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Summary 
The regulation for the administration of estates can be found in the 
Inheritance Code chapter 18 to 24. It was transferred mostly unchanged 
from the Act on estate administration and estate distribution from 1933. The 
general rule is that the heirs jointly administer and distribute the estate. The 
estate may also be administered by a personal representative, either an 
executor of the will or by an administrator appointed by the court (Sw. 
Boutredningsman). 
 
In this paper I aim to describe how the law regulate the administration of an 
estate by an administrator appointed by the court. I will also examine how 
the administrator's job is handled in practice. The materials used are mainly 
the Inheritance Code and Walin and Lind's comments to the Inheritance 
Code. The doctrine used is primarily Brattström, Singer, Inheritance Law 
(Sw. Rätt Arv). 
 
The general rule is that the heirs jointly administer and distribute the estate. 
This means that all heirs jointly undertake the necessary measures for the 
estate's administration. If there is an executor appointed in a will the 
administration of the estate is transferred to him when the will becomes 
final. In order for an administrator to be appointed by court an application is 
required. The heirs can submit such an application. Grounds for requesting 
administrator can for example be disagreement and conflict. Applications 
may also be submitted by the creditor, legatees or other stakeholders, and 
should then be granted if their right is jeopardized if the estate is not handed 
to an administrator.  
 
The job of an administrator is to assess the estate. The measures undertaken 
are different and depend on the estate. Usually, it would include making an 
inventory, the estate's debts shall be paid, general legacy shall be effected 
and the estate distributed to the heirs. An administrator has the authority to 
perform all of the necessary measures for the administration of the estate, 
and the authority to represent the estate towards third parties and in court 
litigation. If necessary, the administrator has the right to sell property to pay 
debts, but he also has a duty to hear the heirs before any important 
administrative measures and should try to avoid selling property of 
particular value to the heirs. The administrator cannot sell real estate, for the 
sale of real estate the administrator needs to obtain the written consent of all 
heirs or the consent of the court.  
 
The heirs themselves distribute the estate even if an administrator has been 
appointed. The distribution is not seen as a measure of the administration 
but if the heirs cannot agree and implement the distribution themselves the 
administrator will distribute the estate. 
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Through interviews, I have observed what the administrator of an estate 
does in practice, and also how the so-called private administrators work. 
The interviews revealed that the most common reason to apply for an 
administrator seems to be conflicts. It appeared that the conflicts could vary 
in scope and that even a fear of future conflicts or complex estates can be a 
reason to apply for an administrator. The interviews showed that one of the 
most important parts of the work is the communication with the heirs. To 
avoid further conflicts and resolve the existing ones, the information from 
and to the heirs is of utmost importance.  
 
According to Walin and Lind, private administrators are probably the most 
common form of estate administration today. Private administrators work 
under contract and power of attorney from the heirs. This means that the 
heirs officially administer the estate, and the contract determines the 
measures to be taken by the private administrator. There is no regulation in 
the Inheritance Code concerning administration in this form. For private 
administrators the reason they are hired may also be conflicts, but more 
often it would be because there are many heirs, because they live far apart or 
that none of the heirs wants to do the work required. The methods used are 
largely the same as for the court appointed administrators, and information 
and communication with the heirs are very important. 
 
In summary, the Inheritance Code clearly state the scope and limits for the 
administrator, however, they have a broad discretion to decide how 
individual cases are handled. Legislation does not include private 
administrators, and my conclusion is that it should be investigated if 
additional legislation is needed in this area. 
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Sammanfattning 
Regleringen för avvecklingen av dödsbon finns i Ärvdabalken och infördes 
däri år 1953. Den överfördes i stort sett oförändrad från lagen om 
boutredning och arvskifte från år 1933. Avvecklingen av ett dödsbo sker 
som huvudregel genom förvaltning av dödsbodelägarna. Om en 
testamentsexekutor har utsetts förvaltar denne dödsboet och även en 
boutredningsman kan förordnas att förvalta dödsboet.  
 
Målet med uppsatsen är att beskriva gällande rätt kring 
boutredningsmannainstitutet, samt undersöka hur boutredningsmannens 
uppdrag hanteras i praktiken. Den metod som använts är en traditionell 
rättsdogmatisk. Det material som har använts är framförallt lagstiftning, 
förarbeten och Walin och Linds kommentar till Ärvdabalken. Den doktrin 
som använts är framförallt Brattström, Singer, Rätt Arv. 
 
Huvudregeln för dödsboförvaltning är att förvaltningen är gemensam för 
samtliga dödsbodelägare. Det innebär att samtliga dödsbodelägare 
gemensamt företar de förvaltningsåtgärder som behövs för boets utredning. 
Om det finns ett testamente som förordnar en testamentsexekutor övergår 
förvaltningen på denna när testamentet vinner laga kraft. För att egendomen 
ska avträdas till förvaltning av boutredningsman krävs en ansökan till 
tingsrätten. En sådan ansökan kan göras av endera dödsbodelägare och ska 
beviljas oavsett anledning. Motiv för att ansöka om boutredningsman kan 
till exempel vara oenighet och konflikter. Ansökan kan också lämnas in av 
borgenär, legatar eller annan intressent och ska då beviljas om intressentens 
rätt äventyras om boet inte avträds till förvaltning av boutredningsman.  
 
En boutredningsmans uppdrag är att utreda boet. De åtgärder som företas är 
olika och beror på dödsboets beskaffenhet. Vanligtvis innefattar utredningen 
att göra en bouppteckning, betala dödsboets skulder, verkställa legat från 
eventuellt testamente och förrätta arvskiftet. En boutredningsman har 
befogenhet att utföra alla för boets avveckling nödvändiga åtgärder, och 
behörighet att företräda boet gentemot tredje man och föra boets talan i 
rätten. Om det behövs har boutredningsmannen rätt att avyttra egendom för 
att betala skulder, men i första hand ska likvida medel användas. 
Boutredningsmannen har en skyldighet att höra dödsbodelägarna innan 
ingripande förvaltningsåtgärder och ska försöka undvika att avyttra 
egendom med särskilt värde för dödsbodelägarna. En begränsning i 
boutredningsmannens befogenhet är det förbud mot försäljning av 
fastigheter som finns i ÄB 19:13§. För försäljning av fastigheter måste 
boutredningsmannen få skriftligt samtycke av samtliga delägare eller ansöka 
om tillstånd hos rätten.  
 
Arvskiftet ska i första hand göras av dödsbodelägarna själva även om en 
boutredningsman utsetts, arvskiftet ses inte som en förvaltningsåtgärd men 
om dödsbodelägarna inte kan genomföra delningen själva ska 
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boutredningsmannen också fungera som skiftesman och kan även 
genomföra ett tvångsskifte om dödsbodelägarna inte kan komma överens.  
 
Genom intervjuer har jag undersökt hur boutredningsmäns arbete ser ut i 
praktiken och även undersökt hur så kallade privata boutredningsmän 
arbetar. I intervjuerna framgick att de vanligaste anledningarna att ansöka 
om att avträda egendomen till förvaltning av boutredningsman verkar vara 
konflikter. Det framkom dock att konflikterna kunde variera i omfattning 
och att även en rädsla för framtida konflikter eller komplicerade dödsbon 
kunde ligga bakom en ansökan. Det framgick i intervjuerna att en av de 
viktigaste delarna av arbetet är kommunikationen med dödsbodelägarna. För 
att undvika ytterligare konflikter och lösa de som finns är information från 
och till dödsbodelägarna av yttersta vikt. Boutredningsmannen har en 
skyldighet att inhämta dödsbodelägarnas mening innan åtgärder av större 
vikt företas och den bestämmelsen ligger till grund för de arbetsmetoder 
som används. De metoder som används stöds av denna och övrig reglering. 
 
Enligt Walin och Lind är privata boutredningsmän troligtvis den vanligaste 
formen av boutredning idag. Privata boutredningsmän arbetar enligt 
uppdragsavtal och fullmakt från dödsbodelägarna. Detta innebär att 
dödsbodelägarnas förvaltning består, och uppdraget avgör vilken befogenhet 
den privata boutredningsmannen får. Det finns ingen reglering i ärvdabalken 
kring förvaltning enligt den här formen, lagstiftningen som gäller är istället 
regleringen för sysslomän i handelsbalken. För privata boutredningsmän kan 
en av anledningarna till att de anlitas också vara konflikter men vanligare är 
om det är många dödsbodelägare, att de bor långt ifrån varandra eller att 
ingen vill göra det arbete som krävs. De metoder som används är till stor del 
de samma som för förordnade boutredningsmän och information och 
kommunikation med dödsbodelägarna är viktigt även här.  
 
Sammanfattningsvis klargör lagstiftningen i ärvdabalken tydligt ramarna 
och gränserna för boutredningsmannens förvaltning, boutredningsmannen 
har dock stort utrymme att själv avgöra hur ärendet hanteras. Lagstiftningen 
för boutredningsmän omfattar inte privata boutredningsmän, och min 
slutsats är att det borde utredas för att se om ytterligare lagstiftning behövs 
på området.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
När någon avlider är det av vikt för alla inblandande att egendomen kan 
förvaltas och fördelas så snabbt och smidigt som möjligt. Vid dödsfallet blir 
egendomen ett dödsbo och en bouppteckning och arvskiftet ska förberedas. 
Om det blir konflikter eller svårt för arvingarna själva att göra detta och 
fördela arvet kan de ansöka om att tingsrätten förordnar en boutredningsman 
som hjälper till att förvalta och utreda boet. Regleringen kring boutredning 
och arvskifte återfinns i Ärvdabalkens (1958:637) 18 kap. – 24 kap. och 
infördes i Ärvdabalken från lagen 1933 nr 314 om boutredning och 
arvskifte. Enligt statistik från domstolsverket förordnades år 2014 ungefär 1 
800 boutredningsmän, och under de senaste 10 åren har mellan 1 653 och 1 
821 boutredningsmän förordnats varje år.1 Om dödsbodelägarna inte är i 
konflikt kan de, utan att vända sig till domstolen, privat anlita hjälp med att 
förvalta dödsboet och upprätta de handlingar som krävs. Anlitas sådan hjälp 
består dödsbodelägarna förvaltning men de ger genom fullmakt och avtal ett 
företag behörighet och befogenhet att företa de förvaltningsåtgärder de 
kommer överens om.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att granska boutredningamannainstitutet och 
undersöka om gällande rätt och de metoder som används speglar en 
rättssäker delning av dödsbon. För att uppnå detta beskrivs gällande rätt och 
framförallt hur lagstiftningen reglerar boutredningsmannens tillsättning, 
uppdrag och entledigande, samt bakgrunden och de motiv som finns till den 
gällande lagstiftningen. Jag kommer även intervjua både förordnade och 
privata boutredningsmän om hur arbetet går till i praktiken för att få en 
djupare förståelse för processen och hanteringen av boutredningar. 
 
Frågeställningar: 

• Hur regleras boutredningsmannens arbete, tillsättning och 
entledigande i lag? 

• Anlitas boutredningsmän vid stora konflikter, ett komplext dödsbo 
eller beror det på andra omständigheter?  

• Vad använder boutredningsmän för metoder i sitt arbete? 
•  I vilken utsträckning finns stöd i regleringen för de olika 

arbetsmetoder som används? 
•  Speglar gällande rätt och de metoder som används av 

boutredningsmän en rättssäker delning av dödsbon? 

                                                
1 Domstolsverkets statistiksystem, e-mail den 29 april 2015 
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1.3 Metod  
I uppsatsen används en traditionellt rättsdogmatisk metod genom en 
redovisning av gällande rätt. Detta innebär att jag kommer att beskriva 
lagstiftning, förarbeten samt doktrin på området. Förutom detta används 
också en kvalitativ metod genom intervjuer med praktiserande jurister på 
området. Intervjufrågorna har tagits fram av mig med hjälp av Johannesen, 
Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Detta är dock inte 
någon del av att fastställa gällande rätt, utan en kompletterande 
samhällsvetenskaplig metod.2 
 
För att få information om hur arbetet som boutredningsman ser ut i 
praktiken har jag intervjuat tre personer som arbetar med boutredningar. Vid 
valet av informanter till intervjuer kan valet göras slumpmässigt eller 
strategiskt beroende på vad som är mest lämpligt för att få ett så bra 
underlag som möjligt. Eftersom syftet med intervjuerna är att ge en 
fördjupad förståelse för hur det praktiska arbetet med boutredningar ser ut 
anser jag det mest lämpligt att strategiskt välja personer som är väl insatta i 
arbetet med boutredningar.3  Intervjuer är en kvalitativ metod och jag har 
valt att göra ett fåtal djupintervjuer. Mitt mål har inte varit att få fram något 
statistiskt varierbart material utan att utforska hur ärenden hanteras praktiskt 
av ett fåtal boutredningsmän.  
 
För att göra ett urval av intervjupersoner har jag använt mig av metoden 
kvotering, vilken innebär att kategorier konstrueras och att jag sedan väljer 
att intervjua personer så att de olika kategorierna finns representerade. De 
kategorier som jag har konstruerat är en kategori av förordnade 
boutredningsmän och en kategori av så kallade privata boutredningsmän. 
Eftersom uppsatsen främst behandlar boutredningsmän som förordnas av 
rätten intervjuas två sådana och en person som arbetar som privat 
boutredningsman.  
 
Jag har valt att hålla strukturerade intervjuer vilket innebär att samma frågor 
ställts i samma ordning, även om svaren i vissa fall lett till olika följdfrågor 
och att vissa frågor besvarats i samband med en annan. En viss 
standardisering krävs för att svaren ska gå att jämföras men då endast ett 
fåtal informanter intervjuats går det inte dra några långtgående slutsatser. 
Frågorna har konstruerats med tanke på vilken information jag är intresserad 
av samtidigt som det är öppna frågor för att informanten ska svara med egna 
ord och mer kontext i svaren.4 De områden som mina intervjufrågor rör 
överensstämmer i viss del med de områden som berörs i SOU 1998:110.5 
Frågorna återfinns i bilaga A.  
 
 

                                                
2 Johannesen, Tufte, 2003 
3 Johannessen, Tufte, 2003 s. 84 
4 Johannessen, Tufte, 2003 s. 97 
5 SOU 1998:110 
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1.4 Material och disposition 
Det material som använts är i första hand ärvdabalken med förarbeten samt 
Walins kommentarer av densamma. Doktrin som använts är framförallt 
Brattström, Singer – Rätt Arv. Det nyaste förslaget till revidering av 
boutredningsmannainstitutet, SOU 1998:110, ledde inte till några 
förändringar men är ändå beskrivit översiktligt. De förändringar som 
föreslogs tas till viss del även upp i intervjuer och analys.  
 
Det finns nästintill ingen debatt på området eller kritik av den rådande 
lagstiftningen. Vid avskaffandet av lag (1941:416) om arvsskatt och 
gåvoskatt förekom en viss diskussion även om institutet boutredningsman, 
men några förändringar kom inte till stånd. Det finns inte många andra 
examensarbeten på området, men nämnas kan Avveckling av dödsbon – 
förvaltningsformer och förändringsbehov. Till skillnad från mitt arbete ger 
den en översiktlig blick av hela processen och de olika förändringsbehov 
som finns i olika delar av avvecklingen av dödsbo. 7 
 
Walin och Lind påpekar i kommentarerna till ärvdabalkens 19 kap. att det 
inte finns någon reglering kring vad de kallar privata boutredningsmän.8 
Med privata boutredningsmän menas i uppsatsen sådana företag eller 
personer som genom fullmakt och avtal får behörighet och befogenhet att 
utreda dödsboet och företa de förvaltningsåtgärder som bestämts om, under 
sådana förhållanden består dödsbodelägarnas samförvaltning. Eftersom 
detta är en mycket intressant aspekt av boutredningsmannainstituet är en av 
intervjuerna från ett sådant företag som arbetar mycket som privata 
boutredningsmän, det finns inte så mycket annat material tillgängligt i den 
delen.  
 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete från övriga arvsregler, till exempel 
laglott, förskott på arv och vem som är arvinge. Dessa regler påverkar 
mycket av boutredningsmannens arbete och kan komplicera detta. På grunda 
av komplexiteten begränsar jag mig dock till en översiktlig beskrivning där 
det behövs för att få en förståelse för boutredningsmannens arbete. Avsnittet 
om dödsbodelägares förvaltning av dödsboet är inte uttömmande utan 
endast beskrivet översiktligt. Syftet med det är att få en förståelse för 
relationen mellan sådan förvaltning och förvaltning av boutredningsman. 
Beskrivningen av gällande rättsläge för privata boutredningsmän är inte 
uttömmande och beskriv endast kortfattat i inledningen till kapitel 3. Den 
lagstiftning som gäller för dem hamnar utanför ärvdabalken och att 
undersöka hur den används eller skulle kunna användas i relation till privata 
boutredningsmän skulle vara för omfattande och för komplext. Jag har 
också valt att avgränsa mitt arbete från internationella förhållande men värt 
att nämnas är att det under våren kommit en proposition med en reglering 
för en särskild boutredningsman vid internationella arvsförhållanden, 

                                                
7,Ferm, Diana Avvecklingen av dödsbon – Förvaltningsformer och reformbehov, Lunds 
Universitet, 2009 
8 Lind, Walin, 2009, s.88  
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regleringen för denna kommer i så fall återfinnas i lagen om arv i 
internationella situationer och är en implementering av EUs arvsförordning.9  
 
Uppsatsen inleds med en historisk beskrivning av arvsrättens utveckling. 
Denna är inte uttömmande utan ska ses som en grundläggande bakgrund för 
en bättre förståelse av den nuvarande lagstiftningen. Efter detta beskrivs 
gällande rätt på området, först angående de olika aktörer som förvaltar 
dödsbon och sedan vad förvaltningen av ett dödsbo innebär. Följande del 
innehåller intervjuer med praktiserande jurister, med fokus på hur det 
speglar den lagtext som finns på området. Intervjuerna återges inte i sin 
helhet utan har sammanfattats för att de viktigaste aspekterna ska framgå 
klart och tydligt. Sist följer analysen där jag summerar, kritiserar, diskuterar 
problematik samt besvarar mina frågeställningar. Jag tar också till viss del 
upp om förändringar behövs och är möjliga.  
 
 

                                                
9 Prop. 2014/15:105 s. 2 
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2 Historik 

2.1 Arvsrättens utveckling 
Den romerska rätten har grundläggande betydelse för rättsutvecklingen i 
många länder. Även om den nuvarande arvsrätten skiljer sig mycket från 
den romerska finns det sådant som fortfarande lever kvar. Den romerska 
rättens arvsregler innefattade universalsuccession vilket innebar att 
arvtagaren övertog egendomen i sin helhet som om han vore identisk med 
arvlåtaren, vilket också betydde att arvingen övertog ansvaret för arvlåtarens 
skulder. Med tiden förändrades detta och det uppkom en möjlighet för 
arvtagaren att undvika ansvar för arvlåtarens skulder. Om arvtagaren, enligt 
vissa förutsättningar, upptecknade en lista över arvlåtarens tillgångar, 
beneficium inventarii, användes endast kvarlåtenskapen för att tillgodose 
borgenärerna.10  
 
Den äldre germanska rätten var mycket annorlunda jämfört med den 
romerska och arvingarna övertog ägandet direkt vid dödsfallet. Fast 
egendom var fråntagen borgenärers krav då den tillhörde släkten och vissa 
skulder kunde inte göras gällande efter arvlåtarens död då de ansågs vara 
personliga. Om borgenärens rätt kvarstod kunde den endast omfatta 
kvarlåtenskapen. Borgenärernas ställning förstärktes dock med tiden i den 
germanska rätten och mot slutet av medeltiden utgick man istället efter 
grundsatsen att arvtagare inte ska ärva mer än vad som återstår av 
kvarlåtenskapen efter att borgenärer fått sitt.11 Så småningom upptogs även i 
den germanska rätten bruket att upprätta en förteckning av boets ställning 
och det innebar, precis som i den romerska rättens beneficium inventarii, en 
begränsning av arvingarnas ansvar.12  
 
Den romerska beneficium inventarii påminner om bruket av 
bouppteckningar vilka i Sverige utvecklades under 1600-talet.13 År 1669 
kom de första bestämmelserna på området som stadgade att efterlevande 
make eller maka var ansvarig för att upprätta en bouppteckning och betala 
den avlidnas skulder innan egendomen skiftades.14 Dödsboförvaltningen har 
sedan gammalt i första hand varit en privat angelägenhet för 
dödsbodelägarna, med möjlighet för den avlidna att överlåta förvaltningen 
åt testamentsexekutor.15 Principerna från dessa bestämmelser lever till stor 
del kvar i den svenska rätten, till exempel i att arvingar inte ska ta arv förrän 
skulder har betalats och i huvudregeln om att dödsbodelägarna själva ska 
ombesörja boutredningen.16  

                                                
10 SOU 1932:16 s.51f 
11 SOU 1932:16 s.54 
12 SOU 1932:16 s.55 
13 SOU 1932:16 s.73 
14 SOU 1932:16 s.73 
15 Lind, Walin, 2009, s.87 
16 SOU 1932:16 s.75 
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Innan lagen om boutredning och arvskifte infördes år 1933 var rättsläget 
oklart, ofullständig och i sak otillfredsställande. Boutredning skedde genom 
samförvaltning mellan dödsbodelägarna men någon reglering kring 
samförvaltningen fanns inte.17 Det fanns inte heller något alternativ till 
samförvaltning för de fall dödsbodelägarna inte var överens utan de enda 
möjligheterna var samförvaltning eller konkurs.18 Dödsbodelägarna var 
personligt ansvariga för ett dödsbos skulder såvida de inte avträdde boet till 
konkurs och en konkursförvaltare vilket gällde fram till 1981.19  
 
För att avhjälpa de missförhållanden som kunde råda vid arvskiften och 
införa en modell som var anpassad till de svenska förhållandena vid tiden 
ansåg utredningen i SOU 1932:16 att ny lagstiftning var nödvändig.20  
 
En ny form av förvaltning, sidoordnad samförvaltningen, med en av rätten 
förordnad förvaltare infördes i lagen om boutredning och arvskifte 1933. 
Det sågs vid tiden som en mycket bra lösning då det gav dödsbodelägarna 
en möjlighet att välja mellan privat och offentlig boutredning och en 
möjlighet att överlämna hela boutredningen i andra händer om 
samförvaltning inte fungerade.21 Motivet för den nya förvaltningsformen var 
oenighet eller misstro mellan delägarna. Boutredningsmannens förvaltning 
skulle förhindra konflikter och leda till skyndsam avveckling och slutligt 
arvskifte samtidigt som det skulle vara betryggande för andra intressenter. 22 
Lagrådet såg det som en stor vinst om stridiga eller oklara viljor kunde 
överlämna förvaltningen till en syssloman och förutspådde en stor 
användning av boutredningsmannainstitutet även i andra situationer då det 
fanns stora fördelar med en formenligt förordnad förvaltares kompetens och 
ansvar.23 
 
Utredningen diskuterade om boutredningar skulle anförtros åt offentliga 
myndigheter men ansåg att det i Sverige skulle krävas omfattande 
organisatoriska ombildningar och alltför mycket strida mot folkets vanor att 
själva ansvara för boutredningen. En sådan lösning skulle inte mötas av 
förståelse och vara osmidig och för dyr att införa.24 Utredningen jämförde 
med historiska system och andra länders rättssystem, särskilt  Danmark och 
Norge då utredningen förespråkar en nordisk rättslikhet. I Danmark och 
Norge var boutredningar anförtrodda åt offentliga myndigheter vilket 
säkerställer rättssäkerheten, är betryggande för borgenärer och innebär 
mindre risk att några personer får stå tillbaka för dem som är bättre att ta 
tillvara sina intressen.25  
 

                                                
17 SOU 1932:16 s.76 
18 SOU 1932:16 s.77-78 
19 SOU 1932:16 s.75 
20 Prop. 1933 nr.7 s.47 
21 SOU 1932:16 s.80 
22 Lind, Walin, 2009, s.87 
23 Prop. 1933:7 s. 48 
24 SOU 1932:16 s.79 
25 SOU 1932:16 s.79 
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Utredningen jämförde också med andra europeiska rättssystem. I tysk och 
engelsk rätt fanns regleringar med en av rätten utsedd förvaltare som inte är 
underkastad offentlig kontroll vilket ansågs passa bättre in i den svenska 
rätten än en norsk eller dansk modell. En sådan reglering ansågs vara enkel 
och klar samtidigt som den har stor smidighet. En utsedd förtroendeman kan 
fullfölja avveckling av dödsboet avskild från delägarnas egendom och 
stridiga intresse samtidigt som det undviker en stel och kostsam avveckling 
som en avveckling genom en offentlig myndighet skulle innebära.26 
 
 

2.2 Efter ärvdabalkens införande 
Bestämmelserna från lagen om boutredning och arvskifte upptogs 1958 i 
ärvdabalkens 19 kap och har med vissa förändringar behållits.27 En av de 
större förändringar som skett är att dödsbodelägarnas personliga ansvar för 
dödsboets skulder togs bort år 1981 och att arvskatten togs bort år 2004.28  
 
I SOU 1998:110 utreddes boutredningsmannainstitutet och ett förslag på 
förändringar lades fram men har hittills inte lett till någon förändring. 
Utredningen utgick i sitt arbete från att testamenten alltid ska beaktas och 
tas hänsyn till i så stor utsträckning som är möjligt och ansåg också att en 
boutredning i första hand ska vara delägarnas privata angelägenhet och att 
det endast i andra hand, om det så önskas, ska finnas en möjlighet att 
överlämna förvaltningen av dödsbon till en utomstående part.29  
 
Ett av de problem som identifierades i utredningen var att avveckling av ett 
dödsbo kan ta mycket lång tid, i vissa fall flera år. Den långa processen kan 
bero på att dödsbodelägarna inte är överens och att förlikningsförsöken tar 
mycket tid. Det kan också röra sig om processuella problem som att 
identifiera och hitta vilka som är dödsbodelägare, få intyg om utländska 
tillgångar eller avyttra utländska tillgångar.30  
 
Ett problem som ofta förekommer vid boutredning och arvskifte är när 
dödsbodelägarna inte kan komma överens om vad som ska ske med fast 
egendom.31 En boutredningsman kan endast avyttra fast egendom om det 
finns skriftligt samtycke från delägarna eller tillstånd från rätten, ÄB 19 kap. 
13 §. Vid arvskiftet ska strikt lottläggning tillämpas, vilket innebär att 
egendomen fördelas så att alla dödsbodelägare får del i varje egendomsslag 
enligt 23 kap. 3 §. Bakgrunden till att fast egendom särbehandlats är att den 
historiskt sett varit värdefull och att det ofta funnits släkt-ägd jord som gått i 
arv i generationer. Jordbrukssamhällets kulturmönster har brutits upp och i 
dagens samhälle kan lös egendom ha lika stora värden varför utredningen 
                                                
26 SOU 1932:16 s.81 
27 Lind, Walin, 2009, s.87 
28 Lind, Walin, 2009, s343; NJA II 1981 s.156 
29 SOU 1998:110 s.266 
30 SOU 1998:110 s.262 
31 SOU 1998:110 s.263 
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inte längre anser att det finns något skyddsintresse för fast egendom.32 
Kommer en försäljning inte till stånd får alla dödsbodelägarna del i den 
fasta egendomen i arvskiftet. En fortsatt process och försäljning genom god 
man på auktion enligt samäganderättslagen blir ofta resultatet.33  
 
För att undkomma detta problem ansåg utredningen att behörigheten för en 
förvaltare borde utvidgas och att förbudet mot att sälja fast egendom skulle 
tas bort och att boutredningsmännen inte skulle vara bundna av strikt 
lottläggning.34 Utredningen tycker dock att skyldigheten att höra 
dödsbodelägare innan en eventuell försäljning av egendom ska finnas 
kvar.35Med en sådan utvidgning av behörigheten ansåg utredningen också 
att institutets namn borde ändras till förvaltare och på grund av den ibland 
långa avvecklingstiden föreslogs även en tidsbegränsning för boutredningar 
på 1 år.37 
 
I utredningen framkom att de vanligaste anledningarna för en ansökan om 
boutredningsmän är missämja eller motsättningar bland dödsbodelägarna. 
De som utses till boutredningsmän är oftast advokater, biträdande jurister 
eller banker och utredningen framhåller att en boutredningsman som tillsätts 
av det allmänna bör vara en utomstående, professionell och att någon sorts 
kompetenskrav borde införas.38 Utredningen ansåg att kvalifikationer som 
jurist eller ekonom borde vara lämpliga men även att det borde finnas 
undantag exempelvis för testamentsexekutor.39 Utredningen föreslog även 
att boutredningsmannen och skiftesmannen skulle slås ihop till ett institut. 
Den flexibilitet som finns med två olika förordnanden skulle inte försvinna 
då det fortfarande vore upp till dödsbodelägarna att ansöka om eller 
entlediga den nya sortens förvaltare.40 
 
SOU 1998:110 har inte lett till några förändringar kring 
boutredningsmannainstitutet och regeringen uttalade följande angående 
förslaget: 
”En del av utredningens andra förslag, nämligen om dödförklaring och 
vissa bouppteckningsfrågor, har redan lett till lagstiftning (se prop. 
2004/05:88 och prop. 2000/01:21). Enligt regeringens bedömning har det 
inte framkommit tillräckliga skäl för lagstiftning när det gäller resterande 
förslag i betänkandet, varför dessa inte föranleder någon vidare åtgärd.”41 
Några förändringar i boutredningsmannainstituet är enligt 
justitiedepartementet inte planerade.42 

                                                
32 SOU 1998:110 s.271 
33 SOU 1998:110 s.268; Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt 
34 SOU 1998:110 s.269 
35 SOU 1998:110 s.271 
37 SOU 1998:110 s.266; SOU 1998:110 s.275 
38 SOU 1998:110 s.265f 
39 SOU 1998:110 s.274 
40 SOU 1998:110 s.270 
41 Prop.2011/12:110 s.14 
42 Justitiedepartementet, e-mail 5 maj 2015 
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3 Vem förvaltar boet 

3.1 Inledning 
Huvudregeln för dödsboförvaltning är samförvaltning av dödsbodelägarna. 
Egendomen kan också avträdas till förvaltning av boutredningsman eller så 
kan den avlidna i testamente anvisa om särskild förvaltning eller utse en 
testamentsexekutor. På en ansökan om boutredningsman tar tingsrätten två 
beslut. Först beslutas om egendomen ska avträdas till förvaltning av 
boutredningsman och det andra beslutet gäller vem som förordnas till 
boutredningsman.43 
 
Det finns också något som kallas för privat boutredningsman, då består 
formellt dödsbodelägarnas samförvaltning men de anlitar ett företag eller en 
person att handha förvaltningen. Lagstiftningen omfattar inte privata 
boutredningsmän och i en av de få referenser som finns i förarbetena 
framgår att:  
”sådan dödsboförvaltare kallas boutredningsman och är att skilja från 
den som handhar boutredningen allenast med stöd av dödsbodelägarnas 
uppdrag.” 44 
 
Privata boutredningsmän ska alltså inte sammanblandas med förordnade 
dödsboförvaltare som kallas boutredningsman och de omfattas inte av 
regleringen för boutredningsmannainstitutet.  
 
 

3.2 Dödsbodelägare 
Huvudregeln för dödsboets förvaltning är att dödsbodelägarna tillsammans 
förvaltar och fördelar egendomen.46 Detta framgår av ärvdabalken 18 kap 1§ 
där förvaltningen av den dödes egendom anförtros till dödsbodelägarna. 
Dödsbodelägare är arvingar, universella testamentstagare och efterlevande 
make eller sambo.47  
 
För att förvalta ett dödsbo krävs konsensus hos dödsbodelägarna då 
samförvaltningen bygger på samfällda beslut för varje enskild 
förvaltningsåtgärd. För brådskande ärenden, då samtycke inte kan inväntas, 
finns dock ett undantag i ÄB 18 kap. 1 §. Alla dödsbodelägare behöver inte 
vara aktivt deltagande i förvaltningen, utan de kan även fullmäktiga en 

                                                
43 ÄB 18:1§; ÄB 19:1§,  
44 Prop. 1933 nr 7 s.77 
46 Brattström, Singer 2011, s.148 
47 ÄB 18:1§; Prop. 1933 nr. 7 s.73-74; SOU 1932:16 s.99 
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person att företräda boet. I övrigt finns inga detaljföreskrifter i lagen 
angående de olika åtgärder som ingår i samförvaltningen.48 
 
Dödsbodelägarna kan också privat anlita hjälp med boutredning, 
bouppteckning och arvskifte och genom en fullmakt ge denne person rätt att 
förvalta boet.49 Många företag som begravningsbyråer och juridiska byråer 
erbjuder upprättande av bouppteckning och arvskifte och att förvalta boet. 
Denna typ av förvaltning grundar sig på dödsbodelägarnas uppdrag och 
uppdraget anger vilka befogenheter den privata boutredningsmannen får. 
Behörigheten regleras av dödsbodelägarnas fullmakt och regleras i övrigt 
enligt reglerna för sysslomannaskap. Denna privata boutredningsverksamhet 
är omfattande och enligt Walin och Lind är rättsläget oklart på många 
punkter varför en reglering är motiverad.51  
 
 

3.3 Testamentesexekutor 
Regleringen kring en testamentsexekutors förvaltning av ett dödsbo finns i 
ÄB 19:20§. I ett testamente kan en testator själv utse en eller flera förvaltare 
av dödsboet. I testamentet kan anges att testamentsexekutorn ska utreda boet 
och verkställa testamentets förordnande, ibland kan det endast anges att 
testamentsexekutorn ska utreda boet och ibland kan en testamentsexekutor 
utses utan att befogenheterna anges. Oavsett formulering anses en 
testamentsexekutor ha utsetts med uppdrag att förvalta dödsboet istället för 
dödsbodelägare och utreda boet i dess helhet.52 
 
När testamentsexekutor utsetts överflyttas rätten att förvalta egendomen 
som tillkommer dödsbodelägarna enligt 18 kap. på denne. Detta innebär inte 
bara att exekutorn ska verkställa förvaltningsåtgärder utan även att hen ska 
verkställa förordnanden enligt testamentet och biträda delägarna i 
arvskiftet.53 Befogenheterna innebär, med begränsning av eventuellt 
giftorättsgods eller samboegendom, att testamentsexekutorn är bemyndigad 
att företa alla åtgärder som behövs för utredningen.54  
 
Testamentsexekutorns behörighet utåt innebär att hen ensam företräder 
dödsboet och har rätt att tala och svara i mål som gäller dödsboet. 
Dödsboets avtal med tredje man blir endast undantagsvis ogiltiga då det 
krävs att motparten insett eller borde ha insett att testamentsexekutorn 
överskridit sin befogenhet.55 Utgångspunkten för testamentsexekutorns 
talerätt är att samma reglering gäller som vid förvaltning av en 
boutredningsman. För dödsbodelägarna gäller också samma sorts talerätt vid 
                                                
48 Prop. 1933 nr 7 s. 79; SOU 1932:16 s.110f; Brattström, Singer 2011, s. 151 
49 Molin, Bokelund Svensson 2012 , s.20 
51 Lind, Walin, 2009, s.156; NJA 1874 s.221; HB 18 kap 
52 ÄB 19:20 §; NJA II 1933 s.283 
53 NJA II 1933 s.282f 
54 Prop. 1933 nr 7 s.80f; NJA II 1933 s.283, 286 
55 NJA II 1933 s.287f 
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förvaltning av testamentsexekutor som vid förvaltning av boutredningsman. 
Testamentsexekutorns talerätt kan däremot inskränkas i testamentet. 
Innehåller testamentet särskilda föreskrifter för förvaltningen gäller 
självklart dessa.56 
 
Om testamentets giltighet är svävande gäller inte förordnandet om 
testamentsexekutor då det börjar gälla först när testamentet vunnit laga 
kraft. Testamentsexekutorn är i sådana fall behörig att ansöka om att 
egendomen avträds till förvaltning av boutredningsman.57 Om det anses 
lämpligt kan rätten utse testamentsexekutorn till boutredningsman.58 
 
Utses någon till specialexekutor, det vill säga till att verkställa endast en viss 
del av utredningen, blir dödsbodelägarnas förvaltningsrätt endast åsidosatt i 
den omfattning som anges i förordnandet. Även ett sådant förordnande 
börjar gälla först när testamentet vunnit laga kraft, det medför ingen rätt att 
ansöka om att egendomen avträds till förvaltning av boutredningsman.60  
 
De möjligheter som finns för testator att ge instruktioner för förvaltning är 
genom att utse en testamentsexekutor eller ange önskemål om en 
boutredningsman. I SOU 1998:110 påpekas att respekten för testatorns vilja 
och önskemål är något som borde tas stor hänsyn till och det allmännas 
förordnande av boutredningsmän borde vara subsidiär i förhållande till 
testatorns förordnanden.61  
 
 

3.4 Boutredningsman 

3.4.1 Inledning 
En boutredningsman förordnas av rätten när ett dödsbo avträds till 
förvaltning av en boutredningsman och regleringen återfinns främst i 
ärvdabalkens 19 kapitel.62 Dödsbodelägarna kan ansöka om att avträda boet 
till förvaltning av en boutredningsman. En sådan ansökan kan de göra var 
och en för sig och även testamentsexekutor, legatarier och borgenärer kan 
ansöka om att boet ska avträdas till boutredningsman.63 Regleringen kring 
dödsbodelägarnas förvaltning i ÄB 18 kap. 1 § gäller också när dödsboet har 
avträtts till förvaltning av boutredningsman.64  
 
Boutredningsmannens befogenheter framgår i ÄB 19:11§. Huvudregeln är 
att dödsboet inte ska företa annan rättshandling än vad som behövs för boets 
                                                
56 NJA II 1933 s.290 
57 NJA II 1933 s.287; Lind, Walin, 2009, s.151 
58 Brattström, Singer 2011, s.153 
60 Lind, Walin, 2009, s.153 
61 SOU 1998:110 s.265 
62 ÄB 19 kap; ÄB 19:1§ 
63 Brattström, Singer 2011 s.152 
64 NJA II 1933 s.252 
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uppteckning, vård eller förvaltning. Dödsboet är bundet av de 
rättshandlingar som är förenliga med förvaltningens ändamål, undantaget är 
om tredje man var i god tro då dödsboet kan bli förpliktigat även av 
rättshandlingar som inte syftar till dödsboets avveckling.67 I egenskap av 
juridisk person kan ett dödsbo vara part i avtal och rättegångar, om boet 
förvaltas av en boutredningsman har denne talerätt och behörighet att 
företräda boet.69  
 

3.4.2 Ansökan om förvaltning av 
boutredningsman 
I ÄB 19 kap. 1, 2 och 3§§ anges under vilka förutsättningar ett dödsbo 
avträds till förvaltning av en boutredningsman och vilken boutredningsman 
som tillsätts. I ÄB 19:1§ framgår de grundläggande förutsättningarna för 
boutredningsmannainstitutet och vem som kan ansöka om egendomens 
avträdande till boutredningsman. ÄB 19:2§ anger de kravs som finns på 
själva ansökan och ÄB 19:3§ stadgar om personvalet av boutredningsman. 
En boutredningsman ska vara kvalificerad och lämplig för uppdraget och 
det finns också en möjlighet för tingsrätten att utse flera boutredningsmän 
eller utse en juridisk person till boutredningsman.70  
 
De aktörer som kan ansöka om boets avträdande till förvaltning av 
boutredningsman är först och främst dödsbodelägarna, men även 
testamentsexekutor, legatarier, borgenärer med fler kan av olika anledningar 
ha rätt att ansöka. En ansökan från dödsbodelägare behöver inte ange skäl 
för begäran men de motiv som nämns är oenighet, misstro eller boets 
komplexitet.71  
 
En testamentsexekutor kan ansöka att egendomen avträds till förvaltning av 
en boutredningsman. Att det finns en testamentsexekutor är inget hinder för 
att tillsätta en boutredningsman. Om testamentsexekutorn önskar kan hen 
förbinda ansökan med villkor att hen blir utsedd till boutredningsman. Om 
det finns en testamentsexekutor ses det som lämpligt att denne utses till 
boutredningsman, såvida det inte finns skäl som talar emot.73 Denna 
reglering gäller endast en generalexekutor, även om det inte finns något 
hinder att utse en specialexekutor har en sådan inte möjlighet att ansöka och 
ingen förtur till ett förordnande.74 
 
Legatarier är inte dödsbodelägare, men eftersom de kan ha intresse av att få 
viss egendom utlämnad, kan de ansöka om att egendomen ska avträdas till 
boutredningsman. Ansökan från en legatar ska bifallas om det prövas 
nödvändigt för att bevara legatarens rätt och endast om tillräckligt skydd 
                                                
67 ÄB 19:11§ jmf. ÄB 18:3§; NJA II 1933 s.251; Lind, Walin, 2009, s.40, 41, 72  
69 ÄB 19:12§; NJA II 1933 s.261f, 
70 ÄB 19 kap. 1,2, 3, 4§§ 
71 ÄB 19 kap. 1§; Prop. 1933 nr 7 s.77f; NJA II 1933 s.210f 
73 Prop. 1933 nr 7 s.78; NJA II 1933 s.215 
74 NJA II 1933 s.216f 
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inte kan fås enligt ÄB 22:3§ vilken ger en möjlighet att ställa en säkerhet för 
legatet eller ställa egendom under särskild vård.75 En borgenär kan ansöka 
att egendomen avträds till förvaltning av boutredningsman om borgenärens 
rätt äventyras. Finns panträtt eller annan säkerhet för fordran kan inte 
dödsboets obestånd åberopas för att påkalla förordnande. Ansökan kan ändå 
vinna bifall om borgenärens rätt är i fara på annan grund. Borgenärer 
behöver inte till fullo styrka att obestånd föreligger eller att deras rätt 
äventyras, det räcker att visa stöd för en berättigad förmodan att så är 
fallet.76  
 
Förmånstagare för en eventuell livförsäkring och en överförmyndare kan 
under vissa förutsättningar ansöka om att egendomen ska avträdas till 
förvaltning av boutredningsman. Rätten måste då pröva skälen för att bifalla 
en sådan ansökan genom att se om det finns risk att dödsboet förvaltning 
äventyrar personens eller personernas rätt.77 
 
Egendomen kan också avträdas till förvaltning av boutredningsman med 
stöd av ett testamentariskt förordnande. Detta kan vara fallet om en utsedd 
testamentsexekutor är förhindrad att utföra uppdraget, om testatorn allmänt 
förordnar om särskild förvaltning eller om det i testamentet på annat sätt 
framgår att egendomen ska vara undandragen dödsbodelägarnas förvaltning. 
Det krävs inte att testatorn har utsett en specifik person till förvaltningen, 
men det ska framgå att testatorn avsett att få boutredningen verkställd på 
annat sätt än genom samförvaltning av dödsbodelägarna.78 Finns en 
testamentsexekutor som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag är det inte 
självklart att förvaltningen ska undandras dödsbodelägarna. Testatorns 
förordnande kan bero på ett särskilt förtroende för personen som var utsedd 
till testamentsexekutor, därför behöver testamentet tolkas för att avgöra om 
testatorn i och med exekutorsförordnandet kan ha åsyftat särskild 
dödsboförvaltning. Något som tyder på att testatorn åsyftat särskild 
dödsboförvaltning är om en juridisk person utsetts till testamentsexekutor, 
exempelvis en bank, eller om det finns en ersättare utsedd.79 Ett beslut om 
att avträda dödsboet till förvaltning av boutredningsman kan grundas på ett 
testamente som inte vunnit laga kraft. Om testamentet skulle förklaras 
ogiltigt fortgår förvaltningen ändå såvida dödsbodelägarna inte begär att 
förvaltningen ska återgå i enlighet med ÄB 19:6§.80  
 
I ÄB 19:2§ regleras vilka uppgifter som krävs i ansökan om en 
boutredningsman. För att rätten ska kunna ta ett beslut om att avträda 
egendomen till förvaltning av boutredningsman krävs viss information. 
Utredning som krävs är i första hand uppgifter om vilka som är 
dödsbodelägare och vem den avlidna är för att klart och tydligt kunna 
identifiera dödsboet. Om en bouppteckning gjorts ska den eller bevis om 

                                                
75 ÄB 22:3 §; Prop. 1933 nr 7 s.78; SOU 1932:16 s.167  
76 ÄB 21 Kap; Prop. 1933 nr 7 s. 78; SOU 1932:16 s.164ff 
77 Lind, Walin, 2009, s.94f 
78 Prop. 1933 nr 7 s.78f; SOU 1932:16 s.168f 
79 SOU 1932:16 s.169f, 186 
80 SOU 1932:16 s.184 
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dess registrering skickas in. Om testamentsexekutor finns ska namn och 
uppgifter om denne skickas in. Om ansökan kommer från någon annan än 
dödsbodelägare är det särskilt viktigt att det anges vilka förutsättningar som 
föreligger och ligger till grund för framställan.81 Forum för ansökan om att 
avträda egendomen till förvaltning av boutredningsman är den dödes 
personliga forum.83  
 
Utifall de krav som ställs på ansökan inte är uppfyllda kan rätten ge sökande 
viss tid att komplettera den, om det inte görs förfaller ansökan. Innan 
beslutet tas ska dödsbodelägarna få möjlighet att yttra sig och ex officio ska 
rätten också beakta borgenärers och legatarers intressen i den mån de känner 
till dödsboets förhållanden. Legatarer och borgenärer bereds ej tillfälle att 
yttra sig men kan självmant göra sina synpunkter kända hos rätten. I regel 
förtjänar intressen som tas tillvara genom att egendomen avträds till 
förvaltning av boutredningsman större avseende än de som talar i motsatt 
riktning. Regleringen för att ansöka om ett förordnande gäller även för en 
ansökan om entledigande enligt ÄB 19:5§.84  
 
Rättens beslut enligt bestämmelse i ÄB 19 kap. är verkställbara omedelbart, 
vilket innebär att de alltid börjar gälla direkt oavsett om de överklagas eller 
inte. Det anses angeläget att vissa beslut kan verkställas eftersom rättsägares 
intressen kan äventyras om verkställighet kunde skjutas upp till dess 
beslutet vunnit laga kraft. ÄB 19:6§ varigenom dödsbodelägare kan återta 
förvaltningen av dödsboet är undantaget från huvudregeln då det inte anses 
vara ett sådant beslut som är angeläget att verkställa omedelbart.85  
 
Personvalet av boutredningsman regleras i ÄB 19:3§. Boutredningsmannen 
ska vara lämplig för uppdraget, kunna vidta åtgärder som påkallas av 
praktiska och ekonomiska synpunkter samt opartiskt iaktta olika rättsägares 
intressen. Uppdraget kan även ges till en juridisk person, exempelvis en 
bank, en advokatbyrå eller annan juridisk byrå.86  
 
Dödsbodelägarna och andra vars rätt är beroende av boutredningen kan ge 
förslag på boutredningsman. Synpunkterna ska ha inflytande över valet av 
person och den som väljs ska helst inte vara främmande för 
dödsbodelägarna. Det betyder dock inte att föreskriften om lämplighet för 
uppdraget får eftersättas.87 Kommer förslaget på boutredningsman från 
samtliga delägare i ett solvent dödsbo bör den föreslagne förordnas om inte 
alldeles särskilda skäl talar däremot. Finns det flera förslag är det upp till 
rätten att avgöra vem som ur boutredningssynpunkt är mest lämplig. Är boet 
insolvent har delägarnas synpunkter inte samma betydelse. Finns det 

                                                
81 Prop. 1933 nr 7 s.79; NJA II 228f,  
83 SOU 1932:16 s.173; jfr RB 10:1§, RB 10:9§ 
84 ÄB 19:9§; SOU 1932:16 s.188 
85 ÄB 19:21 §; NJA II 1958 s.154 
86 Prop. 1933 nr 7 s. 79; NJA II 1933 s.230f; SOU 1932:16 s.159 
87 Prop. 1933 nr 7 s.79; NJA II 1933 s.231 
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inbördes motsättningar bör någon som intar fri ställning utses till 
boutredningsman.88  
 
I ÄB 19:21a§ framgår att ärenden enligt ÄB 19:1 och 5§§, får handläggas 
av andra anställda på rätten, om regeringen förordnar så. Enligt regeringens 
förordning (1996:381) om tingsrättsinstruktion, 17 §, får lagmannen 
delegera ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av 
boutredningsman och förordnande av boutredningsman till en anställd på 
tingsrätten. De får då på egen hand ansvar för att handlägga ärendet. Om 
personen inte är tingsnotarie eller notariemeriterad beredningsjurist är 
förordnandet begränsat. Begränsningen innebär att de inte har behörighet att 
till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman förordna annan 
än advokat eller person som genom tidigare uppdrag fått erfarenhet och 
visat lämplighet.89  
 
I ÄB 19:3§ 2 st. framgår att även dödsbodelägare kan utses till 
boutredningsman. Som exempel när det är lämpligt nämns om det finns en 
affärsrörelse som en dödsbodelägare varit med och förvaltat, men det kan 
vara lämpligt även av andra anledningar. Det kan även vara olämpligt att 
utse en dödsbodelägare till boutredningsman, exempelvis kan intresset av att 
iaktta dödsboets bästa krocka med det egna intresset som dödsbodelägare. 90 
 
Innan en person utses till boutredningsman skall hens samtycke inhämtas 
och även före ett entledigande ska boutredningsmannen få tillfälle att yttra 
sig. För rättens beslut gäller regleringen i ärendelagen91. I allmänhet räcker 
den utredning som finns i ansökan och i yttranden för att rätten ska kunna ta 
ett beslut, men om det behövs kan rätten utreda mer genom att hålla 
förhandling eller förhör.92 Ett beslut om avträdande av egendom enligt ÄB 
19:1§ eller entledigande enligt ÄB 19:5§ kan också tas interimistiskt. Ett 
interimistiskt beslut kan tas i enlighet med sådana yrkanden eller ex officio, 
på initiativ, av rätten.93  
 
I ÄB 19:3§ 3 st. framgår att en testamentsexekutor ska ha visst företräde vid 
förordnande av boutredningsman. En arvlåtares förordnande ska gå före 
dödsbodelägares förslag då arvlåtaren är bäst insatt i förvaltningen av 
egendomen och har bäst förutsättningar att väga intressen i dödsboet mot 
varandra. Är den utsedde från en objektiv uppfattning olämplig för 
uppdraget, om testamentes ogiltighet ifrågasätts eller om allmänna 
arvsfonden är enda arvtagare så är testamentets företrädesrätt inte lika stark 
som annars.94  
 

                                                
88 NJA 2002 s.428; NJA II 1933 s.232 
89 ÄB 19:21a§; Förordning (1996:381) om tingsrättsinstruktion 17 § 
90 ÄB 19:3§ 2 st.; NJA II 1933 s.232f 
91 Lag (1996:242) om domstolsärenden 
92 NJA II 1933 s.248 
93 Prop. 1933 nr.7 s.79; NJA II 1933 s.249 
94 ÄB 19:5§; ÄB 19:6§; Prop. 1933 nr.7 s.79,  
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Flera boutredningsmän kan förordnas till förvaltare över samma dödsbo. 
Det kan behövas om speciell sakerfarenhet krävs för förvaltningen så att 
praktiska erfarenheter och juridiska kunskaper representeras av olika 
personer. Ibland kan det behövas vid stridiga intressen. När två 
boutredningsmän förordnas är förvaltningen odelad, och de ska gemensamt 
vidta förvaltningsåtgärderna. Rätten kan välja att dela upp 
förvaltningsuppgiften så att varje boutredningsman kan handla självständigt 
inom sitt område. Detta sker exempelvis om särskild sakkunskap behövs 
ifråga om en viss del av tillgångarna.96 
 

3.4.3 Entledigande av boutredningsman 
Ett entledigande av en boutredningsman får inte blandas ihop med att 
förvaltningen av dödsboet upphör. Om en boutredningsman entledigas 
enligt ÄB 16:5§, ska en ny boutredningsman utses då dödsboet även fortsatt 
är under förvaltning av boutredningsman. Om dödsbodelägarna är eniga om 
att återta förvaltningen av dödsboet sker detta enligt ÄB 19:6§ och 
boutredningsmannen entledigas.97  
 
Entledigande regleras i ÄB 19:5§ 1 st. En boutredningsman kan inte 
frånsäga sig sitt uppdrag innan det slutförs såvida det inte finns en skälig 
orsak. Tingsrätten har att avgöra om det finns skäl och prövningen är 
vanligen fri då det inte skulle gynna dödsboets rättsägare om uppdraget var 
att fullgöras motvilligt och utan intresse. Om rätten entledigar en 
boutredningsman ska en ny utses.98   
 
En boutredningsman kan även entledigas om det visar sig att personen inte 
är lämplig för uppdraget. Ett entledigande kan begäras av alla vars rätt är 
beroende av utredningen eller tas upp av rätten om ”förhållandet eljest 
varder kunnigt”. Grunden för ett entledigande ska vara något förhållande 
som visar boutredningsmannens olämplighet, exempelvis försumlighet, 
vårdslöshet, att utredningen drar ut på tiden vilket motverkar en god utgång, 
att boutredningsmannen själv har ekonomiska svårigheter eller att det finns 
stora motsättningar mellan boutredningsmannen och någon rättsägare. Ett 
entledigande kan bero på annat än boutredningsmannens olämplighet, 
exempelvis om det vid valet av boutredningsman inte tagits tillräcklig 
hänsyn till ett testamente.99 
 
Frågan om entledigande kan väckas av alla vars rätt är beroende av 
utredningen. Det innebär att dödsbodelägare, legatarer, borgenärer, 
överförmyndare m.fl. kan väcka frågan om entledigande, precis som för en 
ansökan om förvaltning av boutredningsman.100 I ÄB 19:5 § 3 st. framgår 
att det kan uppkomma särskilda omständigheter för att entlediga en 

                                                
96 Prop. 1933 nr 7 s.79; SOU 1932:16 s.179f  
97 ÄB 19:5§; ÄB 19:6§ 
98 Prop. 1933 nr 7 s.79; NJA II 1933 s.236ff 
99 Prop. 1933 nr 7 s.79; NJA II 1933 s.237f 
100 NJA II 1933 s.238 
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testamentsexekutor som förordnats till boutredningsman. Det gäller om 
testamentet frånkänts verkan genom beslut i en klanderprocess som vunnit 
laga kraft eller motsvarande beslut. Prövningen som rätten då ska företa är 
endast om uppdraget bör behållas av testamentsexekutorn eller om rätten 
bör utse en ny boutredningsman. Beslutet om att egendomen avträtts till 
förvaltning av boutredningsman ska inte omprövas på grund av ett 
testamentes ogiltighet. Om det enda skäl för byte av boutredningsman är att 
testamentet förlorat verkan bör förordnandet bestå då kontinuitet har stor 
betydelse.101 
 
Om dödsboets förvaltning ska återgå till dödsbodelägarna regleras det i ÄB 
19:6§. I och med ett laga kraft ägande beslut blir förvaltningen istället 
underkastad reglerna i 18 kap. om samförvaltning av dödsbodelägare och 
självklart även eventuella testamentesbestämmelser. En ansökan om att 
förvaltningen ska återgå till dödsbodelägare måste vara från samtliga 
dödsbodelägare. Enligt praxis kan en dödsbodelägare i konkurs inte själv 
ansöka om att återta förvaltningen av ett dödsbo utan konkursförvaltaren 
och dödsbodelägaren måste vara ense om begäran att förvaltningen ska 
återgå till dödsbodelägarna.102  
 
För ett beslut om förvaltningens återgång till dödsbodelägarna beaktas 
framförallt borgenärer och legatarers rätt. Om skulder är betalda eller boet 
fullt solvent, finns det normalt inte hinder för dödsbodelägarna att återta 
förvaltningen. Om den särskilda förvaltningen är påkallad av hänsyn till 
legat och ändamålsbestämmelse räcker dock inte det. Är boet på obestånd 
eller om det innebär en fara för rättsägares intresse att boet förvaltas av 
dödsbodelägarna ska en sådan ansökan inte bifallas. Om det föreligger 
omständigheter som innebär att förvaltning kan begäras av borgenären bör 
de omständigheterna på motsvarande sätt innebära att sådan förvaltning inte 
hävs. Exempel på sådana omständigheter kan vara en rättslig process mellan 
dödsboet och borgenären rörande en fordran. Bakgrunden till detta är att det 
finns ett intresse för borgenären att förvaltningen sker på ett betryggande 
sätt. Precis som vid ansökan om boutredningsmannaförvaltning ska beslut 
inte meddelas enligt borgenärs yrkande om det kan visas att borgenärens rätt 
kan tillgodoses på annat sätt.104  
 
Hänsyn ska också tas till risk för legatarie eller att ändamålsbestämmelser 
inte uppfylls som kan kräva att boutredningsmannaförvaltningen bör 
fortsätta. Har förordnandet beviljats på begäran av testamentstagare och 
testamentet förklaras ogiltigt kan det nya läget innebära att förvaltning av 
boutredningsman ska upphöra. Om kvarlåtenskapen är undandragen 
dödsbodelägarnas förvaltning enligt testatorns förordande i testamente 
tillkommer det inte delägarna att återta samförvaltningen utan det krävs att 
testamentet är ogiltigt för att huvudregeln ska tillämpas.108  
 
                                                
101 Prop.1933 nr.7 s.79; NJA II 1933 s.238f 
102 NJA II 1933 s.240f; NJA 1977 s.363 
104 SOU 1932:16 s.185 
108 Prop. 1933 nr.7 s.79; NJA II 1933 s.241 
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Om testamentsexekutorn är förordnad till boutredningsman återgår hen 
genom en hävning av förvaltningen till att vara testamentsexekutor. Innan 
en sådan förändring sker måste boutredningsmannen lämna samtycke. Om 
testamentsexekutorn i testamentet är utsedd endast till ett speciellt uppdrag 
återgår hen givetvis till den specialkompetens hen fått enligt 
testamentsförordnandet när boutredningsmannaförvaltningen upphör.109 Om 
rätten upphäver boutredningsmannens förvaltning förändrar inte det de 
åtgärder som boutredningsmannen vidtagit utan de består.110 
 
Om dödsboet avträds till konkurs förfaller förordnandet om 
boutredningsman, men boutredningsmannen är ansvarig för att ta hand om 
dödsboets tillgångar till dess att den överlämnas till konkursförvaltaren. Vid 
övergången kan det uppstå svårigheter och boutredningsmannen har 
exempelvis kvar behörighet att företräda boet och kan exempelvis väcka 
talan mot konkursbeslutet.111  

                                                
109 SOU 1932:16 s.186 
110 NJA II 1933 s.241f 
111 ÄB 19:7§; NJA II 1933 s.242; NJA 1975 s.429 
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4 Vad är dödsboförvaltning 

4.1 Inledning 
Målet med boutredningsmannens förvaltning är att så snart som möjligt 
avveckla dödsboet och få fram en nettobehållning som kan fördelas mellan 
arvingarna. Syftet med boutredningen är avvecklingen av dödsboet vilket 
framgår i ärvdabalkens 19:11§. Det är inte detaljföreskrivet i lag vilka olika 
åtgärder som ska företas under dödsboets förvaltning.112 
Boutredningsmannens befogenhet fastställs i ÄB 19:11§ och där framgår att 
boutredningsmannen har rätt att företa alla för boets utredning erforderliga 
åtgärder. Den paragrafen klargör innebörden av 
boutredningsmannaförordnandet såvitt angår förvaltning och förhållandet 
mellan boutredningsmannen och dödsbodelägarna och övriga rättsägare i 
boet.113 Dödsboet ska avveckla den dödes förmögenhetsförhållande genom 
åtgärder som bidrar till egendomens överföring till successorer. Alla för 
boets behövliga åtgärder omfattas av boutredningsmannens befogenheter 
och enligt lagberedningen är varje enskild åtgärd befogad endast om den 
främjar en snabb och förmånlig avveckling.114 Dödsboförvaltningen gäller 
endast boets ekonomiska värden. Exempelvis kan dödsboet inte driva en 
talan om misshandel av arvlåtaren men dödsboet kan driva en 
skadeståndstalan på grund av en sådan misshandel.115  
 
Dödsboförvaltningens uppgift är att fördela kvarlåtenskapen och överföra 
den till successorerna samtidigt som samtliga rättsägares intressen ska 
tillgodoses. Varje förvaltningsåtgärd ska ske med tanke på att avveckla den 
dödes ekonomiska förhållanden. I allmänhet innebär förvaltningen och boets 
avveckling att skulder betalas och i övrigt förändras egendomen endast för 
att förbättra möjligheterna för delning.117  
 
Boutredningsmannen ska inte bara förvalta dödsboet utan i uppdraget ingår 
även att utreda boet, upprätta en bouppteckning enligt reglerna i 
ärvdabalkens 21 kap., att verkställa legat och ändamålsbestämmelser enligt 
testamente i enlighet med ärvdabalkens 22 kap. och om det behövs ska 
boutredningsmannen vara skiftesman vid ett arvskifte enligt ÄB 23 kap. och 
ÄktB 17:1§.121 Begreppet utreda boet innefattar bland annat att klarlägga 
vilka skulder och tillgångar som finns och utreda vilken egendom som är 
den avlidnes och frånskilja vad som tillhör annan.122 Om det finns ett 
testamente krävs särskild försiktighet vid förvaltningen av egendomen fram 
tills att testamentet vunnit laga kraft. Varje förvaltningsåtgärd bör kunna 

                                                
112 ÄB 19:11§; NJA II 1933 s.276; Brattström, Singer 2011 s.160 
113 ÄB 19:11 §; Prop. 1933 nr 7 s.79 
114 NJA II 1933 s.252 
115 Lind, Walin, 2009, s.44 
117 SOU 1932:16 s. 134 
121 ÄB 21, 22, 23 kap.; 17:1§ ÄktB; NJA II 1933 s.252 
122 Lind, Walin, 2009, s.43 
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försvaras såväl om testamentet är gällande som om det är ogiltigt. Om 
testamentet innefattar betydande avvikelser från den legala ordningen blir 
förvaltningen mestadels bevarande tills frågan om testamentets giltighet är 
avgjord.123  
 
 

4.2 Bouppteckning 
En bouppteckning redovisar den avlidnas egendom och ska innehålla en 
uppräkning av den avlidnas tillgångar och skulder så som de såg ut vid tiden 
för dödsfallet.124 Om den avlidna var gift eller sambo ingår all egendom i en 
bouppteckning så att det sedan kan göras en bodelning enligt 
äktenskapsbalken eller sambolagen.125  
 
För att göra en bouppteckning hålls ett bouppteckningssammanträde dit 
boutredningsmannen kallar dödsbodelägare och eventuella efterarvingar. 
Två goda män ska närvara och förrätta sammanträdet samt intyga att all 
egendom antecknats och värderats efter bästa förstånd.126 Den person som 
står närmst boet och bäst vet vilken egendom som finns kallas för 
bouppgivare och ska intyga att uppgifterna är korrekta och att det inte 
medvetet utelämnats något.127 En bouppteckning ska enligt ÄB 20:3§ alltid 
innehålla en förteckning av de personer som närvarat vid förrättningen, ett 
bevis på att eventuellt icke närvarande har kallats till sammanträdet, en 
förteckning på tillgångar och skulder, eventuell sambo eller makes 
egendom, kopia på eventuellt testamente och äktenskapsförord, 
laglottsanspråk, förskott på arv och eventuellt bouppteckningseden.128 En 
bouppteckning ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet och sedan 
registreras hos skatteverket inom ytterligare 1 månad.129 Om det 
framkommer uppgifter om nya tillgångar eller skulder efter att 
bouppteckningen redan gjorts görs en tilläggsbouppteckning på samma sätt 
som den ordinarie bouppteckningen.130  
 
I bouppteckningen ska skulder anges med belopp och tillgångar värderas till 
marknadsvärde.131 Värderingsprinciperna var tidigare anknutna till Arvs- 
och Gåvoskattslagen (AGL) men även om den upphört gäller de 
värderingsprinciper som fanns tidigare. Tillgångar skall värderas till 
marknadsvärdet, undantaget är fast egendom där taxeringsvärdet ska 
användas. Upphävandet av AGL har inte lett till några förändringar i ÄB 

                                                
123 NJA II 1933 s.255 
124 Brattström, Singer 2011 s.155 
125 ÄktB 17:1§; Sambolag (2003:376); Brattström, Singer 2011 s.147 
126 ÄB 20:2§ 
127 ÄB 20:6§ 
128 Brattström, Singer 2011 s.157f 
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130 Brattström, Singer 2011 s.158 
131 Brattström, Singer 2011 s.155 
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eller några utförligare överväganden avseende bouppteckningar och 
värderingsprinciper.132 
 
Efter en bouppteckning kan viss egendom behöva avskiljas, antingen genom 
en bodelning eller för efterarv. Efterarv ska avskiljas om den avlidna var en 
efterlevande make som innehade egendom med fri förfoganderätt.133 
Efterarvet utgörs av en kvotdel som motsvaras av det ursprungliga arvets 
andel av den totala förmögenhetsmassan. I vissa fall finns ingen bodelning 
från den först avlidnas död, då måste en sådan rekonstrueras, eller så kan 
den efterlevande maken och efterarvingarna ingå ett avtal för att fastställa 
efterarvsandelen, ett sådant avtal är bindande.134 Den avlidna kan efterlämna 
sig en make eller sambo, och då ska en bodelning göras. Ibland måste både 
efterarv avskiljas samt en bodelning göras. Det är då viktigt att avskilja 
efterarvet innan bodelningen görs.135  Det finns flera intressen som ställs 
mot varandra i ett läge med efterarv och bodelning, dels efterarvingens rätt 
till den först avlidnas egendom, dels den efterlevande makens intresse av det 
gemensamma hemmet och även den avlidnas arvingars intresse av att få ut 
sitt arv.136  
 
När arvsskatten upphävdes diskuterades det om bouppteckningen längre var 
nödvändig, men bouppteckningen har flera viktiga funktioner. Den styrker 
vilka som är dödsbodelägare, ger ett underlag för arvskifte, ger ett underlag 
för efterarv och fungerar även som ett skydd för legatarier och 
borgenärer.137  
 
 

4.3 Förvaltning 
När boutredningsmannen tar över förvaltningen av egendomen bör hen 
skaffa sig en tillförlitlig bild av dödsboets ställning och om det behövs 
utfärda en kallelse på okända borgenärer. Även om boutredningsmannen 
genom förvaltningen blir ansvarig för all egendom behöver hen inte själv 
överta vård över all egendom. Vanligtvis, om det kan anses betryggande, 
består vården av egendomen hos någon som stod den döde nära.138 
Boutredningsmannen bör däremot ta kontanter och värdepapper i sin vård, 
penningmedel bör göras räntebärande för att underlätta framtida delning och 
det är också viktigt att se till att egendomen är försäkrad.139 Egendomen ska 
vara avskild från boutredningsmannens övriga egendom, i övrigt ges inga 
detaljföreskrifter om förvaringen av dödsboets egendom mer än att 
egendomen bör kunna identifieras. Boutredningsmannen måste också 
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utvärdera om det kan finnas en risk att värdefull egendom förskingras och i 
sådana fall företa nödvändiga skyddsåtgärder.140  
 
All egendom som ingått i den dödes förmögenhet är en del av dödsboet. Om 
den döda var gift eller sambo måste annan egendom avskiljas genom 
bodelning då dödsboet endast omfattar den avlidnes del av giftorättsgodset 
eller samboegendomen samt den enskilda egendomen.141 Normalt sett skall 
boet under förvaltningen inte ådra sig några andra skulder än sådana som 
begravningskostnader, vård och förvaltning eller bouppteckningskostnader. 
Om andra skulder uppkommer blir de inte bindande för dödsboet undantaget 
om tredje man var i god tro.142 Fordringar intar en särställning och det anses 
inte lämpligt att de skiftas till dödsbodelägarna utan de bör indrivas av 
boutredningsmannen.143  
 
Betalning av skulder ska ske innan egendomen skiftas till arvingarna, vilket 
är ett skydd för dödsboets borgenärer.144 När det gäller betalning av skulder 
får boutredningsmannen bestämma över tillgångarnas användning, i första 
hand ska likvida medel användas men det finns ett stort utrymme för 
boutredningsmannen att själv bedöma om det finns förutsättningar för en 
eventuell försäljning av egendom liksom vilka försäljningsvillkor som ska 
tillämpas. I övrigt bör boutredningsmannen undvika att sälja egendom med 
särskilt värde för dödsbodelägarna även om egendom kan förändras om det 
är lämpligt för den blivande lottläggningen. Som regel är avyttring endast 
påkallad för att undvika kapitalförlust eller om egendomen inte kan ingå i en 
delning.145 Om den döde drev en rörelse behöver denna oftast fortsätta 
drivas och överlämnas i kompetenta händer. En provisorisk förvaltning 
äventyrar värdet av rörelsen varför den snarast bör skiftas eller säljas.146  
 
Vad gäller insolventa dödsbon finns en särskild föreskrift om detta i ÄB 
19:11§ 2 st.  Innan boutredningsmannen funnit dödsboet insolvent äger hen 
utöva förvaltningen i vanlig ordning. Så snart det kan misstänkas bör dock 
boutredningsmannen iaktta verksamhet. Särskilt gäller det betalning av den 
dödes skulder. Om boutredningsmannen låter egendom användas till 
betalning av vissa skulder skulle det gynna de borgenärerna på bekostnad av 
övriga borgenärer och boutredningsmannen kan då själv bli 
skadeståndsskyldig enligt ÄB 19:18§.147 Istället för att boutredningsmannen 
direkt sätter dödsboet i konkurs ges det en möjlighet för 
boutredningsmannen att först försöka åstadkomma en frivillig 
överenskommelse med borgenärerna. Borgenärerna har själva möjligheten 
att sätta dödsboet i konkurs, men då konkursförfarandet kostar mer finns det 
en möjlighet till en uppgörelse i första hand. När Boutredningsmannen 
finner att tillgångarna inte räcker till att betala av de skulder som finns ska 
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hen försöka träffa en uppgörelse med borgenärerna och 
boutredningsmannen är uttryckligen ålagd att arbeta för en sådan lösning. 
Uppgörelsen består vanligen av något slags ackord och medel för fullgörelse 
kan tas antingen från dödsboet eller tillskjutas av dödsbodelägarna. Om en 
frivillig uppgörelse inte nås kan lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion 
användas om dödsboet är näringsidkare. Om inte, eller om en sådan åtgärd 
misslyckas, återstår att avträda dödsboet till konkurs.148  
 
Boutredningen ska ske självständigt, men dödsbodelägarnas samtycke eller 
mening ska ändå inhämtas kring de åtgärder som företas.149 I ÄB 19:11§ 3 
st. framgår det att dödsbodelägarnas mening ska inhämtas i viktigare frågor. 
Vad gäller överlåtelse av fast egendom krävs ett skriftligt samtycke eller 
tillstånd från rätten enligt ÄB 19:13§, även för jordbruksfastigheter finns ett 
undantag då dödsbodelägares mening ska inhämtas i viktigare åtgärder 
enligt ÄB 18:7§.150 I 19:11§ 3 st. lämnas exempel på vad som menas med 
viktigare frågor nämns rättshandlingar som i avsevärd mån inverkar på 
behållningen i boet och andra exempel kan vara avyttring av egendom av 
särskilt värde för dödsbodelägarna, avveckling av rörelse eller uppgörelse 
med borgenärer enligt 2 st. Uppräkningen är inte uttömmande utan endast 
exempel på i vilka situationer det särskilt är påkallat.151  
 
För överlåtelse av fast egendom eller tomträtt krävs att boutredningsmannen 
får skriftligt samtycke från alla dödsbodelägare eller tillstånd för försäljning 
från rätten. Bakgrunden till regleringen är den starka ställning som 
fastigheter och jordbruk historiskt har haft och den betydelse fast egendom 
haft för släkter och ätter. Även om dessa motivs betydelse har minskat i 
dagens samhälle har en restriktiv inställning behållits i praxis för tillstånd 
från rätten. Skäl för tillstånd har ansetts föreligga om försäljningen är 
påkallad för att betala förfallna skulder, och det krävs också ett underlag i 
form av köpevillkor och pris boutredningsmannen tänkt sig för fastigheten 
eller förhandlat fram med en tilltänkt köpare. Enligt HDs beslut 2009-02-20 
i Ö 3473-08 var ett beräknat försäljningsvärde inte tillräckligt underlag för 
ett tillstånd från rätten. Enligt praxis framgår också att ett skäl för rätten att 
vägra tillstånd är om en dödsbodelägare erbjudit sig att köpa fastigheten till 
samma pris.152 
 
Om en fastighet är samägd med en efterlevande make har 
boutredningsmannen ingen behörighet att företräda denne i fråga om dennes 
andel. Hen kan endast sälja den avlidnas andel med dödsbodelägarnas eller 
rättens tillstånd. För att sälja en samägd fastighet kan boutredningsmannen 
åberopa samäganderättslagen och enligt dennes förfarande sälja fastigheten 
på offentlig auktion.153 
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Om dödsbodelägarna inte samtycker till en försäljning och rätten inte ger 
tillstånd till försäljning ska andelar i fastigheten skiftas till samtliga 
dödsbodelägare enligt skiftesprinciperna i ÄB 23:3§. Om motsättningarna 
kring fastigheten kvarstår efter skiftet, kan vardera delägare ansöka om att 
fastigheten ska försäljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen 
eller lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. 
På auktionen kan den delägare som är intresserad att överta fastigheten ropa 
in den.154  
 
Även om boet är insolvent och en uppgörelse med borgenär kan komma till 
stånd krävs samtycke från samtliga dödsbodelägare eller tillstånd från rätten 
för en överlåtelse av fastigheten. Undantaget är dock en testamentsexekutor 
som enligt laga kraft vunnet testamente ska försälja fastighet, om en 
testamentsexekutor blir utsedd till boutredningsman behåller de 
kompetensen att kunna försälja fastigheter utan samtycke från 
dödsbodelägare eller tillstånd från rätten.155 
 
Boutredningsmannens behörighet fastslås i ÄB 12§ och innebär att 
boutredningsmannen har rätt att företräda dödsboet gentemot tredje man och 
har rätt att föra dödsboets talan i rätten. Dödsboet är bundet av 
rättshandlingar som faller inom ramen för förvaltningen eller i allmänhet är 
av en typ som innefattas av boutredningar. Boutredningsmannen har inte 
bara talerätt för rättegångar i allmän domstol utan också rätt att företräda 
boet inför alla myndigheter och behörigheten innefattar också rätt att påkalla 
skiljedomsförfarande och förlikning.156 I ÄB 12a§ finns ett undantag till 
boutredningsmannens ensamma talerätt. Även om dödsboet förvaltas av en 
boutredningsman finns det en möjlighet för dödsbodelägarna att väcka talan 
i eget namn men för boets räkning. I lagtexten nämns uttryckligen att 
motparten kan vara övriga delägare om boutredningsmannen avstår att 
väcka talan.157  
 
Bestämmelserna i ÄB 12a§ motsvarar den praxis som utvecklats innan dess 
införande.  Boutredningsmannen kan även delegera sin talerätt till 
dödsbodelägarna samfällt, möjligheten till talerätt för enskilda 
dödsbodelägare ska inte ses som någon motsats till detta utan som en 
komplettering. Dödsbodelägarna kan alltså enskilt väcka talan mot övriga 
dödsbodelägare eller samfällt föra talan mot utomstående, under 
förutsättning att boutredningsmannen avstår från att väcka talan. Ett 
avstående att väcka talan ska ske skriftligt och skickas in till tingsrätten med 
stämningsansökan, boutredningsmannen behåller trots avståendet rätten att 
under processen överta talan eller förlika.158  
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Boutredningsmannen har redovisningsplikt för sitt uppdrag, vilket innebär 
att hen skriftligt ska redogöra för dödsbodelägarna vilka 
förvaltningsåtgärder som har företagits under året. Detta ska göras innan 1 
april varje år och om boutredningsmannen underlåter att fullgöra sin plikt 
kan kontroll påkallas av dödsbodelägarna och rätten kan förelägga 
boutredningsmannen vite för att fullgöra sin plikt.159  
 
Om det finns ett testamente med legat ska dessa fullgöras innan resterande 
egendom delas upp, detta kan komma att innebära att egendom ges ut innan 
den slutliga egendomsfördelningen.160 
 
Regleringen för boutredningsmannens förvaltning får till stor del 
tillämpning vid förvaltning av testamentsexekutor men det måste beaktas att 
testatorn i viss utsträckning kan bestämma testamentsexekutorns rättsliga 
ställning.161  I ÄB 19:20§ framgår att testamentsexekutorn har samma 
befogenheter som boutredningsmannen har enligt ÄB 19:11§ 1 st., och även 
de förskrifter som finns gällande förvaltning av egendomen och 
redovisningsplikten i ÄB 19:14§, 14a§ gäller med undantag av skyldigheten 
att meddela rätten om vem av dödsbodelägarna som har fått 
årsredovisningen. Testamentsexekutorn bör också iaktta vad som stadgas i 
ÄB 19:15§ rörande slutredovisning och utlämnande av egendom och kan 
också bli skadeståndsskyldig för ekonomisk skada som uppsåtligen eller av 
vårdslöshet drabbar boet på samma grunder som boutredningsmannen enligt 
ÄB 19:18§. Testamentsexekutorn kan också entledigas på samma sätt som 
en boutredningsman enligt ÄB 19:5§.162  
 
En testamentsexekutor ska precis som om dödsboet förvaltats av 
dödsbodelägarna eller en boutredningsman först betala den dödes skulder. 
Den reglering som finns för boutredningsmannen att i första hand använda 
likvida medel för betalning av skulder och undvika att avyttra egendom som 
har särskilt värde för dödsbodelägarna gäller även för testamentsexekutorns 
förvaltning. Till skillnad från boutredningsmannen finns ingen begränsning i 
rätten att överlåta fastigheter och testamentsexekutorn kan således sälja 
fastigheter utan dödsbodelägarnas samtycke. Om en testamentsexekutor 
skulle utses till boutredningsman behåller hen det bemyndigandet.163  
 
När boutredningsmannen har utrett boet, betalat skulder och verkställt legat 
och det finns ett överskott att fördela mellan dödsbodelägarna ska 
boutredningsmannen meddela dem detta. Huvudregeln är att 
dödsbodelägarna själva ska fortsätta med skiftet enligt ÄB 19:15§.164 
Boutredningsmannen ska försäkra sig om att bodelning och arvskifte kan 
ske utan förfång för någon rättsägare, vilket framförallt är borgenärers rätt 
till betalning och att testamentsförordnanden om legat och dylikt kommer 
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att tillgodoses. Även om det vanligtvis innebär att skulder betalas och legat 
utlämnas innan arvskifte behöver det inte vara så om bodelningsmannen har 
tillgodosett deras intressen och försäkrat sig om att det kommer att ske. I 
första hand ankommer det på dödsbodelägarna själva att genomföra 
bodelning och arvskifte vilket är varför boutredningsmannen ska meddela 
dem när boet är utrett. Boutredningsmannens uppdrag är då i huvudsak 
fullgjort och hen bör avge slutlig redovisning. Slutlig redovisning ska visa 
hur boets ställning har förändrats från boets ställning vid 
boutredningsmannens tillträde och vilka åtgärder som lett till boets 
ställning. I regel bör kopior av redovisningen tillställas alla dödsbodelägare, 
och för det fall det senare klandras bör boutredningen också skaffa bevis att 
för redovisningsplikten fullgjorts.166 En slutlig redovisning ska också 
upprättas om boutredningsmannen frånträder sitt uppdrag innan det slutförts 
till exempel om boet avträds till konkurs eller om boutredningsmannen 
entledigas.167 
 
Kan delägarna inte själva genomföra delningen är boutredningsmannen 
också bodelningsförrättare enligt ÄktB 17:1§ 2 st., och skiftesman enligt 
ÄB 23:5§.  Oavsett vem som förrättar delningen bör boutredningsmannen 
behålla vården av egendomen och inte utge egendom förrän delningen har 
vunnit laga kraft.168 Även sedan boet har avvecklats och slutredovisning 
avgivits är boutredningsmannen behörig att företräda boet tills hen är av 
rätten entledigad från uppdraget.169   
 
Boutredningsmannen är enligt ÄB 19:18§ ersättningsskyldig och har ansvar 
för skada om den skett uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Detta innebär 
att boutredningsmannen inte bara ska sörja för boets rätt utan också undvika 
skada för annan och att hen har en skyldighet att bevaka andra rättsägares 
intressen. Skadeståndsskyldighet inträder så snart boutredningsmannens 
förfarande inte är försvarligt enligt måttet på normal aktsamhet. Både en 
åtgärd och en underlåtenhet att agera kan ligga till grund för ett skadestånd. 
Med skada avses varje slag av ekonomisk skada.171  
 
Regleringen för en klandertalan återfinns i ÄB 19:19§ och hänvisar i sin tur 
till bestämmelserna för sysslomän i HB 18:9§. Reglerna innefattar att talan 
ska väckas inom ett år från att slutredovisning avgivits eller ett år sedan 
boutredningsmannen blivit skild från sitt uppdrag. Klandertiden börjar löpa 
för varje delägare när de fått tillgång till redovisningen vilket innebär att det 
inte alltid behöver vara samma klanderfrist för alla dödsbodelägare. 
Klandertiden gäller inte bara för klander mot innehållet i redovisningen utan 
tillämpas oavsett i vilket avseende det finns en anmärkning mot 
förvaltningen. Gäller talan något som grundas i ett brottsligt förfarandet 
gäller inte denna frist och vad gäller utfående av egendom föreligger ett 
sakrättsligt anspråk och sådana har inte någon preskriptionstid. Talan får 
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väckas antingen vid den domstol inom vars område boutredningsmannen 
utövat sitt uppdrag eller vid hens personliga forum.172  
 
Klandertalan kan väckas av envar vars rätt är beroende av utredningen. En 
klandertalan är inte att se som en förvaltningsåtgärd och för tydlighetens 
skull har den enskilda dödsbodelägarens rätt att väcka klandertalan uttryckts 
direkt i lagtexten. Även andra intressenter har befogenhet att väcka en 
klandertalan i den mån det berör deras rätt.173  
 
Boutredningsmannens arvode har lagstadgats om i samma paragraf som 
klandertalan det vill säga ÄB 19.19§ 2 st. Ett skäligt arvode ska utges till 
boutredningsmannen från dödsboet, inte från rättsägarna. Arvodet ska 
beräknas efter förvaltningens omfattning och inte i relation till behållningen 
i boet eller den tid som boutredningen varat. Om boet saknar medel för 
arvode eller kostnadsersättning har den eller de på vars ansökan 
boutredningsmannen förordnats en solidarisk betalningsskyldighet.174  
 
 

4.4 Arvskifte 
När dödsboet har utretts och skulderna reglerats återstår att fördela 
kvarlåtenskapen. Boutredningsmannen ska i det läget meddela 
dödsbodelägarna då huvudregeln är att dödsbodelägarna själva ska fortsätta 
med skiftet enligt ÄB 19:15§.175   
 
Vid arvlåtarens död får arvingarna en andel i dödsboet och vid arvskiftet 
konkretiseras det i en rätt till faktiska tillgångar.176 Ett skiftesavtal ska 
upprättas enligt ÄB 23 kap. Detta avtal är en överenskommelse mellan 
dödsbodelägarna om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Skiftesavtalet måste 
vara skriftligt (ÄB 23:4§) och omvandlar dödsbodelägarens andel i dödsboet 
till en konkret rätt till enskild egendom.177 För fast egendom fungerar 
skifteshandlingen också som förvärvshandling och behövs för att kunna få 
lagfart utfärdat osv.178  
 
Det finns inget krav på att ett skifte måste ske, om dödsbodelägarna så 
önskar kan de avtala om att sammanleva i oskiftat bo. Denna möjlighet var 
framförallt viktig innan makes arvsrätt infördes 1988, så att den efterlevande 
maken exempelvis kunde bo kvar i en gemensam bostad. Numera kan 
möjligheten utnyttjas av sambos, som kan bli dödsbodelägare genom att 
begära bodelning, och där de kan få en möjlighet att exempelvis leva kvar i 
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det gemensamma hemmet.179 För ett avtal om att sammanleva i oskiftat bo 
finns inga formkrav och det kan vara antingen muntligt eller skriftligt. 
Dödsboet finns kvar som en juridisk person och kan fortsätta förvaltas av 
alla dödsbodelägare. Avtalet kan sägas upp av varje enskild dödsbodelägare 
när som helst varpå dödsboet ska skiftas.180  
 
I ett arvskifte ska hänsyn tas till förskott på arv och huvudregeln är att gåvor 
som arvlåtare givit till bröstarvingar under livstiden ska ses som förskott på 
arv.181 Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv medan det 
förutsätts att gåvor till andra inte är det.182 Förskott på arv ska beaktas redan 
innan en eventuell bodelning görs eftersom egendomen som getts bort ska 
ses som arv och därför egentligen skulle finnas kvar i boet fram tills 
arvskiftet.183  
 
Gåvornas värde ska läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av 
arvslotter, till gåvor räknas också handlingar av benefik karaktär som 
exempelvis försäljning av egendom till underpris eller efterskänkning av 
fordran. Om gåvor ska undantas från denna regel måste det ske genom en 
viljeförklaring innan arvlåtaren avlider. Viljeförklaringen kan vara muntlig 
eller skriftlig men behöver inte ske vid någon speciell tidpunkt vilket 
innebär att det kan ske antingen vid tidpunkten för gåvan eller exempelvis i 
ett testamente.184  
 
När boet ställts under förvaltning av boutredningsman är denna också 
skiftesman. Finns det inte en boutredningsman kan dödsbodelägarna även i 
detta läge ansöka om en skiftesman för att kunna genomföra arvskiftet. 
Skiftesmannens uppdrag är i första hand att ena dödsbodelägarna i ett 
arvskifte de alla kan vara överens om och i andra hand att genomföra ett 
tvångsskifte. I ett tvångsskifte ska skiftesmannen ta ställning till de frågor 
om oenighet som finns och motivera sina beslut.185  
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5 Intervjuer 

5.1 Inledning 
För information om hur arbetet som boutredningsman ser ut i praktiken har 
jag intervjuat tre personer som jobbar med boutredningar. Istället för att 
göra kvantitativa mätbara undersökningar har jag valt att göra djupgående 
kvalitativa djupintervjuer. Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad 
förståelse för hur det praktiska arbetet fungerar. Eftersom uppsatsen främst 
behandlar boutredningsmän som förordnas av rätten intervjuas två sådana 
och en person som arbetar som privat boutredningsman. Även om 
intervjuerna är explorativa och syftar till en kompletterande och djupare 
förståelse har samma frågor ställts till informanterna för att till viss del 
kunna jämföra svaren. Även om jämförelser görs är det inte meningen att 
uppfatta dessa som statiskt varierbara. Frågorna återfinns i bilaga A.  
 

5.2 Intervju förordnad boutredningsman 1 
När ett förordnande är aktuellt kommer först en förfrågan från tingsrätten 
om boutredningsmannen vill ta på sig uppdraget och bli förordnad 
boutredningsman. Det måste övervägas om det kan föreligga någon 
jävssituation eller annat hinder, samt även den egna arbetsbördan.  
 
Efter att ha blivit förordnad till boutredningsman inleds arbetet med att kalla 
dödsbodelägarna till ett möte. I kallelsen ombeds dödsbodelägarna yttra sig 
innan mötet om vilka frågor som behöver utredas och vilka frågor som är 
tvistiga. Handlingarna från tingsrätten kan ge ledning, men ofta behövs 
kompletterande information från dödsbodelägarna. Det är också viktigt att ta 
reda på om något i boet behöver behandlas direkt och kräver ett skyndsamt 
beslut. Under det första mötet är det viktigt att få en överblick och ta reda på 
hur situationen ser ut. Vilka tillgångar och skulder som finns och även vilka 
tvister som finns, helt enkelt vad som behöver utredas närmre. Det är också 
viktigt att kontrollera att egendomen är försäkrad, och eftersom 
boutredningsmannen har formellt ansvar för tillgångarna måste man ha 
kontroll över boet och försäkra sig om att det inte finns någon risk att 
tillgångarna skingras. Efter mötet skickas mötesprotokollet till 
dödsbodelägarna som får tillfälle att korrigera eller förtydliga sina åsikter. 
  
Om det inte redan är gjort måste en bouppteckning göras, varför det måste 
undersökas vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Upptäcks 
ytterligare tillgångar eller skulder senare under förvaltningen kan det då 
göras en tilläggsbouppteckning. Vad förvaltningen innefattar är olika från 
fall till fall och måste anpassas till vad som behöver göras i just det 
specifika fallet. Banken eller bankerna måste kontaktas för att begära 
uppdaterade kontoutdrag och kontrollera så att det inte har skett några 
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felaktiga betalningar. Det måste också öppnas ett klientmedelskonto så att 
exempelvis el och värme i en fastighet kan betalas och det kan finnas 
bankfack som måste öppnas. Ytterligare beslut som behöver tas är angående 
gravvård, om det ska sättas av pengar till sådan, och ingå ett avtal om 
gravvård med kyrkogårdsförvaltningen. Varje år innan den 31 mars behöver 
dödsboet redovisa förvaltningen. En redovisning ska redogöra vad som hänt 
med alla tillgångar och skulder under året och ange vilka åtgärder som 
företagits, exempelvis om konton har avslutat eller egendom sålts. Olika 
egendom som dödsboet innehar kräver olika åtgärder. Finns det fastigheter 
krävs en dödsbolagfart. Om dödsboet äger aktier eller fonder kan dessa 
behöva säljas så snart som möjligt eller, om dödsbodelägarna vill behålla 
dem, överföras genom ett delarvskifte. Om aktierna skulle minska i värde 
kan boutredningsmannen bli skadeståndsskyldig varför det kan vara bra att 
skifta eller sälja dessa så snart som möjligt.  
 
Det är ofta många olika beslut som ska fattas och besluten tas löpande, t ex 
genom att sälja värdepapper, fastigheter med mera. För att sälja fastigheter 
krävs samtycke från delägarna, i övrigt kan man fritt hantera boet i relation 
till ett eventuellt skadeståndsansvar. I den mån som det går ska 
boutredningsmannen samråda med dödsbodelägarna under tiden, annars har 
boutredningsmannen fria händer att ta beslut själv. Ibland kommer frågor 
upp som delägarna är oense om och då får man försöka få fram deras 
inställning och slutligt avgöra det vid arvskiftet; t.ex. kan sådana frågor vara 
om viss egendom ska utgöra förskott på arv och eventuell 
avräkningsskyldighet. Det kan även finnas behov att under handläggningens 
gång fatta pre-judiciella beslut. Även om boutredningsman kan ta beslut om 
förvaltningsåtgärder är det önskvärt att dödsbodelägarna inte blir missnöjda 
utan att de tycker att besluten som fattas är riktiga. 
 
Ska egendom säljas eller värderas måste eventuellt mäklare eller annan 
expert anlitas. Vid försäljning av fastigheter krävs skriftligt samtycke från 
samtliga dödsbodelägare eller ett tillstånd från tingsrätten. Finns det 
fastigheter bland tillgångarna kräver det relativt mycket arbete då det behövs 
både löpande betalningar och tillsyn. Rätten är restriktiv med tillstånd för 
försäljning av fastighet, exempelvis kan det krävas att en delägare inte är 
kontaktbar eller att försäljningsprocessen är lång gången med en utpekad 
villig köpare. Boutredningsmannen menar att hen har fått tillstånd till 
försäljning från tingsrätten 2-3 ggr. Om det inte finns några pågående 
försäljningsalternativ får boutredningsmannen skifta ut andelarna i 
fastigheten och dödsbodelägarna får lösa tvisten genom 
samäganderättslagen189 och det försäljningsförfarande som finns där. Som 
boutredningsman har man stor befogenhet med möjlighet till mycket 
ingripande åtgärder i förvaltningen. En sådan utökning av befogenhet som 
föreslogs i SOU 1998:110 är därför inte motiverad, det går att lösa 
konflikter kring försäljning av fastigheter med hjälp av 
samäganderättslagen.  
 

                                                
189 lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt 
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Det kan ta lång tid att sälja en fastighet eller andra tillgångar viket gör att 
det kan ta lång tid innan dödsboet är avvecklat. Tiden innan ett dödsbo är 
avvecklat kan skilja mycket mellan olika dödsbon, men bara att vänta på 
deklaration, att reglera skatteskuld och taxeringsbeslut innan det är formellt 
avslutat kan ta 6 månader till 1 år. Därför är det viktigt att frågan om vad 
som ska ske med egendomen avgörs relativt skyndsamt så att ett 
försäljningsförfarande kan inledas eller ett arvskifte förberedas. En sådan 
tidsram som föreslogs i SOU 1998:110 kan vara rimligt såvida man tar 
hänsyn till fördröjning på grund av rättsprocesser eller andra 
myndighetsbeslut som ligger utanför boutredningsmannens kontroll.  
 
En viktig metod är information och kommunikation. Boutredningsmannen 
menar att motsättningar ofta kan grundas i en rädsla för orättvisa eller för att 
bli lurad. Därför är information till dödsbodelägarna en bra metod för att 
minska risken för konflikt. Ytterligare en annan orsak att ansöka om en 
boutredningsman kan vara en osäkerhet kring rättsreglerna och man vill att 
boutredningsmannen ska se till att allt går rätt till.  
 
Vilka frågor som skapar konflikt är olika i olika fall och kan vara allt mellan 
fastigheter till lösöre. Även frågor som tolkning av testamenten, förskott på 
arv samt laglottsskyddet kan kräva utredning och beslut. Att lösa dessa 
frågor utan att någon arvinge gynnas framför någon annan kan vara en större 
utmaning än själva förvaltningsåtgärderna. 
 
En specifik fråga som kan leda till stora konflikter är vad som är förskott på 
arv och även fördelningen av lösöret kan kräva mycket förhandling. Ibland 
kan dödsbodelägarna vara överens och ibland kan boutredningsmannen 
behöva arbeta mycket med praktiska förslag på hur en delning av lösöret ska 
gå till. De olika metoder som kan föreslås är att allt säljs via ett auktionshus 
så att var och en av dödsbodelägarna kan ropa in det de är intresserade av, 
att ha en inbördes auktion, att dela upp egendomen i högar och lotta eller 
dela efter en förteckning av egendomen med värdering så att det blir jämt 
ekonomiskt. Vilken metod som än används så behöver det ofta påminnas 
om vikten av att kompromissa. Dödsboförvaltning handlar ofta om att 
diskutera och komma med förslag på hur praktiska frågor ska lösas.  
 
I arvskiftet redogörs för tillgångarna och skulderna som finns i boet, först 
inleds med anteckningar som redogör för viktiga omständigheter som om 
det finns testamente, när boutredningsmannen förordnades, om det finns 
speciella omständigheter, om det skett några försäljningar, om vinst behöver 
deklareras, om annat har avvecklats osv. Om det finns tvistiga frågor tas de 
upp och de olika inställningarna redogörs och boutredningsmannens 
motiverar och redogör för sitt beslut. En preliminär skatteberäkning görs, 
om det behövs anlitas en revisor för hjälp med detta, och avgående poster 
som gravvård och arvode redogörs. Summan som kvarstår fördelas enligt 
testamente och lag och hur egendomen fördelas mellan arvingarna räknas 
upp.  
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Om dödsbodelägarna är överens om arvskiftet skriver de alla under och om 
inte får boutredningsmannen genomföra ett tvångsskifte. Vid ett 
tvångsskifte delges dödsbodelägarna skiftet och har fyra veckor på sig att 
klandra det. Som förordnad boutredningsman är det inte självklart att 
genomföra arvskifte. Huvudregeln är att boet ska utredas av 
boutredningsmannen och att dödsbodelägarna sedan själva ska genomföra 
arvskiftet. Om det finns en konflikt, vilket det ofta finns när boet avträds till 
förvaltning av boutredningsman, handlar uppdraget mycket om att försöka 
hitta en lösning på dessa. Under processens gång brukar de flesta konflikter 
lösa sig och även om tvångsskifte är vanligt blir det i majoriteten av fallen 
ett frivilligt arvskifte. 
 
Slutligen, angående lagstiftningen, är den gammal och den lagstiftning och 
de förarbetsuttalanden som finns ger inte alltid ger tillräcklig ledning. 
Kurser, kollegor och handböcker för praktiker får ge ledning istället.  
 
 

5.3 Intervju förordnad boutredningsman 2 
Innan förordnandet till boutredningsman är beslutat kommer en förfrågan 
från domstolen. Den tilltänkta boutredningsmannen får avgöra om det finns 
tid och möjlighet att genomföra uppdraget eller om det finns annat hinder, 
exempelvis en jävssituation. Om förfrågan accepteras kommunicerar rätten 
med dödsbodelägare och andra berörda parter så att de får yttra sig om det 
förslag till boutredningsman som finns innan ett beslut tas.  
 
Även om förordnandet börjar gälla direkt måste det bevakas så att det vinner 
laga kraft. Under tiden förordnandet består behöver boutredningsmannen 
även bevaka om det föregår andra processer som rör boet eller 
dödsbodelägarna eftersom det kan påverka vilka åtgärder som bör företas. 
Om det finns omständigheter som kräver snabba beslut behöver dessa 
självklart hanteras direkt.  
 
En första uppfattning av dödsboet fås genom rättens handlingar. 
Handlingarna från rätten kan vara omfattande och utförliga och ge en 
mycket god uppfattning om dödsboet. Finns det en bouppteckning och det 
är relativt klart vad som finns i boet kan man direkt fokusera på vilka 
förvaltningsåtgärder som behöver företas. Ibland framgår mycket lite 
information från handlingarna, då behövs närmre undersökningar för att få 
en uppfattning om vad som finns i boet och vilka frågor som är tvistiga. 
Efter att ha blivit förordnad boutredningsman tillskrivs dödsbodelägarna och 
de kallas till ett sammanträde. Om det finns mycket stora konflikter hålls 
inledningsvis separata samtal för att konflikten inte ska förvärras.  
 
Det är svårt att generalisera om vilka förvaltningsåtgärder som företas 
eftersom det är olika beroende på vilka förutsättningar som föreligger. 
Inledningsvis handlar förvaltningen främst om att skaffa sig en uppfattning 
om boet, vad ingår, vilka är dödsbodelägare, finns det ett testamente och om 
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det behöver göras en bouppteckning. Fortsättningsvis behöver det 
undersökas vad som är stridigt i boet och vilken inställning dödsbodelägarna 
har kring egendomen. Det behöver beslutas om egendom ska säljas eller 
behållas och ofta förbereds redan i detta läge inför ett kommande skifte 
genom att undersöka om någon vill tilldelas viss egendom. Skulder måste 
ses över, framförallt om det finns något som behöver regleras direkt. Det 
behöver också kontrolleras att det finns likvida medel för att betala 
skulderna eller om egendom behöver säljas för att betala skulderna.  
 
En omständighet som kan vara komplicerad är om det finns fastigheter som 
dödsbodelägarna inte kan komma överens om. Finns det mycket andra 
tillhörigheter i boet kan en lösning vara att tilldela en dödsbodelägare 
fastigheten och övriga dödsbodelägare annan egendom. Annars kan det 
behövas andra lösningar som om personen som vill överta fastigheten kan 
lösa ut den genom att utge en likvid till de övriga. Ibland måste eventuella 
lån övertas och då behöver banken godkänna det. Handläggningstiden för ett 
dödsbo är mycket olika, ibland tar det bara några månader att utreda plus 
den extra tid det tar för exempelvis taxeringsbeslut, medan det i andra 
ärenden kan ta mycket längre tid. Om det exempelvis pågår rättsprocesser 
mellan dödsbodelägarna kan det ta flera år innan dödsboet kan avvecklas 
helt.  
 
De arbetsmetoder som används är främst information och kommunikation. 
Att höra delägarna i väsentliga frågor är lagstadgat och i relation till detta 
behöver det även förklaras hur boet ser ut, hur arvsrätten påverkar 
fördelningen av boet i ett kommande arvskifte och vilka möjliga lösningar 
som kan finnas till eventuella konflikten. En handlingsplan som anger vilka 
åtgärder som behöver företas och i vilken ordning, kan underlätta för både 
boutredningsmannen och dödsbodelägarna att få en överblick över vad som 
ska ske under utredningen av dödsboet.  
 
Boutredningsmannen har beslutanderätt och kan i arvskiftet fatta beslut om 
de tvistiga frågorna. Innan dess är det dock viktigt att komma ihåg att 
dödsbodelägarna ska erinras om möjligheten att själva fortsätta med 
arvskiftet efter att boet är utrett. Som boutredningsman finns det en 
skyldighet att arbeta för en förlikning, men om ett frivilligt arvskifte inte 
kan göras får boutredningsmannen motivera och redogöra för sina beslut 
och genomföra ett tvångsskifte. I en klar majoritet av fallen genomförs dock 
ett frivilligt arvskifte. Något som kan komplicera arvskiftet ytterligare är 
olika familjekonstellationer. Om den avlidna är gift krävs det en bodelning i 
samband med arvskiftet och om en änka avlider kan det uppkomma problem 
med efterarv, nya partners och eventuella särkullbarn. 
 
Begränsningen för försäljning av fastigheter gör att boutredningsmannen 
kan bli bakbunden och kan även leda till en ekonomisk försämring. Om 
begränsningen skulle tas bort skulle det leda till en effektivare handläggning 
och dödsbodelägarna skulle ändå höras enligt den reglering som finns om att 
höra dödsbodelägarna innan viktigare åtgärder företas. En sådan utökning av 
befogenheterna som föreslås i SOU 1998:110 skulle lösa detta problem. 
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Lagstiftningen är i övrigt tunn och mycket har lämnats till praxis och 
doktrin.  
 
 

5.4 Intervju privat boutredningsman 
En privat boutredningsman arbetar på uppdrag av och enligt fullmakt från  
dödsbodelägarna. Den som handhar avvecklingen av dödsboet arbetar då  
enligt ett standardiserat uppdragsavtal där dödsbodelägarna specificerar 
uppdraget och bestämmer om de vill uppdra företaget att handha hela 
avvecklingen av dödsboet eller endast anlita dem i vissa delar.  
 
Företaget samarbetar med en begravningsbyrå och ungefär hälften av 
företagets uppdrag består av att upprätta bouppteckningar. Ett stor antal 
uppdrag får de genom att begravningsbyrån hänvisar till dem även för andra 
juridiska ärenden. Redan på begravningsbyrån brukar dödsbodelägarna 
informeras om vad det innebär att avveckla ett dödsbo och vad en 
bouppteckning och ett arvskifte är så att dödsbodelägarna lättare kan ta 
ställning till om det är något de vill göra själva eller om de vill anlita hjälp 
med något eller några av delarna. Familjens jurist tar årligen hand om 11 
000 bouppteckningar och många dödsboförvaltningar och arvskiften runt 
om i Sverige. 
 
Företaget jobbar främst som privata boutredningsmän, men om 
motsättningarna är för stora och de inte kan gå vidare i ärendet råder de 
ibland dödsbodelägarna att inge en ansökan om förordnande av 
boutredningsman till tingsrätten. Det händer därför relativt ofta att de blir 
förordnade till boutredningsmän för att kunna arbeta vidare med 
avvecklingen av ett dödsbo.  
 
Ibland kan det vara svårt att veta vilken information som ska ges till 
dödsbodelägarna. Som anlitad av hela dödsboet krävs opartiskhet och det 
går inte att ge materiell information som skulle förbättra en dödsbodelägares 
ställning. Ibland råds parterna därför att anlita egna ombud för materiell 
rådgivning. En ytterligare svårighet som kan uppkomma är att 
dödsbodelägarna ifrågasätter kostnaden. Företaget tillämpar rättshjälpstaxa, 
men dödsbodelägare förstår inte alltid hur många timmar det tar att företa 
olika förvaltningsåtgärder och att informera, telefonera och medla mellan 
dödsbodelägarna. 
 
Anledningarna till att företaget anlitas är många men vanligt är att de blir 
anlitade om det är många dödsbodelägare, om dödsbodelägarna bor långt 
borta, om ingen vill ta på sig att göra pappersarbetet eller också om det finns 
konflikter. Det händer ganska ofta att dödsbodelägarna har börjat själva för 
att sedan inse att de behöver anlita hjälp.  
 
Att arbeta med förvaltning av dödsbon är mycket mer praktiskt än vad som 
framgår av lagtexten. De arbetsuppgifter som ingår i uppdragen är olika, 
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men för att upprätta bouppteckning ingår vanligtvis ett förberedande möte, 
undersökande arbete och genomgång av testamenten, äktenskapsförord osv. 
Dessutom ska saldobesked inhämtas och eventuellt måste egendom värderas 
innan det kallas till bouppteckningsförrättning. Bouppteckningen lämnas 
sedan till skatteverket för registrering. I dödsboförvaltningen ingår mer 
praktiska uppgifter som att säga upp avtal om telefon, lägenhet m.m., att 
sälja eventuell fastighet eller bostadsrätt, att göra en skatteberäkning och 
reservera medel för detta. Ett arvskifte innebär arbetsuppgifter så som att 
upprätta det skriftliga avtalet om arvskifte och värdera tillgångarna. Det 
medför även att redovisa arvslotternas storlek och hur egendomen ska 
fördelas, att verkställa detsamma och avge slutredovisning och deklarera.190  
 
Något som kan komplicera förvaltningen och göra att avvecklingen kan ta 
lång tid är om det finns egendom som ska säljas, särskilt fast egendom kan 
ta lång tid att sälja. En av de likheter som finns mellan förordnade och 
privata boutredningsmän är den begränsning som finns för försäljning av 
fastigheter. I båda fallen kräver det samtycke från dödsbodelägarna. För 
privata boutredningsmän finns ingen lagstadgad begränsning för försäljning 
av fastighet men då uppdraget är baserat på dödsbodelägarnas 
samförvaltning och uppdrag innebär det att de behöver vara överens om en 
försäljning för att företaget ska kunna assistera med det.  
 
För att få dödsbodelägarna att komma överens och för att ta beslut används 
flera olika metoder, vilka främst handlar om att informera och protokollföra 
vad som sägs och vilka beslut som tas. Vid ett nytt uppdrag kallas 
inledningsvis alla dödsbodelägare till ett sammanträde för att diskutera vad 
som behöver göras och tas ställning till under förvaltningen. Under detta 
sammanträde protokollförs vad som sägs och vilka beslut som tas om de 
åtgärder som ska företas. Protokollen kommuniceras till alla dödsbodelägare 
som får chans att yttra sig så att det inte uppkommit några missförstånd om 
vad som sagts eller vilka beslut som tagits.  
 
Ibland framkommer det via telefon eller på annat sätt att alla är överens om 
att till exempel en fastighet ska säljas. Vid sådana uppgifter är det viktigt att 
vara säker på att alla haft en möjlighet att yttra sig. Då kan en blankett 
skickas ut till dödsbodelägarna, där de får kryssa i att de samtycker till en 
åtgärd under vissa förutsättningar eller att de inte samtycker, samt om de vill 
närvara vid vissa åtgärder osv.. Det är viktigt att se till att det är ett 
samfälligt beslut av dödsbodelägarna, även så att man inte kan klandras för 
det arbete man utfört.  
 
Vad gäller delningen av egendomen i ett arvskifte finns ytterligare många 
olika metoder för att få dödsbodelägarna att komma överens. Vilken som 
fungerar är olika i olika dödsbon. Ibland kan värdering behövas och ibland 
vill dödsbodelägarna att en värderingsman ska värdera vissa föremål. Om 
det finns föremål som flera dödsbodelägare vill bli tilldelade kan man ha en 
inbördes auktion eller dra lott och föremålen tilldelas då mot avräkning på 

                                                
190 Se bilaga B, Hur avvecklas ett dödsbo? 
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lotten. Om det inte finns några sådana motsättningar sköter dödsbodelägarna 
delningen av lösöret själva och då nedtecknas i arvskiftet att lösöret delats i 
sämja. Även om det ofta finns konflikter går det oftast att få parterna att 
komma överens och genomföra ett skifte i godo.  
 
Vad gäller lagstiftningen kring boutredningsmän påverkar den inte arbetet 
som privat boutredningsman i så stor utsträckning som den övriga 
arvsrätten. Lagstiftningen kan ibland vara ofullständig och oklar. 
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6 Analys  
Regleringen av boutredningsmannainstitutet finns i Ärvdabalken 
(1958:637). Denna reglering bygger på lagen om boutredning och arvskifte 
från 1933 och vad gäller boutredningsmannens tillsättning, arbete och 
entledigande så är det i stort sett samma reglering som gällde när 
boutredningsmannainstitutet infördes 1933. Boutredningsmannen tillsätts 
efter ansökan vilken kan göras av flera olika intressenter om det finns en 
risk att deras intressen äventyras. Förvaltningen kan också undandras 
dödsbodelägarna om den avlidne utsett en testamentsexekutor. Om 
egendomen avträds till förvaltning av testamentsexekutor gäller till viss del 
andra regler än för en boutredningsman. Ett entledigande sker på ansökan 
från de vars rätt berörs, detta sker till exempel om dödsbodelägarna löser 
sina meningsskiljaktigheter och vill ta tillbaka förvaltningen av dödsboet, 
men också om förvaltningen ska bestå men boutredningsmannen av någon 
anledning ska bytas.  
 
Utgångspunkten för all hantering av dödsbon är att det är en privat 
angelägenhet som helst ska skötas av dödsbodelägarna själva. Det finns en 
stor flexibilitet i boutredningsmannainstitutet då en boutredningsman kan 
tillsättas på en eller flera delägares ansökan och kan entledigas om 
dödsbodelägarna blir sams och kan komma överens om förvaltningen eller 
ta över och genomföra skiftet själva. Denna flexibilitet gör att man kan få 
hjälp med bara den bit man behöver till exempel bara få hjälp bara med 
bouppteckning och utreda boet eller bara med skiftet. När som i processen 
kan dödsbodelägarna ansöka om att tillsätta eller entlediga en 
boutredningsman.  
 
Det är viktigt att påpeka att avträdandet av egendomen till särskild 
förvaltning och boutredningsmannens förordnande är två olika beslut som 
grundas på olika fakta. Egendomens avträdande grundas på behovet att 
undandra dödsbodelägarna förvaltningen av dödsboet medan förordnandet 
av boutredningsman är ett beslut om vilken person som förordnas till 
boutredningsman. Att dödsboet förvaltning fråntas dödsbodelägarna är en 
förutsättning för att en boutredningsman ska förordnas och rätten tar oftast 
dessa beslut tillsammans. 
 
Varför det ansöks om egendomens avträdande till boutredningsman är olika, 
i förarbetena nämns att institutet är tänkt att användas när det finns konflikt i 
dödsboet. I intervjuerna har det framkommit att det förekommer av andra 
anledningar, som till exempel att boet är komplext. Om det inte rör sig av en 
konflikt utan om komplexa bon eller andra anledningar till att man behöver 
hjälp att utreda boet kan man även vända sig till privata boutredningsmän. 
Anledningar till att de anlitas kan vara bland annat komplexa bon, okunskap 
eller att ingen av dödsbodelägarna faktiskt vill göra arbetet själva.  
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För privata boutredningsmän finns det ingen specifik lagstiftning även om 
deras arbete påverkas av arvsrätten och det är enligt denna de ska utföra sitt 
uppdrag. Annan lagstiftning som kan påverka deras arbete är bland annat 
regleringen för sysslomän, avtalsrätt och konsumenträtt. Dessa regleringar 
påverkar särskilt förhållandet mellan företaget och dödsbodelägarna. Enligt 
Walin och Lind vore det lämpligt att undersöka om även privata 
boutredningsmän ska omfattas av regleringen i 19 kap. ärvdabalken då 
denna form av dödsboförvaltning troligtvis är den vanligaste formen av 
boutredning idag.191 Dessa boutredningsmän har inte några lagfästa 
kvalifikationskrav och kvalitén på utredningen är inte förutsägbar. Det är 
upp till dödsbodelägarna att undersöka om företaget eller personen är 
lämplig för uppdraget. Under 2014 förordnades om strax under 1 800 
boutredningsmän av Sveriges domstolar. Om man jämför det med de siffror 
som familjens jurist, endast ett företag i den privata sektorn, ger om att de 
hanterar minst 11 000 bouppteckningar varje år så talar det för att endast en 
bråkdel av fallen hanteras av domstolen. Även om inte alla som anlitar 
familjens jurist för en bouppteckning anlitar dem för att handha hela 
förvaltningsprocessen, talar det ändå för att det är en mycket vanligare form 
av dödsboförvaltning än den som lagstiftats om.  
 
Boutredningsmannens arbete beskrivs mycket kortfattat i lagtexten men 
utvecklas till viss del i förarbetena. Boutredningsmannens behörighet och 
befogenheter slås fast och övergripande principer för förvaltningen beskrivs, 
som till exempel att boet ska utredas och att skulder ska betalas innan 
skiftet. I lagen finns också en begränsning i boutredningsmannens 
befogenhet då det finns ett förbud mot försäljning av fast egendom. För att 
fastigheter ska kunna säljas behövs dödsbodelägarnas samtycke eller 
tillstånd från rätten. Det framgår inte uttryckligen i lagtexten vad 
förvaltningen av ett dödsbo innefattar utan istället måste förarbeten och 
praxis undersökas för att klargöra innebörden. Eftersom dödsbon kan se 
mycket olika ut skulle det vara mycket svårt att ge detaljerade föreskrifter 
om hur förvaltningen ska gå till. Precis som en av boutredningsmännen 
nämnde i en intervju, så tycker jag att lagstiftningen är ganska tunn. 
Ramarna och gränserna för boutredningsmannens förvaltning finns där, men 
det lämnas stort utrymme åt boutredningsmannen själv att avgöra hur 
ärendet hanteras under tiden förvaltningen pågår.  
 
Privata boutredningsmän får sin behörighet och befogenhet från fullmakt 
och uppdragsavtal från dödsbodelägarna. Denna form av förvaltning innebär 
dock fortfarande att det i grund och botten är dödsbodelägarna själva som 
samförvaltar dödsboet. Befogenheten begränsas av uppdraget, skillnaden är 
att uppdraget och därmed befogenheten kommer från dödsbodelägarna 
medan en förordnad boutredningsmans befogenhet kommer från rättens 
beslut och begränsas i lagstiftning.  
 
Befogenheterna för boutredningsmän beror också till viss del på uppdraget 
eftersom de har befogenhet att företa alla åtgärder som är ägnade att 

                                                
191 Kommentar till Ärvdabalken s.88 
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avveckla dödsboet. Befogenheten är begränsad av vad som är erforderliga 
åtgärder, skadeståndsansvaret och ÄB 19:13§. Innan en avyttring eller 
förändring av egendomen bör boutredningsmannen därför fundera över om 
avyttringen är nödvändigt för boets avveckling eller om det finns en risk för 
värdeminskning. En boutredningsman är ansvarig över egendomen och har 
möjlighet att bestämma över tillgångarna. I förarbeten och intervju framgår 
att aktier och fonder ska avyttras eller delarvskiftas för att undvika en 
värdeminskning. I övrigt är restriktivitet med försäljningar rekommenderad i 
de fall det inte måste säljas.  
 
I ÄB 19:13§ stadgas att en boutredningsman endast får sälja fast egendom 
om hen har skriftligt samtycke från alla dödsbodelägare eller tillstånd från 
rätten. Motivet för denna begränsning är den historiska särställning som 
fastigheter har haft. Jord och fastigheter har historiskt sett haft en 
särställning i lagstiftningen vilket framförallt beror på den betydelse jorden 
har haft i ätter och släkter och att fastigheter har representerat mycket stora 
värden. Man kan frågas sig om denna särställning för fast egendom lever 
kvar i dagens samhälle och om begränsningen är motiverad.  
 
Om konflikten kring fastigheten är så stor att det inte går att nå en lösning 
kring försäljning skiftas andelar i fastigheten ut och leder ofta till försäljning 
enligt samäganderättslagen. Om boutredningsmannen kan sälja fastigheten 
tillkommer inte ytterligare en rättsprocess och ytterligare kostnader. I SOU 
1998:110 diskuteras en utökning av boutredningsmannens befogenhet och 
om begränsningen för försäljning av fastigheter ska tas bort. Det som 
diskuteras där är framförallt att förfarandet kan bli stelt och utdraget när 
boutredningsmannen saknar denna befogenhet och att en förändring skulle 
leda till en mer effektiv och mindre kostsam boutredning. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att boutredningsmän redan har mycket stora 
befogenheter och möjlighet till mycket ingripande åtgärder i förvaltningen 
varför man kan ifrågasätta om de behöver utökas. Ytterligare en anledning 
att ha kvar begränsningen för försäljning av fastigheter kan vara om 
fastigheter ofta har ett personligt värde för dödsbodelägarna.  Då tillämpas 
dock regleringen i ÄB 19:11§ om att inte avyttra egendom med särskilt 
värde om det inte är nödvändigt, vilket kan tyda på att begränsningen är 
överflödig.    
 
Begränsningen i behörighet vid försäljning av fast egendom tyder även på 
att egendom inte ska omvandlas såvida det inte är nödvändigt för att 
underlätta skiftet. Om alla dödsbodelägare är överens om en försäljning av 
egendom kan det vara praktiskt lättare att dela på likvida medel än att dela 
på egendom. Om dödsbodelägarna har emotionella band till viss egendom i 
dödsboet, påpekas det uttryckligen att sådana tillgångar inte ska avyttras. De 
boutredningsmän som jag intervjuat har inte varit av samma åsikt vad gäller 
förbudet för försäljning av fastigheter. En av dem tycker att de befogenheter 
som boutredningsmän har är väldigt stora och att det finns en lösning på 
problemet i samäganderättslagen. Den andra upplevde istället att 
begränsningen kan leda till stora svårigheter och var positiv till att avskaffa 
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förbudet. En utökad befogenhet kan leda till mer effektiva och mindre 
kostsamma boutredningar.  
 
Det intryck jag fått i intervjuerna med boutredningsmän är att man som 
boutredningsman i praktiken arbetar som medlare och löser konflikter.  Det 
verkar handla mycket om att försöka hitta praktiska lösningar på konflikter 
och hitta ett sätt att fördela egendomen som alla dödsbodelägare går med på.  
 
Den viktigaste metod som används i boutredningsmännens arbete är 
information. Under en intervju framkom att det kan vara en rädsla för att bli 
lurad eller att man inte förstår reglerna som ligger bakom konflikter och 
information är den viktigaste metoden för att få dödsbodelägarna att komma 
överens. Hur en förordnad boutredningsman hanterar ett enskilt ärende är 
inte direkt lagstiftat och även om det finns vissa hållpunkter på vad som ska 
ske så skulle det på en individnivå kunna hanteras mycket olika. Ändå är 
metoderna de tre informanterna använder mycket lika. Förvaltningen inleds 
med ett sammanträde för att få grundläggande information och se vilka 
förvaltningsåtgärder som dödsbodelägarna är överens om och om vilka 
frågor som är tvistiga. För att vara säker på att det som sagts på 
sammanträdet uppfattats korrekt och stämmer så förs protokoll som skickas 
ut till dödsbodelägarna. Dödsbodelägarna får således ytterligare en chans att 
yttra sig över vad som sagts och påpeka om de har avvikande åsikter eller 
uppfattning eller om de vill klargöra sina ståndpunkter i övrigt.  
 
För en förordnad boutredningsman är det en metod för att klargöra var 
konflikten finns för att kunna upprätta en handlingsplan och försöka hitta 
lösningar. Även för privata boutredningsmän är information och 
kommunikation viktig, men kanske av något andra anledningar än för en 
förordnad boutredningsman. En privat boutredningsmans befogenhet är 
beroende av uppdraget och att kommunicera protokoll från sammanträde 
och informera om vilka åtgärder som ska företas borde därför även fungera 
som en försäkran att uppdraget har uppfattats korrekt. För att förtydliga de 
olika dödsbodelägarnas uppfattning i en specifik fråga används också 
blanketter som skickas ut som dödsbodelägarna får fylla i och returnera. På 
detta sätt fås ett skriftligt samtycke till vissa förvaltningsåtgärder och även 
för privata boutredningsmän verkar det särskilt viktigt att få skriftligt 
samtycke för försäljning av egendom. En anledning till att det behövs kan 
vara att det är en omfattande och ingripande åtgärd. 
 
Andra metoder som används är olika medlingsmetoder, I ett mycket 
konfliktfyllt ärende kan man tala med parterna var för sig så att de kan 
framföra sina synpunkter oemotsagda. Denna metod kan liknas vid 
Göteborgsmodellen som bland annat kan användas i mål om vårdnad och 
boende. Detta borde leda till att de dels känner att de blivit hörda och dels så 
kan det, om inte minska konflikten, åtminstone göra att den inte eskalerar. 
Informanterna menar att uppdraget som boutredningsman ofta handlar om 
att försöka hitta lösningar till de konflikter som finns och att medla mellan 
dödsbodelägarna, många konflikter löser sig under förvaltningen och 
majoriteten av fallen leder till ett frivilligt arvskifte.  
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De olika arbetsmetoder som framhållits under intervjuerna är inte reglerade i 
den lagstiftning som finns idag. Det finns stora möjligheter för en förordnad 
boutredningsman att själv avgöra hur ärendet ska hanteras. Den reglering 
som finns är inriktad på hur ärendet ska hanteras i domstol, på de yttre 
gränserna för behörighet och befogenhet samt hur vissa specifika 
egendomsslag ska hanteras. Även om regleringen inte uttryckligen anger 
metoder som kan användas i förvaltningen har jag inte uppfattat något i 
lagstiftningen som talar för att de inte skulle stödjas av lagstiftningen. Då 
samtliga intervjuer nämnt samma arbetsmetoder tyder det på att det i 
praktiken utvecklats ett visst arbetssätt. 
 
Huvudregeln för dödsboförvaltning är att dödsboet ska samförvaltas av 
dödsbodelägarna. Det har blivit norm eftersom lagstiftaren valt att förvalta 
de traditioner och det rättsmedvetande som samhället hade vid tillkomsten. 
Något som kan diskuteras, liksom för all annan lagstiftning, är om 
lagstiftaren ska stifta lagar som passar in i de som system och de åsikter som 
finns i samhället eller om lagstiftningen också ska användas till att ändra 
samhällets synsätt och förändra system som inte fungerar. Denna fråga är 
mer filosofisk till sin natur och jag är inte säker på att det finns något svar, 
men det är en intressant aspekt att beakta när man granskar lagstiftning där 
lagstiftningen utgår från de seder och bruk som finns. När man använder 
samhällets rättsmedvetande som ett argument för att lagstifta som man gjort 
här, vore det intressant att se om rättsmedvetandet är detsamma idag som 
det var på 1930-talet eller om det i dagens samhälle finns andra behov. När 
boutredningsmannasystemet infördes var målet med lagstiftningen att få en 
klar och tydlig lagstiftning som löste problemen och uppfyllde behoven som 
fanns, frågan är om rättsreglerna fortfarande är klara och tydliga och kan 
lösa de problem och uppfylla de behov som finns idag. 
 
Även annan lagstiftning än den som behandlats i denna uppsats påverkar 
arbetet med boutredningar, som till exempel testamentes och övrig arvsrätt. 
Den övriga arvsrätten är omfattande och det kan vara svårt för personer utan 
juridiska kunskaper att själva utreda boet och genomföra arvskiftet och 
bouppteckningen.  
 
Sedan tillkomsten av boutredningmannainstitutet har mycket i samhället 
förändrats. Familjekonstellationer har förändrats och familjer med 
särkullbarn och regnbågsfamiljer och efterarv gör det mer och mer 
komplicerat för dödsbodelägare att själva utreda boet och genomföra 
arvskifte. Det faktum att det uppkommit en stor marknad för privata 
boutredningsmän, tycker jag är ett tecken för att fler behöver juridisk 
kompetens och hjälp med att reda ut dödsboet. Eftersom fler och fler 
använder sig av privata boutredningsmän skulle det också behöva utredas 
om sådan verksamhet borde omfattas av lagstiftningen för boutredningsmän. 
 
Att huvudregeln är samförvaltning av dödsbodelägarna beror enligt 
förarbetena dels på en historisk tradition men också på samhällets 
rättsmedvetande och de låga kostnaderna för samhället som modellen 
innebar. Inga myndigheter behövde omorganiseras eller skapas och 



 48 

huvuddelen av boutredningar skulle ske billigt i form av förvaltning av 
dödsbodelägare. När boutredningsmannainstitutet konstruerades 
diskuterades i förarbetena en förvaltning och avveckling av dödsbo genom 
myndigheter gentemot en av rätten utsedd boutredningsman, något 
alternativ däremellan diskuterades dock inte. Ett alternativ som kan vara 
värt att diskutera skulle vara om alla dödsbon togs upp i rätten för att pröva 
om en boutredningsman borde tillsättas. Ett sådant system skulle skapa 
merarbete för rätten och ökade kostnader. Förmodligen skulle behovet att 
vända sig till privata boutredningsmän minska, och det skulle förmodligen 
minska risken för en orättvis behandling eller åtminstone minska risken för 
att svagare parter blir överkörda och övertalade att gå med på ett skifte som 
inte är rättvist.  
 
Det finns flera aktörer i en dödsboförvaltning som är skyddsvärda, 
exempelvis arvingar, legatarer, borgenärer och även den avlidne själv. Detta 
kommer till uttryck på flera olika sätt till exempel i vem som har rätt att 
ansöka om egendomens avträdande till förvaltning av boutredningsman. 
Boutredningsmannens främsta syfte är att ta tillvara på de olika intressen 
som finns och se till att alla rättsägares intressen tillvaratas. Den avlidnes 
rätt tas framförallt tillvara genom att se till ett eventuellt laga kraftvunnet 
testamente verkställs. Legatarers intresse tillvaratas framförallt genom ÄB 
22 kap. där det klart och tydligt framgår hur legat ska delas ut och om det 
finns en risk att deras rätt äventyras har de rätt att ansöka om 
boutredningsman. Borgenärers rätt att skulder ska betalas så långt boets 
egendom räcker finns också tydligt lagstiftat i ÄB 21 kap. och om det ändå 
finns risk att deras rätt äventyras kan de liksom övriga vars rätt äventyras 
ansöka om att egendomen avträds till förvaltning av boutredningsman. En 
boutredningsman tar under förvaltningen en lång rad av beslut, och vart och 
ett måste tas med hänsyn till alla rättsägares intressen. Hela institutet 
genomsyras och ska genomsyras av de avvägningar som måste göras för att 
ta hänsyn och se till alla rättsägares intressen. 
 
Precis som man menar i förarbetena är det system vi har idag flexibelt då de 
som önskar kan få den hjälp de behöver medan övriga inte belastar 
rättssystemet. Frågan är dock om det är tillräckligt säkert och tillräckligt 
tillvaratar skyddsvärdas intresse. De intressen som ställs mot varandra är 
kostnaden i relation till rättssäkerheten, hur stora kostnader är motiverade 
för att förbättra rättssäkerhet och behöver rättssäkerheten förbättras? 
 
Enligt Nationalencyklopedin finns det inte en entydig definition av vad 
rättssäkerhet innebär, men allmänt brukar det innebära att det finns 
lagstiftning och ett juridiskt system där alla medborgare behandlas lika och 
att rättsreglerna tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt.192 Om man 
utgår från den definitionen kan man först och främst konstatera att det sätt 
dödsbon behandlas i rätten inte föranleder någon anledning att misstänka att 
rättsäkerheten brister. De rättsregler som finns verkar också användas på ett 
förutsebart och effektivt sätt. Om man ser på boutredningsmannainstitutet 
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som helhet finns det några aspekter som pekar på en viss rättsosäkerhet. En 
aspekt är att en förordnad boutredningsman själv har stor frihet att välja hur 
hen hanterar ett ärende, vilket gör att de kan hanteras olika beroende av vem 
som förordnas till boutredningsman. Det finns dock regleringar för att väga 
upp dessa osäkerhetsmoment. Bland annat ska boutredningsmannen som 
utses ska vara lämplig att utföra uppdraget, är hen ändå inte det kan den som 
är missnöjd ansöka om att boutredningsmannen ska entledigas. Dessutom 
finns det möjligheter att klandra boutredningsmannens beslut och om 
boutredningsmannen orsakar ekonomisk skada så finns det också 
skadeståndsregler som innebär att boutredningsmannen ska reparera den 
skada som uppstår. Ytterligare en aspekt som kan peka på en viss 
rättsosäkerhet är att privata boutredningsmän inte omfattas av regleringen i 
ärvdabalken. Även om det inte finns regleringar för hur dessa ska utföra sitt 
uppdrag finns ändå möjligheten att stämma boutredningsmannen om 
uppdraget inte utförts korrekt eller i enlighet med vad som bestämts.  
 
Sammanfattningsvis klargör lagstiftningen i ärvdabalken tydligt ramarna 
och gränserna för boutredningsmannens förvaltning, boutredningsmannen 
har dock stort utrymme att själv avgöra hur ärendet hanteras. En av de större 
nackdelarna med boutredningsmannainstitutet är dess ålder som innebär att 
det inte är anpassat till de förändrade samhällsförhållanden som finns idag. 
Den största risken för rättsäkerheten vid boutredningar är enligt mig den 
stora marknad av privata boutredningsmän som vuxit fram och som inte 
omfattas av lagstiftningen för boutredningsmän i ärvdabalken. Min slutsats 
är att boutredningsmannainstitutet borde utredas för att se om ytterligare 
lagstiftning behövs, särskilt i relation till ändrade samhällsförhållanden och 
privata boutredningsmän.  
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Bilaga A – Intervjufrågor 
Tillsättning av boutredningsman 

1. Hur går ditt arbete med boutredningar till? Beskriv processen och 
arbetsmetoder? 

2. Varför anlitas du som boutredningsman? (dödsbodelägarnas 
oenighet eller andra anledningar?) 

 
Boutredningsmannens behörighet 

3. Vad anser du om boutredningsmannens behörighet? Tillräcklig eller 
skulle den behöva utvidgas eller begränsas? 

4. Vad tycker du om regleringen kring försäljning av fast egendom? 
Tillstånd av delägarna, ansöka hos rätten? I relation till strikt 
lottläggning av varje slags egendom och samäganderättslagen?  

 
Avvecklingstiden 

5. Hur lång tid tar det oftast att avveckla dödsbo? 
6. Varför tar det den tiden? Egen arbetsbörda, kommunikation med 

dödsbodelägarna, hitta dödsbodelägare eller andra komplikationer? 
 
Skiftesman 

7. Har du varit ”bara” skiftesman någon gång? I så fall blev du tillsatt 
av rätten? 

8. Hur fungerade det? Var underlaget tillräckligt för att kunna 
genomföra skiftet?  

 
Lagen 

9. Vad tycker du generellt om lagstiftningen kring boutredningsmän?  
10. Finns det något i lagstiftningen som du skulle vilja ändra? 
11. Har du några avslutande reflektioner angående 

boutredningsmannainstitutet? 
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Bilaga B – Hur avvecklas ett 
dödsbo? 
 informationsblad från Familjens jurist om vilka åtgärder som kan ingå i ett 
uppdrag. 
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Statens offentliga utredningar 
SOU 1932:16, Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 4, 
Förslag till lag om boutredning och arvskifte m.m. 
SOU 1954:6 Ärvdabalkssakkunniga, Ärvdabalk: förslag 
SOU 1998:110, Ärvdabalksutredningen, Makes arvsrätt, dödsboförvaltare 
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Nytt juridiskt arkiv avdelning II 
NJA II 1933  
NJA II 1958 
NJA II 1981 
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Prop. 1933 nr.7, med förslag till lag om boutredning och arvskifte m.m 
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