

behandlar hur en boutrednings- eller skiftesman skall sköta sin uppgift. Även vissa 

förfarandefrågor skall behandlas, exempelvis hur man utser en boutredningsman 

och vem som skall erhålla ett sådant förordnande.    

 En diskussion de lege ferenda finns med i slutet av uppsatsen. Frågan är om det 

idag är rättspolitiskt motiverat att upprätthålla distinktionen mellan exempelvis en 

boutredning- och skiftesman.  

1.2 Metod och material 

Den rättsvetenskapliga metod som används i denna uppsats är i huvudsak den 

traditionella rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran. Rättsdogmatisk metod är 

att ”framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler och 

undantag”1. Rättsdogmatikens traditionella argumentationsredskap är vanligen 

analogislut, motsatsslut och ändamålstolkning. Sådana argument leder rent logiskt 

till att koherensen ökar. 2 Denna metod anses mest lämplig för att kunna besvara 

syftet med uppsatsen.     

 Vad gäller materialvalet bör anmärkas att det finns sparsamt med 

successionsrättslig litteratur, vilket gäller i huvudsak för det ämne behandlas i denna 

uppsats. Vidare används ärvdabalkskommentaren av Göran Lind och Gösta Walin i 

stor utstäckning. Kommentaren finns i sin helhet på databasen Zeteo. Vid referens 

till deras verk försöker jag precisera så noga jag kan var i den digital kommentaren 

jag återfunnit materialet jämte datum för informationens inhämtande. Uppsatsen 

innehåller också en del utdrag ur såväl propositioner som SOUer genom blockcitat. 

                                                           
1 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249. 
2 A.a., s. 259. 



Särskild dödsboförvaltning 

Om boutrednings- och skiftesmän 

  
     7 

 
  

Detta gör att innehållet känns mer levande och gör det lättare för läsaren att följa 

med.  

1.3 Avgränsning 

Det finns flera olika rättsregler som behandlar boutrednings- och 

skiftesmannamannaförordnandet. Endast ett par av dessa rättsregler behandlas i denna 

uppsats. Som framkommer av syftesbeskrivningen är det boutredning- och skiftesmannens 

behörighet och förvaltning som skall behandlas jämte vissa förfarandefrågor. Jag kommer 

således inte att behandla en boutredning- och skiftesmans skadeståndsansvar, deras 

redovisningsplikt eller deras rätt till arvode. I det stora hela kan man säga att jag i huvudsak 

skall behandla 19 kap. 11 § ÄB och 23 kap. 3 § ÄB, men vissa avstickare finns.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund (kapitel 2). Kapitlet behandlar ärvdabalkens 

tillkomst och boutredningens historiska framväxt. I kapitel 3 övergår jag till att behandla 

boutredningsmannaförordnandet. Kapitel 4 behandlar skiftesmannaförordnandet och i 

slutet av denna uppsats, kapitel 5, för jag en diskussion de lege ferenda.  

2. Historisk bakgrund 

2.1 Inledning 

I detta kapitel skall jag behandla ärvdabalkens tillkomst och den historiska 

rättsutvecklingen gällande boutredning- och skiftesmannainstituten. En historisk 

tillbakablick är viktig av flera skäl. Jag anser att det är lättare att förstå dagens 

reglering på området om man först förstår varför vissa rättsregler kom till från allra 

första början. När det gäller avsnittet för ärvdabalkens tillkomst (avsnitt 2.2) är det i 

huvudsak lagstiftningsarbetet som presenteras. Avseende boutrednings- och 

skiftesmannainstituten görs ett djupare studium till varför dessa institut först kom 

till.  
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2.2 Ärvdabalkens tillkomst 

De arvsrättsliga reglerna har förändrats förhållandevis långsamt. Samtidigt äger flera 

gamla arvsrättsliga principer tillämpning i svensk rätt. Den moderna arvsrätten har, 

trots sin nuvarande utformning, rötter i en annan samhällsstruktur än den vi ser 

idag.3      

 Våra första arvsrättsliga regler kom till i en tid där jordbruksägandet var av 

mycket stor betydelse för en persons ekonomiska och sociala ställning. I våra gamla 

landskapslagar, från omkring 1200-talet, tillämpades därför olika typer av 

arvsrättsliga principer. Ett exempel är Götalagarna som vilade på gradualprincipen. 

Detta innebar att den som stod först i arvsordningen tog hela arvet.4 Svealagarna 

hade däremot en annan utgångspunkt. Enligt dessa landskapslagar var det 

parentelprincipen som rådde, enligt vilken den avlidnes arvingar delades in i olika 

arvsklasser. Parentelprincipen är än idag grundvalen för den svenska arvsrätten. 

 Vid instiftandet av Sveriges rikes lag år 1734 fanns en ärvdabalk innehållande 23 

kapitel som behandlade arv, testamente, boutredning och arvskifte. Mellan åren 

1917 – 1933 ersattes 1734 års ärvdabalk med flera olika lagar på det arvsrättsliga 

området. Bland annat arvslagen från år 1928, testamentslagen från år 1930 och 

boutredningslagen från år 1933.   

 Avsikten var, redan då, att dessa arvsrättsliga lagar skulle sammanfogas till en eller 

flera större enheter i lagstiftningen. Kodifieringsarbetet började redan år 1941 och 

föranledde senare, år 1946, ett betänkande om förslag till föräldrabalk.5 

 De lagar som ersatte 1734 års ärvdabalk ansågs omöjliga att sammanföra till en 

enda balk. Slutsatsen blev därför att lagar om föräldrar och barn skulle hänföras till 

en ny balk, föräldrabalken , enär lagarna om arv, testamente, boutredning och 

arvskifte förutsattes skulle sammanföras till en ny ärvdabalk.6 

 Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk föranledde proposition och en ny 

föräldrabalk trädde i kraft den 1 januari 1950.7 Efter detta lagstiftningsarbete 

fortsatte Ärvdabalkssakkunniga arbetet med en ny ärvdabalk genom att lägga fram 

                                                           
3 Brattström, M & Singer, A, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 19. 
4 Brattström, M & Singer, A, a.a., s. 19. 
5 SOU 1946:49 Ärvdabalkssakkunnigas förslag till föräldrabalk. 
6 SOU 1954:6, s. 71. 
7 SOU 1946:49 föranledde till prop. nr 93, första lagutskottets utlåtande nr 34 samt riksdagsskrivelse nr. 325. 
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sitt betänkande (SOU 1954:6) som föranledde proposition till en ny ärvdabalk.8

 Den nuvarande ärvdabalken kom till år 1958. Ärvdabalken ersatte nämligen de 

tre olika lagarna som fanns inom det successionsrättsliga området. Det rörde sig om 

arvslagen från år 1928, testamentslagen från år 1930 och boutredningslagen från år 

1933.       

 I samband med framläggandet av propositionen till dagens ärvdabalk skedde inte 

några större materiella förändringar på det successionsrättsliga området.9 

Propositionens huvudsakliga innehåll var att kodifiera de lagar som fanns inom det 

successionsrättsliga området till en enda balk.10 Departementschefen påpekade att 

förslagen till en ny och sammahängande successionsrättslig latstiftning avslutade 

arbetet med revisonen av 1734 års lag.11 Lagarna som ersatte 1734 års ärvdabalk 

tillkom mellan år 1917 –1933. Dessa skulle nu upphävas och sammanställas i den 

nya ärvdabalken.12  

2.3 Särskilt om boutredningens historiska bakgrund 

Redan i de gamla landskapslagarna fanns det bestämmelser om samlevnad i oskiftat 

bo och arvskifte. Grundsatsen var att arvingarna ådrog sig personligt 

betalningsansvar om de undanhöll tillgångar från dödsboet eller skiftade densamma 

innan borgenärerna fick sina fordringar betalda.13    

 Det var först under 1600-talet som den mer moderna boutredningen tog sin 

form. Den stigande ekonomiska utvecklingen gjorde att bruket av att uppteckna den 

dödes skulder växte. Bland de första lagstiftningsakter på området var Kristinas 

privilegier för Stockholm av den 10 mars 1636.14 Bouppteckningen blev ett 

offentligt uppdrag för den lokala borgmästaren som offentligt gjorde 

                                                           
8 Den proposition som föranleddes av SOU 1954:6 var prop. 1958:144 och 1958 B 23. 
9 Några materiella förändringar skedde dock som också stämmer överens med vad som anfördes av de 
Ärvdabalkssakkunniga i SOU 1954:6. Enligt propositionen skulle även adoptivbarn och dess avkomlingar äga 
rätt att uppbära arv. SOU 1954:6 föreslog dock att utomäktenskapliga barn skulle få arvsrätt, något som 
avvisades i propositionen (A. prop. s. 2). Sedan ärvdabalkens ikraftträdande har det inte skett några större 
förändringar. Först 1969 infördes full arvsrätt för barn utom äktenskapet och år 1981 infördes reglerna om en 
avliden persons skulder. Dagens arvsrätt för makar infördes först år 1987. Saldeen, Å, Arvsrätt, s. 14. 
10 Prop 1958:144 s. 1. 
11 A.a., s. 1. 
12 A.a., s. 1. 
13 SOU 1932:16 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken IV. Förslag till lag om boutredning och arvskifte, s. 73. 
14 A.a., s. 73. 
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bouppteckningsförrättningen och verkställde arvskiftet.15 Något senare kom 

förmyndarförordningen av den 27 april 1667 för att sedan den 17 mars 1669 börja 

gälla för hela riket.16 En enhetlig lagstiftning på området för bouppteckning blev 

därmed instiftad. Skillnaden var nu att efterlevande make skulle låta två exemplar av 

boutredningen lämnas till barnens närmaste släktningar.17  

 Själva boutredningen ombesörjdes dock av dödsbodelägarna själva. Något 

offentligt institut för själva boutredningen fanns inte, men dödsbodelägarna kunde 

givetvis uppdra åt syssloman att handha själva boutredningen. Detta var dock en 

boutredningsform av privat natur enligt sedvanliga regler om sysslomannaskap.18

 Det dröjde fram till 1930-talet innan lagstiftaren började agera kring en rad 

problematiska förhållanden kopplade till själva boutredningen. Några regler om att 

dödsboet kunde avträdas till förvaltning av boutredningsman fanns inte. 

Huvudregeln var att dödsboförvaltningen och beslut kopplade till densamma skulle 

ske i samförstånd och enhällighet - samtliga delägare var tvungna att komma 

överens. Problemet som uppstod var att dödsbodelägarna kunde ådra sig personligt 

betalningsansvar för den avlidnes skulder och istället försökte många försätta sina 

dödsbon i konkurs för att själva förvaltningen inte fungerade mellan delägarna.19 

Lagberedningen som utredde frågan anförde följande i sitt betänkande: 

Någon närmare reglering av dödsbodelägarnas samförvaltning ger lagen icke. 
Otvivelaktigt är, att förvaltningsåtgärdens vidtagande i princip kräver enhällighet. 
Någon utväg för den händelse att enighet ej kan uppnås är ej anvisad, vad i lagen om 
samäganderätt för detta fall stadgas saknar här motsvarighet. /…/                                                                   
  Beträffande delningens verkställande innehåller lagen några korta anvisningar, som 
emellertid ej äro förbindande. Avtalsfrihetens princip är sålunda rådande, och frånsett 
ett enstaka undantag, saknar vår lag motsvarighet till de på sina håll utomlands 
mötande ledningsföreskrifter, som fullfölja syftet att förhindra en ur ekonomisk 
synpunkt oförmånlig splittring av jorden eller annan produktiv egendom. För den 
händelse enighet ej kan uppnås angående delningen, kunna betydande svårigheter 
uppstå; lagen erbjuder nämligen för detta fall icke några betryggande korrektiv 
SOU 1932:16 s. 77 

Problemet var att lagstiftningen helt saknade korrektiv för hur situationen skulle 

lösas då dödsbodelägarna var oense och dödsboet var solvent. Kritiken var skarp då 

lagberedningen menade att gällande lagstiftning var ”oklar, ofullständig och i sak 

                                                           
15 Prop 1958:144 s. 73. 
16 A.a., s. 73. 
17 A.a., s. 73. 
18 A.a. s. 73 – Reglerna om sysslomannaskap återfinns i 18 kap. handelsbalken (1736:0123 2). 
19 SOU 1932:16 s. 77. 
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otillfredsställande, framförallt reglerna om boutredningens handhavande”. 20  

 Om den avlidne inte hade utsett en testamentsexekutor erbjöd lagen inte något 

alternativ än att behålla boet under samförvaltning eller avträda det till konkurs. 

Lagberedningen var kritisk till antalet konkurser av dödsbon och menade att detta 

”kastade en skugga över den dödes minne”. 21    

 När Lagberedningen sedermera skulle ta ställning till hur problemet skulle lösas 

gjordes en ingående studie av utländsk rätt. I Danmark och Norge sköttes 

boutredningen av offentlig myndighet, något som Lagberedningen avfärdade i hårda 

ordalag: 

Enligt beredningens mening skulle det också alltför mycket strida mot vårt folks vanor 
och åskådningssätt att härutinnan följa grannländernas exempel. I vårt land är 
befolkningen av ålder van att i frågor av denna art reda sig själva, och tanken att 
såsom regel lägga boutredningen i händerna på domstol eller annan offentlig 
myndighet skulle säkerligen ej mötas med förståelse. 
SOU 1932:16 s. 77 

Istället valde Lagberedningen att hämta inspiration från Tyskland. Det tyska 

institutet med Nachlassverwaltnung innebar, precis som det gör i Sverige idag, att 

dödsbon kunde avträdas till speciella förvaltare.22 Ansökan om en sådan förvaltare 

gjordes på ansökan av dödsbodelägare eller borgenär.23 Lagberedningen gjorde 

gällande att denna förvaltningsform utmärktes av ”onekligen enkla och klara 

riktlinjer och stor smidighet”24 Vidare kunde Lagberedningen se tre fördelar med 

det tyska systemet:  

 
1. Avvecklingen kunde fullföljas utan alla störande slitningar mellan stridiga 

intressen. 
2. Kvarlåtenskapen sammanhölls lättare såsom en enhet skild från delägarnas 

enskilda förmögenhet. 
3. Borgenärens intresse tillgodosågs så att det inte behövs säkerställas genom 

att ansvar för gälden läggs på dödsbodelägarna.  
 
Vid en sammanvägd bedömning beslutade Lagberedningen att lägga fram ett förslag 

i likhet med det tyska institutet. Detta innebar att dödsbodelägare skulle kunna 

vända sig till rätten för att få en utsedd förvaltare att handha boutredningen. Vidare 

                                                           
20 SOU 1932:16 s. 77. 
21 A. a., s. 77. 
22 A.a., s. 81. 
23 A.a., s. 81. 
24 A.a., s. 81. 
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anmärkte Lagberedningen att boutredningsmannens förvaltning inte skulle regleras 

allt för ingående. Fördelen med detta skulle vara att boutredningsmannen smidigt 

och enkelt skulle kunna anpassa sig efter omständigheterna och det som därmed var 

förknippat med ett gynnsammare ekonomiskt resultat för dödsboet.25 

Boutredningsmannen skulle också ensam kunna avgöra tvistiga frågor såtillvida att 

de inte var föremål för rättegång. Däremot skulle boutredningsmannen inte äga 

behörighet att avyttra fast egendom eller tomträtt, en reglering som gäller även 

idag.26 Förutom boutredningsmannainstitutet inrättades även skiftesmannainstitutet 

i och med Lagberedningens förslag.27 Boutredningsmannen skulle också vara 

skiftesman utan något särskilt förordnande härom.28 Skiftesmannen skiljer sig från 

boutredningsmannen på så sätt att denne inte har något med boutredning att göra. 

Skiftesmannen upprättar enbart arvskiftet. 

 

2.3.1 Särskilt om testamentsexekutorns historiska framväxt. 

 

Boutredning- och skiftesmannainstitutet var den stora nyheten i samband med 

Lagberedningens revideringsutredning med avseende på ärvdabalken. Något 

liknande institut hade aldrig funnits i svensk rätt. Emellertid har 

testamentsexekutorn gamla anor i svensk successionsrätt.   

 Lagberedningen framhöll att testamentsexekutorn aldrig haft något direkt officiell 

ställning. I det praktiska rättslivet sågs det som en del av testators behörighet att 

kunna förfoga över sin kvarlåtenskap också genom att lämna direktiv för hur denna 

förvaltning skulle gestalta sig och vem som skulle utföra den.29 I 1734 års ärvdabalk 

upptogs dock en rätt för testator att genom testamente förordna en 

testamentsexekutor. Vad gällde själva förvaltningen hänvisades till allmänna regler 

om sysslomannaskap.   

 Testamentsexekutorns uppgift var att träda i arvingar och universella 

testamentstagares ställe med avseende på förvaltningen. Under Lagberedningens 

                                                           
25 A.a., s. 85. 
26 SOU 1932:16 s. 81 – Se härom 19 kap. 13 § ÄB. 
27 A.a., s. 89. 
28 A.a, s. 89. 
29 A.a., s. 154. 
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utredning skulle nu reglerna om testamentsexekutorer fastställas i lag och det var 

klart att denna rättsfigur skulle ha en vidare behörighet än boutredningsmannen. 

Enligt Lagberedningen hade testamentsexekutorn ”en friare ställning, som han ej behöver 

inhämta samtycke till överlåtelse av fast egendom eller tomträtt och ej är pliktig att i angelägenheter 

av vikt inhämta delägarnas mening”. 30 Detta förarbetsuttalande visar också på den stora 

skillnad som finns mellan boutredningsmannaförordnandet och förordnandet som 

testamentsexekutor.    

 Lagberedningen framhöll att det vanligen, vad avsåg 

testamentsexekutorsförordnande, genom ”korta ordalag” avfattades att verkställa 

själva boutredningen. Väldigt sällan fanns det föreskrifter om förvaltningen och hur 

denna skulle utövas. Däremot ansågs det vara allmänt hållet att en 

testamentsexekutor var bemyndigad att företa alla för boet erforderliga åtgärder och 

förbereda boet för skifte.31 Om det, som det ofta gjorde, saknades föreskrift i 

testamente om hur boutredningen skulle te sig så behandlades 

testamentsexekutorsförordnandet analogt med reglerna om sysslomannaskap.  

Lagberedningen anförde: 

Ibland förklaras exekutorn hava till uppgift allenast att utreda boet, och det 

förekommer även, att testator utsett någon att vara testamentsexekutor utan att 

närmare angiva befogenheterna. Trots olikheterna i formuleringen föreligger för 

den utsedde i alla dessa fall ett allmänt hållet förordnande att i stället för arvingar 

och universella testamentstagare utreda boet i dess helhet. Vad angår själva 

förvaltningen, medför sålunda testamentet, att den förvaltningsrätt, som enligt 1 

kap. tillkommer arvingar och universella testamentstagare, överflyttas på 

testamentsexekutorn.  

SOU 1932:16 s. 224 

2.3.2 Den nya lagen om boutredning och arvskifte 

Ärvdabalksrevideringen och Lagberedningens förslag mynnade ut i ett nytt 

lagförslag och Lag 9 juni 1933 om boutredning och arvskifte antogs av Riksdagen. Som 

nämnts under tidigare avsnitt i detta kapitel fanns det inte något rättsligt institut dit 

dödsbodelägarna kunde vända sig om de inte kunde enas om förvaltning och skifte. 

Enda utvägen var att försätta dödsboet under konkurs eller att fortsätta förvalta i 

                                                           
30 SOU 1932:16 s. 86. 
31 A.a., s. 155. 
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oenighet. Även om detta kapitel i huvudsak behandlar den historiska utvecklingen 

skall här nedan lämnas ett utdrag kring hur Lagberedningens förslag togs emot. 

2.3.2.1 Lagrådets yttrande 

Lagberedningens slutbetänkande, SOU 1932:16, föranledde proposition 1933:7. 

Lagrådet konstaterade att boutredningsmannainstitutet utgjorde det viktigaste 

förslaget i Lagberedningens slutbetänkande. Lagrådet beskrev förslaget som ett 

”synnerligen lyckat grepp”.32 Förslaget i sin helhet beskrevs vara väl ägnat att i 

väsentlig mån avhjälpa de problem som tidigare förekommit och som var 

förknippade med dåtidens förvaltningsformer. Lagrådet menade att 

Lagberedningens förslag i sin helhet skulle komma att bringa effektiv hjälp avseende 

dödsbon där det förelåg tvist mellan dödsbodelägarna.33 Detta nya institut skulle 

kunna användas i stor utsträckning även i fall där det inte fanns risk för gäldansvar 

eller någon oenighet mellan dödsbodelägarna.34   

 Vad gäller boutredningsmannens behörighet menade Lagrådet att de till synes 

kan vara så att behörigheten bör vara snävare än vad Lagberedningen anfört. 

Anledningen var de talrika exempel på oredlighet, onykterhet och egennytta som 

personer med förtroendeuppdrag i denna tid uppvisade. Däremot är avvecklingen 

av ett dödsbo en verksamhet som i hög grad måste ske efter de skiftande 

omständigheter som ofta är för handen, varför någon begränsning av 

boutredningsmannens behörighet inte föreslogs av Lagrådet.35  

 Lagberedningen anförde i sitt förslag till lag om boutredning och arvskifte att 

boutredningsmannen i angelägenheter av vikt, såsom i fråga om avyttring av 

egendom som har särskilt värde för delägarna, skall inhämta delägarnas mening.36 

Lagrådet instämde i denna bedömning och menade att boutredningsmannen inte 

enbart skall inhämta dödsbodelägarnas mening vad avser egendom som är av 

betydelse rent ekonomiskt utan också när det gäller egendom av mer personlig art.37

 Frågan som sålunda behöver ställas är hur detta ”särskilda värde” skall tolkas. 

                                                           
32 Prop. 1933:7 s. 47. 
33 A.a., s. 47. 
34 A.a., s. 47-48. 
35 A.a., s. 48. 
36 2 kap. 11 § Lag 9 juni 1933 om boutredning och arvskifte. 
37 Prop. 1933:7 s. 52. 
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Den enda riktlinje som lämnas i proposition är om egendomen, antingen absolut 

taget i och för sig eller i förhållande till boets omfattning, har ett ”ganska betydande 

värde”. Om egendomen bedöms ha ett sådant ”ganska betydande värde” bör detta 

medföra en regelmässig skyldighet för boutredningsmannen att inhämta 

dödsbodelägarnas samtycke.38  

2.3.2.2 Departementschefens yttrande  

Departementschefen gjorde gällande att tillkomsten av en ny lag om boutredning 

och arvskifte är ett led i revideringen av 1734 års ärvdabalk. Redan år 1918 skedde 

en fullbordad omarbetning av giftermålsbalken och Lagberedningens 

slutbetänkande var slutskedet på denna revidering.39 Precis som Lagberedningen 

och Lagrådet fann departementschefen att reglerna som gällde då ”icke i allo 

uppfylla de krav, som betingas av ändrade samhällsförhållanden”. Reformer hade 

ägt rum tid efter annan men det fanns, menade departementschefen, regler som led 

av stora svagheter inom området för boutredning.40   

 Vad gäller själva dödsboförvaltningen var reglerna härom, enligt 

departementschefen, endast indirekt reglerade. I förordningen av den 24 september 

1861 angående vård av döds mans bo fanns det några kortare föreskrifter om hur 

boet skulle vårdas närmst tiden efter dödsfallet.    

 Den allvarligaste bristen i den gamla ordningen, dvs. före 

boutredningsmannainstitutet inrättades, var att det saknades någon annan 

avvecklingsform än konkurs för de fall dödsbodelägarna inte kunde komma 

överens. Departementschefen menade att förvaltningen av dödsbodelägarna i de fall 

då det råder oenighet inte uppfyller kraven på en ändamålsenlig boutredning.41

 Departementschefen gjorde gällande att det system som fanns i Danmark och 

Norge, där boutredningen anförtroddes åt offentlig myndighet, har beaktansvärda 

fördelar.42 Lagberedningen hade i sitt slutbetänkande gått igenom en rad olika 

                                                           
38 A.a., s. 52. Motivet till boutredningsmans skyldighet att inhämta dödsbodelägarnas mening vilar på det 
faktum att en boutredningsman många gånger saknar fördjupad kunskap om dödsboet och att 
boutredningsmannen många gånger är förordnad mot flera andra delägares önskan. 
39 Prop. 1933:7 s. 71. 
40 A.a., s. 71 – Reglerna, som departementschefen menade hade stora svagheter, återfanns i 1862 års 
urarvsförordning. 
41 A.a., s 73. 
42 A.a., s. 76. 
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system för boutredning och tog sikte på, som tidigare nämnt, det tyska systemet 

med dödsboförvaltare. Precis som Lagberedningen menade departementschefen att 

ett system likt de i Danmark och Norge skulle vara allt för kostsamt men också 

andra problem främst kopplade till organisatoriska spörsmål. Snarare, menade 

departementschefen, var Lagberedningens förslag en utmärkt lösning och en 

utveckling av gällande rätt. Lagberedningens förslag byggde på grundvalen av de i 

1734 års lag.43     

 Vad gäller boutredningsmannens behörighet var departementschefens yttrande 

ytterst sparsamt. Någon utveckling av lagrådets ”ganska betydande värde” skedde 

inte. Departementschefen nöjde sig med att konstatera att boutredningsmannen 

skall vidta alla för boet erforderliga åtgärder. I regel står det boutredningsmannen 

fullt fritt och i sin självständighet mot de olika intressena i boet att vidta sina 

åtgärder.      

 Regeringens inställning var att Lagberedningens förslag om en ny lag om 

boutredning och arvskifte skulle införas i enlighet med deras betänkande. 

Justitiedepartementet underkastade dock utredningen viss överarbetning som inte är 

av intresse för uppsatsens vidare framställning.44  

3. Boutredningsmannaförordnande 

3.1 Inledning 

I detta kapitel skall jag närmare behandla boutredningsmannaförordnandet. Fokus i 

detta kapitel är förvaltnings- och behörighetsfrågor kopplade till densamme. 

Framställningen kommer att inledas med en kortare botanisering av reglerna 

kopplade till boutredningsmannen och utövande av dennes verksamhet. Även vissa 

förfarandefrågor behandlas, såsom utnämning av boutredningsman och vem som 

skall förordnas. 

 

 

                                                           
43 Prop. 1933:7 s. 76 
44 A.a., s. 87. 
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3.2 Allmänt om lagstiftningen på området. 

I detta avsnitt lämnas en redovisning av gällande rätt avseende hur en 

boutredningsman utses och andra formella förfaranden som anknyter till denna 

process.    

Den första frågan som skall behandlas är vem som kan begära boutredningsman 

och vem som då skall eller bör utses. Reglerna om boutredningsmannaförordnande 

återfinns i 19 kapitlet ärvdabalken (1958:637), tillsammans med vissa regler om 

testamentsexekutorer. 45 Enligt 19 kap. 1 § ÄB skall rätten förordna en 

boutredningsman om en dödsbodelägare begär det.46 En dödsbodelägare behöver 

inte ange några skäl till varför denne vill att boet avträds till boutredningsman. 

Motivet kan vara vilket som helst, exempelvis oenighet i förvaltningen, misstro eller 

boets komplexitet.47 Den boutredningsman som rätten utser skall handha 

förvaltningen och träder i stället för dödsbodelägarna.48  

 Det finns emellertid fler rättssubjekt än dödsbodelägare som äger rätt att påkalla 

att boutredningsman förordnas under de i lagrummet angivna förutsättningarna. 

Bland annat kan en testamentsexekutor, legatarie eller borgenär begära att boet 

avträds till förvaltning av boutredningsman. En fråga av större intresse är vilken 

som kan utses som boutredningsman, vilket redogörs nedan.  

3.3 Val av boutredningsman 

3.3.1 Inledning 

Enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken är det rätten som utser en boutredningsman. Detta 

sker vanligen på begäran av dödsbodelägare. Valet av boutredningsman stadgas i 19 

kap. 3 § ärvdabalken. Enligt detta lagrum skall rätten utse en person som kan utföra 

boutredningen efter den insikt som krävs med tanke på boets beskaffenhet. En 

                                                           
45 Fortsättningsvis förkortat ÄB. 
46 Med dödsbodelägare förstås enligt 18 kap. 1 § ÄB efterlevande make eller sambo, arvingar och universella 
testamentstagare. 
47 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II (23 februari 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 1 § första 
stycket. 
48 Att boutredningsmannen träder i stället för dödsbodelägarna är viktigt att uppmärksamma. När en 
boutredningsman förordnas försvinner dödsbodelägarnas förvaltningsmöjligheter och övergår helt till 
boutredningsmannen. Som nämnts tidigare skall dock boutredningsmannen inhämta delägarnas mening i 
vissa situationer. 
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dödsbodelägare kan utses till boutredningsman, liksom en testamentsexekutor. 

Dessa två rättsfigurer skall behandlas i detta avsnitt. 

3.3.2 Testamentsexekutorn som boutredningsman? 

En testamentsexekutor äger rätt att påkalla att boet avträds till förvaltning av 

boutredningsman. Anledningen härtill  är att testamentsexekutorn inte kan vidta 

några åtgärder förrän testamentet vunnit laga kraft.49 Rätten kan nämligen enligt 19 

kap. 1 § 3 st. ÄB förordna om boutredningsman även på testamente som ej vunnit 

laga kraft. Det skall tilläggas att om det finns en testamentsexekutor skall rättens val 

av boutredningsman meddelas denne om det inte finns några skäl däremot. Syftet är 

att visa respekt mot den avlidne och dennes önskan om hur förvaltningen av 

dödsboet skall se ut.50 För det fall dödsbodelägarna önskar en annan 

boutredningsman än testamentsexekutorn väger dock exekutorsförordnandet tyngre 

än dödsbodelägarnas egna önskemål.51   

 Frågan som infinner sig är vilka skäl som kan tala emot att en testamentsexekutor 

utses till boutredningsman fram till dess att testamentet vinner laga kraft. Testator, 

dvs. den som utsett testamentsexekutorn, är den som är bäst insatt i boets 

förvaltning och övriga teknikaliteter. Denne kan väga de intressen som gör sig 

gällande i boet mot varandra.52 Om dödsbodelägarna inte godkänner testamentet 

eller saknar förtroende för den utsedda testamentsexekutorn skall rätten, enligt 

Walin & Lind, göra en förhandsprövning av testamentets giltighet och 

testamentsexekutorns lämplighet. Om det kan antas att testamentet är ogiltigt skall 

inte testamentsexekutorn utses till boutredningsman.53  

 Vidare skall testamentsexekutorn inte utses till boutredningsman om den utsedde 

testamentsexekutorn från objektiva synpunkter är olämplig för uppdraget. Vid själva 

lämplighetsprövningen skall rätten ta särskild hänsyn till de önskemål som framställs 

av efterlevande make i egenskap av dödsbodelägare.54   

 I rättspraxis har det utbildats ett par principer när det gäller frågan om 

                                                           
49 Saldeen, Å, Arvsrätt, s. 137. 
50 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, Den nya lagen om boutredning och arvskifte, s. 108 
51 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, a.a, s. 108. 
52 NJA II 1933 s. 233. 
53 Lind, G & Walin, G, a.a. (23 februari 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 3 st.  
54 Lind, G & Walin, G, a.a. (23 februari 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 3 st. 
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testamentsexekutorer som utses till boutredningsmän. Två rättsfall är av intresse: 

NJA 1988 s. 594 och NJA 2007 s. 410.    

 Rättsfallet NJA 1988 s. 594 gällde frågan hur förslag från olika intressenter i ett 

dödsbo skulle hanteras då de hade olika önskemål om vem som skulle vara 

boutredningsman. I den avlidnes testamente upptogs advokat BW till 

testamentsexekutor. Denna advokat begärde att utses till boutredningsman varpå 

dödsbodelägare ville att en annan person skulle utses. 

 Högsta domstolen konstaterar att en boutredningsman enligt 19 kap. 3 § skall 

kunna utföra sitt arbete med den insikt och beskaffenhet som boet kräver. Särskilt 

avseende skall fästas vid de förslag som av dem för vilkas rätt är beroende av 

utredningen lämnar. Om det finns en testamentsexekutor skall 

boutredningsmannaförordnandet meddelas denne om det inte finns skäl däremot.

 Vidare konstaterar Högsta domstolen att arvingarnas misstro mot BW inte är 

tillräckliga skäl mot att meddela honom boutredningsmannaförordnandet. Misstron 

mot BW syns ligga i att, menar Högsta domstolen, det fanns skilda meningar om 

hur kvarlåtenskapen skulle fördelas.     

 Hur kan detta rättsfall förstås? Prejudikatet är väldigt tydligt. Huvudregeln är 

att testamentsexekutor skall utses till boutredningsman. Enbart det faktum att 

dödsbodelägare hyser misstro mot en testamentsexekutor är inte ett tillräckligt skäl. 

Det fanns inga indikationer på att advokat BW inte skulle utföra sitt arbete på ett 

objektivt sätt. Även om det är själva misstroendefrågan som föranlett tvisten och det 

är denna fråga som i huvudsak utgör själva prejudikatfrågan konstaterar Högsta 

domstolen att advokat BW under lång tid biträtt den avlidne i dennes rättsliga 

angelägenheter och även upprättat testamentet. I rättsfallet NJA 2007 s. 410, vilket 

jag behandlar nedan, är frågan om en testamentesexekutor som upprättat 

testamentet är förhindrat att vara boutredningsman. I detta rättsfall förs ingen sådan 

diskussion. Det var inte ens ett problem.    

 Jag drar slutsatsen att en testamentexekutors möjlighet att meddelas 

boutredningsmannaförordnande när testator gått bort är mycket stora. Lagtexten 

ger tydliga direktiv i frågan: Om det finns en testamentsexekutor skall denne 

meddelas boutredningsmannaförordnandet om det inte finns skäl däremot. Precis 

som i rättsfallet NJA 2007 s. 410 konstaterar även Högsta domstolen, i förevarande 
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rättsfall NJA 1988 s. 594, att det inte finns något stöd för att ifrågavarande 

boutredningsman inte skulle utföra sitt arbete på ett objektivt sätt. Det faktum att 

testamentsexekutor hjälpt den avlidne under dennes livstid med rättsliga 

angelägenheter är inte ett skäl att inte meddela en testamentsexekutor 

boutredningsmannaförordnande.     

 I rättsfallet NJA 2007 s. 410 hade advokaten RP hjälpt två sambor att upprätta 

testamenten. I den avlidnes testamente utsågs advokat RP till testamentsexekutor. 

Vid boutredningen begärde den avlidnes ena bröstarvinge att boutredningsman 

skulle förordnas och gjorde gällande att advokat RP var jävig eftersom denna 

upprättat den avlidnes testamente där RP också var testamentsexekutor.  

 Högsta domstolen gjorde gällande att en boutredningsman enligt 19 kap. 3 § ÄB 

skall kunna utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver samt att 

särskilt avseende skall fästas vid de förslag av dem, vilkas rätt är beroende av 

utredningen. En testamentsexekutor skall utses till boutredningsman om inte 

särskilda skäl talar däremot.    

 Med hänvisning till förarbeten gjorde Högsta domstolen en teleologisk tolkning 

av lagrummet. Enligt förarbetsuttalandet ansågs arvlåtaren vara bäst insatt i 

”förvaltningsfrågornas tekniska sidor” och har därför ”större förutsättningar än 

delägarna att väga de intressen som gör sig gällande i boet mot varandra”. 55 Om ett 

testamentariskt förordnande innehöll ett uppdrag att någon skulle vara 

testamentsexekutor var detta, enligt Högsta domstolen, ett starkt vägande förord till 

boutredningsmannaförordnandet att förslaget i allmänhet inte borde lämnas utan 

avseende.56 Högsta domstolen hänvisade till sitt tidigare avgörande NJA 1988 s. 594. 

Där uttalades att enbart det faktum att dödsbodelägare hyser misstro mot en 

testamentsexekutor inte utgör ett tillräckligt skäl mot att en testamentsexekutor utses 

till boutredningsman.  

 

 

                                                           
55 NJA II 1933 s. 233. 
56 Detta synsätt, dvs. tyngden av exekutorförordnandet, fanns redan i Lagberedningens motiv (SOU 1932:16 
s. 178) och i den juridiska doktrinen (Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, Den nya lagen om boutredning och 
arvskifte, s. 108). 
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Avslutningsvis anförde Högsta domstolen följande.  

(1) Det har inte presenterats något stöd för det påståendet att advokat RP skulle 

ha företrätt den avlidne i större omfattning än vad bröstarvingarna uppgett. 

(2) Det finns inte heller något stöd för uppfattningen att advokat RP inte skulle 

utföra uppdraget som boutredningsman på ett objektivt sätt.  

Under dessa omständigheter (dvs. punkterna 1-2), anför Högsta domstolen, att 

enbart under den omständigheten att advokat RP biträtt den avlidne med 

upprättande av dennes testamente, utgör inte skäl att advokat RP utses till 

boutredningsman.  

Hur kan detta rättsfall förstås? Högsta domstolen är noggrann med att poängtera 

att enbart det faktum att en eller flera dödsbodelägare hyser misstro mot en 

boutredningsman inte är skäl nog för att ”snuva” någon på 

boutredningsmannaförordnandet. I förevarande rättsfall är saken emellertid 

annorlunda. Här har den aktuelle testamentsexekutorn varit direkt inblandad i 

upprättandet av testamentet. Högsta domstolens telelogiska tolkning består 

huvudsakligen av de anförda förarbetsuttalandena om att arvlåtaren är bäst lämpad 

kring förvaltningsfrågornas tekniska sidor och kan väl väga intressena i boet mot 

varandra. Eftersom det saknas stöd för att advokat RP skulle ha biträtt den avlidne 

och dennes sambo i större omfattning och att det inte fanns några indikationer på 

att denne skulle vara objektivt olämplig vinner därför förarbetsuttalandena och 

syftet med lagstiftningen mark. Vad som däremot kan anses vara oklart är hur 

Högsta domstolen hade resonerat om advokat RP biträtt den avlidne och dennes 

sambo i större utsträckning. Detta var ett av de ovanstående två skälen till att de 

nådde sin uppfattning. Vad vi däremot vet är att en praktiskt yrkesverksam jurist kan 

biträda en person att upprätta ett testamente där samme jurist utses till 

testamentsexekutor.     

 Hur kan de båda rättsfallen förstås? Två rättsfall. Två prejudikat. NJA 1988 s. 

594 prejudicerar att det inte är ett tillräckligt skäl att dödsbodelägare hyser misstro 

mot en person som skall utses till boutredningsman. NJA 2007 s. 410 prejudicerar 

att omständigheten att en testamentsexekutor biträtt den avlidne med upprättande 
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av testamentet där denne också är testamentsexekutor inte är ett skäl mot att 

testamentsexekutorn utses till boutredningsman.    

 Viktigt att notera är att misstro mot en testamentsexekutor att förordnas till 

boutredningsman är ett skäl, men dock inte ett tillräckligt skäl medan juridiskt biträdande 

åt en person inte ens är ett skäl mot att den som biträtt också är testamentsexekutor 

och skall förordnas som boutredningsman.    

 Även Lagberedningen angav i sitt betänkande klara riktlinjer i frågan om 

testamentsexekutors möjlighet att utses till boutredningsman. Utgångspunkten är, 

enligt beredningen, att testamentsexekutor tillerkänns företräde vid förordnande av 

boutredningsman.57 Arvlåtaren är den som är bäst lämpad att på förhand lämna 

direktiv om själva dödsboförvaltningen. Han eller hon känner väl till boet och dess 

beskaffenhet. Enligt Lagberedningen väger testators förordnande om själva 

dödsboförvaltningen tyngre än dödsbodelägarnas önskemål. Som anförts anses 

arvlåtaren vara bäst insatt i boets förvaltningsfrågor. 

Lagberedningen anförde: 

Arvlåtaren, som får anses vara bäst insatt i förvaltningsfrågans tekniska sidor, har 
naturligen vid valet av förvaltare även större förutsättningar än delägaren att mot 
varandra väga de intressen, som göra sig gällande i boet. Ett testamentariskt 
förordnande, som innehåller uppdrag att vara testamentsexekutor, måste med andra 
ord betraktas såsom ett så starkt vägande förord till 
boutredningsmannaförordnande, att ett sådant förslag i allmänhet icke bör lämnas 
utan avseende.  
SOU 1932:16 s. 178 

 

Det ankommer på rätten, för de fall då de inte godkänner testamentsexekutorn eller 

att denne förordnas till boutredningsman, att företa en förhandsprövning. Rätten 

skall då pröva testamentets giltighet och testamentsexekutorns lämplighet. Om 

rätten når uppfattningen att testamentet är ogiltigt är grundvalen rubbad för 

testamentsexekutorn, motsvarande gäller om testamentsexekutorn är objektivt sett 

olämplig.58    

   

                                                           
57 SOU 1932:16 s. 178. 
58 A.a., s. 179. 
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3.3.3 Dödsbodelägare som boutredningsman? 

Även en dödsbodelägare kan utses till boutredningsman. Enligt 19 kap. 3 § 2 st. ÄB 

får rätten utse en dödsbodelägare till boutredningsman. Notera dock att om det 

finns ett exekutorsförordnande väger detta generellt tyngre, så att rätten istället bör 

utse testamentsexekutorn framför en dödsbodelägare. I detta avsnitt skall jag 

behandla frågan om när en dödsbodelägare bör förordnas till boutredningsman då 

det inte finns en testamentsexekutor.     

 Om en dödsbodelägare varit med och hjälpt den avlidne med dennes rörelse, 

exempelvis som anställd eller som delägare i ett bolag, är det viktigt att denna rörelse 

kan fortsätta. I ett sådant fall bör den dödsbodelägare som varit med och skött 

rörelsen utses till boutredningsman.59 Ett annat typfall är då en dödsbodelägare varit 

involverad i den avlidnes ekonomiska angelägenheter.60 Dödsbodelägaren har 

kanske hjälpt den avlidne genom att betala dennes räkningar, upprättat deklarationer 

eller i övrigt hjälpt denne med dennes ekonomiska göromål. Även sådana 

omständigheter medför att en delägare kan men kanske också bör utses till 

boutredningsman.61 Det torde inte vara ovanligt att barn hjälper sina föräldrar på 

ålderns höst med sådana göromål eller att barnet är god man till sin förälder. Sådana 

omständigheter bör också, menar jag, medföra att en dödsbodelägare utses till 

boutredningsman.     

 Även om en dödsbodelägare inte har hjälpt den avlidne med dessa typer av 

göromål kan en dödsbodelägare vara mer skickad boutredningsman än den som har 

en sådan insyn i boet. Dennes personliga egenskaper kan medföra att ifrågavarande 

dödsbodelägare är synnerligen skickad att sköta boutredningen bör därför anses har 

företräde till boutredningsmannaförordnandet.62   

 Min slutsats utifrån dessa förarbetsuttalanden är att skicklighet går före insyn i 

dödsboet – dvs. skicklighet före dödsbokännedom. I grund och botten är detta 

ingenting konstigt. Skicklighet är ett objektivt faktum och en nödvändighet enligt 

lagstiftningen för att erhålla ett boutredningsmannaförordnande. Den som endast 

har god insyn i ett dödsbos förvaltning och i övrigt känner till den avlidnes 

                                                           
59 Lind, G & Walin, G, a.a. (23 februari 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 2 st. 
60 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, a.a., s. 106. 
61 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, a.a., s. 106 
62 Lind, G & Walin, G, a.a. (8 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 2 st. 
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ekonomiska förhållanden behöver nödvändigtvis inte vara en skicklig 

boutredningsman.  

3.3.4 Konkurrens om boutredningsmannaförordnande 

Det torde vara så att dödsbon som avträds till boutredningsman inte är de dödsbon 

där Guds egen frid råder. Valet av boutredningsman kan väcka känslor hos de 

berörda. Makten förflyttas från dödsbodelägarna själva till en boutredningsman med 

vidgående befogenheter. Det torde därför vara naturligt att dödsbodelägarna, som 

positionerat sig mot varandra, av princip invänder mot varandras förslag på 

boutredningsman.      

 Ett illustrerande rättsfall är NJA 1936 s. 28. Omständigheterna var följande: En 

änka hade avlidit och efterlämnade sig fem barn (dödsbodelägare) samt barnbarn 

som enligt den avlidnes testamente skulle erhålla 1/5 av sin förälders lott. Fyra av 

dem fem (kärande) önskade att juristen Jungkvist skulle förordnas till 

boutredningsman, vilket en av dödsbodelägarna inte tyckte (svarande).  

 Svarande gjorde gällande att han inte var av uppfattningen att dödsboet inte 

skulle avträdas till boutredningsman, men om Jungkvist skulle erhålla förordnandet 

skulle ytterligare en boutredningsman förordnas, så att ingendera sida företrädde 

någon annan.     

 Kärande, genom Jungkvist, gjorde gällande att han inte varit så engagerad av sina 

huvudmän att han inte skulle antas vara opartisk. Ett partiskt handlande skulle 

dessutom medföra honom skadeståndsskyldighet. Lagen visade, menade Jungkvist, 

att det är de sökandes önskemål som skall beaktas och att Jungkvists huvudmän 

representerade 74 % av dödsbodelägarna. Vidare hade boet inte något behov av att 

ha två boutredningsmän.     

 Rådhusrätten (dagens tingsrätt) utsåg rådmannen Söderpalm till boutredningsman 

eftersom dödsbodelägarna inte kunnat enas i boutredningsmannafrågan. Detta 

stötte på patrull hos kärandeparten eftersom denna boutredningsman inte hade 

kännedom om förhållande på orten där den avlidne hade tillbringat sitt liv. Om en 

kvalificerad majoritet bland dödsbodelägarna föreslog en viss person till 

boutredningsman borde detta beaktas.    

 Högsta domstolen fastställde hovrättens dom. Hovrätten upphävde rådhusrättens 
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beslut att utse rådmannen Söderpalm till boutredningsman och prövade ”med 

hänsyn till de i målet upplysta omständigheterna att rättvist utse Jungkvist till 

boutredningsman.”     

 Problemet med detta avgörande är att det saknas resonemang för hur domstolen 

sett på dessa ”upplysta omständigheter”. Klart är dock att rådhusrättens beslut att 

utse rådmannen Söderpalm till boutredningsman med hänsyn till att 

dödsbodelägarna inte kunnat enas i boutredningsmannafrågan inte fick hovrätten att 

ändra sig. Det faktum att dödsbodelägarna är oeniga är inte tillräckligt för att 

tingsrätten skall utse en annan än den som dödsbodelägarna föreslagit. Vad 

hovrätten antagligen tagit fasta på är att en stor del av dödsboet önskade Jungkvist 

till boutredningsman och det fanns inga indikatorer på att denne inte skulle utföra 

sitt arbete på ett opartiskt sätt. Vidare hävdar Lind-Wallin att ett förslag till 

boutredningsman som stödjs av flera dödsbodelägare väger tyngre än en enskild 

dödsbodelägares önskan, vars rätt jämförelsevis är obetydlig i dödsboet.63 

  Hur hovrätten värderat dessa upplysta omständigheter går inte att veta. Däremot 

är det dessa upplysta omständigheter som fick hovrätten att upphäva rådhusrättens 

utnämning av boutredningsman med hänsyn till dödsbodelägarnas oenighet. Det 

torde därför vara klart att oenighet mellan dödsbodelägarna inte ger tingsrätten 

makten att utse någon helt annan. En stor del av dödsboets delägare önskade en viss 

angiven person, Jungkvist, och denna utsågs också sedermera av hovrätten.   

3.4 Boutredningsmannens kvalifikationer  

Jag har nu behandlat frågan om vem som bör förordnas till boutredningsman. En 

närliggande fråga av väsentlig betydelse vilka kvalifikationer lagstiftaren ställer på en 

boutredningsman. Enligt 19 kap. 3 § 1 st. ÄB skall valet av boutredningsman träffas 

så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. 

Detta lagrum riktar sig inte till boutredningsmannens verksamhet utan direkt till 

rätten när den skall utse en boutredningsman. Lagrummet stipulerar inte åt 

boutredningsmannen att denne skall utföra sitt arbete med den insikt som boets 

beskaffenhet kräver utan när rätten utser en boutredningsman skall de således göra 

                                                           
63 Lind, G & Walin, G, a.a. (10 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 1 st. 
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en förhandsprövning som mynnar ut i att rätten kan förvänta sig att just den person 

de utser till boutredningsman har den insikt som boets beskaffenhet kräver. Det är 

helt enkelt ett krav från lagstiftarens sida att rätten kan förvänta sig detta av 

boutredningsmannen.      

 Jag har i det föregående avsnittet i detta kapitel nämnt att både dödsbodelägare 

och testamentsexekutor kan nekas möjligheten att bli boutredningsman om de inte 

är lämpade för uppdraget. Skicklighet går före dödsbokännedom.  

 Det finns, enligt min mening, såväl objektiva och subjektiva omständigheter som 

rätten bör ta fasta på. Objektiva omständigheter är sådana omständigheter som rör 

den tilltänkta boutredningsmannens kunskap och profession, medan subjektiva 

omständigheter är sådana omständigheter som hänför sig till boutredningsmannen 

som person.      

 Om den tilltänkta boutredningsmannen befinner sig i ekonomisk kris eller 

konkurs bör rätten utse en annan person till boutredningsman.64 En dålig 

ekonomisk ställning eller ekonomiska bekymmer kan misstänkliggöra 

boutredningsmannens förmåga att fritt och självständigt genomföra uppdraget.65

 Vidare skall prövningen vid valet av boutredningsman ske med hänsyn till 

beskaffenheten av dödsboet som då skall ställas under boutredningsmannens 

förvaltning. Tillgångar av olika slag, invecklade gäldsförhållanden och många 

dödsbodelägare kräver naturligen större insikt och erfarenhet än dödsbo med 

mindre tillgångar och färre dödsbodelägare. Ibland måste boutredningsmannen 

besitta särskilda förutsättningar för att klara av boutredningen. Så kan vara fallet om 

den avlidne har haft en näringsverksamhet. Boutredningsmannen bör då vara så 

insatt att rörelsen kan fortsätta.66 Detta är också ett att huvudmotiven till att 

dödsbodelägare skall kunna utses till boutredningsmän.   

 Boutredningsmannens person spelar en viktig roll i rättens bedömning. Lagtexten 

ger dock inte uttryck för detta, men det anses så självklart att något särskilt 

lagstadgande inte införts. Lagberedningen anförde härom:  

                                                           
64 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II (10 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 1 st., Ekeberg, 
B, Guldberg, H & Bergendal, R, Den nya lagen om boutredning och arvskifte s. 105 & SOU 1932:16 s. 175. 
65 Lind, G & Walin, G, a.a. (10 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 3 § 1 st., Ekeberg, B, Guldberg, 
H & Bergendal, R, a.a., s. 105 & SOU 1932:16 s. 175. 
66 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, a.a., s. 105 & SOU 1932:16 s. 175. 
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Det är vidare av största vikt, att boutredningsmannen utför uppdraget ärligt 
och redbart. Att de personliga egenskaper, som här avses, måste förefinnas 
torde emellertid vara så självklart, att särskilt lagstadgande är överflödigt. 
SOU 1932:16 s. 175  
 

Frågan är vilka personliga egenskaper som avses. Lagberedningen nämner ärlighet 

och redbarhet. Det sägs också att boutredningsmannen personliga egenskaper är ”av 

största vikt” (se fotnot 60). De personliga egenskaperna hos en boutredningsman är 

viktiga eftersom uppdragets fullgörande inte får vara alltför främmande för dem vars 

rätt är beroende av själva boutredningen.67 För att en boutredningsman på ett 

objektivt och opartiskt sätt skall kunna iaktta de olika rättsägarnas intressen krävs 

antagligen en person som är både ärlig och redbar.   

 Det skall också tilläggas att en juridisk person kan utses till boutredningsman. 

Således kan rätten förordna en advokat- eller juristbyrå att handha förvaltningen där 

det ankommer på den juridiska personen att välja en anställd att utöva 

förordnandet.68     

 Det framgår, som nämnt, av lagtexten att en dödsbodelägare får utses till 

boutredningsman och att en testamentsexekutor vanligen skall erhålla ett sådant 

förordnande om det blir aktuellt. Det finns inget advokat- eller juristtvång från 

lagstiftarens sida. Idag är det vanligen jurister och advokater som tar sig an denna 

typ av uppdrag från rätten. Emellertid är det inte avsett att uppdragen som 

boutredningsman skall förbehållas en snäv krets av personer som vanligen anlitas 

för uppdrag av liknande natur. 69 I praktiken borde det vara så att när rätten utser en 

boutredningsman är denne jurist eller advokat – men syftet är inte att förordnandet 

skall förbehållas denna ”snäva krets av personer”.70  På grund av detta infördes en 

möjlighet för dödsbodelägare eller andra vars rätt är beroende av själva 

boutredningen, att särskilt avseende skall fästas vid förslag som lämnats av dem.  

3.5 Boutredningsmannens förvaltning 

Dödsbodelägarna har till sitt huvudsakliga uppdrag att avveckla den avlidnes 

förmögenhetsförhållanden. Detta sker i huvudsak genom att egendomen i dödsboet 

                                                           
67 SOU 1932:16 s. 175. 
68 SOU 1932:16 s. 175. Det är också vanligt att en bank utses till boutredningsman. Vanligen ankommer det 
på bankens notariatavdelning att utföra detta uppdrag. 
69 Ekeberg, B, Guldberg, H & Bergendal, R, a.a., s. 105 & SOU 1932:16 s. 175. 
70 Se fotnot 60. 
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överförs till arvingarna i den mån egendomen inte används för att infria den dödes 

förbindelser. När en boutredningsman förordnas av rätten är det huvudsakliga syftet 

att denne skall, istället för dödsbodelägarna, handha förvaltningen i 

avvecklingssyfte.71      

 Det lagrum som i huvudsak styr boutredningsmannens förvaltning och dennes 

befogenhet är 19 kap. 11 § ÄB. Första tycket stipulerar boutredningsmannens 

allmänna befogenhet. Boutredningsmannen skall företa alla för boets utredning 

erforderliga åtgärder. Andra stycket karaktäriseras av boutredningsmannens plikt 

att söka lösning med dödsboets borgenärer. Tredje stycket behandlar särskilt 

förhållandet till dödsbodelägarna med avseende på vissa rättshandlingar för 

dödsboets räkning.      

 Enligt 19 kap. 11 § 1 st. ÄB skall boutredningsmannen företa alla för boets 

utredning erforderliga åtgärder. Vid en snabb genomläsning av lagrummet kan man 

få uppfattningen att boutredningsmannen skall utreda boet och därtill vidta 

nödvändiga åtgärder. Situationen är däremot precis tvärtom: Åtgärder som är 

nödvändiga för att utreda boet skall vidtas. Lagrummet kan uppfattas som väldigt 

allmänt hållet: Vad är en åtgärd som leder till att boets utreds och hur vet man om 

denna åtgärd är nödvändig? Lagberedningen menade dock att även om lagrummet 

kan uppfattas som allmänt hållet ger lagrummet vid handen en inte obetydlig 

vägledning vid företagade av de olika åtgärder som ankommer på 

boutredningsmannen.72 En förvaltningsåtgärd är enligt Lagberedningen endast 

befogad om den främjar en snabb och för rättsägarna förmånlig avvekling.73 I 

erforderlighetsrekvisitet ligger alltså att den åtgärd som vidtas måste främja en snabb 

avvekling av dödsboet men också en förmånlig avvekling för rättsägarna 

(dödsbodelägare, arvingar, borgenärer etc.)   

 Viktigt att notera är att boutredningsmannens förvaltningsåtgärder inte endast 

avser vanliga förvaltningsåtgärder.74 Boutredningsmannen kan ha skyldighet att 

omgestalta bouppteckningen, verkställa legat och ändamålsbestämmelser enligt den 

avlidnes testamente. Vidare skall boutredningsmannen medverka vid bodelning 

                                                           
71 Lind, G & Walin, G, a.a. (13 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 11 § 1 st. 
72 SOU 1932:16 s. 195. 
73 A.a., s. 195. 
74 A.a., s. 197. 
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och/eller arvskifte om dödsbodelägarna är oeniga i dessa frågor. När en 

boutredningsman befattar sig med dessa frågor är det däremot förvaltningsfrågor 

som ligger utanför 19 kap. ÄB. När det gäller boutredningsmannens befattning med 

bouppteckningen gäller 20 kap. ÄB, vid arvskifte gäller 23 kap. ÄB också vidare.

 När boutredningsmannen övertagit förvaltningen i ett dödsbo bör denne skaffa 

sig en uppfattning om boets ställning. Om bouppteckningen redan är förrättad blir 

denna boutredningsmannens naturliga underlag för fortsatt bedömning. Saknas det 

en bouppteckning skall boutredningsmannen så snart som möjligt sätta sig in i boets 

förhållanden. 

3.5.1 Särskilda förvaltningsåtgärder 

I föregående avsnitt har jag på ett övergripande plan beskrivit boutredningsmannens 

förvaltningsåtgärder. Flera frågor kvarstår dock: Får en boutredningsman 

omhänderta dödsboets lösöre? Hur skall boutredningsmannen förfara om det finns 

fast egendom? Får boutredningsmannen avyttra egendom för att kunna betala den 

dödes skulder? I detta avsnitt skall jag utreda hur Lagberedningen sett på saken och 

anknyta till särskilda förvaltningsåtgärder.75    

 Vad gäller fast egendom gjorde Lagberedningen skillnad på om fastigheten låg i 

stad eller ute på landet. För de fall att fastigheten låg på landet torde det vara mer 

ändamålsenligt att fastigheten brukades av dödsbodelägarna. Om fastigheten 

däremot låg i tätbebyggt område var det lämpligast om boutredningsmannen 

ombesörjer de ekonomiska samband som ägde samband med fastigheten.76 Syftet 

med detta uttalande från Lagberedningen, torde enligt min åsikt, vara att fastigheter 

som ligger ”på landet” ofta är lantbruksfastigheter eller liknande. Av naturliga skäl 

borde dödsbodelägare till en lantbrukare äga mer kännedom om hur en sådan 

fastighet bör förvaltas efter ett dödsfall än om det är en vanlig permanentbostad i 

tätbebyggt område där det inte drivs någon rörelse.77  

 Vad gäller fastigheter som finns inom tätbebyggt område skall 

                                                           
75 Särskilda förvaltningsåtgärder är sådana åtgärder som avser hur en boutredningsman bör agera med fast 
och lös egendom under förvaltningens gång; exempelvis omhändertagande av lös egendom. 
76 SOU 1932:16 s. 196. 
77 Notera att följande stycke behandlar boutredningsmannens förvaltningsåtgärder. En boutredningsman äger 
ej behörighet att avyttra fast egendom eller tomträtt utan dödsbodelägarnas samtycke eller beslut från rätten. 
Mer om detta nedan. Se härom 19 kap. 13 § ÄB. 
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boutredningsmannen, som nämnt, sköta de ekonomiska samband som är knutet till 

fastigheten. Vad dessa ekonomiska samband är för något presenterar 

Lagberedningen inte. Jag antar att det rör vissa typer av ekonomiska transaktioner 

som att betala hyra, lån, elräkningar också vidare. Det skall tilläggas att 

boutredningsmannen är pliktig att se till att egendom som finns i dödsboet hålls 

försäkrad.78      

 Vad gäller lösöret anförde Lagberedningen att om lösöret finns i den dödes hem 

bör lösöret fortsätta vara i förvar hos dem som vid dödsfallet stått arvlåtaren nära.79 

Om den avlidne var gift skall lösöret vara hos den efterlevande maken intill 

bodelning och arvskifte.80 Boutredningsmannens befogenhet att avyttra lösöre är 

som huvudregel begränsad om det inte finns fara för kapitalförluster eller om 

egendomen inte lämpligen kan ingå i sitt befintliga skick inför delningen av 

densamma.81 Däremot vidhåller Lagberedningen att boutredningsmannen måste ha 

ett stort utrymme i frågan om bedömandet av förutsättningarna för 

försäljningsåtgärd. Boutredningsmannen måste också ha en omfattande rörelsefrihet 

vad gäller försäljningsvillkoren kring lösöret.82   

 Det kan hända att boutredningsmannen behöver avyttra lös egendom för att 

underlätta den blivande delningen av egendomen mellan arvingarna. 

Boutredningsmannen skall då ta hänsyn till egendomens beskaffenhet, antalet 

delägare samt deras inbördes förhållanden. Syftet med detta är att viss egendom, 

som fördelaktigen till tillskiftas några dödsbodelägare som står varandra mycket 

nära, lämpar sig i vissa fall inte för delning mellan flera andra successorer eftersom 

det enda som för dem samman är att de är dödsbodelägare men kanske inte har 

någon närmare relation i övrig.83 Exempelvis torde boutredningsmannen, menar jag, 

utan några större problem kunna avyttra ett begagnat fordon eftersom denna typ av 

egendom är svår att samäga av flera skäl.     

 Vidare ankommer det på boutredningsmannen att bestämma över tillgångarnas 

användning för skuldtäckning. I första hand skall boutredningsmannen använda 
                                                           
78 Håkansson, G, Ärvdabalk (1958:637) 19 kap. 11 §, Karnov Lexino, 2015-03-26. 
79 SOU 1932:16 s. 196. 
80 Att egendomen skall vara hos den efterlevande maken ”intill bodelning och arvskifte” borde rimligen 
betyda att egendomen skall vara hos denne under själva boutredningen. 
81 SOU 1932:16 s. 197. 
82 A.a., s. 197. 
83 A.a., s. 197. 
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de likvida medel som ingår i dödsboet.84 Om egendom behöver avyttras för att täcka 

en skuld bör boutredningsmannen inte avyttra sådant som har särskilt värde för 

delägarna85 Kontanta medel och värdepapper bör emellertid tas om hand av 

boutredningsmannen om tillfällig förvaltning inte kan ske med hjälp av en banks 

notariatavdelning.86     

 En annan fråga av väsentlig betydelse är hur boutredningsmannen skall förfara 

om den avlidne bedrivet näringsverksamhet. Enligt Lagberedningen är det viktigt 

att näringsverksamheten kan fortsätta ostört och att boutredningsmannen lämnar 

över ansvaret för verksamheten till kompetenta händer.87 Efter detta skall 

boutredningsmannen avgöra huruvida rörelsen skall överlåtas till annan eller 

behållas intill skiftet, så att verksamheten kan fortsätta bedrivas av 

dödsbodelägarna.88     

 Huruvida rörelsen skall behållas intill skiftet eller överlåtas är en fråga som i hög 

grad är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall, menar 

Lagberedningen, är det naturligt att rörelsen överlåts till någon annan. Detta sker 

antingen som en affärsuppgörelse med dödsboet eller som ett led inför den slutliga 

delningen i arvskiftet och lottläggningen.89  

3.5.2 Boutredningsmannen meningsinhämtning   

Boutredningsmannen har vidgående befogenhet. Denne äger rätt att sälja lös 

egendom utan dödsbodelägarnas samtycke eller omhänderta densamma om det 

behövs. Boutredningsmannen träder således i stället för dödsbodelägarna.90 Den 

största fördel en boutredningsman besitter är dennes beslutanderätt i 

förvaltningsfrågorna. Boutredningsmannen är med andra ord inte beroende av 

dödsbodelägarnas samstämmighet.    

 Det ankommer däremot på boutredningsmannen att inhämta dödsbodelägarnas 

mening i vissa situationer. Enligt 19 kap. 3 § 3 st. ÄB skall boutredningsmannen 

inhämta dödsbodelägarnas mening i fråga om rättshandlingar som i avsevärd mån 

                                                           
84 Till likvida medel räknas inte värdepapper; exempelvis aktier, fonder eller obligationer. 
85 A.a., s. 197. 
86 A.a., s. 197. 
87 A.a., s. 198. 
88 A.a., s. 198. 
89 SOU 1932:16 198. 
90 Saldeen, Å, Arvsrätt, s. 141. 
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inverkar på dödsbodelägarnas behållning i boet samt andra angelägenheter av vikt. 

Detta gäller i synnerhet vid avyttring av egendom som har särskilt värde för 

dödsbodelägarna, avveckling av näringsverksamhet som den avlidne idkat eller 

uppgörelse med borgenärerna.91.  

 Boutredningsmannen skall också inhämta dödsbodelägarnas mening när det 

gäller avveckling av näringsverksamhet. Om den avlidne idkat näringsverksamhet är 

detta allt som oftast direkt förknippat med dennes livsföring varför Lagberedningen 

ansåg att detta nära samband mellan den avlidne och dennes näringsverksamhet gör 

att boutredningsmannen alltid skall inhämta deras mening.92 Detta gäller även om 

boets ställning är sådan att avvecklingen inte påverkar dödsbodelägarna, så att de 

kan sägas ha ett ekonomiskt intresse av densamma. 

 Boutredningsmannen behöver dock bara hämta dödsbodelägarnas mening när 

det lämpligen kan ske. Enligt Walin & Lind gäller att vid viktiga avgöranden skall 

boutredningsmannen inte upphållas av svårigheter att nå förbindelse med någon 

delägare. Personliga motsättningar kan göra det utsiktslöst att söka kontakt. 

Lagberedningen poängterar att meningsinhämtningen av boutredningsmannen inte 

får leda till att det blir en principiell återgång till samförvaltning.93 Även om 

boutredningsmannen skall inhämta dödsbodelägarnas mening får det inte ske en 

reell maktförflyttning och boutredningsmannen skall alltid vidta de 

förvaltningsåtgärder denne finner erforderliga.94 I detta sammanhang anförde 

Lagberedningen: 

De anförda exemplen visa dock, att boutredningsmannen icke har 

skyldighet att inhämta delägarnas mening, med mindre frågan på ett 

mera personligt sätt berör delägarna eller ingriper i avvecklingen 

med kraftigare verkningar än förvaltningsåtgärder i allmänhet. 

SOU 1932:16 s. 203 

 

Motsatsvis visar ovanstående förarbetsuttalande att om en förvaltningsåtgärd inte 

berör en dödsbodelägare på ett personligt sätt eller har kraftiga verkningar för 

dödsboet behöver boutredningsmannen inte inhämta dödsbodelägarnas mening. 

Även om det föreligger en skyldighet för boutredningsmannen att inhämta 

                                                           
91 Uppräkningen i lagrummet är inte uttömmande, se härom SOU 1932:16 s. 203. 
92 A.a., s. 203. 
93 SOU 1932:16 s. 203. 
94 A.a., s. 203. 
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dödsbodelägarnas mening är han eller hon inte ålagd att följa dödsbodelägarnas 

önskemål eller anvisningar.95   

 Boutredningsmannen skall, som nämnt, inhämta dödsbodelägarnas mening i 

angelägenheter av vikt, såsom vid avyttring av egendom som har ett särskilt värde 

för dödsbodelägarna. Detta framgår av 19 kap. 11 § 3 st. ÄB. Vad gäller rekvisitet 

om särskilt värde kan följande sägas: Egendom som på grund av sitt konstnärliga, 

historiska eller vetenskapliga värde eller av rent personliga skäl har betydelse för 

dödsbodelägarna faller inom detta tillämpningsområde.96 Av naturliga skäl har detta 

sin främsta betydelse om dödsboet är solvent och egendomen skall gå till delning 

mellan dödsbodelägarna. Då borde det generellt saknas skäl att avyttra egendom. 

Emellertid kan vissa föremål vara tvistiga och omöjliga att dela mellan 

dödsbodelägarna att försäljning kanske är enda möjligheten. I sådana fall torde en 

auktion mellan delägarna vara det bästa för att på så sätt ändå kunna ha kvar 

föremålet inom delägarkretsen. Ett antikt föremål som saknar ekonomiskt värde har 

kanske för samtliga dödsbodelägare ett mycket stort ideellt värde, vilket kan 

aktualisera en auktion. Det finns förvisso lottläggningsregler i samband med 

arvskiftet, där boutredningsmannen uppträder såsom skiftesman. Detta sker dock i 

ett senare skede och är inte en del av boutredningsmannens förvaltningsåtgärder. 

Enligt 23 kap. 3 § ÄB äger varje delägare njuta viss lott i varje slag av egendom. Det 

kan emellertid vara olämpligt att inneha vissa föremål efter skifte med 

samäganderätt.97     

 Enligt 19 kap. 3 § 3 st. ÄB skall boutredningsmannen inhämta dödsbodelägarnas 

mening om denne vill avyttra egendom som har särskilt värde för dödsbodelägarna. 

När det gäller rekvisitet ”särskilt värde” anförde departementschefen att 

boutredningsmannens skyldighet att inhämta dödsbodelägarnas mening också gällde 

egendom av mer personlig art och inte enbart egendom som har ett ekonomiskt 

värde.98 Även Lagrådet yttrade sig i frågan och anförde att om egendom absolut 

eller i förhållande till boets omfattning har ett ”ganska betydande värde” skall 

boutredningsmannen inhämta dödsbodelägarnas mening innan denne vidtar några 

                                                           
95 Eriksson, A, Den nya familjerätten, s. 108 & 
96 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II (15 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 11 § 3 st. 
97 Mer om detta under kapitlet ”Skiftesmannaförordnandet” s. 41.  
98 Prop. 1933:7 s.52. 
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förvaltningsåtgärder (exempelvis avyttring).99 Detta förarbetsuttalande återfinns inte 

i någon dagsaktuell juridisk doktrin och nämns inte heller i Walin & Linds 

ärvdabalkskommentar.100 Det finns med andra ord en skillnad i hur Lagberedningen 

ser på meningsinhämtningen från dödsbodelägarna jämfört med den proposition 

som ligger till grund för nuvarande lagstiftning.  

 Lagberedningen verkar mer angelägen att boutredningsmannen skall inhämta 

dödsbodelägarnas mening än vad propositionen ger uttryck för. Ovanstående utdrag 

ur Lagberedningens motiv nämner att en förvaltningsåtgärd skall på ett mer personligt 

sätt beröra delägarna eller ingripa i avvecklingen med kraftigare verkningar än 

förvaltningsåtgärder i allmänhet.101 Betyder detta samma sak som att egendomen i fråga 

skall ha ett ganska betydande värde? Uttrycket – ett ganska betydande värde – fördes i 

anslutning till rekvisitet att egendom som har ett särskilt värde för dödsbodelägarna är 

föremål för boutredningsmannens skyldighet att inhämta dödsbodelägarnas mening. 

Detta innebär att egendom har särskilt värde om egendomen har ett ganska 

betydande värde. Ordvalet är viktigt. Egendomen skall ha ett värde, men inte fullt så 

mycket att det blir betydande. Därav ordvalet ”ganska”. Med andra ord skulle man 

kunna säga att rekvisitet ”särskilt värde” skall tolkas i ljuset av ”ett ganska betydande 

värde”       

 En generell formel för när ett särskilt värde är för handen, så att detta särskilda 

värde också är ett ganska betydande värde, är svår besvara. Flera exempel på när 

situationen inte är sådan kan tänkas: En boutredningsman som bestämmer sig för 

att avyttra begagnade möbler eller liknande torde normalt sett inte ha ett sådant 

ganska betydande värde att det i sig blir ett särskilt värde för dödsbodelägarna. 

Ärvdabalkskommentaren nämner egendom som på grund av sitt konstnärliga, 

historiska eller vetenskapliga värde eller annars är av rent privat natur faller inom 

ramen för rekvisitet särskilt värde. Normalt sett torde inte traditionellt bohag falla 

inom ramen för lagrummets tillämpningsområde. Exemplen på egendom som på 

grund av sitt konstnärliga, historiska eller vetenskapliga värde anses ha ett särskilt 

värde ger vid handen att det inte avser traditionellt bohag. Det krävs någonting mer.

 Om bohaget sedermera är ärvt torde det falla inom ramen för ”historiskt värde” 

                                                           
99 Prop 1933:7 s. 52. 
100 Några rättsfall som tar upp denna fråga har inte hittats.  
101 SOU 1932:16 s. 203. 
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eller möjligen att egendomen på grund av sin ”privata natur” har ett särskilt värde. 

Generellt torde inte ett fotoalbum ha ett större ekonomiskt värde, men är ju 

definitivt av privat natur. Låt oss säga att en boutredningsman har förordnats i ett 

dödsbo där den avlidne var en mycket känd fotograf. Samtliga av hans bilder är 

värda väldigt mycket pengar. Det kan då finnas all anledning för 

boutredningsmannen att vilja avyttra ett fotoalbum men egendomen är av sådan 

privat natur att det faller inom ramen för lagrummets tillämpningsområde.  

 Samtidigt kan detta bli ett cirkelresonemang. Någonting har ett särskilt värde om 

det i och för sig har ett ganska betydande värde. Om man antar att ett 

egendomsobjekt har ett särskilt värde om det har ett ganska betydande värde, så att 

ett ganska betygande värde är en presumtion för ett särskilt värde, skulle man lika 

gärna kunna använt det senare i lagtexten istället för ”särskilt värde” 

 Avslutningsvis skall det noteras att förevarande paragraf handlar om att inhämta 

dödsbodelägarnas mening. Det handlar inte om ett samtycke, vilket krävs för att 

avyttra fast egendom eller tomträtt.     

 Vad boutredningsmannen däremot skall ha i åtanke är att dennes förvaltning är 

för delägarnas skull. Det blir därför svårt för boutredningsmannen att tillgodose 

dödsbodelägarnas intressen utan att på vissa punkter ta hänsyn till framställda 

önskemål.102  

 

3.5.3 Avyttring av fast egendom 

Av 19 kap. 13 § 1 st. ÄB framgår att en boutredningsman inte utan 

dödsbodelägarnas skriftliga samtycke får överlåta fast egendom eller tomträtt. Om 

boutredningsmannen inte kan erhålla dödsbodelägarnas samtycke skall 

boutredningsmannen hos rätten söka försäljningstillstånd. Detta är den enda 

befogenhetsinkränkning som gäller för en boutredningsman.103 En överlåtelse av 

fast egendom eller tomträtt utan dödsbodelägarnas skriftliga samtycke eller rättens 

tillstånd är inte utan vidare ogiltig. Enligt 19 kap. 13 § 2 st. ÄB måste 

dödsbodelägare väcka klandertalan inom tre månader från det att denne fick 

                                                           
102 SOU 1932:16 s. 203. 
103 För en testamentsexekutor gäller normalt att denne skall företa alla för boets utredning erforderliga 
åtgärder. Om det inte finns någon inskränkning i testamentet har testamentsexekutorn rätt att även avyttra 
fast egendom. Se härom 19 kap. 20 § ÄB 
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kännedom om överlåtelsen och senast inom ett år sedan lagfart eller inskrivning 

beviljats. Ogiltighetsgrunden tillhör den kategori av ogiltighetsgrunder som man 

inom avtalsrätten kallar för angriplighet. En boutredningsmans överlåtelse av fast 

egendom utan skriftligt samtycke eller rättens tillstånd är endast ogiltig om 

överlåtelsen angrips av någon dödsbodelägare.104   

 Den rättspolitiska motiveringen till befogenhetsinskränkningen motiveras av en 

rad olika skäl. Lagberedningen menade att fast egendom jämte tomträtt har en 

alldeles särskild betydelse och intar en särställning.105 Den urgamla åskådningen att 

jorden är en tillhörighet mer för släkten än för den enskilde individen är ett av 

skälen till denna befogenhetsinskränkning.106 Fast egendom är också ett stadigt 

underlag för produktion än annan egendom. En fastighet är generellt också underlag 

för själva hemmet och som genom ett dödsfall då riskerar att upplösas men som bör 

bevaras.107 På grund av sådana omständigheter menade Lagberedningen att en 

fastighet har ett värde som sträcker sig utöver det rent privatekonomiska.108 

 I mitt tidigare avsnitt beskrev jag boutredningsmannens förvaltningsåtgärder 

kring fast egendom.109 Lagberedningen anförde att det är lämpligare om 

dödsbodelägarna vidtar förvaltningsåtgärder om fastigheten ligger på landet än inne 

i tätbebyggt område. Denna diskussion återkommer när det gäller den rättspolitiska 

motiveringen till varför en boutredningsman inte skall kunna avyttra fast egendom 

eller tomträtt utan skriftligt samtycke eller med rättens tillstånd. Lagberedningen 

gjorde gällande att de skäl som talar för särskilda regler när det gäller avyttring av 

fast egendom gäller i högre grad jordbruksegendom än fastighet i stad. 

Lagberedningen anförde härom: 

De skäl, som tala för särskilda regler beträffande fast egendom, gälla i 

högre grad jordbruksegendom än fastighet i stad. Den senare skiljer sig 

ofta ej mycket från de flesta andra objekt för kapitalinvestering. Att 

göra undantag för sådana fall är emellertid ej möjligt, och i gällände 

lagstiftning göres ej heller i liknande fall någon skillnad mellan 

fastighet i stad och på landet. 

SOU 1932:16 s. 206 

 

                                                           
104 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, s. 23. 
105 NJA II 1933 s. 263 och SOU 1932:16 s. 203. 
106 SOU 1932:16 s. 205. 
107 A.a., s. 205. 
108 A.a., s. 205. 
109 Se avsnitt 3.5.1, s. 29. 
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Med hänsyn till det särskilda värdet och att fast egendom jämte tomträtt har en 

särställning ansåg Lagberedningen att det inte var lämpligt att en boutredningsman 

utan dödsbodelägarnas samtycke skall kunna avyttra fast egendom.

 Boutredningsmannen kan dock, om dödsbodelägarna inte lämnar sitt skriftliga 

samtycke, hos rätten ansöka om att få avyttra fastigheten eller tomträtten. Rätten 

kan alltså, även om dödsbodelägarna inte samtycker, bifalla boutredningsmannens 

önskan om att få avyttra nämnda egendom. Dödsbodelägarnas intresse av att 

bibehålla fastigheten eller tomträtten väger alltså inte så tungt att det utgör en 

tillräcklig grund för att göra samtycket till en ”oeftergivlig förutsättning för 

överlåtelsen”.110 Däremot krävs det starka skäl för rätten att tillåta en försäljning av 

fast egendom eller tomträtt om det saknas samtycke från dödsbodelägarna.111 

 Detta leder oss till diskussionen om vilka omständigheter rätten skall beakta då en 

boutredningsman vill avyttra fast egendom eller tomträtt. Lind & Walin gör gällande 

att det krävs starka skäl för att rätten skall lämna ett försäljningstillstånd mot 

dödsbodelägarnas vilja.112 Även om befogenhetsinskränkningen tillkom under 1930-

talet och motiven i sig har minskat i betydelse intar rättspraxis en restriktiv 

inställning.113    

 Frågan är då vad som kan anses utgöra sådana starka skäl att rätten skall lämna ett 

försäljningstillstånd mot delägarnas vilja. Ett exempel är om boutredningsmannen 

behöver likvida medel för att betala den avlidnes skulder.114 I praxis har utbildats en 

princip om att boutredningsmannen måste uppvisa försäljningsvillkor. Om 

underlaget är bristfälligt skall rätten, enligt de prejudikat som finns på området, neka 

boutredningsmannens försäljningsåtgärd. 

 Två rättsfall av intresse är NJA 1983 s. 802 och NJA 2009 s. 90. I rättsfallet NJA 

1983 s. 802 var situationen följande. Ett dödsbo hade avträtts till förvaltning av 

boutredningsman. Det enda som i princip var kvar att skifta i boet var en fastighet 

som den avlidne ägt. I dödsboet fanns det fem delägare, varav två av dessa bestred 

boutredningsmannens tilltänkta försäljning. Boutredningsmannen gjorde gällande att 

det rådde djup oenighet mellan dödsbodelägarna. De var inte överens om hur 

                                                           
110 SOU 1932:16 s. 206 
111 NJA II 1933 s. 263 och SOU 1932:16 s. 203 
112 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II. (29 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 13 § 1 st. 
113 Lind, G & Walin, G, a.a. (29 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 13 § 1 st 
114 Lind, G & Walin, G, a.a. (29 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 13 § 1 st 
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fastigheten skulle skiftas eller hur försäljningen skulle gå till. Vidare hade 

boutredningsmannen föreslagit att fastigheten skulle säljas inom delägarkretsen eller 

annars på fastighetsmarknaden varpå influgna medel skulle fördelas mellan 

delägarna. Enligt boutredningsmannen bestod oenigheten mellan dödsbodelägarna 

kring fastighetens värdering och det verkade inte möjligt att den av dödsbodelägarna 

som var intresserad av fastigheten skulle ha möjlighet att lösa ut de andra 

dödsbodelägarna. Slutligen gjorde boutredningsmannen gällande att rätten borde 

meddela försäljningstillstånd enbart på grund av det betingade dödläget mellan 

dödsbodelägarna     

 En av de två dödsbodelägare som ville köpa ut de andra dödsbodelägarna var 

villig att betala ett pris mellan 210-250 000 kronor. Vidare var det dessa två 

dödsbodelägare som tillsammans nyttjade fastigheten.   

 Högsta domstolen konstaterade att det rådde djup oenighet mellan 

dödsbodelägarna om värdet på fastigheten. Detta syns också vara anledningen till att 

en boutredningsman från första början förordnades åt dödsboet. Vidare hade 

boutredningsmannen fått medgivande från de tre andra dödsbodelägarna att sälja 

fastigheten till högst erbjudande. Högsta domstolen konstaterade att 

boutredningsmannen uppenbarligen och sannolikt och därmed på goda grunder 

utgått ifrån att ett arvskifte som innebar att ideella andelar i fastigheten som utläggs 

på delägarnas lotter inte skulle lösa motsättningarna mellan dödsbodelägarna. 

Sådana motsättningar, menade man, utgör i och för sig skäl för en försäljning. 

 Emellertid var det inte påkallat att sälja fastigheten för att betala förfallna skulder. 

I en sådan situation, menade Högsta domstolen, bör det för rättens tillstånd 

förutsätta att det finns underlag i form av pris och övriga försäljningsvillkor som 

boutredningsmannen tänkt sig eller möjligen redan uppnått i förhandlingar med en 

tilltänkt köpare. Högsta domstolen konstaterade sedan att boutredningsmannen 

endast angett att fastigheten skall säljas till högst erbjudande efter anbudsförfarande. 

Några avtalsförslag eller andra villkor under vilket försäljningen skulle ske fanns 

inte. Ett sådant underlag var för otillräckligt för att meddela försäljningstillstånd.

 Hur kan detta rättsfall förstås? Högsta domstolen är tydliga med att personliga 

motsättningar är ett tillräckligt skäl för att meddela försäljningstillstånd. Vad som 

däremot saknades var tydligare planer för hur detta skall gå till och under vilka 
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villkor en försäljning i sådana fall sker under. Boutredningsmannen hade således rätt 

grund för själva yrkandet. Boutredningsmannen yrkade att rätten skulle meddela 

försäljningstillstånd. Grunden för detta yrkande var personliga motsättningar i 

dödsboet. Även om den rättsliga grunden är helt i linje med lagstiftningen skapades 

ett prejudikat där det förutom själva grunden för yrkandet krävs underlag för själva 

försäljningen. Detta gäller då i huvudsak när en snabb försäljning av fastigheten inte är 

påkallad för att inbringa likvida medel för att betala förfallna skulder. 

 Det krävs som nämnt starka skäl för att rätten skall meddela försäljningstillstånd. 

Djup oenighet mellan dödsbodelägarna är ett sådant starkt skäl men vad Högsta 

domstolen krävde var ”någonting mer” utöver detta starka skäl. Samtidigt kan det 

bli så, att om boutredningsmannen enbart får sälja en fastighet för att det föreligger 

djup oenighet och rätten inte kräver att få se till vilka villkor försäljningen sker, kan 

boutredningsmannen exempelvis överlåta en fastighet till underpris. I detta avseende 

tycker jag att föredragande revisionssekreterare har en mycket bra poäng. 

Boutredningsmannen tolkade 19 kap. 13 § 1 st. ÄB på sådant sätt att det räcker att 

boutredningsmannen visar att det föreligger djup oenighet mellan dödsbodelägarna 

kopplade till fastigheten. Revisionssekreteraren menade att om lagrummet skulle 

tolkas på det sättet skulle rättens tillståndsprövning bli illusorisk: 

 

Bestämmelsen har enligt förarbetena införts för att understryka att en 

fastighetsförsäljning kan ha stor betydelse för dödsboet och att en överlåtelse 

därför inte bör ske utan starka skäl. Om Marcussons [egen anm. 

boutredningsmannen] tolkning av regeln vore riktig skulle tillståndsprövning 

en bli illusorisk.  

NJA 1983 s. 802 (s. 804) 
 

Även om djup oenighet är en tillräcklig grund för att rätten skall meddela 

försäljningstillstånd måste boutredningsmannen, för att tillståndsprövningen inte 

skall bli illusorisk, exempelvis uppvisa avtalsförslag eller andra försäljningsvillkor.

 Ur rättspolitisk synpunkt ställer jag mig frågan om Högsta domstolens 

resonemang jämte revisionssekreterarens är hållbart. Det är förvisso sant att 

tillståndsprövningen kan bli illusorisk om rätten exempelvis enbart skall beakta djup 

oenighet mellan dödsbodelägarna och i övrigt inte ställa kräva på försäljningsvillkor 

från boutredningsmannen. Emellertid torde en vindsvåning i Stockholms innerstad, 

bestående i en bostadsrätt, vara mer värd än ett enklare sommarhus i Uppland. 
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Frågan är därför om Högsta domstolen fortfarande behöver ha en sådan restriktiv 

inställning som Walin & Lind menar att de har.115 Även om förevarande lagrum inte 

ändras torde behovet av restriktivitet vara mindre för de fall det rör sig om 

fastigheter där det ideella värdet inte är så stort (till exempel om det inte rör en 

släktgård eller liknande).     

 Ytterliggare ett rättsfall av intresse är NJA 2009 s. 90. Omständigheterna var 

följande. Ett dödsbo hade avträtts till förvaltning av boutredningsman. I dödsboet 

fanns sju delägare varav fem lämnade samtycke till försäljning. De andra två 

dödsbodelägarna, varav en boende på fastigheten, gjorde gällande att fastigheten 

inte skulle säljas och att fastigheten skulle tillskiftas den dödsbodelägare som bodde 

på fastigheten och där den avlidnes bankmedel skulle skiftas ut på de övriga 

dödsbodelägarna     

 Enligt boutredningsmannen saknade den dödsbodelägare som bodde på 

fastigheten möjlighet att lösa ut övriga delägare eftersom han uppbar sjukpenning. 

Fastigheten skulle därför säljas på öppna marknaden genom mäklare. Priset var 

beräknat till ungefär 1 500 000 – 1 800 000 kronor. Vidare gjorde 

boutredningsmannen gällande att om försäljningstillstånd inte meddelades saknades 

möjlighet att avsluta uppdraget och upprätta arvskifte efter den avlidne.   

 Högsta domstolen anförde att avyttring av fast egendom intar en särställning och 

att denna särställning motiverar en begränsning i boutredningsmannens allmänna 

befogenhet. I detta avseende hänvisade Högsta domstolen till förarbetsuttalande 

som stipulerar att en fastighet är mer en tillhörighet för släkten än för den enskilda 

individen och att ett hem bör bevaras om betingelser för detta föreligger. För att 

genomdriva en tvångsmässig försäljning mot en delägares samtycke krävs därför 

starka skäl anförde Högsta domstolen.116   

 Högsta domstolen lyfte också upp det tidigare behandlade avgörande NJA 1983 

s. 802. Där uttalades att om en snabb försäljning inte är påkallad för att skapa likvida 

medel till avveckling av förfallna skulder, bör rättens tillstånd endast meddelas om 

det finns underlag i form av uppgifter om pris och övriga försäljningsvillkor.  

 I förevarande rättsfall förelåg inte en sådan situation. Dödsboet saknade helt 

                                                           
115 Lind, G & Walin, G, a.a. (29 mars 2015, Zeteo), kommentaren till 19 kap. 13 § 1 st 
116  NJA 2009 s. 90 (s. 92) med hänvisning till NJA II 1933 s. 263. Se även SOU 1932:16 s. 203. 



Särskild dödsboförvaltning 

Om boutrednings- och skiftesmän 

  
     41 

 
  

skulder och någon snabb försäljning för att tillskansa sig likvida medel förelåg inte 

heller. Å ena sidan anför Högsta domstolen att 1933 års lagförarbeten (NJA II 1933 

s. 263) om kravet på starka skäl förvisso har minskat i betydelse och att detta talar 

för en mindre restriktiv tillämpning av bestämmelsen om rättens tillstånd. Rättens 

tillstånd kan då istället förenas med villkor. Å andra sidan, menar Högsta domstolen, 

kan boutredningsmannen i stället för att avyttra fastigheten, i skiftet, lägga ut ideella 

andelar på delägarnas lotter. Denna ordning är ägnad att möjliggöra en snabb 

avveckling av dödsboet och är väl förenlig med 23 kap. 3 § ÄB som stipulerar att 

envar delägare vid arvskiftet äger rätt att njuta lott i varje slag av egendom. Om det 

efter skiftet fortfarande finns motsättningar mellan dödsbodelägarna kan istället en 

offentlig auktion i enlighet med samäganderättslagen aktualiseras. Med hänsyn till 

vad som nu anförts ansåg Högsta domstolen att boutredningsmannens underlag inte 

bör godtas som tillräckligt underlag för ett beslut om försäljningstillstånd.  

 Hur kan detta rättsfall förstås? Det är tydligt att Högsta domstolen anser att 

förarbetsuttalanden om att det krävs starka skäl att avyttra fast egendom mot en 

delägares vilja har minskat i betydelse. Lagrummet som var uppe till prövning är 19 

kap. 13 § ÄB. Av lagrummet följer att en boutredningsman endast får sälja fast 

egendom med samtliga delägares skriftliga samtycke, eller som i detta fall, med 

rättens tillstånd. Förarbetsuttalanden till paragrafen stipulerar dock att det krävs 

starka skäl för att meddela ett sådant tillstånd. Viktigt att notera är att förevarande 

paragraf är en del av boutredningsmannens förvaltningsåtgärder och har således 

ingenting med själva arvskiftet att göra. Högsta domstolen tycks istället föredra att 

problem av förevarande slag som föranlett tvisten i rättsfallet skall lösas genom 

arvskiftet. Istället för att meddela försäljningstillstånd menade man att 

”boutredningsmannen i stället för att överlåta fastigheten kan genomföra ett skifte 

på så sätt att ideella andelar i fastigheten läggs ut på de olika delägarnas lotter (…). 

En sådan ordning är ägnad att möjliggöra en snabb avveckling av dödsboet och är 

väl förenlig med huvudregeln i 23 kap. 3 § ÄB att envar delägare vid arvskiftet [egen 

kursivering] äger njuta lott i varje slag av egendom”.117  

 Vad kan man säga om båda rättsfallen? Det är klart att Högsta domstolen valt 

en restriktiv tillämpning av 19 kap. 13 § ÄB med avseende på när rätten kan och bör 

                                                           
117 NJA 2009 s. 90 (s. 93). 
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lämna ett försäljningstillstånd till boutredningsmannen. Prejudikatet i NJA 1983 s. 

802 är tydligt: Om en snabb försäljning inte är påkallad för att tillskansa dödsboet 

likvida medel för att avveckla den avlidnes gäldsförbindelser bör det för rättens 

tillstånd krävas underlag från boutredningsmannen i form av pris och övriga 

försäljningsvillkor. Det räcker således inte att boutredningsmannen enbart gör 

gällande att denne vill sälja en fastighet eller en tomträtt som tillhör dödsboet. I 

rättsfallet NJA 2009 s. 90 konstaterade Högsta domstolen att det underlag som 

angivits inte kan godtas som tillräckligt underlag för ett försäljningsbeslut; detta trots 

att boutredningsmannen i förevarande rättsfall presenterat ett eventuellt 

försäljningspris. Även om Högsta domstolen menar att problemet borde lösas 

genom arvskiftesregler konstateras att underlaget inte är tillräckligt.  

 Frågan som uppstår är därför vilket mer underlag krävs för att rätten skall kunna 

meddela försäljningstillstånd? Även om Högsta domstolen i NJA 2009 s. 90 menar 

att problemet kan lösas inom arvsskiftesreglerna är det ändå så att det är underlaget i 

och för sig som inte är tillräckligt. Samtidigt är det klart att enbart en prisuppgift inte 

är ett tillräckligt underlag. Kanske är det så att boutredningsmannen måste kunna 

presentera ett pris samt en köpare jämte försäljningsvillkor för att rätten skall kunna 

meddela försäljningstillstånd?     

 Vidare är det intressant att Högsta domstolen i NJA 1983 s. 802 konstaterar att 

djup oenighet inte skulle lösa problemet genom att fastigheten i detta rättsfall skulle 

delas upp mellan dödsbodelägarna. I NJA 2009 s. 90 syns man tycka att detta är att 

föredra. Klart är dock att boutredningsmannen inte kan få rättens tillstånd 

endast genom att göra gällande meningsmotsättningar mellan dödsbodelägarna och 

därför vill sälja fastigheten. Det räcker inte heller med ett tilltänkt pris för själva 

fastigheten. Någonting mer måste således till för att domstol skall hörsamma 

boutredningsmannens önskemål.  

 

4 Skiftesmannaförordnande 

4.1  Allmänt om lagstiftningen på området  

I detta kapitel skall jag behandla skiftesmannaförordnandet. Inledningsvis skall det 

sägas att skiftesmannen och boutredningsmannen skiljer sig åt på ett avsevärt sätt. 
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För det första är en boutredningsman utan särskilt förordnande också skiftesman.118 

Däremot är inte en skiftesman utan särskilt förordnande boutredningsman. Enligt 

23 kap. 5 § 1 st. 1p. ÄB skall rätten på dödsbodelägares begäran utse en skiftesman. 

Vidare föreskrivs i 23 kap. 5 § 1 st. 2p. ÄB att 17 kap. 1-4 och 6-9 § § 

äktenskapsbalken (nedan ÄktB) om bodelning, bodelningsförrättare och make skall 

gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet.  

 Som nämnt i tidigare avsnitt är det boutredningsmannen som skall göra 

boutredningen och vidta erforderliga förvaltningsåtgärder för att utreda boet. 

Skiftesmannen har dock inte någon förvaltningsbehörighet med avseende på själva 

boutredningen.119 Dennes roll är att ena dödsbodelägarna om ett arvskifte.120  

 Innan jag närmare behandlar skiftesmannen och dennes uppgift skall det noteras 

något om vem som kan begära skiftesman och vem som då skall utses. Precis som 

anförts i kapitlet om boutredningsmän är dödsbodelägarna en grupp som kan begära 

att en skiftesman förordnas av rätten. Enligt 23 kap. 5 § ÄB skall rätten på 

dödsbodelägares begäran utse en skiftesman. När det gäller boutredningsmän finns 

det betydligt fler personer som kan yrka att dödsboet avträds till förvaltning av 

boutredningsman. Vad gäller boutredningsmannanainstitutet kan såväl borgenärer 

och legatarier lämna in ett sådant yrkande. En sådan motsvarighet saknas för 

skiftesmannainstitutet.      

 Om vi jämför 19e kapitlet i ärvdabalken om boutredningsmän och 23e kapitlet i 

ärvdabalken om arvskifte är det flera saker som är iögonfallande. För det första kan 

man notera kapitelrubriken. 19e kapitlet i ärvdabalken handlar uteslutande om 

boutredningsmän och testamentsexekutorer. 23e kapitlet i ärvdabalken handlar om 

arvskiftet i stort men också om skiftesmän. Det som avviker vad gäller den 

lagstiftade behörigheten och befogenheten mellan en boutredningsman och en 

skiftesman är att skiftesmannens behörighet- och befogenhetsreglering inte återfinns 

direkt i ÄB utan 23 kap. 5 § ÄB hänvisar till äktenskapsbalken. 

 Frågan man då kan ställa sig är vem som skall utses till skiftesman. Om dödsboet 

stått under förvaltning av boutredningsman är boutredningsmannen utan särskilt 

förordnande också skiftesman, vilket framgår av 23 kap. 5 § ÄB med hänvisning till 

                                                           
118 Brattström, M & Singer, A, Rätt arv, s. 187. 
119 Saldeen, Å, Arvsrätt, s. 156 – Se vidare under avsnitt 4.3.5, s. 45.  
120 A.a., s. 187. Angående arvskiftets innebörd – se avsnitt 4.2, s. 44. 
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17 kap. 1 § 2 st. ÄktB. Vidare gäller att en testamentsexekutor utan särskilt 

förordnande är skiftesman, vilket framgår av 23 kap. 5 § 2 st. ÄB. Detta gäller dock 

inte om testamentsexekutorn är delägare i boet.    

 Enligt min uppfattning är det mer skrivit om vem som kan utses till 

boutredningsman än vem som kan utses till skiftesman. Reglerna i 

äktenskapsbalken, som är tillämpliga på situationen, föreskriver att en skiftesman 

endast får utses om den tillfrågade samtycker härom. Det finns således ingen 

motsvarig bestämmelse som det finns för boutredningsmän. Som jag behandlat 

under kapitlet om boutredningsmannaförordnandet är reglerna där mer detaljerade. 

Det finns utskrivit i lagtext att en delägare kan förordnas till boutredningsman och 

förarbetena har också utvecklat detta tydligt. Det finns också praxis på området. 

Enligt Walin & Lind är det dock självklart att en skiftesman skall vara lämplig och 

väl skickad för uppgiften. De anför också att en delägare kan förordnas till 

skiftesman och att inga hinder möter att en juridisk person utses.121 Men vad som är 

iögonfallande är att inte ens boutredningslagen (som upptogs rakt av i samband med 

ärvdabalkens tillkomst) innehöll några explicita regler om vem som bör förordnas 

till skiftesman. Det upptogs exempelvis i 2 kap. 3 § i 1933 års boutredningslag att 

kravet på en boutredningsman är att denne kan utföra uppdraget med en sån insikt 

och beskaffenhet som boet kräver. Detta krav gäller även idag och finns kvar i 19 

kap. 3 § ÄB. Men en motsvarande reglering finns inte för skiftesmän. 

Lagberedningen anförde att det för boutredningsmannen finns föreskrift om vissa 

”positiva kvalifikationer”. Däremot ansåg Lagberedningen att det för 

skiftesmannainstitutet inte behövs en annan kvalifikationsgrund än att denne skall 

vara lämplig för sitt uppdrag; detta eftersom en skiftesman kunde entledigas från sitt 

uppdrag om denne inte ansågs lämplig. 122 Lagberedningen anförde härom 

I vad rör boutredningsman har däremot i 2 kap. 3 § upptagits en 

föreskrift angående de positiva kvalifikationer, som av honom böra 

fordras, en föreskrift som betingas av de vitt skiftande förhållanden, 

vartill hänsyn måste tagas vid boutredningsmannaförvaltning. I här 

förevarande fall åter, där det gäller att biträda delägarna vid delningen 

av ett bo, som är fullt utrett för skifte, finnes näppeligen behov av annan 

kvalifikationsgrund än att skiftesmannen skall vara lämplig för sitt 

uppdrag. Detta lärer emellertid ej behöva uttryckligen stadgas och 

framgår för övrigt indirekt av bestämmelsen i 6 §, att skiftesman, som ej 

                                                           
121 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken, (27 april 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 4 § ÄktB. 
122 SOU 1932:16 s. 525-526. 
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är lämplig, skall entledigas av rätten.  
SOU 1932:16 s. 525 

 

4.2 Arvskiftet 

I detta avsnitt skall jag behandla arvskiftets rättsliga natur. Enligt svensk rätt utfaller 

arvet på arvingarna i det ögonblick arvlåtaren dör.123 Även om arvet faller direkt 

genom arvlåtarens död äger inte dödsbodelägarna någon rätt till särskilda 

förmögenhetsobjekt. Genom dödsfallet får dödsbodelägaren en konkret rätt till arv, 

men denna rätt är, till dess att egendomen skiftas, endast en rätt till en andel i en 

obestämd förmögenhetsmassa.124 Andelen i denna obestämda förmögenhetsmassa 

kommer så småningom att brytas ut genom en särskild förrättning – arvskiftet.125. 

Först när arvskiftet är klart och undertecknat enligt 23 kap. 4 § ÄB äger arvingen 

fritt att förfoga över den egendom som tillagts denne i arvskiftet. Det är alltså först 

vid själva arvskifte det sker en faktisk succession beträffande de egendomsobjekt 

som utgör kvarlåtenskapen.126  Walin & Lind uttrycker att en överenskommelse som 

stannar vid ett fastställande av arvslotternas storlek, utan någon konkret lottläggning 

enligt 23 kap. 3 § ÄB, inte anses utgör ett laga arvskifte utan blott ett avtal om 

blivande skifte.127    

 Arvskiftet är alltså ett avtal mellan dödsbodelägana. Normalt upprättas arvskiftet 

av dödsbodelägarna, vilket föreskrivs i 23 kap. 1 § ÄB. Över arvskiftet skall det 

upprättas en handling som då skrivs under av dödsbodelägarna enligt 23 kap. 4 § 

ÄB. Brattström & Singer beskriver arvskiftet som  

(…) en överenskommelse mellan dödsbodelägarna – arvingar och 
universella testamentstagare – om hur kvarlåtenskapen skall fördelas. 
(…) Det är genom skiftesavtalet som dödsbodelägarnas andel i 
dödsboet omvandlas till en konkret rätt till enskilda egendomsobjekt. 
Skifteshandlingen utgör bevis på äganderätten och vid förvärv av 
exempelvis fast egendom är det skifteshandlingen som är 
förvärvshandling.   
Brattström, M & Singer, A, Rätt arv, s. 186 

 

 

 

                                                           
123 Brattström, M & Singer, A, Rätt arv., s. 40 & Ekeberg, B, Guldberg, H, Bergendal, R, Den nya lagen om 
boutredning och arvskifte, s. 372 
124 Brattström, M & Singer, A, a.a., s. 40 
125 A.a., s. 40 & Ekeberg, B, Guldberg, H, Bergendal, R, a.a., s. 372 
126 Saldeen, Å, Arvsrätt, s. 155. 
127 Lind, G & Walin, G, a.a., (4 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
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4.3 Skiftesmannens behörighet 

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur kvarlåtenskapen skall 

fördelas kan varje dödsbodelägare vända sig till tingsrätten som, enligt 23 kap. 5 § 

ÄB, förordnar en skiftesman.  

 Tidigare reglerades skiftesmannens behörighet i 23 kap. 5-9 §§. Dessa regler var 

också tillämpliga för bodelningsförrättare, men efter 1987 års reform inom 

successions- och äktenskapsrätten gäller det omvända. Enligt 23 kap. 5 § ÄB gäller, i 

fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet, 17 kap. 1-4 och 6-9 §§ ÄktB om 

bodelning, bodelningsförrättare och make. Som nämnts tidigare är en 

boutredningsman utan särskilt förordnande också skiftesman. Detta följer rent 

logiskt eftersom det i 17 kap. 1 § 2 st. ÄktB föreskrivs att om boet efter ena makens 

död och dödsboet ställs under förvaltning av boutredningsman, så är 

boutredningsmannen utan särskilt förordnande också bodelningsförrättare. 

Eftersom 23 kap. 5 § ÄB föreskriver att det som gäller för bodelningsförrättare 

också gäller för skiftesmän blir det en logisk följd att en boutredningsman utan 

särskilt förordnande också är skiftesman.    

 Vad som är av större intresse är vilken behörighet en skiftesman besitter. Av 

lagtexten följer att skiftesmannen har samma behörighet som bodelningsförrättaren. 

Skiftesmannens första uppdrag är att försöka få dödsbodelägarna att enas kring ett 

skifte.128 Om dödsbodelägarna inte kan enas skall skiftesmannen upprätta ett så 

kallat tvångsskifte, vilket följer av 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB. Viktigt att notera är att 

dödsbodelägarna kan enas om bodelning och arvskifte även om en skiftesman 

utsetts. Då har skiftesmannen ingen möjlighet att ingripa.129  

 Det är alltså 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB som behandlar bodelningsförrättaren och 

skiftesmannens behörighet. I propositionen till dagens ärvdabalk hänvisade 

departementschefen till de Familjelagskunniga (SOU 1981:85) där det rådde delade 

meningar om vilka befogenheter en skiftesman har när det gäller att pröva sådana 

frågor som är prejudiciella i förhållande till själva delningen.130 Familjelagskunniga 

anförde att den befogenhet som tillkom skiftesmän enligt 23 kap. 8 § 2 st. ÄB 

                                                           
128 Prop. 1986/87:1 s. 223 och Brattström, M & Singer, A, Rätt arv, s. 187 
129 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II, (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § ÄktB. 
130 A. prop. S. 223 
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tillämpades på olika sätt i det praktiska rättslivet.131 En del skiftesmän var inte alls 

intresserade av att pröva frågor som kunde betecknas som ”prejudiciella i 

förhållande till själva fördelningen” medan andra skiftesmän gjorde en sådan 

prövning.132 I detta avseende hänvisade Familjelagskunniga till 

Familjerättskommittén (SOU 1964:35). Familjerättskommittén anförde, angående 

skiftesmannens behörighet, att förarbetet till boutredningslagen inte innehåller några 

närmare upplysningar i behörighetsfrågan.133 Däremot fördes en, enligt mitt tycke, 

insiktsfull diskussion om skiftesmannens behörighet. Familjerättskommittén 

utgångspunkt var att skiftesmannens beslut skulle ersätta dödsbodelägarnas 

överenskommelse.134 Skiftesmannen är dock förhindrad att avgöra frågor där någon 

utomstående är part. Kommittén lyfte fram rättsfallet NJA 1937 s. 521. I detta 

rättsfall förelåg en tvist mellan dödsboet å ena sidan och en dödsbodelägare och 

hans hustru. Tvisten rörde giltigheten av en gåva. Den avlidne hade under sin livstid 

gett bort allt lösöre inklusive en fastighet till sin son (dödsbodelägaren) och hans 

hustru. En annan dödsbodelägare krävde därefter skiftesman med anledning av 

gåvan, men då det fanns en tredje part ansågs skiftemannen inte behörig att avgöra 

denna tvistefråga.     

 Även om en skiftesman inte får avgöra en fråga där det finns en tredje part var 

kommittén tydligt med att det inte föreligger något hinder för skiftesmannen att 

prejudiciellt bedöma huruvida viss egendom tillhör dödsboet eller inte och med 

anledning av denna bedömning verkställa skiftet.135    

 Det är naturligt att en skiftesman inte med bindande verkan kan besluta i frågor 

som berör tredje man. Ett tvångsskifte kan klandras enligt 17 kap. 8 § ÄktB. 

Eftersom det enbart är dödsbodelägare som kan klandra tvångsskiftet är det också 

naturligt att den som inte kan klandra, dvs. tredje part, inte heller kan bli föremål för 

tvångsskifte. Detta är också en aspekt som familjerättskommittén framlade.136 

 En avslutande anmärkning av vad som framfördes av Familjerättskommittén var 

att det inte var kommitténs åsikt att skiftesmannen skall pröva alla prejudiciella 
                                                           
131 Enligt detta lagrum, som numera är upphävt, gällde att skiftesmannen själv skulle bestämma över 
delningen om delägarna inte kom överens. 
132 SOU 1981:85 s. 416.  
133 SOU 1964:35 s. 429. 
134 A.a., s. 430. 
135 A.a. s. 430. 
136 A.a., s. 430. 
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frågor. En tvist kan vara så kvalificerad eller kräva för mycket utredning att 

skiftesmannen bör hänvisa dödsbodelägarna till domstol.137  

 Frågan man kan ställa sig är vad för typ av prejudiciella frågor som en skiftesman 

kan ställas inför. Enligt Walin & Lind har skiftesmannen behörighet att bestämma 

om arv- och testamentslotternas storlek och lottläggningen vid arvskiftet. Det 

ankommer också på skiftesmannen att avgöra vem ett visst egendomsobjekt tillhör, 

vilket är av vikt om den avlidne var gift.138 Detta är givetvis en viktig prejudiciell 

fråga eftersom efterlevande make kan begära ”12-2” (12 kap. 2 § ÄktB) och 

därigenom kräva att behålla sitt giftorättsgods. Vidare kan skiftesmannen behöva ta 

ställning till dold samäganderätt.    

 Utöver detta finns det en rad andra frågor som kan uppstå som är mer kopplade 

till själva bodelningen men som inte skall behandlas i denna uppsats. Värt att notera 

är att boutredningsmannen utan särskilt förordnande, förutom att vara skiftesman, 

också är bodelningsförrättare. Detta framgår av 17 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

Skiftesmannen kan dock behöva ta ställning till en rad andra prejudiciella frågor. 

Exempel härom är bedömning om förskott på arv, vederlag, förkovran och 

kränkning av laglott.139 Walin & Lind menar dock att det av rena lämplighetsskäl kan 

förhålla sig så att skiftesmannen bör hänvisa dödsbodelägarna till rättegång.140 Vilka 

dessa lämplighetsskäl är framgår inte men som familjerättskommittén anförde kan 

vissa prejudiciella frågor vara så kvalificerade och kräva sådan utredning att tvisten 

bör lösas medelst domstol och de möjligheter som där står till buds.141 Vad som 

däremot är något motsägelsefullt hos Walin & Lind är att de något senare i sin 

ärvdabalkskommentar till 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB menar att en skiftesman inte kan 

skjuta ifrån sig avgörandet av en prejudiciell fråga, om inte rättegång pågår. Om en 

dödsbodelägare, menar de, vill att skiftesmannen skall ta ställning till en prejudiciell 

fråga kan skiftesmannen ”(…) inte dra sig undan”. 142   

 

                                                           
137 SOU 1964:35 s. 430. 
138 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II, (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § 2 st. ÄktB. 
139 Vederlag enligt 3 kap. 3 § ÄB kan bli föremål för tvist där skiftesmannen inte har behörighet om gåvan 
exempelvis getts till tredje man. Är det emellertid en gåva till en dödsbodelägare är skiftesmannen behörig.  
140 Lind, G & Walin, G, a.a., (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § 2 st. ÄktB. 
141 SOU 1964:35 s. 430 & Lind, G & Walin, G, a.a., (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § 2 st. 
ÄktB. 
142 Lind, G & Walin, G, a.a., (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § 2 st. ÄktB. 
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4.3.1 Process- och rättskraftsfrågor 

I detta avsnitt skall jag behandla hur och på vilket sätt en skiftesman skall handlägga 

de prejudiciella frågor som denne kan ställas inför. Jag kommer också ta upp 

arvskiftets betydelse ur rättsverkningssynpunkt Huvudregeln är att processen hon 

skiftesmannen skall vara enkel och summarisk. Skiftesmannen har lov att formlöst 

inhämta de uppgifter som behövs för att avgöra saken. Det får även ankomma på 

makarna att själva ombesörja tillräcklig utredning för sakens avgörande. 143 Enligt 

Walin & Lind är det viktigt att makarna då preciserar sina yrkanden och anför 

grunder för sitt yrkande.144 Det var tydligt i samband med införande av 

äktenskapsbalken att skiftesmannens prövning skulle få en mer judiciell karaktär. 

Departementschefen menade att skiftesmannens befogenhet att pröva prejudiciella 

frågor är densamma som för domstolarna. 145   

 Vad gäller rättskraften av ett arvskifte är det enbart dödsbodelägarna som blir 

bundna av detta. Således påverkas inte arvskiftets rättskraft utomståendes möjlighet 

att göra sin rätt gällande.146 Arvskiftet binder däremot inte med rättskraftsverkan 

efterarvingar. Detta har sin naturliga förklaring i att efterarvingar helt enkelt inte är 

dödsbodelägare och således är ett betrakta som utomstående part. En bärande 

princip inom avtalsrätten är att tredjemansavtal inte är bindande. Normalt sett är 

arvskiftet ett avtal mellan olika dödsbodelägare. Man kan då säga att ett arvskifte är 

ett tvångsavtal som blir bindande mellan dödsbodelägarna om arvskiftet inte 

klandras. Enligt min åsikt är det sådana tankar som gör sig gällande i propositionen. 

 Om jag skall säga något om själva formen för processen hos skiftesmannen så 

kan det vara problematiskt att den är summarisk och enkel. Skiftesmannen har en 

vidgående behörighet att avgöra hur skiftet skall se ut. Skiftesmannen kan helt enkelt 

besluta om tvångsskifte. Det är viktigt att det finns tydliga processuella regler för en 

skiftesman. I det praktiska rättslivet är vanligen skiftesmannen en jurist eller 

advokat. En skiftesman torde vanligen i en sådan situation be dödsbodelägarna att 

skaffa ombud. Om skiftesmannen inte är en välvillig person kan han exempelvis 

göra gällande att yrkanden skall inkomma till denne inom en allt för snäv tid. Det 

                                                           
143 Prop. 1986/87:1 s. 225. 
144 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken del II, (3 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 17 kap 6 § 2 st. ÄktB. 
145 Prop. 1986/87: 1 s. 225. 
146 A. prop., s. 225. 
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saknas också jävsregler och även om en skiftesman skall vara objektiv undrar i alla 

fall jag hur pass mycket en skiftesman, jämfört med en domare i domstol, kan hjälpa 

en part i den materiella processledningen.   

 

4.4 Lottläggning vid arvskifte – 23 kap. 3 § ÄB 

 

Jag skall nu behandla själva lottläggningen som en skiftesman skall genomföra. 

Enligt 23 kap. 3 § 1 st. ÄB äger vid skiftet delägare njuta lott i varje slag av 

egendom. Det som lämpligen inte kan delas eller skiljas skall såvitt möjligt läggas på 

en lott. En fordran som en delägare har skall tillskiftas denne så långt dennes lott 

förslår.  Det ankommer på skiftesmannen att göra denna lottläggning. Som nämnt 

tidigare skall skiftesmannen först och främst försöka ena dödsbodelägarna om ett 

skifte. Om det inte går blir det ett tvångsskifte enligt 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB. 

 Utgångspunkten för en skiftesman vid tvångsskifte är enligt 23 kap. 3 § ÄB att 

varje delägare skall njuta lott i varje slag av egendom. Detta gäller också vid ett 

tvångsskifte. Frågor som uppkommer med anledning av detta är hur långt denna 

huvudregel sträcker sig. En konstsamling förlorar kanske sitt värde om den delas 

upp på olika lotter och en samägd fastighet efter skiftet kan möjligen förlora delar av 

sitt marknadsvärde. Denna problematik kan lösas genom att det som lämpligen inte 

kan delas eller skiljas skall såvitt möjlig läggas på en lott. 

 Redan i 1933 års boutredningslag föreskrevs att delägare vid skiftet skall njuta lott 

i varje slag av egendom och att egendom som inte lämpligen kan styckas eller skiljas 

skall såvitt möjligt läggas å en lott, vilket framgick av 6 kap. 3 § boutredningslagen. 

Viktigt att notera är att kvarlåtenskapen som fanns vid dödsdagen och som därmed 

är grund för bouppteckningen kan ha förändrats fram till skiftesdagen. I det 

praktiska rättslivet talas det ofta om bouppteckning- och skiftesvärde. Efter 

arvlåtaren finns vanligen skulder som skall betalas varför bouppteckningsvärdet av 

olika anledningar inte alltid ger en rättvis bild av vad som skall skiftas ut. Dödsboet 

har kanske också sålt arvlåtarens bostad så att medel inkommit efter det att 

bouppteckningen upprättats och att dödsboet därefter skall reavinstbeskattas. 

 Syftet med regleringen i 23 kap. 3 § ÄB är att varje dödsbodelägares önskemål 
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och intresse skall tillgodoses i möjligaste mån.147 Enligt detta lagrum har varje 

dödsbodelägare rätt till varje slag av egendom. Tanken bakom detta är att varje 

dödsbodelägare har rätt till en del av lös egendom, en del av eventuella värdepapper 

och en del i kontanter. Lämplighetsbedömningen skulle kunna sägas bestå av två 

delar. Det första är att det finns egendom som rent praktiskt inte kan delas mellan 

flera dödsbodelägare och det andra är att en delning skulle medföra en väsentlig 

värdeminskning.148 Walin & Lind lyfter upp ett exempel med en fullständig och 

värdefull servis i Meissenporslin. Eftersom uppdelning av servisen skulle medföra 

en väsentlig värdeminskning kan det antas att servisen istället skall läggas på en lott. 

Denna undantagsregel innebär inte att grundprincipen om att dödsbodelägarnas rätt 

till lott i varje slag av egendom uppges. Enligt Walin & Lind måste bedömningen av 

frågan huruvida viss egendom lämpligen kan delas eller skiljas bedömas på den 

grundval av vad som bäst svarar mot dödsbodelägarnas önskemål och intressen.149  

Skiftesmannen skall i sin lämplighetsbedömning inte bara ta hänsyn till 

beskaffenheten av ett visst egendomsobjekt utan också till förhållanden i boet i 

övrigt och till dödsbodelägarnas möjlighet att nyttja egendomen.150 Det innebär med 

andra ord att hitta ”lämpliga medelvägar mellan skilda intressen” enligt Walin & 

Lind.151       

 Man skulle kunna tänka sig ett dödsbo där det inte direkt finns några andra 

tillgångar än en hyresrätt och en servis i just Meissenporslin. Antag att en 

uppdelning av porslinet i princip skulle göra porslinet värdelöst. Hur bör 

skiftesmannen agera i detta fall? Om porslinet består av exempelvis tre stycken 

tallrikar och dödsboet består av tre stycken dödsbodelägare kan skiftesmannen skifta 

egendomen så att varje delägare får en tallrik var med äganderätt. Men 

skiftesmannen kan också låta bli att dela upp servisen och ge samtliga delägare 

samäganderätt i hela servisen. Detta torde ligga i linje med vad 23 kap. 3 § ÄB 

föreskriver om att varje dödsbodelägare har rätt till lott i varje slag av egendom. 

Efter skiftet är samäganderättslagen tillämplig och där kan exempelvis en delägare 

kräva att hela servisen säljs på offentlig auktion.  
                                                           
147 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken, (13 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
148 SOU 1932:16 s. 502. 
149 Lind, G & Walin, G, a.a., (13 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
150 Lind, G & Walin, G, a.a., (13 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
151

 Lind, G & Walin, G, a.a., (13 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
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4.4.1 Lämplighetsbedömningen 

I det föregående avsnittet nämnde jag att 23 kap. 3 § ÄB stipulerar att varje arvinge har rätt 

att njuta lott i varje slag av egendom, vilket är huvudregeln i förevarande paragraf. 

Emellertid kan denna huvudregel frångås eftersom egendom som ej lämpligen kan skiljas 

eller delas såvitt möjligt skall läggas på en lott. I detta avsnitt skall jag närmare behandla 

förutsättningarna för när det inte anses lämpligt att skilja eller dela ett visst specifikt 

egendomsobjekt.     

 Ett rättsfall som ställer lämplighetsbedömningen på sin spets är NJA 1972 s. 214. 

Bakgrunden till tvisten var i huvudsak följande. En fabrikör hade avlidit och efterlämnade 

såsom dödsbodelägare sin son och en systerson. Boet avträddes till boutredningsman som 

sedermera förrättade arvskifte med innebörden att de båda fick hälften var av aktierna i det 

bolag som fabrikören hade drivit under sin livstid.    

  I bolaget fanns det totalt 1.600 aktier. Svarande ägde sedan tidigare 700 aktier. Vid 

arvskiftet tillskiftades kärande och svarande de 900 aktier som fabrikören hade ägt under 

sin livstid, så att de båda fick 450 aktier var. Om skiftet skulle bestå så innebar detta att 

svarande skulle ha totalt 1150 aktier och kärande 450 aktier.   

 Kärande klandrade arvskiftet och anförde att svaranade borde ha tillskiftats samtliga 900 

aktier i fabrikörens dödsbo, eller om det inte kunde ske, att de båda skulle få hälften av 

varje aktie. Kärande gjorde gällande att skiftet innebar en icke rättvis fördelning av boets 

egendom mellan dödsbodelägarna och att en splittring av dödsboets aktiemajoritetspost 

innebar en värdeförstöring.     

 Högsta domstolen konstaterade att varje delägare som grundprincip äger rätt att njuta 

lott i varje slag av egendom. Detta ger uttryck för principen om att varje dödsbodelägares 

önskemål och intresse i möjligaste mån skall tillgodoses. Vidare konstaterade Högsta 

domstolen att denna huvudregel har ett undantag: Vad som inte lämpligen kan delas eller 

skiljas skall såvitt möjligt läggas på en lott. Detta innebär inte att grundprincipen om att 

tillgodose varje dödsbodelägares önskemål och intressen uppges.   

 Vad gäller lämplighetsbedömningen anförde Högsta domstolen att ett steg i denna 

bedömning är att ta hänsyn till vad som bäst svarar mot de olika dödsbodelägarnas 

önskemål och intressen. Skiftesmannen skall ta hänsyn till inte bara beskaffenheten hos den 

egendom som skall skiftas utan även förhållanden i övrigt i dödsboet och till 

dödsbodelägarnas möjlighet att nyttja egendomen.   

 Denna ordning medför att skiftesmannen ställs inför ömtåliga avvägningsfrågor. 
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Skiftesmannen uppgift i denna del är att finna medelvägar mellan skilda intressen. Det är 

också svårt att avgöra om den ena lösningen är riktigare än den andra. Däremot är det klart 

att en majoritetspost i ett fåmansbolag har ett särskilt värde när det gäller inflytande och 

bestämmande i bolaget. Om ett sådant värde finns är det av betydelse för dödsbodelägarna 

att egendomen som har ett sådant värde skiftas så att detta värde inte går förlorat genom 

uppdelning av egendomen, utan att detta värde tillkommer samtliga dödsbodelägare. 

Högsta domstolen konstaterade att enighet inte nåtts mellan delägarna och att 

skiftesmannen skiftat enligt huvudregeln i 23 kap. 3 § ÄB. Anledning att underkänna skiftet 

fanns inte eftersom det inte visats att skiftesmannens fördelning lett till en värdeförstöring 

för dödsboet eller missgynnat någon av delägarna.    

 Hur kan detta rättsfall förstås? Inledningsvis vill jag säga att huvudregeln om att 

dödsbodelägare skall njuta lott i varje slag av egendom är en huvudregel som tillämpas 

restriktivt. Förvisso konstaterar Högsta domstolen att det inte var visat att skiftesmannens 

fördelning kommit att orsaka eller skulle kunna orsaka en värdeförstöring för dödsboet. 

Således kan man möjligen tala om en bristfällig processföring i denna del.  

 Rättsfallet ger dock riktlinjer för hur lämplighetsbedömningen skall se ut. Jag skulle 

beskriva denna bedömning på följande sätt: Det är lämpligt att frångå huvudregeln (att 

varje delägare har rätt till lott i varje slag av egendom) om lösningen på skiftesproblemet 

medför att detta bäst svarar mot delägarnas önskemål och intressen samt att man ser till 

förhållandena i övrigt i dödsboet och delägarnas möjlighet att nyttja egendomen. I 

rättsfallet var dessutom två justitieråd skiljaktiga. Även de gör gällande att huruvida viss 

egendom lämpligen kan delas eller skiljas bör ske på grundval av vad som bäst svarar mot 

de olika dödsbodelägarnas önskemål och intresse. Skiftesmannen skall utöver detta ta 

hänsyn till inte bara egendomens beskaffenhet utan också till förhållandena i övrigt i 

dödsboet och de olika dödsbodelägarnas möjlighet att utnyttja egendomen. Man kan alltså 

tala om att lämplighetsbedömningen har tre olika rekvisit: 

1. Dödsbodelägarnas intressen och önskemål 

2. Egendomens beskaffenhet och förhållanden i övrigt i dödsboet 

3. Möjligheten att utnyttja egendomen.  

Frågan är hur dessa rekvisit skall förstås. Om det är frågan om ett tvångsskifte är tydligt att 

skiftesmannen inte skall fungera som en ”bulldozer” gentemot dödsbodelägarna, utan skall 

(trots att det är ett tvångsskifte) tillgodose dödsbodelägarnas intressen och önskemål. 

Högsta domstolen betonar i rättsfallet att skiftesmannen ställs inför svåra 

avvägningsproblem och det gäller för skiftesmannen att hitta medelvägar mellan skilda 
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intressen. Om två dödsbodelägare tvistar om ett specifikt egendomsobjekt torde det därför 

ankomma på skiftesmannen att urskilja vad denna tvist bottnar i, för att på så sätt 

identifiera deras intressen: Handlar det om pengar eller om ett ideellt värde som det tvista 

objektet har? Om det är ett ekonomiskt intresse bakom själva tvisten torde problemet 

vanligen kunna lösas så att en dödsbodelägare erhåller själva föremålet och den andre 

erhåller kontanta medel.152     

 Något svårare är situationen när det gäller egendom med affektionsvärde. Det kan 

exempelvis röra sig om familjeporträtt, fotoalbum, brev, smycken eller andra 

familjeklenoder. I ett arvskifte kan dessa föremål givetvis vålla tvist eftersom 

affektionsvärdet enbart är knutet till personens känslor.    

 Frågan är hur en skiftesman vid tvångsskifte skall förhålla sig till de tre rekvisit som 

ingår i lämplighetsbedömningen och som utbildades i NJA 1972 s. 214 när det gäller just 

egendomsobjekt med affektionsvärde. Ett fotoalbum med familjefoto kan ha ett lika stort 

intresse hos samtliga dödsbodelägare. Kanske är det också så att detta är det enda som 

dödsbodelägarna tvistar om varför det kanske inte går att skifta ut andra föremål med 

affektionsvärde för att skapa en rättvis fördelning och därigenom tillgodose samtliga 

dödsbodelägares önskemål och intressen.  I förarbetena till 1933 års boutredningslag 

menade Lagberedningen att föremål med affektionsvärde bör tillskiftas den eller de 

dödsbodelägare som står närmast egendomen.153 

 

4.4.2 Lottläggning i praktiken 

I det föregående avsnittet behandlade jag skiftesmannens lämplighetsbedömning som 

denne behöver göra om ett egendomsobjekt inte lämpligen kan skiljas eller delas på flera 

dödsbodelägare. Som nämnts tidigare ankommer det på skiftesmannen att försöka få 

dödsbodelägarna att enas kring ett skifte. I praktiken används i huvudsak två typer av 

förfarandesätt i denna del: Lottdragning eller auktion mellan delägarna. I detta avsnitt skall 

jag närmare behandla dessa två möjligheter. 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Detta förutsätter att det finns kontanta medel i dödsboet. Huruvida skiftesmannen har rätt att bestämma 
skifteslikvid återkommer jag till.  
153 SOU 1932:16 s. 504. 
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4.4.2.1 Lottdragning 

Lottdragningsprincipen har gamla anor i svensk rätt vad gäller arvskiftesdelen. Att dra lott 

om viss egendom omtalas redan i 1734 års förarbeten.154 Idag förutsätter dock en 

lottdragning att samtliga dödsbodelägare är överens härom. Ärvdabalksutredningen har 

dock föreslagit att lottdragningsprincipen skall skrivas in direkt i lagtexten som ett 

”tvångsmedel”, vilket en dödsboförvaltare då skall kunna besluta om.155 Lottdragningen 

kan dock innefatta olika metoder som lämpar sig vid olika situationer. En lösning är att 

dödsbodelägarna får lämna in en förteckning över vilka egendomsobjekt de önskar 

förvärva genom arvskiftet. Om flera dödsbodelägare önskar samma objekt sker en 

lottdragning dem emellan. En annan metod är att lottning sker beträffande den turordning 

enligt vilken delägarna får välja egendomsobjekt.156   

 Även om lottdragning förutsätter att dödsbodelägarna är överens besitter skiftesmannen 

en förhandlingsmässig fördel enligt min mening. Skiftesmannen kan uppmana 

dödsbodelägarna att komma överens om att lottläggning skall tillämpas och om så inte sker 

så kommer skiftesmannen att besluta om ett tvångsskifte. Även om skiftesmannen i ett 

tvångsskifte och vid lämplighetsbedömningen skall ta hänsyn till dödsbodelägarnas 

önskningar och intressen och finna medelvägar mellan skilda intressen, så torde ett 

tvångsskifte vara mindre önskvärt bland dödsbodelägarna än att de kommer överens om att 

gemensamt tillämpa lottdragningsprincipen.  

 

4.4.2.2 Auktion mellan dödsbodelägarna 

Utöver lottdragningsprincipen förekommer det i det praktiska rättslivet att, om 

dödsbodelägarna är överens, det sker en inbördes auktion mellan dödsbodelägarna som är 

intresserade av viss egendom.157     

 Auktionen går till på sådant sätt att dödsbodelägaren som bjuder högst erhåller 

egendomen i avräkning på sin lott. Ju högre priset blir ju större kompensation får de andra 

dödsbodelägarna i form av annan egendom eller skifteslikvid. Även i denna del uttalade sig 

Ärvdabalksutredningen och menade att en dödsboförvaltare skall ha behörighet att besluta 

om auktion mellan dödsbodelägarna.158    

 Som anförts i föregående avsnitt har även skiftesmannen vid en tilltänkt auktion mellan 

                                                           
154 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken, (31 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
155 SOU 1998:110 s. 349 – angående dödsboförvaltare se avsnitt 5.4, s. 60. 
156 Lind, G & Walin, G, a.a., (31 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
157 Lind, G & Walin, G, a.a., (31 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
158 SOU 1998:110 s. 349. 
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delägarna en förhandlingsmässig fördel. Om dödsbodelägarna inte kan tänka sig 

lottdragning eller auktion är skiftesmannen tvungen att istället besluta om tvångsskifte. 

 

4.5 Skifteslikvid vid arvskifte? 

Användandet av skifteslikvider beskrivs av Walin & Lind som en ändamålsenlig och inte 

sällan nödvändig metod vid arvskifte.159 Vissa tillgångar, exempelvis fastigheter, kan ha ett 

högre värde än den enskildes arvslott. Detta innebär att skifteslikvid måste utgå och 

dödsbodelägaren betala det överskjutande beloppet till de andra dödsbodelägarna. 

 Viktigt att notera är att ärvdabalken saknar regler om skifteslikvider vid arvskifte. 

Däremot anses skifteslikvid vara rättsligt accepterande när detta sker genom 

överenskommelse mellan dödsbodelägarna.160   

 En fråga av särskilt intresse är vilka möjligheter en skiftesman har att, vid tvångsskifte, 

ålägga en dödsbodelägare att betala skifteslikvid. Om skiftesmannen med stöd av 23 kap. 3 

§ ÄB finner att det är lämpligt att lägga ett visst egendomsobjekt på en lott och att detta 

innebär att en viss dödsbodelägare får mer i arv än vad arvslotten förslår måste således en 

skifteslikvid utgå. Problemet är att det saknas lagregler härom.   

 Ett illustrerande rättsfall i denna del är NJA 1987 s. 943. I detta rättsfall hade 

skiftesmannen skiftat kvarlåtenskapen så att en dödsbodelägare (Britta P – svarande) fick 

två fastigheter på sin lott jämte alla inventarier, djur och spannmål. Dödsbodelägaren 

(Britta P - svarande) ville själv ha dessa fastigheter på sin lott och godkände att betala ut 

skifteslikvid. Emellertid önskade Carl-Gunnar (kärande) att någon skifteslikvid inte skulle 

utgå och att fastigheterna skulle samägas. Till saken hör att de tvistiga fastigheterna var 

jordbruksfastigheter och kärandeparten, Carl-Gunnar, bodde i princip granne med de 

tvistiga fastigheterna.      

 Kärandepartens grund var att det inte fanns skäl att frångå huvudregeln enligt 23 kap. 3 

§ ÄB om att varje dödsbodelägare äger njuta lott i varje slag av egendom.  Vidare ansåg 

kärande att skiftesmannen förfarit felaktigt när denne beslutade att Britta P (svarande) 

skulle utge skifteslikvid.      

 Högsta domstolen konstaterade att det kan ifrågasättas huruvida en dödsbodelägare 

skall behöva godta en skifteslikvid istället för del i dödsboets tillgångar. Detta var också en 

av kärandes invändningar: Britta P (svarande) hade tillskiftats fastigheterna mot att utge en 

skifteslikvid istället för att Carl-Gunnar (kärande) skulle erhålla en del av de berörda 

                                                           
159 Lind, G & Walin, G, Ärvdabalken, (31 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
160 Lind, G & Walin, G, a.a., (31 maj 2015, Zeteo), kommentaren till 23 kap. 3 § 1 st. ÄB. 
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fastigheterna.       

 Vidare konstaterade Högsta domstolen att en skiftesman inte utan lagstöd kan tvinga en 

delägare att utge skifteslikvid om det inte finns medel tillgängaliga för omedelbar betalning.  

För att det överhuvudtaget skall bli aktuellt med skifteslikvid gäller att 

undantagsbestämmelsen i 23 kap. 3 § ÄB om att det som ej lämpligen kan delas eller skiljas 

skall om möjligt läggas på en lott är tillämplig. I förevarande rättsfall hade skiftesmannen 

gjort den bedömningen, eftersom det fanns en tvist mellan Carl-Gunnar och Britta P. 

 Britta P gjorde gällande att hon sedan år 1969 varit lagfaren ägare till hälften av 

fastigheterna och bosatt på dessa. Den andra hälften av fastigheterna hade henne far ägt 

(numera dödsboet). Vidare hade hon varit den som bedrivet jordbruk på fastigheterna.

 Högsta domstolen gjorde gällande att fastighetsandelarna inte utgör en sådan egendom 

som över huvud taget inte kan delas. Att det kan uppkomma svårigheter i samförvaltningen 

efter ett skifte som innebar att både Britta P och Carl-Gunnar blir lagfarna ägare till 

fastigheten kan inte, enligt Högsta domstolen, föranleda en avvikelse från huvudregeln att 

varje delägare äger njuta lott i varje slag av egendom.    

 Avslutningsvis konstaterade Högsta domstolen att det inte finns tillräckliga skäl för att 

dödsboets fastighetsandelar skall tillskiftas Britta P ensam. Därför, menar Högsta 

domstolen, skall skiftet återförvisas till skiftesmannen för ny behandling.  

 Hur kan detta rättsfall förstås? I grund och botten handlar rättsfallet om 

undantagsregeln och lämplighetsbedömningen enligt 23 kap. 3 § ÄB. Huruvida en 

skiftesman får ålägga en dödsbodelägare att utge skifteslikvid är inte huvudfrågan. Som 

anges i rättsfallet blir frågan om en skifteslikvids giltighet beroende på om undantagsregeln 

är tillämplig, vilket Högsta domstolen kom fram till att den inte var.  

 Emellertid uttalar sig Högsta domstolen ganska tydligt om en skifteslikvids giltighet vid 

tvångsskifte. För det fösta menar Högsta domstolen att man kan ifrågasätta om en 

dödsbodelägare skall behöva godta att erhålla en skifteslikvid istället för en del i dödsboets 

tillgångar. Detta är givetvis en fullt legitim fråga. Skiftesmannen hade upprättat ett 

tvångsskifte och gett Britta P två fastigheter och med hennes godkännande ålagt henne en 

skifteslikvid. Huvudregeln om att skiftesmannen vid skiftet skall ta hänsyn till 

dödsbodelägarnas intressen och önskemål hade helt förbisetts av skiftesmannen.  

 Vad gäller möjligheten för en skiftesman att ålägga en dödsbodelägare skifteslikvid 

konstaterar Högsta domstolen att det måste finns medel tillgängliga för omedelbar 

betalning. Detta innebär att en skiftesman har behörigheten att ålägga en dödsbodelägare 

att betala en sådan likvid. Däremot måste dödsbodelägaren ha dessa likvida medel omedelbart 
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tillgängliga. Det torde inte räcka att en dödsbodelägare är kreditvärdig och kan uppbära ett 

framtida lån för att betala skifteslikviden. Om det finns ett lånelöfte från en bank kan 

möjligen situationen vara annorlunda.      

  

5. Diskussion de lege ferenda 

5.1 Inledning 

I detta kapitel skall jag lyfta upp några frågor som har behandlats i denna uppsats och 

diskutera dessa ur ett rättspolitiskt perspektiv. Sedan flera år tillbaka förs en diskussion om 

boutrednings- och skiftesmannainstitutet bör slås ihop och bli ett institut. Förslaget går ut 

på att boutredning- och skiftesmannen avskaffas och att det införs ett institut med 

dödsboförvaltare     

 En annan diskussion är vilka krav man bör ställa på en boutrednings- och skiftesman 

alternativt en dödsboförvaltare. Som påpekats i uppsatsen är inte 

boutredningsmannaförordnandet avsett för en snäv krets av personer. Vad gäller 

skiftesmannen är det inte lika tydliga om vilka kvalifikationer som krävs. 

5.2 Kvalifikationer 

I förarbetena till boutredningslagen angav Lagberedningen att förordnandet inte skulle avse 

en snäv krets av personer. Enligt 19 kap. 3 § ÄB kan exempelvis en dödsbodelägare utses 

till boutredningsman. Anledningen till detta är att många dödsbodelägare har en djup insyn 

i dödsboets ekonomiska förhållanden, vilket givetvis är en fördel i många situationer. 

 Idag torde de flesta förordnanden meddelas jurister och advokater. Tingsrätterna har 

idag så kallade uppdragslistor där det återfinns personer som åtar sig uppdrag såsom 

boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. Även om Lagberedningen ansåg 

att dessa förordnanden inte skulle tilldelas en snäv krets av personer torde det i praktiken 

vara så att dessa tilldelas personer med juridisk skolning.   

 Oavsett den praktiska verkligheten ifrågasätter jag om dödsbodelägare överhuvudtaget 

skall kunna förordnas till boutredningsmän. Som nämnts i uppsatsen vid ett flertal tillfällen 

är en boutredningsman utan särskilt förordnande skiftesman men också 

bodelningsförrättare. För att kunna utföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt är det naturligvis 

så att boutredningsmannen måste ha mycket god juridisk kunskap för att kunna genomföra 

en bodelning, boutredning eller ett arvskifte. Enligt min åsikt är skiftesmannaförordnandet 



Särskild dödsboförvaltning 

Om boutrednings- och skiftesmän 

  
     59 

 
  

det förordnande som kräver mest juridisk kunskap. Skiftesmannen skall avgöra prejudiciella 

frågor, vilket kan vara allt ifrån att avgöra om någon har dold samäganderätt, förskott på 

arv etc.      

 En dödsbodelägare som inte har en juridisk skolning och som utses till 

boutredningsman gör sin boutredning och sitt arvskiftet under skadeståndsansvar.  Risken 

att en sådan person är oaktsam är givetvis större än en boutredningsman som är juridiskt 

skolad.      

 Under uppsatsen fortskridande har jag vid flertalet tillfällen haft kontakt med Lebenberg 

advokatbyrå. Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av boutredningar, arvstvister och är 

särskilt specialiserade på arvsrätt med internationell anknytning. Torgny Lebenberg är en av 

advokaterna som jag haft kontakt med. På frågan om en boutredningsmans kvalifikationer 

anser han att det är viktigt att boutredningen sköts av professionella aktörer. Samtidigt är 

det så, menar han, att dödsbon med mindre värden måste ha möjlighet till billigare 

alternativ och att det då är lämpligare att en dödsbodelägare sköter själva boutredningen. 

 Advokat Torgny Lebenberg medverkade också i utredningen SOU 1998:110.161 

Bakgrunden till utredningen angavs i kommittédirektiven. Bland annat handlade det om att 

tvister i dödsbon många gånger handlar om annat än ekonomiska intressen. 162 Vidare 

konstaterade Regeringen att det saknas en god och samlad kunskap om hur boutredningen 

gick till i praktiken.163 Med anledning av detta ville Regeringen att Ärvdabalksutredningen 

skulle fokusera sitt intresse på snabbare och effektivare boutredningar och särskilt en 

boutredning- och skiftesmans behörighet. En annan fråga var också om 

skiftesmannainstitutet borde vara kvar.     

 Från praktiskt håll kom det en rad synpunkter på en boutredningsmans kvalifikationer. 

Det är inte ovanligt att personer som saknar de mest grundläggande kunskaperna ibland 

förordnas som boutredningsmän.164 Enligt de tillfrågande praktikerna borde man i 

framtiden ställa högre krav på kunskap och skicklighet hos den som förordnas till 

boutredningsman.165 Ett exempel som lyfts upp är konkursförvaltare, där de tillfrågade 

anser att kraven som ställs på en sådan också skall gälla för boutredningsmän. 

 

 

                                                           
161 Nedan kallad ”Ärvdabalksutredningen”.  
162 SOU 1998:110 s. 374. 
163 A.a., s. 382. 
164 A.a., s. 262. 
165 A.a., s. 262. 
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5.2 Behörighetsfrågor 

Vad gäller en boutrednings- och skiftesmans behörighet ansåg de tillfrågade praktikerna i 

Ärvdabalksutredningen att en boutredningsman bör ges större befogenheter än idag, vilket 

skulle leda till en snabbare och billigare boutredning. 166 Ett förslag var att en 

boutredningsman i framtiden skulle få sälja fast egendom eller tomträtt utan att behöva 

samtliga delägares samtycke eller rättens tillstånd.167 Vid arvskifte och likadelning enligt 23 

kap. 3 § ÄB ansåg flera av de tillfrågade praktikerna att en skiftesman bör ges fler 

valmöjligheter när det kommer till just fastigheter. Det efterfrågades bland annat en rätt att 

utan särskilt förordnande få sälja en fastighet på offentlig auktion eller lägga hela 

fastigheten på en lott.     

 Huruvida en boutredningsman skall få sälja fast egendom utan dödsbodelägarnas 

samtycke eller med rättens tillstånd är det ett par saker som man bör uppmärksamma. Som 

advokat Torgny Lebenberg påpekat skall dödsboets skulder betalas innan boet skiftas. Det 

kan emellertid tänkas att skulderna övertas av dödsbodelägarna om det godkänns från 

borgenären. Detta gäller i synnerhet om skulderna har en säkerhetsrätt i fastigheten. Om 

skiftet sedan klandras, och om skulderna har tagits över, kan frågan om löpande räntor 

vålla problem. Enligt Lebenberg är det inte säkert att detta problem är tillräckligt för att 

rätten skall meddela försäljningstillstånd.     

 Under uppsatsens fortskridande har jag behandlat ett par rättsfall där en 

boutredningsman sökt rättens tillstånd att sälja en fastighet. Som nämnts krävs det att 

boutredningsmannen kan presentera väldigt precisa avtalsvillkor. Det räcker inte att 

boutredningsmannen vill sälja fastigheten på den öppna marknaden och till högsta pris. 

Enligt Lebenberg blir det problematiskt att sälja en fastighet till högsta pris om 

boutredningsmannen skall ha allt för preciserade avtalsvillkor och dessutom med 

förköpsrätt till en delägare.      

 En avslutande synpunkt är det regelkrångel som finns vad gäller en boutredningsmans 

behörighet. Utöver advokat Torgny Lebenberg har jag haft kontakt med advokat Caroline 

Elander. Advokat Elander arbetar sedan flera år tillbaka med boutredningar på Lebenberg 

advokatbyrå. Enligt Elander är det svårt att veta exakt vad som förväntas av en 

boutredningsman och vad denne får göra. Som jag nämnt tidigare i denna uppsats 

                                                           
166 SOU 1998:110 s. 263. 
167 A.a., s 263. 
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ankommer det på boutredningsmannen att agera efter eget omdöme. Även om 19 kap. 11 § 

ÄB ger tydliga direktiv om boutredningsmannens uppgift och meningsinhämtningen från 

dödsbodelägarna så kan jag dela advokat Elanders uppfattning att det kan vålla osäkerhet 

för boutredningsmannen som i väldigt stor omfattning skall agera efter eget omdöme.  Vad 

gäller skiftesmannen och dennes åtgärder menade Högsta domstolen att det ofta 

ankommer på denne att finna lämpliga medelvägar mellan skilda intressen, vilket givetvis 

också gäller för en boutredningsman.  

5.3 Utredningens slutsats 

I de tidigare avsnitten till detta kapitel har jag behandlat hur de tillfrågade praktikerna såg 

på boutredningsproblematiken som förelåg enligt Regeringens kommittédirektiv. I detta 

avsnitt skall jag behandla utredningens överväganden med anledning därav.

 Inledningsvis konstaterar Ärvdabalksutredningen att det finns ett behov av att skärpa 

kvalifikationskraven beträffande dem som skall förordnas till boutredningsmän.168 Idag har 

dödsbodelägarna ett inte obetydligt inflytande över valet av boutredningsman. Detta har jag 

under uppsatsens fortskridande återkommit till vid ett par tillfällen. Enligt 

ärvdabalksutredningen är det viktigt att detta inflytande inte rubbas, eftersom man vill 

skydda den självförvaltning av dödsboet som dödsbodelägarna i huvudregel skall 

ombesörja.169 Personligen ser jag inga problem med denna ordning. Det är snarare väldigt 

viktigt att dödsbodelägare kan säga sitt nej till en viss angiven person som önskas utses till 

boutredningsman. Detta gäller i synnerhet om den som utses själv är dödsbodelägare eller 

rent av testamentsexekutor.  

5.4 Dödsboförvaltare – ett nytt institut? 

Skiftesmannaförordnandets vara eller icke vara har varit under diskussion under flera år. 

Endast en liten del av förordnanden som avser boutrednings- och skiftesmän utgör andelen 

skiftesmän endast 1/5 vid Stockholms tingsrätt. Vid tingsrätterna i Göteborg och Malmö är 

andelen skiftesmän betydligt mindre.170 Det är dessutom problematiskt att utse en 

skiftesman eftersom det i praktiken sällan förhåller sig så att boet är tillräckligt utrett för att 

skiftas.171   

                                                           
168 SOU 1998:110 s. 265. 
169 A.a., s. 265. 
170 A.a., s. 263. Även om utredningen är från år 1998 torde behovet av skiftesmän fram till idag knappast ha 
ökat, varför siffrorna inte borde vara allt för missvisande i denna del.  
171 A.a., s. 263. 
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Ärvdabalksutredningen förslag var att avskaffa skiftesmannainstitutet och införa ett nytt 

institut med dödsboförvaltare där boutredning- och skiftesmannaförordnandet slås ihop.172 

Problemet är att en skiftesman inte har behörighet att för dödsboet företa 

förvaltningsåtgärder. En skiftesman kan exempelvis inte vidta en försäljning av dödsboets 

egendom.        

 Vad gäller dödsboförvaltarens behörighet lyfter ärvdabalksutredningen fram NJA 1987 

s. 943. I rättsfallet ville boutredningsmannen försälja en fastighet varom det rådde tvist. 

Enligt ärvdabalksutredningen är det otillfredsställande att en skiftesman skall behöva skifta 

fastigheten på flera delägare som skiftesmannen på goda grunder förstår inte kommer att 

kunna fungera tillsammans som samägare. Förvisso har en samägare rätt att enligt 6 § 

samäganderättslagen begära att godset genom en god mans försorg utbjuds till försäljning 

på offentlig auktion, vilket kan ta lång tid och medföra onödiga kostnader.173 I denna del 

håller jag med. Det är inte ändamålsenligt, om man med ändamålsenligt syftar på 

effektivitet och viss snabbhet, att en redan tvistig fastighet fördelas på de dödsbodelägare 

som tvistar för att de sedan skall använda samäganderättslagens bestämmelser om offentlig 

auktion. Genom att boutredningsmannen inte kan sälja fast egendom hur som helst och att 

det krävs starka skäl för att få rättens försäljningstillstånd vill jag påstå att tvisten inte löses 

genom att skiftesmannen gör ett skifte. Tvisten lär fortsätta och får eventuellt lösas genom 

samäganderättslagens bestämmelser.     

 Trots denna problematik menade ärvdabalksutredningen att huvudregeln om att varje 

delägare bör få del i varje slag av egendom skall vara kvar men att skiftesmannen bör få 

större frihet att hantera situationer där delägarna inte syns komma överens.174 Med den 

nuvarande regleringen måste skiftesmannen lägga ut andelar av fastigheten på varje 

delägares lott, trots att skiftesmannen kan förutse att egendomen kan komma att säljas på 

offentlig auktion i framtiden. I ett sådant läge, menar ärvdabalksutredningen, vore det 

bättre om skiftesmannen kunde besluta om försäljning av egendomen.175 Ett sätt är att ha 

en intern auktion mellan delägarna. Vidare är det ett incitament att komma överens för 

delägarna om skiftesmannen är direkt behörig att avyttra en fastighet.  

 Denna behörighetsutvidgning för skiftesmannen gör givetvis att denne börjar närma sig 

boutredningsmannens behörighet. Eftersom det är motiverat att skiftesmannen får en 
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kraftig behörighetsutvidgning är det därför, menar ärvdabalksutredning, lämpligt att slå 

ihop de båda instituteten och bilda ett nytt institut med dödsboförvaltare.176  

5.4.1 Dödsboförvaltarens behörighet och kvalifikation 

Ärvdabalksutredningens förslag var att dödsboförvaltaren skulle ha samma behörighet som 

boutrednings- och skiftesmannen har idag men med skillnaden att kunna försälja fast 

egendom eller tomträtt utan krav på samtycke från delägarna eller rätten.177 Det ansågs 

bland annat utgöra ett hinder mot en effektiv och snabb avveckling av dödsboet om denna 

behörighet inte skulle finnas.     

 Som angetts tidigare i denna uppsats ansågs fast egendom vara den mest värdefulla 

egendomen under jordbrukssamhällets tid. Fast egendom gick ofta från generation till 

generation och behölls inom släkten. Detta var också Lagberedningens motivering till 

varför en boutredningsman inte skulle få avyttra fast egendom eller tomträtt utan 

delägarnas samtycke eller med rättens tillstånd.178   

 Ärvdabalksutredningen menade dock att jordbrukssamhällets kulturmönster har brutits 

upp och att lös egendom idag kan ha ett betydligt högre värde än fast egendom. Gränsen 

mellan fast och lös egendom som värdeskiljare är inte på samma sätt som förr lika tydlig.179 

I denna del håller jag med ärvdabalksutredningen. Som anförts i uppsatsen kan en 

bostadsrätt i centrala Stockholm ha ett mycket högre marknadsvärde än en sommarstuga 

ute på landet. Jag kan emellertid tänka mig en begränsning i dödsboförvlatarens rätt att 

avyttra fast egendom om det rör sig om stora jordbruksgods eller liknande. Speciellt inom 

jordbrukssektorn är det vanligt att jordbrukarens barn övertar näringsverksamheten. 

 Avslutningsvis skall något sägas om dödsboförvlatarens kvalifikationer. Som nämnt 

finns det tydliga regler om vem som bör förordnas till boutredningsman. Detta är inte lika 

tydligt vad gäller skiftesmän. Enligt ärvdabalksutredningen bör det ställas höga krav på den 

som skall utses till dödsboförvaltare.180 Dödsboförvaltaren skall kartlägga tillgångar och 

skulder och försökta träffa uppgörelse med borgenärer om sådana finns. Vidare har kanske 

den avlidne drivit rörelse. När boet väl är utrett och skall skiftas måste dödsboförvaltaren 

många gånger avgöra svåra prejudiciella frågor. Till detta kommer att de inblandade 

dödsbodelägarna ”(…)inte sällan är känslomässigt mycket upprörda och inbördes oense i 

många frågor. Det brukar ofta framhållas att just arvskiften lockar fram de inblandades 
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sämsta sidor.”181      

 Ovan angivna förpliktelser för en dödsboförvaltare och de situationer denne kan ställas 

inför kräver naturligtvis erforderliga kvalifikationer. Däremot föreslogs inte något direkt 

juristtvång.182 Jag är ganska övertygad om att det finns dödsbon som är mycket enkla till sin 

natur men ändå kan ställas under dödsboförvaltning. Ett absolut juristtvång vore att dra det 

hela för långt. Men samtidigt torde det vara så att det oftast inte är de enklaste dödsbon 

som avträds till boutredningsman idag. I en sådan situation förutsätts mycket god kunskap 

inom såväl äktenskapsrätt och successionsrätt. Endast den som är juridiskt skolad och 

bevandrad på området torde då vara lämplig.   
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