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Summary 

“The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the 

society in many ways, regardless of if they have been there for a long period 

of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an 

intercommunion between laws and values of society. Our legislation is a 

product of our society – we are moulded by the legislation and we are 

moulding it.”1 

 

Anna Singer presented the quote above ten years ago, and it is a good quote 

to summarize this essay. In this composition the right for married and 

unmarried partners to inherit the other is discussed. The differences between 

the legal rights of the two different forms of cohabitation have been justified 

in the preparatory materials of the laws in question. These justifications are 

presented, discussed and analysed in the different chapters of this essay. 

 

I have, by using the method of sociology of law, studied the relationship 

between society and law, especially family law. I have studied the effects 

society has on the legislation, and how the legislation is affecting the 

society. Anna Christensen’s theory of patterns of fundamental values has 

been used to study what values are evident in the legislation and in the 

justifications presented of the differences in the legislation. 

 

In the analytical part of the essay, my conclusion is that the most prominent 

fundamental values are individuality and solidarity. The legislation 

describes unmarried partners as two separated individuals with a sparse 

solidarity, as opposed to married partners who are presented as a unit where 

the two individuals are not to be separated to the point where it can damage 

their solidarity, which is a fundamental value of marriage.  

 

 
1 Singer (2010), s. 271 [min översättning]. 
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Sammanfattning 

”Den svenska familjerättsliga regleringen speglar i många avseende 

grundläggande värderingar i samhället, oavsett om de funnits där under en 

lång tid eller om de framkallats av lagstiftningen. Det är här fråga om en 

växelverkan mellan lagar och samhällsvärderingar. Vår reglering är en 

produkt av vårt samhälle – vi präglas av regleringen och präglar den.”2 

 

Anna Singer presenterade citatet ovan för tio år sedan, och det passar 

ypperlig bra för att sammanfatta detta arbete. I uppsatsen diskuteras gifta 

och ogifta sammanboendes rätt till arv efter varandra. Skillnaderna mellan 

dessa samlevnadsformers lagliga rätt har motiverats i förarbetena till 

sambolagen, äktenskapsbalken och ärvdabalken. Motiveringarna 

presenteras, diskuteras och analyseras i uppsatsens olika delar.  

 

Genom att använda mig av en rättssociologisk metod har jag undersökt 

relationen mellan rätt och samhälle, i synnerhet på arvsrättens område. På 

detta vis har jag studerat hur samhället har präglat lagstiftningen, och hur 

lagstiftningen präglat samhället. Anna Christensens teori om normativa 

grundmönster har använts för att studera vilka normativa grundmönster som 

är framträdande i lagstiftningen samt i motiven till skillnaderna i 

lagstiftningen.  

 

I analysen kommer jag fram till att de två tydligast framträdande normativa 

grundmönstren i sambors och makars rätt till arv är individualitet och 

gemenskap. I lagstiftningen framträder en syn på sambor som två ifrån 

varandra skilda individer vilka tillsammans bildar en inskränkt gemenskap, i 

jämförelse med en syn på makar som en enhet där önskan om individualitet 

inte får tillgodoses på bekostnad av äktenskapets starka och grundläggande 

gemenskapstanke. 

 

 
2 Singer (2010), s. 271. 
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Förord 

 

Färdigställandet av det här examensarbetet markerar slutet på mina fyra och 

ett halvt år långa studier på juristprogrammet, vilka stundom känts som om 

de pågått en evighet och stundom har tyckts svischa förbi. Med mig tar jag 

lärdomar för livet, goda minnen och en övertygelse om att det alltid finns 

mer än ett sätt att se på saker och ting. 

 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla Er som på något vis har varit en del av 

den här resan, och som på olika vis har bidragit till att det varit en (för det 

mesta) rolig och (alltid) lärorik tid.  

 

Alldeles särskilt vill jag rikta ett stort tack till min son Melker. Min lille påg 

som sprider solens sken och som gett och fortsätter att ge mig energi att 

fortsätta oavsett hur kämpigt saker och ting är. Dig älskar jag mer än allting 

annat på denna jord. Jag vill också särskilt tacka min mor för ditt bottenlösa 

stöd och all din hjälp med barnpassning, utan vilken det här arbetet aldrig 

hade stått klart.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka min sambo, Jonathan. Tack för att du står 

stadigt när det blåser, att du stöttar när jag tvivlar och för att du alltid trott 

och fortsätter tro på att jag klarar av vad som helst. Tack. Nu gifter vi oss. 

 

Tyringe i maj 2020 

Evelina Kohlin 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

När arvet efter författaren Stieg Larsson skulle skiftas efter dennes död 2004 

uppstod en offentlig smutskastning mellan fadern, brodern och sambon. 

Larssons partner sedan 32 år tillbaka hade inte rätt till något arv, eftersom de 

varken var gifta eller hade upprättat något testamente. Trots att det gått 16 år 

sedan författarens död berör och förundrar historien om fördelningen av 

Larssons arv fortfarande många. Borde det inte egentligen ha varit så att 

sambon fick i alla fall en liten del av arvet? De hade ju varit tillsammans så 

länge, borde man då inte kunna anta att Larsson hade velat att hans 

rikedomar skulle tillkomma hans käresta?  

 

Det har under de senaste decennierna skett en markant ökning av antalet 

samboförhållande, och idag beräknas ungefär en tredjedel av alla 

sammanlevande par vara sambor i sambolagens (2003:376) (fortsättningsvis 

SamboL eller sambolagen) mening.3 Margareta Brattström och Anna 

Singer, båda professorer i civilrätt vid Uppsala universitet, menar att 

ökningen av framför allt långvariga samboförhållanden utgör en anledning 

som motiverar en granskning av den svenska successionsrättens funktion.4 

 

Att sambor i Sverige inte har samma arvsrättsliga skydd som äkta makar 

och inte ärver varandra utan testamente är ett faktum som enligt en 

undersökning från 2010 var känt för 96 % av de tillfrågade.5 Detta är en 

markant förbättring från tidigare år, och kan jämföras med statskontorets 

studie från 1993 där motsvarande siffra endast var 87 %.6 En okunskap om 

de rådande reglerna för sambors respektive makars rätt till arv och 

skillnaderna däri kan få ekonomiskt förödande konsekvenser när ens 

 
3 Brattström & Singer (2015) s. 59. 

4 Brattström & Singer (2015) s. 204. 

5 Walleng (2015) s. 96.  

6 Statskontorets rapport 1993:24 Sambolagen – en utvärdering. 



 6 

livspartner dör. Trots att medvetenheten ökar kan man fråga sig varför det 

spelar någon roll om ett par väljer att leva i samboskap eller ingå äktenskap.  

 

Juridiken talar sitt tydliga språk när det inte finns något testamente efter den 

avlidne; sambor har ingen automatisk arvsrätt efter varandra, utan det är en 

rätt som endast tillkommer äkta makar. Men – varför skyddas gifta sambor 

genom en automatisk arvsrätt när sambor inte skyddas på samma vis oavsett 

hur lång eller kort tid de sammanlevt? Vad säger det egentligen om 

samhällets syn på sambor och äkta makar som olika samlevnadsformer? 

Finns det några bakomliggande normer? Och vad innebär egentligen den 

neutralitet i synen på olika samlevnadsformer som presenterades redan på 

60-talet? Det är dessa frågor jag diskuterar i denna uppsats. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det första syftet med uppsatsen har varit att klargöra vilka skillnader som 

finns i sambors respektive äkta makars rätt till arv efter varandra, samt hur 

dessa skillnader har motiverats. Det andra syftet har varit att undersöka om 

nämnda motiveringar kan anses ge uttryck för samhälleliga normer gällande 

samlevnadsformerna, samt att identifiera de synsätt som styrt den aktuella 

lagstiftningen.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte har jag arbetat utifrån och besvarat följande 

frågeställningar: 

• Hur är den skillnad gällande arvsrätt mellan makar och sambor som 

råder i lagen motiverad? 

• Vilka normativa grundmönster kan urskiljas i motiven till 

skillnaderna i lagstiftningen kring sambors och makars arvsrätt? 
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1.3 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas endast samlevnadsformerna ogifta sambor och gifta 

sambor, och berör således inte par som inte bor ihop. Det är endast parternas 

rätt till arv efter varandra som behandlas. Även andra skillnader i 

samlevnadsformerna är intressanta att diskutera, men är på grund av sin 

omfattning ämne för andra uppsatser. Det görs ingen skillnad mellan 

heterosexuella och homosexuella par. I uppsatsen diskuterar jag endast 

svensk lagstiftning, och huvudsakligen är det gällande lag som behandlas. 

Äldre lag har använts för att kunna ge läsaren en historisk kontext och 

bakgrund. Äldre förarbeten har använts flitigt eftersom dessa, på grund av 

att de äldre sambolagarnas regler i stort sett flyttades över till den nya 

sambolagen utan större förändringar, fortfarande är aktuella. 

Avgränsningarna har gjorts för att anpassa innehållet till uppsatsens 

begränsade omfång samt den tid som funnits till förfogande.  

 

 

1.4 Metod 

Jag har under arbetets gång använt mig av den rättsdogmatiska metoden 

genom att studera de allmänt accepterade och traditionella juridiska 

rättskällorna förarbete, lagstiftning och doktrin. Den rättsdogmatiska 

metoden tolkar gällande rätt och besvarar frågan ”Vad gäller här?” genom 

att applicera en rättsregel på ett rättsligt problem.7 Rättsdogmatiken kan 

även användas när en författare vill kritisera rättsläget samt föreslå 

förändringar.8  

 

Som komplement till den rättsdogmatiska metoden har en rättssociologisk 

metod använts. Rättssociologin studerar relationen mellan rätt och samhälle, 

och särskilt hur samhälleliga fenomen inverkar på rättstolkning och 

 
7 Kleinman i Korling & Zamboni (red) (2013) s. 21. 

8 Kleinman i Korling & Zamboni (red) (2013) s. 24. 
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rättsbildning.9 Rättssociologin utgår från etablerade teorier och kunskap som 

baseras på studier av hur samhället ser ut.10 Ett externt perspektiv anläggs på 

rätten, och författare som använder sig av en rättssociologisk metod ställer 

sig frågor om vad det är som kännetecknar rättsregler, vilka funktioner de 

har och varför och om vi behöver dem.11 Jag har i uppsatsen använt den 

rättssociologiska metoden när jag har studerat delar ur den familjerättsliga 

lagstiftningen och dess relation till vårt samhälle. Metoden har även använts 

när jag har granskat hur och vilka samhälleliga normer som framträder i 

motiven till skillnaden mellan sambors och äkta makars arvsrätt.  

 

 

1.5 Teori 

En avgörande teori som legat till grund för arbetet är professor Anna 

Christensens teori om normativa grundmönster. Teorin presenterades 1994 i 

Christensens bok Hemrätt i hyreshuset – en rättsvetenskaplig studie av 

bostadshyresgästens besittningsskydd12 och diskuterades 1996 vidare i 

hennes artikel Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster13. 

 

I sin bok beskriver Christensen normativa grundmönster enligt följande:  

”Det handlar om djupt förankrade normativa föreställningar, som 

bestämmer tänkandet och handlandet både i vardagslivet och på det rättsliga 

planet, föreställningar om vad man kan göra och vad som inte går för sig, 

vad man rimligen kan kräva, vad man måste tåla och vad ingen ska behöva 

finna sig i. Dessa normativa föreställningar bestämmer relationerna mellan 

människor och mellan människor och system.”14 

 

 
9 Hydén i Korling & Zamboni (red) (2013) s. 207. 

10 Hydén i Korling & Zamboni (red) (2013) s. 208. 

11 Hydén i Korling & Zamboni (red) (2013) s. 209. 

12 Juristförlaget AB, Stockholm 1994. ISBN 91-7598-668-X. 

13 Tidsskrift for Rettsvitenskap. Scandinavian University Press, Oslo 1996. 

14 Christensen (1994) s. 2. 
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Christensen menar att dessa föreställningar och relationer tillsammans utgör 

vårt samhälle, samt att centrala delar av vårt rättssystem är en spegling av de 

i samhället underliggande normerna. Christensen anför vidare att det bör 

vara möjligt att motsatsvis studera regelsystemet och därigenom identifiera 

de underliggande normerna.15 Genom att studera rättsregler i den sociala 

dimensionen kunde Christensen urskilja vilka normer som var 

återkommande i rättsutvecklingen – vilka som utgjorde de normativa 

grundmönstren.16  

 

I uppsatsen använder jag Christensens teori genom att studera regelsystemet 

kring sambors och makars rätt till arv, och därigenom identifiera vilka 

normativa grundmönster som kan anses vara bakomliggande.   

 

 

1.6 Material  

Vid val av material till uppsatsen har jag prioriterat primärkällor, och det 

huvudsakliga materialet utgörs av olika förarbeten. Bland annat har jag 

använt mig av propositioner, offentliga utredningar och betänkanden. 

Gällande doktrin har Anna Christensens bok Hemrätt i hyreshuset – En 

rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd varit 

avgörande för att kunna förstå och tillämpa Christensens teori om normativa 

grundmönster. Även Eva Ryrstedts, professor i civilrätt vid Lunds 

universitet, avhandling Bodelning och bostad – Ekonomisk självständighet 

eller gemenskap17 har varit av stor vikt vid författandet av denna uppsats. 

Tillsammans med nämna titlar har även Kajsa Wallengs, jur.dr i civilrätt, 

avhandling Att leva som sambo: en civilrättslig studie av det rättsliga 

skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid18 varit av betydelse 

under arbetets gång. Margareta Brattström och Anna Singers bok Rätt arv – 

 
15 Christensen (1994) s. 3. 

16 Christensen (1996) s. 527. 

17 Juristförlaget i Lund, Lund 1998.  

18 Iustus Förlag AB, Uppsala 2015.  
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Fördelning av kvarlåtenskap19 har varit en hjälp på vägen i att klargöra 

rättsläget. Singers bidrag Familjerätten – en kulturyttring? i samlingen 

Familj religion rätt – en antologi om kulturella spänningar i familjen – med 

Sverige och Turkiet som exempel20 har varit av stor betydelse för att kunna 

närmare förstå och förklara relationen mellan samhälleliga normer och vårt 

rättssystem. 

 

 

1.7 Forskningsläge 

Göran Lind, adjungerad professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är 

av betydelse för ämnet då han bland annat har skrivit kommentarer till både 

ärvdabalken (ärvdabalk (1958:637), fortsättningsvis ÄB)  och sambolagen. 

Anders Agell, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har utkommit 

med flertalet böcker som är framstående på området. Äktenskap, samboende, 

partnerskap21 kan nämnas, vilken Agell skrev tillsammans med Margareta 

Brattström. Brattström har även tillsammans med Anna Singer utkommit 

med boken Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap. Singer har också 

utkommit med andra betydande verk på området, exempelvis Utveckling i 

Nordisk arvsrätt – tecken i tiden22. 

 

 

1.8 Uppsatsens disposition  

Efter detta inledande kapitel presenteras uppsatsens faktadel. För 

tydlighetens skull ges först en kort definition för sambor och makar, varpå 

en historisk bakgrund till arvsrättsbestämmelserna för sambor respektive 

makar ges. Detta för att öka läsarens förståelse för vår nuvarande 

 
19 Iustus Förlag AB, Uppsala 2015.  

20 Iustus Förlag AB, Uppsala 2010.  

21 Iustus Förlag AB, Uppsala 2018 (uppl. 6).  

22 Ingår i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden: nordisk arverettskonferanse 24. 

Köpenhamn 2013.  
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lagstiftning, vilken presenteras i kapitel tre. I det fjärde kapitlet diskuteras 

skillnaderna i makars respektive sambors rätt till arv, inklusive hur dessa 

skillnader motiverats. Även den så kallade neutralitetsideologin presenteras 

i detta kapitel, liksom den kritik till skillnaderna som uppkommit i doktrin. I 

uppsatsens femte kapitel presenteras teorin om normativa grundmönster 

närmre, varpå en diskussion om relationen mellan rätt och samhälle följer. 

Uppsatsens analys återfinns i det sjätte kapitlet, vari jag lägger samman de 

konkreta fakta som presenterats i tidigare kapitel för att diskutera och 

analysera dessa, samt presenterar vilka normativa grundmönster jag har 

identifierat i de aktuella lagbestämmelserna och dess förarbeten. Analysen 

avrundas med några avslutande reflektioner, varpå de använda källorna 

presenteras. 
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2 Introduktion 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Sambor 

Enligt 1 § sambolagen innebär ”sambor” två personer som i ett 

parförhållande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll. Svenska 

Akademiens ordlista definierar ”sambo” som ”person som man lever med 

under äktenskapsliknande förhållanden men utan att vara gift”.23 Även 

enligt 2 § SamboL ska personerna anses vara sambor när de beskrivs leva 

under äktenskapsliknande förhållanden eller liknande. Samborna ska 

stadigvarande bo tillsammans, och det får således inte vara fråga om en 

alltför kortvarig relation. Sex månader anges som en gräns varefter 

förhållandet kan anses vara stadigvarandet. Om paret bor tillsammans och 

har gemensamma barn presumeras en samborelation föreligga.24 

 

 

2.1.2 Makar 

Makar är enligt 1 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) (fortsättningsvis ÄktB 

eller äktenskapsbalken) två personer som ingått äktenskap med varandra. 

Enligt Svenska Akademiens ordlista finns det ingen definition för ordet 

”makar”. Det finns det däremot för ”make”25 och ”maka”, vilka definieras 

som ”manlig part i äktenskap i förhållande till kvinnan” samt ”kvinnlig part 

i äktenskap i förhållande till mannen”.26 En heterosexuell norm är här tydlig, 

men att diskutera det ligger utanför arbetets ramar och berörs således inte 

mer. 

 

 
23 https://svenska.se/tre/?sok=sambo&pz=1, hämtad 200414. 

24 Prop. 2002/03:80 s. 43-44. 

25 https://svenska.se/tre/?sok=make&pz=1 hämtad 200428. 

26 https://svenska.se/tre/?sok=maka&pz=1 hämtad 200428. 

https://svenska.se/tre/?sok=sambo&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=make&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=maka&pz=1
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2.2 Historisk bakgrund 

Grunden för våra nuvarande regler om äktenskap lades i 1920 års 

giftermålsbalk ((1920:405), fortsättningsvis GB). GB speglade en mer 

modern syn på äktenskap i jämförelse med tidigare reglering. Två 

huvudlinjer i den nya äktenskapliga regleringen kan sägas vara en frigörelse 

av äktenskapet från det kyrkliga inflytandet samt kvinnans frigörelse från 

mannen. Även ett avståndstagande från den tidigare synen på mannen som 

familjens överhuvud var en viktig del i den moderna lagstiftningen.27 När 

vår nuvarande äktenskapsbalk stiftades 1987 bibehöll giftorättssystemet i 

stort sett samma form som det hade haft i GB. De sociala förändringar som 

skett främst under 1900-talets andra hälft, så som kvinnors 

förvärvsarbetesfrekvens och antalet äktenskapsskillnader, ansågs inte 

föranleda någon förändring av giftorätten. En likadelning av makarnas 

egendom ansågs fortfarande generellt sett leda till det mest rättvisa 

resultatet.28  

 

Sverige var ett av de första länderna i världen att införa en enskild lag för 

sambor. Vem och vilka förbindelser som har ansetts vara skyddsvärda, 

liksom vilken omfattning det rättsliga skyddet har haft, har varierat något 

under årens gång. Genom bestämmelser för de ofullkomnade äktenskapen 

och sedermera genom trolovningsreglerna gav svensk lagstiftning under 250 

års tid skydd för förbindelser där parterna lovat att men ännu inte ingått 

äktenskap.29 Den trolovade kvinnan hade redan under den här tiden en viss 

arvsrätt, genom att hon hade rätt att ta del av mannens kvarlåtenskap under 

förutsättning att paret hade gemensamma barn och samboskapet upphört 

genom mannens död.30 

 

År 1969 förordnades särskilt sakkunniga, kallade familjelagssakkunniga, att 

se över den rådande familjerättsliga lagstiftningen. Av de direktiv som de 

 
27 Singer (2010) s. 249. 

28 Prop. 1986/87:1 s. 42- 43; SOU 1981:85 s. 98-99. 

29 Walleng (2015) s. 59. 

30 Jfr. SOU 1972:41 s. 121. 
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sakkunniga fick framgick att en ny lagstiftningen skulle, så långt det var 

möjligt, vara neutral i förhållande till olika moraluppfattningar och olika 

samlevnadsformer.31 Lagstiftningen skulle inte skapa några onödiga 

svårigheter för de som bildar familj utan att ingå äktenskap, trots att 

äktenskapet hade och borde ha en central plats inom familjerätten. I sitt 

första betänkande fann familjelagssakkunniga att om äktenskapet skulle 

kvarstå som ett centralt rättsinstitut inom familjerätten, skulle det vara svårt 

att konsekvent utforma lagstiftningen på ett sätt som innebar neutralitet i 

förhållande till samlevnadsformer och former för familjebildning.32 I 

motsats till vad som uttryckts i de direktiv som tilldelats 

familjelagssakkunniga, gjorde dessa ett grundläggande antagande om att 

familjerättslig lag inte hade någon större inverkan på samhällsmedborgares 

val av samlevnadsform. 33 Vidare menade de att familjerättsliga lösningar i 

första hand skulle ges inom ramen för äktenskapet som den primära formen 

för samlevnad, och utanför denna ram endast om ett behov kunde anses 

finnas.34 De sakkunnigas arbete resulterade i att de framlade ett förslag i sitt 

delbetänkande från 1972 om en särskild lag som skulle gälla för sambors 

bostad, vilket utmynnade i att lagen (1973:651) om ogifta samboendes 

gemensamma bostad (fortsättningsvis 1973 års lag) stiftades.35  

 

I och med stiftandet av 1973 års lag avskaffades det tidigare gällande 

trolovningsinstitutet.36 Lagstiftningen kom i och med den här ändringen att i 

stället ge skydd för en så kallad äktenskapsliknande samlevnad. En orsak till 

att skyddsintresset övergick från trolovade par till par som sammanlevde, 

oavsett om de hade för avsikt att ingå äktenskap eller inte, var att andelen 

ogifta par som sammanlevde ökat markant. Ökningen medförde att det var 

svårare att avgöra om en trolovning kunde anses föreligga eller inte, 

eftersom det inte var alla sammanboende som hade för avsikt att i framtiden 

 
31 Neutralitetsideologin presenteras närmre i avsnitt 4.1. 

32 SOU 1972:41 s. 93. 

33 Singer (2010) s. 255. 

34 SOU 1981:85 s. 98. 

35 JUNO, Sambolag (2003:376) Inledning, Lexino 2017-03-01, under ”1. Inledning”, Göran 

Håkansson. Hämtat 200311. 

36 SOU 1972:41 s. 122. 
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ingå äktenskap. Dessutom är människors avsikter svåra att avgöra och 

föränderliga över tid.37 Det fanns, till stor del på grund av människors 

familjebildningsvanor, fortfarande ett behov av att reglera förbindelser 

utanför äktenskapet, oavsett om förbindelsen så småningom skulle komma 

att leda till äktenskap eller ej.38 En sammanflätning av partnernas ekonomier 

ansågs vara den huvudsakliga orsaken bakom behovet.39 

 

I och med stiftandet av 1973 års lag skedde en fokusförskjutning gällande 

vilket skyddsbehov sammanboende par ansågs ha, och ett påtagligt socialt 

behov blev nu utgångspunkten. Lagens främsta syfte var att lösa det 

praktiska problemet om vem som skulle ha bäst rätt till den gemensamma 

bostaden efter förhållandets upplösande. Ytterligare en fokusförskjutning 

skedde genom stiftandet av lag (1987:232) om sambors gemensamma hem 

(fortsättningsvis 1987 års sambolag).40 Lagen innebar att det sociala skyddet 

för personer som valde att sammanleva utan att ingå äktenskap utvidgades. 

Familjelagssakkunniga hade 15 år tidigare uttryckt att familjerättsliga 

lösningar utanför äktenskapets ram endast skulle tillhandahållas om ett 

sådant behov tydliggjorts. Ett ökat behov av ny reglering för sambor i 

enlighet med vad de sakkunniga hade beskrivit ansågs föreligga. Den nya 

regleringen skulle i begränsad utsträckning tillhandahålla lösningar på 

praktiska juridiska problem för att skydda den svagare parten i ett 

samboförhållande.41 I propositionen till 1987 års sambolag argumenterades 

det för att en likadelning av det gemensamt uppbyggda hemmet vid 

samboförhållandets slut motiverades av den ekonomiska sammanflätning 

som sker hos två sammanboende parter, oavsett om de ingått äktenskap eller 

ej.42 Det förtydligades återigen att de nya reglerna skulle begränsas till att 

omfatta vad som var absolut nödvändigt, och således hänvisades det tillbaka 

till familjelagssakkunnigas uttalande från 1972.43 Det påtalades att sambor, 

 
37 SOU 1972:41 s. 120-122; Walleng (2015) s. 59-60. 

38 Walleng (2015) s. 60. 

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

40 Walleng (2015) s. 61. 

41 JUNO, Sambolag (2003:376), Lexino 2017-03-01, under ”1. Inledning”, Göran 

Håkansson. Hämtat 200311. 

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

43 Prop. 1986/87:1 s. 99. 
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om de väljer att avstå från det av samhället reglerade äktenskapssystemet, 

genom avtal, testamente och försäkringar har möjlighet att förstärka det 

grundläggande skydd som lagen ger. Därför ansågs inte ett behov av en mer 

omfattande reglering för ogifta sammanboende föreligga.44  

 

 

 

 
44 JUNO, Sambolag (2003:376), Lexino 2017-03-01, under ”1. Inledning”, Göran 

Håkansson. Hämtat 200311. 



 17 

3 Lagstiftning 

3.1 Makars arvsrätt 

I ärvdabalkens tredje kapitel samt äktenskapsbalkens nionde kapitel 

redogörs för makars arvsrätt. 3 kap. 1 § ÄB stadgar att om arvlåtaren var gift 

ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Makes arvsrätt går 

före gemensamma bröstarvingars rätt till arv genom regeln om makes rätt 

till orubbat bo.45 Ett undantag från makes rätt till arv är enligt 3 kap 10 § ÄB 

om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död, eller om det 

finns så kallade särkullbarn46 som inte vill avstå sitt arv i väntan på den 

efterlevande makens död enligt 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB. Även 

testamente kan begränsa efterlevande makes arv.47 

 

Innan ett arvskifte kan ske måste en bodelning förrättas enligt 23 kap. 1 § 

ÄB och 9 kap. 1 § ÄktB. Det är makarnas egendomsförhållande vid dagen 

för makens död som är avgörande för vilken egendom som ska ingå i 

bodelningen enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Således påverkar inte en eventuell 

ökning av enskild egendom hos den efterlevande maken efter den första 

makens frånfälle hens rätt till arv i enlighet med basbeloppsregeln, vilken 

beskrivs närmre nedan. Enligt 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB är det 

makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Det sammanlagda 

värdet av makarnas egendom delas vid en bodelning lika mellan dem, vilket 

motiveras av en bakomliggande tanke om att ett äktenskap medför en 

ekonomisk gemenskap mellan makarna. Båda parterna ska efter 

äktenskapets upphörande ta lika stor del av denna gemenskap, oberoende av 

om partnerskapet upphört genom äktenskapsskillnad eller ena makens 

 
45 Brattström & Singer (2015) s. 23. 

46 Person som är barn till en av makarna enligt Svenska Akademiens ordlista, 

https://svenska.se/tre/?sok=s%C3%A4rkullbarn&pz=1, hämtad 200408. Här barn som 

endast är barn till den avlidne maken och inte till den efterlevande. 

47 Om rätt att upprätta och tag emot testamente, se 9 kap. ÄB. Eftersom reglerna kring 

testamente är mycket omfattande och är ämne för en uppsats i sig, har jag valt att endast 

nämna det kort här. 

https://svenska.se/tre/?sok=s%C3%A4rkullbarn&pz=1
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frånfälle. Ett syfte med giftorätten är att ge ett skydd för den ur ett 

ekonomiskt hänseende svagare parten i förhållandet.48  

 

Den efterlevande maken har ensam rätt att bestämma om en bodelning inte 

ska genomföras, eller att viss del av giftorättsgodset ska undantas från 

bodelningen enligt 12 kap. 2 § 1 st. ÄktB. Rätten kan varken åberopas av 

arvingar till den avlidna maken eller av den efterlevande makens 

borgenärer.49 Om all egendom makarna äger utgör enskild egendom behöver 

ingen bodelning genomföras innan arvet kan skiftas.50 Efter att en eventuell 

bodelning gjorts ska arvet skiftas. Liksom ovan nämnt ska all kvarlåtenskap 

efter den avlidne maken tillfalla den efterlevande maken under förutsättning 

att inga särkullbarn eller testamente finns. Det kan framstå som onödigt att 

göra en bodelning innan arvskifte när all kvarlåtenskap tillfaller den 

efterlevande maken. Bodelningsreglerna utgör dock skyddsregler för övriga 

arvtagare och eventuella efterarvtagare. För det fall en efterlevande make är 

den enda arvtagaren kan hen som ovan nämnt besluta om att en sådan 

bodelning inte ska genomföras. 

 

 

Basbeloppsregeln 

Basbeloppsregeln är en arvsrättslig garantiregel som syftar till att tillgodose 

efterlevande makes intresse av att det gemensamma hemmet inte splittras.51 

Den efterlevande maken har enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB rätt att erhålla 

egendom som motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken gäller vid tiden för dödsfallet. 52 Värdet 

ska i första hand täckas av egendom som personen äger som enskild 

egendom eller har erhållit genom bodelning efter den avlidna maken. Om ett 

värde motsvarande fyra basbelopp inte uppnåtts har den efterlevande maken 

i andra hand rätt att erhålla kvarstående värde genom egendom ur 

 
48 Prop. 1986/87:1 s. 42-43. 

49 Brattström & Singer (2015) s. 62-63. 

50 Brattström & Singer (2015), s. 61. 

51 Brattström & Singer (2015) s. 81. 

52 Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor, se Förordning (2019:572) om prisbasbelopp 

och förhöjt prisbasbelopp för år 2020. 
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kvarlåtenskapen.53 Basbeloppsregeln får särskilt stor betydelse när det finns 

andra arvtagare efter den avlidne maken, exempelvis testamentstagare eller 

särkullbarn. Om den avlidne maken har särkullbarn och dessa till följd av 

basbeloppsregeln inte får ut sin arvslott får särkullbarnet efterarvsrätt till den 

efterlevande maken enligt 3 kap. 2 § 3 st. ÄB.54  

 

 

3.2 Sambors arvsrätt 

Vår nu gällande sambolag trädde i kraft den 1 juli 2003, och genom 

ikraftträdandet upphörde 1987 års sambolag samt lagen (1987:813) om 

homosexuella sambor att gälla. Till stor del överfördes de gamla lagarnas 

reglering till den nya gemensamma sambolagen som gäller för både 

heterosexuella och homosexuella sambor inom Sverige. För internationella 

relationer gäller lag (2019:234) om makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Eftersom 

lagstiftningen till stor del är densamma i gällande lag som i tidigare 

sambolagar, är äldre förarbeten fortfarande aktuella.55 SamboL är en 

dispositiv lag, och samborna kan således ingå avtal om att lagen inte ska 

tillämpas vid partnerskapets upphörande i enlighet med 9 § SamboL. Om 

något sådant avtal inte har upprättats är SamboL tillämplig när 

samboförhållandet upplöses, antingen på grund att samborna flyttar isär 

eller den ena partnerns frånfälle enligt 2 § 1 st. SamboL.  

 

Sambor har ingen rättsligt reglerad rätt till arv efter varandra. Ett 

minimiskydd för den efterlevande sambon ges i stället genom regler om 

bodelning och den så kallade lilla basbeloppsregeln, vilken beskrivs nedan. 

När den avlidne haft en samborelation är det den efterlevande sambon som 

avgör om någon bodelning ska förrättas enligt 18 § 1 st. SamboL. Arvingar 

 
53 Brattström & Singer (2015) s. 81-82. 

54 JUNO, Ärvdabalk (1958:637) 3 kap. 1 §, Lexino 2020-01-01, under ”2. Rättsläget”, 

Göran Håkansson. Hämtat 200310. 

55 JUNO, lagkommentar till Sambolag (2003:376), Göran Håkansson. Hämtat 200311. 
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till den avlidne kan inte påverka frågan om bodelning. Om den efterlevande 

sambon begär bodelning ska den förrättas innan arvskifte sker enligt 23 kap. 

1 § ÄB. Bodelningen ska enligt 3 och 8 §§ SamboL omfatta 

samboegendom, det vill säga bostad och bohag som införskaffats för 

sambornas gemensamma bruk. Om den avlidne personen ägt större delen av 

samboegendomen kan den efterlevande gynnas av att begära att en 

bodelning görs, eftersom hen då tillskiftas hälften av samboegendomen. Den 

efterlevande sambon har dessutom ensam rätt att överta den gemensamma 

bostaden och bohaget enligt 16 och 18 §§ SamboL. Hen kan dock bli 

skyldig att utge skifteslikvid som motsvarar det värdet den avlidnes arvingar 

har rätt till enligt arvsrättsliga regler.56 Sambons rätt att överta den 

gemensamma bostaden regleras även i 22 § SamboL, vilken utgör lagens 

enda indispositiva bestämmelse.57 Det innebär att sambons rätt att överta 

bostaden kvarstår även om parterna har ingått avtal om att sambolagen inte 

ska gälla enligt 9 § SamboL.  

 

Till skillnad från de äktenskapliga rättsreglerna får bodelningsreglerna en 

avgörande roll för en efterlevande sambo. Eftersom hen inte har någon 

laglig rätt till sin avlidne partners enskilda egendom,58 är bodelningsreglerna 

tillsammans med lilla basbeloppsregeln den efterlevande sambons enda 

chans att erhålla egendom efter sin partners frånfälle.  

 

Lilla basbeloppsregeln 

Lilla basbeloppsregeln är en skyddsregel som finns för efterlevande sambo 

och återfinns i 18 § 2 st. SamboL. Regeln ska, precis som basbeloppsregeln 

för makar, skydda en efterlevande sambos intresse av att det gemensamma 

hemmet inte splittras. Sambon har vid bodelning rätt att erhålla egendom till 

ett värde av två basbelopp som enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken gäller vid tiden för dödsfallet59. En förutsättning för 

att lilla basbeloppsregeln ska tillämpas är, förutom att den efterlevande 

 
56 Brattström & Singer (2015) s. 86. 

57 Prop. 1986/87:1 s. 265.  

58 Brattström & Singer (2015) s. 86. 

59 Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor, se Förordning (2019:572) om prisbasbelopp 

och förhöjt prisbasbelopp för år 2020. 
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sambon begärt bodelning, att samboförhållandet upphört genom dödsfall 

enligt 18 § 2 st. SamboL. Det är på grund av regelns begränsade skydd i 

förhållande till basbeloppsregeln som gäller för makar som regeln fått 

namnet lilla basbeloppsregeln. Lilla basbeloppsregeln är en bodelningsregel 

och inte en arvsrättslig regel, vilket innebär att den efterlevande sambon 

erhåller egendom med full äganderätt. Den avlidna sambons arvingar har 

således ingen efterarvsrätt till den egendom som är föremål för 

kompensation i enlighet med 18 § 2 st. SamboL.60  

 

 

 
60 JUNO, lagkommentar till 18 § SamboL, Göran Håkansson, hämtad 200311; Brattström 

& Singer (2015) s. 88. 



 22 

4 Skillnaderna i rätt till arv 

4.1 Neutralitetsideologin 

I direktiven till familjelagssakkunniga presenterades det som i efterhand 

skulle komma att kallas neutralitetsideologin. Den nya lagstiftningen skulle 

enligt direktiven, så långt det var möjligt, vara neutral i förhållande till olika 

former av samlevnad. Äktenskapet skulle fortsatt ha en central plats inom 

familjerätten, men lagstiftningen skulle inte medföra några onödiga 

svårigheter eller olägenheter för de som väljer att sammanleva och 

eventuellt bilda familj utan att ingå äktenskap. Lagstiftningens funktion var 

att lösa praktiska problem, inte att privilegiera en samlevnadsform framför 

andra.61 

 

Neutralitetsideologin beskrevs ge uttryck för två vart för sig beaktansvärda 

intressen. Det första intresset var enskildas frihet att själva ta ställning till 

vilka normer som skulle vara gällande för deras samlevnad, vilket ansågs 

vara de enskildas ensak snarare än en samhällelig angelägenhet. Om 

samhället skulle påtrycka de äktenskapliga reglerna på alla samlevande par, 

oberoende av om dessa ingått äktenskap eller ej, skulle detta enligt 

förarbetena innebära ett intrång i de enskildas personliga sfär. Det andra 

intresset var att inte ge de som valt en viss samlevnadsform fördelar eller 

nackdelar i förhållande till de som valt en annan form för samlevnad. Det 

påtalades att det av ena parten kan uppfattas som orättvist att ett praktiskt 

problem som är en följd av samlevnaden får olika lösning beroende på 

vilken samlevnadsform paret valt.62 

 

Svårigheten att tillgodose de båda intressena samtidigt påtalades i 

förarbetena. Om de enskilda hade frihet att välja vilka normer som gällar för 

deras samlevnad innebär det att lika fall behandlas olika. Om i stället 

 
61 SOU 1972:41 s. 91. 

62 SOU 1972:41 s. 91. 
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intresset av likabehandling ges företräde skulle detta innebära att 

individernas valmöjligheter begränsas. Det påtalades därför att en avvägning 

mellan de båda intressena måste ske, och att det först därefter kan 

bestämmas på vilket sätt en neutralitet ska föreligga.63  

 

De sakkunniga ansåg att det till följd av att äktenskapet skulle kvarstå som 

ett rättsinstitut med en central roll inom familjerätten var omöjligt att 

konsekvent tillämpa samma regler för ogifta sambor som för gifta. För att 

införliva den neutralitetstanke som framgått av direktiven kunde reglerna 

enligt de sakkunniga på vissa, men inte alla, områden vara 

överensstämmande för gifta och för ogifta sammanboende. 

Familjelagssakkunniga påtalade dock att detta skulle medföra en risk att 

man tvingade ogifta sammanboende att underkasta sig en lagstiftning som 

de försökt undvika genom att avstå från att gifta sig.64  

 

 

4.2 Motivering till skillnaderna 

Genom prop. 1986/87:1 Äktenskapsbalk presenterades det långa arbetet 

med granskning av den familjerättsliga lagstiftningen som pågått under 

många års tid.65 Äktenskapet skulle, enligt den offentliga utredningen, 

fortsatt anses vara den normala formen för familjebildning för det största 

antalet människor.66 Samhället måste dock, påpekades det, räkna med att det 

även i framtiden kommer finnas par som inte vill ge sin samlevnad 

äktenskapets form. Detta var något som lagstiftningen skulle ta hänsyn till. 

Utskottet underströk vikten av att människor skulle vara fria att själva forma 

sina liv, välja vilka etiska normer som skulle gälla för deras familjeliv samt 

bestämma vilken samlevnadsform de ville leva i.67 

 

 
63 SOU 1972:41 s. 91. 

64 SOU 1972:41 s. 94. 

65 Prop. 1986/87:1 s. 1. 

66 SOU 1981:85 s. 100. 

67 Bet. 1973:LU20. 
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Liksom nämnts ovan i avsnitt 2.2 betonades det praktiska behovet av 

lagregler för sambor. Lagstiftningen ansågs böra i begränsad utsträckning 

tillhandahålla praktiska lösningar på juridiska problem, förutsatt att det 

kunde anses vara nödvändigt för att skydda den ekonomiskt svagare parten i 

ett samboförhållande.68 De allmänna civilrättsliga reglerna gällande 

ekonomiska mellanhavanden ansågs inte ge tillräckligt skydd för parterna 

vid ett samboförhållandes upplösning. Det sågs därför vara motiverat att 

införa bestämmelser som kunde reglera den specifika situationen. En 

sammanflätning av sammanboende parters ekonomi medförde ett behov av 

vägledning vid uppdelning av gemensamt bohag och bostad. Regleringen 

fick dock inte vara så utförlig att man riskerade att skapa ett så kallat 

äktenskapsliknande system av lägre dignitet.69 Det gavs ingen vidare 

beskrivning av vad som menades med uttalandet, och inte heller varför ett 

sådant system av lägre dignitet ville undvikas. 

 

Det påtalades att det framträdande draget i äktenskapet är att det bygger på 

en frivillig överenskommelse om att samlevnaden ska omfattas av ett visst 

regelsystem.70 Det ansågs i propositionen till 1973 års ändringar av 

giftermålsbalken uppenbart att äktenskapliga rättsregler endast kunde 

appliceras på makar och inte sambor. Detta berodde på att makar utåt sett 

manifesterat sin överenskommelse, och att ett sådant manifesterande inte 

skett om parterna sammanbor utan att ha gift sig. Att sambor skulle lyda 

under andra rättsregler ansågs ofrånkomligt till följd av att vi i Sverige har 

ett äktenskapligt rättsinstitut grundat på en frivillig överenskommelse.71  

 

Eva Ryrstedt diskuterar just avtalsmomentet i äktenskapliga och 

utomäktenskapliga relationer i sin avhandling Bodelning och bostad – 

Ekonomisk självständighet eller gemenskap. Äktenskapet är grundat på 

avtal, och det är parternas direkta vilja som är avgörande för att ett sådant 

avtalsförhållande ska kunna ingås. Ryrstedt menar att det finns en 

 
68 Prop. 1986/87:1 s. 40. 

69 Prop. 1986/87:1 s. 99. 

70 Prop. 1986/87:1 s. 40; SOU 1972:41 s. 287. 

71 Prop. 1973:32 s. 84. 
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bakomliggande enhets- och gemenskapstanke bakom äktenskapet, men att 

dagens reglering samtidigt hävdar makarnas principiella självständighet. 

Parterna i ett äktenskapligt förhållande kan säga upp sitt avtal, men de kan 

inte undgå konsekvenserna av den bakomliggande gemenskaps- och 

enhetstanken. Ryrstedt menar att äktenskapet å ena sidan omfattas av 

avtalsfriheten genom att parterna är fria att när som helst upplösa 

äktenskapet, men att det å andra sidan finns ett gemensamt intresse om att 

hålla samman familjen. Vidare menar Ryrstedt att synen på makarna som 

självständiga individer med individuella intressen kan komma i konflikt 

med tanken om gemenskap och familjen som en enhet.72 

Familjelagssakkunniga hade diskuterat saken i sin utredning från 1972, där 

de menade att den äktenskapliga regleringen gav uttryck för 

gemenskapstanken i makarnas ekonomiska beroende av varandra, samtidigt 

som hänsyn togs till en makes intresse av egen ekonomisk sfär. Det 

underströks att denna ekonomiska självständighet dock inte fick tillåtas 

äventyra gemenskapen.73 

 

Ett samboförhållande är en samlevnadsform som har ingåtts utan något 

avtalsmoment. Parterna har därför inte gett sitt uttryckliga samtycke till att 

inkluderas av ett specifikt regelverk. Kajsa Walleng, jur.dr och författare till 

avhandlingen Att leva som sambo. En civilrättslig studie av det rättsliga 

skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid påtalar att avsaknaden av 

avtalsmoment mellan parterna i ett samboförhållande medför att 

rättsverkningarna av en sådan förbindelse är mindre långtgående än i ett 

äktenskap.74 I SOU 1972:41 beskrivs sambor leva i en fri samlevnad, och 

det underströks att de som väljer denna fria samlevnad inte ska tvingas lyda 

under äktenskapets regelverk. Således skulle regelverken för sambor och 

makar vara åtskilda.75 De som önskade att deras partnerskap omfattades av 

 
72 Ryrstedt (1998) s. 30-31. 

73 SOU 1972:41 s. 109 

74 Walleng (2015) s. 60. 

75 SOU 1972:41 s. 287-288. 
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ett mer heltäckande regelverk uppmanades att ingå äktenskap snarare än att 

fortsätta leva som sambor.76  

 

Regleringen av samboförhållanden skulle ske med försiktighet, men i den 

mån den reglerades skulle man sträva efter att bestämmelserna så långt det 

var möjligt liknade regelverket som gällde för gifta par. Att vara 

sammanboende utan att vara gift ansågs i förarbetena utgöra ett förstadium 

till äktenskap. Genom att regleringen för sambor, i den mån den finns, liknar 

de äktenskapliga ansågs en mjuk övergång mellan de båda 

samlevnadsformerna finnas.77 Ett exempel på en rättsregel som är liknande 

för både makar och sambor är regeln om basbelopp. Att basbeloppsregeln är 

mer begränsad för sambor än för makar motiveras i förarbetena med att lilla 

basbeloppsregeln är tillämplig även vid kortare samborelationer. Med 

hänsyn till den avlidna sambons arvingar krävs det därför att den 

efterlevande sambons skydd hålls till en begränsad ekonomisk nivå.78  

 

Vidare kunde det enligt propositionen hävdas att de som väljer att avstå från 

att ingå äktenskap och därmed väljer bort det juridiska regelverk som 

samhället tillhandahåller, själva borde svara för att ordna sina 

mellanhavanden genom avtal. Det påtalades vidare att det i praktiken ofta är 

först vid ett samboförhållandes upplösning som parterna blir medvetna om 

behovet av regler. Vikten av att allmänheten fick kunskap om skillnaderna 

mellan reglerna för makar och reglerna för sambor underströks, och 

spridningen av kunskapen överläts till massmedia och skolorna. Det 

påtalades även att det vid spridningen av informationen borde klargöras hur 

sambor kan förstärka sitt personliga och varandras skydd genom avtal.79 Hur 

stor allmänhetens kunskap om dessa skillnader är diskuteras vidare i avsnitt 

4.4. 

 

 
76 Prop. 1986/87:1 s. 40; Singer (2010) s. 257. 

77 Prop. 1986/87:1 s. 40-41. 

78 Prop. 1986/87:1 s. 110; Brattström & Singer (2015) s. 87. 

79 Prop. 1986/87:1 s. 99. 
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I förarbetena till vår nu gällande sambolag diskuterades det huruvida en 

modern sambolag borde innehålla en mer heltäckande reglering. Man kom 

dock fram till, precis som tidigare, att det bör undvikas att samborättslig 

reglering i allt för hög grad liknar äktenskapsrättslig reglering. Återigen 

erinrades det att sambolagen är tillämplig på relationer utan något uttryckligt 

samtycke från parterna, samt att oviljan att samborelationen skulle utgöra ett 

äktenskapsliknande system av lägre dignitet fortfarande kvarstod. Inte heller 

denna gång gavs det någon förklaring till uttalandet. Resultatet av 

förarbetena blev att utgångspunkten liksom tidigare bör vara att regleringen 

begränsas till ekonomiska problem mellan parterna samt ett skydd för den 

ekonomiskt svagare parten i förhållandet.80 

 

 

4.3 Kritik mot skillnaderna 

4.3.1 Svagt efterlevandeskydd och barns rätt 

framför efterlevandes 

Av förarbetena framgår att utgångspunkten vid stiftandet av nu gällande och 

tidigare lag har varit att samboförhållanden upphör genom separation 

snarare än dödsfall.81 Det påpekades att majoriteten av sambor utgörs av 

unga personer,82 och att den ena partens frånfälle inte har samma omfattande 

konsekvenser eller får samma betydelse vid ett samboförhållande som vid 

ett äktenskap.83 Brattström och Singer menar dock att det numera inte är 

ovanligt att samboförhållanden upplöses genom ena partens frånfälle. De 

påpekar också att om samborna har gemensamma barn, har barnen rätt att 

omedelbart få ut sitt arv efter första förälderns död. Detta innebär i praktiken 

att barn med ogifta sammanboende föräldrar har en starkare arvsrätt än barn 

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

81 Prop. 1986/87:1 s. 109. 

82 Prop. 1986/87:1 s. 40. 

83 SOU 1981:85 s. 205; Prop. 1986/87:1 s. 109 
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med gifta föräldrar, vilka som ovan nämnts måste invänta båda föräldrarnas 

frånfälle innan de har rätt att få del av sitt arv.84 

 

Brattström och Singer är kritiska till uttalandet i förarbetena om att sambor 

alltid har möjlighet att förstärka det egna och varandras efterlevandeskydd 

genom testamente. De menar att möjligheterna är begränsade på grund av 

bröstarvingars rätt till laglott. Om den avlidna sambon dessutom efterlämnar 

ett underårigt barn föreligger hinder för barnets ställföreträdare att godkänna 

ett testamente till förmån för den efterlevande sambon, enligt 15 kap. 

föräldrabalk (1949:381). Konsekvenserna av reglerna är att sambor utan 

barn genom testamente kan ge varandra ett fullgott efterlevandeskydd, 

medan en sådan möjlighet fråntas sambor med barn oavsett om dessa är 

gemensamma eller så kallade särkullbarn.85 I den senaste propositionen till 

sambolagen framgår det tydligt att avtal i ett samboförhållande förekommer 

i väldigt begränsad utsträckning.86 

 

Viola Boström och Ulf Israelsson, båda universitetslektorer vid juridiska 

institutionen vid Umeå universitet, ställde sig mycket kritiska till den 

svenska arvsrättsregleringen i sin artikel Är arvsrätten föråldrad? Något om 

sambors efterlevandeskydd vilken publicerades i Svensk Juristtidning 2004. 

De menade att när nya familjer bildas är det samboförhållandet snarare än 

äktenskapet som är normen för familjebildningen. Trots detta kan sambor, i 

vart fall om de har barn, inte skapa ett tillräckligt starkt efterlevandeskydd. 

Skillnaden i sambors och makars rätt till arv resulterar, som ovan nämnt, i 

att gemensamma barn till gifta föräldrar måste vänta på att få ut sitt arv tills 

det att båda föräldrarna har avlidit, medan barn till ogifta föräldrar har rätt 

till sitt arv efter första förälderns frånfälle. Boström och Israelsson 

understryker att detta får till följd att barn vars föräldrar är ogifta har en 

starkare arvsrätt än barn vars föräldrar är gifta, och att sambors möjlighet att 

förstärka varandras efterlevandeskydd genom testamente är kraftigt 

begränsad. Lektorerna påpekar att det inte finns någonting som talar för att 

 
84 Brattström & Singer (2015) s. 204. 

85 Brattström & Singer (2015) s. 205. 

86 Prop. 2002/03:80 s. 25. 
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barn till ogifta samboende föräldrar skulle ha behov av sitt arv fortare än 

barn till gifta föräldrar. De menar att reglerna för sambors arvsrätt borde 

ändras, så att sambornas barn inte har rätt att ta ut sitt arv före båda 

föräldrars frånfälle. Detta skulle resultera i en stärkt möjlighet för sambor 

att skydda varandra genom att upprätta testamente.87 

 

Walleng är kritisk till uttalandet i förarbetena om att den ena partnerns död 

inte har samma juridiska betydelse vid ett samboförhållande som vid ett 

äktenskap,88 och att det därför inte finns anledning att förstärka sambors 

efterlevandeskydd. Hon menar att uttalandet kan tolkas som att lagstiftaren 

inte ansett att en efterlevande sambo är mer skyddsvärd än den avlidnes 

arvingar. Slutligen ifrågasätter Walleng även lilla basbeloppsregelns 

praktiska betydelse, eftersom de ekonomiska konsekvenserna detta enda 

efterlevandeskydd kan ge upphov till för den efterlevande sambon är 

tämligen begränsade.89  

 

 

4.3.2 Skillnaderna mellan makar och sambor 

Ryrstedt ställer sig frågande till uttalandet i 1973 års proposition om att 

äktenskapet måste vara grundat på en frivillig överenskommelse, och att 

reglerna för äktenskaplig samlevnad därför endast kan appliceras på de som 

utåt manifesterat sin vilja. Hon menar att resonemanget bygger på en fiktion 

om att två personer väljer ett visst regelsystem när de ingår äktenskap, och 

således att det är regelsystemet som är avgörande för valet av 

samlevnadsform. Ryrstedt anser att detta förutsätter att personerna har en 

hög medvetenhet om lagreglerna, och att skälen att ingå äktenskap i själva 

verket är mycket mer komplexa än så. I motsats till förarbetsuttalandet 

menar Ryrstedt att det snarare är så att personer av andra orsaker väljer att 

ingå äktenskap och att ett äktenskapsrättslig regelsystem då automatiskt 

 
87 Boström & Israelsson (2004) s. 647. 

88 Prop. 1986/87:1 s. 109. 

89 Walleng (2015) s. 63. 
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följer med. Detta innebär, menar Ryrstedt, att man i princip hade kunnat 

applicera samma rättsliga system på ogifta som på gifta. Ryrstedt anser att 

någon ordentlig förklaring till varför man inte har samma lagstiftning för 

sambor som för makar därför inte har presenterats.90 

 

År 2010 genomförde Synovate91 på uppmaning av Institutet för 

Privatekonomi på Swedbank en undersökning bland nygifta par. 1079 

personer som gift sig under det gångna året valdes ut slumpmässigt, och 

undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer.92 Personerna fick 

frågan om varför de gift sig, varpå 53 % svarade att de juridiska fördelarna 

hos ett äktenskap hade stor eller mycket stor påverkan på deras val.93 Det 

var alltså nästan hälften av de tillfrågade som inte ansåg att de juridiska 

fördelarna hos ett äktenskap hade påverkat att de valde samlevnadsformen 

gifta sammanboende.  

 

 

Att samboförhållanden skulle betraktas som ett äktenskap av lägre dignitet 

om den samborättsliga regleringen utökades ställer sig Walleng kritisk till. 

Hon ifrågasätter om det är för samborna själva, det omgivande samhället 

eller lagstiftaren själv som en sådan utökad reglering skulle anses vara 

negativ. Walleng hävdar vidare att det är oklart vilka problem ett sådant 

synsätt skulle medföra. Hon presenterar idén om att samboförhållanden i 

själva verket är att se som ett ”b-äktenskap”, på grund av den likhet de 

samborättsliga regleringarna (i den mån de finns) har med de äktenskapliga 

reglerna om bodelning.94  

 

 

 
90 Ryrstedt (1998) s. 33-34. 

91 Synovate var ett internationellt marknadsundersökningsföretag som 2011 köptes upp av 

Ipsos, även det ett internationellt marknadsundersökningsföretag.  

92 Swedbank 2010 s. 3. 

93 Swedbank 2010 s. 17. 

94 Walleng (2015) s. 63. 
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4.4 Kunskapen om skillnaderna 

Bland annat Boström och Israelsson är kritiska till hur stor kunskapen om 

skillnaderna i sambors och makars rätt till arv egentligen är.95 I SOU 

1999:104 diskuterades hur stor medvetenheten om vilka rättsliga skillnader 

som råder mellan makar och sambor var bland befolkningen. Grunden för 

diskussionen var Statskontorets rapport 1993:24 från 1993 samt SCB:s 

undersökning Familj och arbete från 1992. De båda undersökningarna 

visade att valet av samlevnadsform sällan grundades på överväganden om 

vilken uppsättning lagar som innebär störst ekonomisk och juridisk fördel. 

En orsak till detta ansågs vara allmänhetens bristande kunskap, framför allt 

låg medvetenhet om sambolagens innebörd. Cirka 12 % av de som deltagit i 

vad som beskrevs som ett representativt urval av Sveriges befolkning trodde 

att sambolagen och äktenskapsbalken gav ett likvärdigt skydd för den 

svagare parten. Ungefär 13 % trodde att sambor ärver varandra utan 

testamente, och hela 40 % av de deltagande trodde att alla ägodelar så som 

bil, fritidshus och pengar skulle delas lika vid en upplösning av 

samborelationen. Statskontoret drog efter undersökningen slutsatsen att det 

till följd av den begränsade kunskapen kunde vara svårt för den svagare 

parten i förhållandet att hävda sin lagliga rätt vid en upplösning av ett 

samboförhållande.96 

 

Walleng genomförde i samband med sin avhandling en studie97 där hon 

undersökte hur den rättsliga regleringen för sambor fungerar i dagens 

sociala kontext. Därigenom ämnade hon utvärdera om sambolagen uppfyller 

sitt syfte samt om det rättsliga skyddet för sambor är ”i takt med sin tid”.98 

Undersökningen gjordes som en postenkätstudie och urvalsgruppen bestod 

av individer i åldrarna 20 till 70 år som levde i samboförhållanden eller var 

ensamstående, och riktade sig i första hand till personer som var sambor vid 

 
95 Boström & Israelsson (2004) s. 645. 

96 SOU 1999:104 s. 245. 

97 Att leva som sambo, Walleng i samarbete med SCB. Studien genomfördes 2010 och 

presenterades i Wallengs avhandling Att leva som sambo – en civilrättslig studie av det 

rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid (2015).  

98 Walleng (2015) s. 73. 
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frågetillfället.99 Walleng ställde i studien frågan om vilken samlevnadsform 

som gav störst skydd, och hela 30 % svarade fel eller kunde inte svara på 

frågan.100 Hon ställde också frågan om sambor ärver varandra utan 

testamente och då svarade 4 % att så var fallet, vilket kan jämföras med 13 

% enligt studien från 1993. Medvetenheten om testamentets avgörande 

betydelse vid samboskap hade alltså ökat. Dock trodde hela 9 % av 

Wallengs urvalsgrupp att sambor med gemensamma barn ärvde varandra.101 

 

Efter det att Wallengs studie genomförts utkom en informationsbroschyr 

från Justitiedepartementen - Sambor och deras gemensamma hem – 

kortfattad information om sambolagen.102 Broschyren skickades ut till 

allmänheten 2012 och innehöll då information om sambolagen och dess 

rättsverkningar. Det har inte genomförts någon ny studie som undersöker 

allmänhetens kunskap om sambolagen eller medvetenheten om de rättsliga 

skillnaderna mellan att vara sambo eller gift efter att 

informationsbroschyren kom allmänheten till dels. Således kan någon helt 

rättvis statistik inte presenteras.  

 

 

 
99 Walleng (2015) s. 73-74. 

100 Walleng (2015) s. 93. 

101 Walleng (2015) s. 96. 

102 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/09/sambor-och-deras-

gemensamma-hem/, hämtad 200518. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/09/sambor-och-deras-gemensamma-hem/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/09/sambor-och-deras-gemensamma-hem/
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5 Rätt och samhälle 

5.1 Normativa grundmönster i samhället 

Anna Christensen, Sveriges första kvinnliga professor i juridik och tidigare 

aktiv vid Lunds universitet, ligger bakom teorin om normativa 

grundmönster. Hon menar att normativa föreställningar om vad som utgör 

accepterat handlande och inte är avgörande för relationen mellan människor 

och system.103 Centrala delar av vårt rättssystem är en spegling av de i 

samhället underliggande normerna, och därför borde det vara möjligt att 

identifiera de underliggande normerna genom att studera regelsystemet.104  

 

Christensen hävdar att både den skandinaviska rättsvetenskapen och 

juridiken i allmänhet historiskt har präglats av en mentalitet som bygger på 

att de underliggande normerna i samhället inte har någon verklig substans. 

Följaktligen skulle det inte vara möjligt att säga någonting om dessa 

normers innehåll och struktur. Hon menar att intresset i stället har 

koncentrerats på det juridiska regelsystem som en från det samhälleliga 

normsystemet fristående enhet. Själva grundantagandet är enligt Christensen 

fel. Hon menar att ingen jurist kan undgå de underliggande normer som 

finns i vårt samhälle, eftersom de alltid gör sig gällande i juridiska 

tänkanden. Normerna, menar Christensen, kan göras synliga i exempelvis 

ändamålet vid teologisk lagtolkning, som olika intressen vid tillämpning av 

avvägningsnormer eller som själva samhällsnyttan.105  

 

Normativa föreställningar och normativa grundmönster är inte konstanta, 

utan ständigt föränderliga. De bleknar med åren, och ger i stället plats för 

nya föreställningar. Ryrstedt, som i sin avhandling tillämpar Christensen 

teori om normativa grundmönster, skriver att förändringar i samhället avgör 

 
103 Christensen (1994) s. 2. 

104 Christensen (1994) s. 3. 

105 Christensen (1994) s. 3. 
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hur starkt ett visst normativt mönster är vid en viss tidpunkt.106 Christensen 

menar att det i regel först sker en förändring av normer i samhället, och att 

lagstiftningen därefter anpassas. Detta leder till att inte heller innehållet i 

våra lagregler kan sägas utgöra ett sammanhängande och harmoniskt system 

utan motsägelser. Enligt Christensen är det en idealisk felföreställning som 

är en konsekvens av en föreställning om att det är en över oss stående 

lagstiftare som hade konstruerat vårt rättssystem.107  

 

Avslutningsvis sammanfattar Christensen sin teori om normativa 

grundmönster så här:  

”Det är precis så jag skulle vilja beskriva det som brukar kallas för 

rättssystemet. Det är ett medium där olika moraliska och rättsliga mönster 

uppstår och upplöser sig, flyter omkring, stöter samman och bildar nya 

mönster.”108 

 

 

5.2 Relationen mellan rätt och samhälle 

I SOU 1981:85 talade man något om rättens roll i samhället. Det sades att 

människans beteende gällande familjebildning har att göra med vår 

biologiska art, släktens överlevnad och individens livskänsla. Formen för 

familjebildning antogs tillhöra ett skikt av sociala föreställningar och regler 

som har en stark förankring i traditionen. Man kan därför inte, hävdades det, 

anta att lagar och föreskrifter i någon större mån påverkar människors 

föreställningar och beteenden. Lagens uppgift sades vara att ta sikte på 

rättsliga problem och försöka ge praktiska lösningar, inte styra människor i 

en viss riktning.109 

 

 
106 Ryrstedt (1998) s. 18. 

107 Christensen (1994) s. 4. 

108 Christensen (1994) s. 6. 

109 SOU 1981:85 s. 100. 
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Singer diskuterar relationen mellan rätt och samhälle, i synnerhet på 

familjerättens område, i sitt bidrag Familjerätten – en kulturyttring? i 

samlingen Familj religion rätt – en antologi om kulturella spänningar i 

familjen – med Sverige och Turkiet som exempel. Singer menar att 

familjerelaterade lagregler, mer än regler på andra områden, är präglade av 

historiska, kulturella, religiösa, sociala och politiska omständigheter. En 

naturlig följd är därför att familjerättsliga regler skiljer sig åt i olika 

rättsordningar. Grundläggande värderingar från samhället speglas i landets 

familjerättsliga lagar, och den familjerättsliga regleringen formar och 

påverkar människors identitet, familjestatus och släktförhållanden.110 Vidare 

menar Singer att samhällsvärderingar kan få större inverkan i den 

familjerättsliga regleringen än på många andra rättsområden, eftersom 

många av de problem som lagstiftare och rättstillämpare stöter på på 

familjerättens område ofta kan beskrivas som ”ojuridiska”111. Detta bidrar, 

tillsammans med familjerättens handlingsdirigerande funktion, till att 

samhälleliga värderingar får en väldigt stor betydelse vid 

rättstillämpningen.112 

 

Utformningen av lagarna är viktig för samhället eftersom den ger dess 

medborgare anvisningar om hur de ska vara och agera. Singer menar att ett 

grundläggande syfte hos en rättsordning tillgodoses genom lagarnas 

handlingsdirigerande funktioner, genom vilka rättsordningen påverkar 

medborgarnas ageranden i en viss riktning. Vidare menar hon att 

handlingsdirigerande regler ofta ger uttryck för ett allmänt ideal för 

mänskligt beteende, och att de familjerättsliga reglerna i stor utsträckning 

kodifierar de normer som har utvecklats i samhället gällande relationerna 

både mellan makar och mellan föräldrar och barn.113 

 

Den svenska familjerättsliga regleringen speglar i många avseende 

grundläggande värderingar i vårt samhälle, oberoende av om värderingarna 

 
110 Singer (2010) s. 243. 

111 Singer ger ingen vidare förklaring av uttrycket ”ojuridiska”, men det torde innefatta 

samtliga eller i vart fall många problem utan något juridiskt ursprung. 

112 Singer (2010) s. 247. 

113 Singer (2010) s. 245-246. 
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har funnits en lång tid eller om de kommit till som ett resultat av 

lagstiftningen. Singer menar att det är en fråga om en växelverkan mellan 

samhällsvärderingar och lagar, och att våra lagar är en produkt av vårt 

samhälle. Vi präglas av den, och vi präglar den.114 

 

 

5.3 Relationen mellan sambolagen, 

äktenskapsbalken och samhället 

Singer menar att det vid utformandet av både sambolagen och 

äktenskapsbalken har varit av stor vikt att regleringen utformats så att 

lösningarna på praktiska problem kan accepteras av det stora flertalet i 

samhället. Detta möjliggörs genom att lagarna basera på de värderingar som 

råder i samhället. Singer menar att bland annat bibehållandet av 

giftorättssystemet och införandet av ett giftorättsliknande system för sambor 

är ett resultat av ett sådant förhållningssätt.115 

 

När individen och hens rättigheter blir av allt större vikt leder det till att 

familjen som en enhet får minskad betydelse, vilket Singer menar är en 

tydlig förändring i den svenska familjerätten. De grundläggande 

värderingarna bakom 1920 års giftermålsbalk var att ett äktenskap är 

livsvarigt och att det medför en ekonomisk gemenskap, samt att makarna 

jämställs i ett ekonomiskt och personligt hänseende. Äktenskapet ansågs 

vara den enda riktiga formen för samlevnad, vilket var ett faktum som 

ansågs så självklart att det inte behövde kommenteras.116 Våra lagar idag 

speglar snarare en syn på par som två ifrån varandra oberoende individer 

med ett individuellt ansvar över sig själva och sin trygghet. Singer menar 

vidare att neutralitetsideologin speglar den minskade betydelsen av den 

traditionella och på äktenskapet grundade familjen. Oberoende av vilken 

 
114 Singer (2010) s. 271. 

115 Singer (2010) s. 258. 

116 Singer (2010) s. 251. 
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samlevnadsform som ett par har önskat leva i, har skyddet för förhållandets 

ekonomiskt svagare part samt behovet av praktiska lösningar när 

samlevnaden upphört varit fokus vid lagstiftningen.117 

 

Det omkringliggande samhället och värderingarna däri påverkar till stor del 

vilken inriktning en lag ges och vilket sätt funktionerna hos den lagen 

prioriteras. Walleng menar att äktenskapsbalken och sambolagen har i stort 

sett samma funktioner, men olika syften. Lagarna är tänkta att ha både en 

konfliktlösande funktion och en skyddsfunktion för den ekonomiskt svagare 

parten.118 Den konfliktlösande funktionen hos ÄktB och SamboL synliggörs 

i de lagregler genom vilka de tillhandahåller lösningar på de praktiska 

problem som kan uppstå i samband med att samlevnaden upphör.119 

Walleng menar att det är oklart om SamboL kan anses ha en 

handlingsdirigerande funktion, men att det mot bakgrund av 

neutralitetsideologin förefaller osannolikt. Hon menar att lagstiftaren inte 

har velat påverka sambors agerande, utan att lagen endast har som syfte att 

skydda den ekonomiskt svagare parten i samboförhållandet.120 

 

Vidare menar Walleng att det går att analysera vad lagstiftarens syfte med 

dagens sambolag har varit både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv. Hon menar att lagstiftaren kortsiktigt har velat skapa en 

ekonomisk och social trygghet för den svagare parten i ett samboförhållande 

när relationen upphör. Långsiktigt kan lagstiftningen dock, enligt Walleng, 

uppfattas som en uppmuntran till och stöd för trygga och stabila 

förhållanden. Hon menar att stabila familjeförhållanden är gynnsamt för 

samhället i stort likväl som det gynnar och skyddar den egna familjen.121 

Även Ryrstedt menar att stabila relationer hos befolkningen kan betraktas 

vara ett samhällsintresse.122 

 

 
117 Singer (2010) s. 270. 

118 Walleng (2015) s. 66. 

119 Singer (2010) s. 258. 

120 Walleng (2015) s. 66. 

121 Walleng (2015) s. 66. 

122 Ryrstedt (1998) s. 37. 
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6 Analys och avslutande 

reflektioner 

6.1 Inledning 

Rättssociologin studerar relationen mellan rätt och samhälle, och särskilt hur 

samhälleliga fenomen inverkar på rättstolkning och rättsbildning. 

Relationen har beskrivits ovan i kapitel fem, och kommer nu diskuteras och 

analyseras i detta kapitel. För att i största möjliga mån tydliggöra för läsaren 

har jag valt att dela upp analysen i två delar. Först diskuteras de 

motiveringar som getts i förarbetena till skillnaderna mellan makars och 

sambors rätt till arv, och därefter följer min analys om vilka normativa 

grundmönster jag har kunnat utröna i dessa motiveringar. Sist i analysen 

presenteras några avslutande reflektioner. 

 

 

6.2 Analys 

6.2.1 Motivering till skillnaderna mellan makars och 

sambors rätt till arv 

Det är tydligt att samhällets syn på äktenskaplig och ogift sammanlevnad 

skiljer sig åt, i vart fall om man ser till lagstiftningen och motiveringarna till 

skillnaderna i lagstiftningen som lämnats i förarbeten. Samboskap har 

beskrivits som en tillfällig levnadsform och som ett förstadium till 

äktenskap.123 Dessutom har lagstiftare flertalet gånger gett uttryck för 

åsikten att ett dödsfall i ett samboförhållande inte innebär samma 

 
123 Se avsnitt 4.2. 
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omfattande konsekvenser som vid ett dödsfall inom ett äktenskap.124 

Lagstiftarens ställningstagande leder till att samboskap, enligt dem, måste 

anses vara en mer tillfällig samlevnadsform än äktenskap. Detta indikeras 

även av skillnaden mellan lilla och stora basbeloppsregeln.125 Liksom 

presenterat ovan är den lilla basbeloppsregeln för sambor begränsad till 

hälften av den stora basbeloppsregelns värde för makar. Dessutom har 

efterlevande arvingar till den först avlidne sambon i det fall lilla 

basbeloppsregeln leder till minskning av barnens arvslott ingen efterarvsrätt 

vid den efterlevande sambons frånfälle. Till skillnad från vid äkta makars 

död upphör det rättsliga förhållandet mellan en efterlevande sambo och den 

avlidne sambons barn redan här. Vid en makes död får som bekant den 

avlidnes barn efterarvsrätt till den del av sin arvslott som denne måste avstå 

till förmån för efterlevande make, vilket innebär att ett rättsligt förhållande 

kvarstår fram tills den dagen att även den efterlevande maken avlider. 

Sammantaget bidrar skillnaden mellan lilla och stora basbeloppsregeln till 

synen på samboskap som en mer tillfällig samlevnadsform.  

 

Att det inte skulle få samma omfattande konsekvenser när en sambo avlider 

som när en make avlider är ett otillfredsställande argument. För det fall att 

varaktigheten hos ett förhållande inte är avgörande för parets val av 

samlevnadsform skulle jag snarare vilja hävda att den känslomässiga 

omfattningen är densamma hos både makar och sambor. Detta eftersom den 

känslomässiga anknytningen till sin partner torde vara likvärdig oberoende 

av om man ingått äktenskap eller inte. Den rättsliga omfattningen är 

onekligen större vid en makes frånfälle, eftersom det enligt gällande 

lagstiftning är fler parter som är arvsberättigade samt att bodelning och 

arvskifte omfattar fler egendomstyper.126 Om samma lagstiftning hade gällt 

för sambor som för gifta torde konsekvensernas omfattning varit likvärdiga, 

eftersom de juridiska konsekvenserna då varit desamma. För det fall att 

uttalandet i förarbetena om att samboförhållanden är mer kortvariga än vad 

äktenskapsförhållanden är stämmer, är det uppenbart att konsekvenserna vid 

 
124 Se avsnitt 4.3.1. 

125 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 

126 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
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makens frånfälle blir större än vid sambons. Det är en naturlig följd av att 

desto längre en relation varar, desto mer sammanflätad blir parternas 

ekonomiska situation. Även om parterna inte har gemensam ekonomi är 

sannolikheten att de har gemensamma egendomar eller nyttjar samma 

föremål större i jämförelse med vad de är i en kortvarig relation. Detta 

förutsätter dock att ett samboförhållande är mer kortvarigt än ett äktenskap, 

vilket skiljer sig från fall till fall. Stieg Larsson var som bekant sambo i 30 

år utan att ingå äktenskap, medan det finns exempel på andra personer, vilka 

inte nämnts här, som ingår äktenskap efter att bara ha känt varandra i några 

månader. Den känslomässiga anknytningen måste uppenbart vara mer 

djupgående hos samborna som känt varandra i mer än 30 år, än hos det gifta 

paret som känt varandra en bråkdel av den tiden.  

 

I motsats till synen på samboskap som en mer kortvarig eller flytande form 

av samlevnad, talar också lagstiftaren om att valet av samlevnadsform är ett 

val av en uppsättning regler.127 Det senare, till skillnad från det förra, talar 

för att varaktigheten i relationen inte är någonting som ska anses vara 

avgörande för parternas val av samlevnadsform.  

 

Ett val av samlevnadsform innebär onekligen ett val av regelverk av den 

enkla anledningen att sambolagen och äktenskapsbalken skiljer sig åt. 

Huruvida parterna gör valet aktivt, och således ingår den samlevnadsform 

som regleras av de regler de själva vill ska gälla för dem, eller om de av 

andra anledningar väljer en samlevnadsform som ”råkar” omfattas av en 

viss uppsättning regler, är liksom nämnt i tidigare kapitel omdiskuterat. 

Familjelagssakkunniga gjorde ett grundläggande antagande om att 

familjerättslig lag inte hade någon större inverkan på samhällsmedborgares 

val av samlevnadsform.128 Ryrstedt är av uppfattningen att parterna av 

diverse anledningar väljer att ingå en viss samlevnadsform, och att ett visst 

regelverk då automatiskt följer med. Enligt Swedbanks undersökning var 

 
127 Se avsnitt 4.2. 

128 Se avsnitt 2.2. 
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det drygt hälften av de nygifta som angav att lagstiftningen hade haft en stor 

inverkan på deras val att ingå äktenskap.129   

 

Att anse att någon, direkt eller indirekt, väljer ett visst regelsystem när hen 

väljer form för samlevnad förutsätter en viss nivå av kunskap om vad de 

olika regelsystemen innebär. Hur stor den här kunskapen är hos gemene 

man har presenterats i avsnitt 4.4, men är sammantaget relativt hög. 

Huruvida kunskapen är så pass hög att personer måste kunna anses vara 

medvetna om att deras val av samlevnadsform innebär ett val av regelverk 

är osäkert. Ett sådant antagande borde kräva att medvetenheten och 

kunskapen om reglerna och deras indifferenser är mycket stor. Det finns å 

ena sidan de som inte är medvetna om vilka regler som gäller för deras 

samlevnad eller som lever i en felaktig illusion om att en viss uppsättning 

bestämmelser är tillämpliga på deras situation. Å andra sidan borde det 

också vara rimligt att anta att de som har kännedom om skillnaderna mellan 

sambolagen och äktenskapsbalken väljer samlevnadsform utifrån vilket 

regelverk de vill ska gälla över deras samlevnad. 

 

Ett av de intressen som neutralitetsideologin beskrevs ge uttryck för var 

enskildas frihet att själva ta ställning till vilka normer som skulle vara 

gällande för deras samlevnad. Detta ansågs vara de enskildas ensak snarare 

än en samhällelig angelägenhet, och utskottet underströk vikten av att 

samhället inte blandade sig i. Lagstiftningens funktion var att lösa praktiska 

problem, inte att privilegiera en samlevnadsform framför andra och 

därigenom påverka människors val av samlevnadsform.130 En avgörande 

faktor som har motiverat skillnaden i rätt till arv för makar och sambor har 

varit att äktenskap, till skillnad från samboskap, grundas på en frivillig 

överenskommelse genom vilken parterna manifesterat sitt val av 

samlevnadsform och därigenom även en viss lagstiftning. Eftersom sambor 

inte uttryckligen har kommit överens om att deras partnerskap ska omfattas 

av ett visst regelsystem, kan de äktenskapliga reglerna omöjligen omfatta 

 
129 Se avsnitt 4.3.2. 

130 Se avsnitt 4.1. 
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deras fria samlevnad.131 Lagstiftarens synsätt leder till att sambolagens syfte 

måste anses vara att ge ett grundläggande skydd för de som inte har nått en 

sådan överenskommelse. Att samboskapet beskrivs som en fri samlevnad 

och att de som väljer denna fria samlevnad således inte ska påtvingas 

äktenskapliga regler leder också till en syn på sambor som självständiga 

individer medan makar snarare omfattas av en gemenskap. Detta diskuteras 

närmre nedan under normativa grundmönster. 

 

Det bristande lagliga efterlevandeskyddet för sambor är en annan stor 

skillnad i jämförelse med vad som gäller för makar. För att stärka 

efterlevandeskyddet för sin partner hänvisas sambor i förarbetena till att 

antingen ingå äktenskap, eller på eget bevåg upprätta testamente.132 Ändå är 

det inte tillräckligt att upprätta testamente, eftersom sambors barns, 

oberoende av om de är gemensamma eller särkullbarn, rätt till arv prioriteras 

före den efterlevande sambons. Detta innebär att de som rimligen är i störst 

behov av ett omfattande efterlevandeskydd – sambor med barn – är de som 

har sämst förutsättningar att upprätta ett starkt skydd. Det innebär även att 

den ekonomiska tryggheten hos en efterlevande prioriteras framför 

eventuella barn i ett äktenskap, men att samma prioritering inte görs för 

sambor. Liksom Boström och Israelsson talar om finns det ingen anledning 

att anta att ett barn till två ogifta föräldrar har större intresse av att få del av 

sitt arv direkt efter första förälderns frånfälle, än vad ett barn till två gifta 

föräldrar har. Situationen talar för att skyddet för sambor är föråldrat, inte är 

i takt med sin tid och inte stämmer överens med den rådande normen i 

samhället. Det finns i doktrin flertalet föreslagna ändringar för den svenska 

arvsrätten för sambor och hur denna hade kunnat stämma bättre överens 

med dagens samhälle, men eftersom frågan faller utanför syftet med min 

uppsats lämnar jag frågan där. 

 

Syftet med sambolagen och äktenskapsbalken har enligt deras förarbeten 

inte varit att påverka människors val av samlevnadsform. Detta ska snarare i 

 
131 Se avsnitt 4.2. 

132 Se avsnitt 4.2. 
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största mån undvikas.133 Singer hävdar att det, trots allt, är så att 

samhälleliga normer och värderingar påverkat lagstiftningen, och att 

människor påverkas av den.134 Det rör sig om en växelvis påverkan i strid 

med vad som i förarbetena sades vara syftet med de arvsrättsliga 

regleringarna. Att rätt och samhälle har en nära relation och hela tiden utgör 

två vågskålar som balanserar mot varandra, är för den som har studerat de 

två ämnena uppenbart. Rätten påverkar samhället, och samhället påverkar 

rätten. Detta kommer bland annat till uttryck i Anna Christensens teori om 

de normativa grundmönstren. 

 

 

6.2.2 Normativa grundmönster 

När jag har samlat material till och författat denna uppsats har jag kunnat 

utröna två tydliga normativa grundmönster som agerar motpoler till 

varandra: en självständig individ med individuell äganderätt, och en 

gemenskap där personerna uppfattas som en med gemensam äganderätt. 

Själva förutsättningen för att omfattas av sambolagen eller äktenskapsbalken 

är att parterna ingår i en gemenskap. Ett sambopar, oavsett hur länge de 

varit sambor eller hur stor deras gemensamma samboegendom är, utgör en 

enhet vilken måste anses vara en, om än begränsad, gemenskap. 

Gemenskapstanken i ett äktenskap är särskilt tydlig, och har påtalats flertalet 

gånger i förarbeten. Att ett par vid ingåendet av ett äktenskap manifesterar 

sin frivilliga överenskommelse att ingå samlevnadsformen och således 

omfattas av ett visst regelverk,135 kan rimligtvis också ses som en 

manifestation att de vill ingå den mer omfattande gemenskap som 

äktenskapet innebär.  

 

 

 
133 Se avsnitt 4.1, 4.2. 

134 Se avsnitt 5.2. 

135 Se avsnitt 4.2. 
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Det har både i förarbeten och doktrin tydliggjorts att synen på makar på 

senare tid har styrts mot att personerna ska ses som två självständiga 

individer. Den äktenskapliga lagstiftningen gör ändock uttryck för den 

grundläggande gemenskapstanken som omfattar giftermålet, vilken påtalats 

i förarbeten bland annat genom uttrycket självständighet men inte på 

bekostnad av gemenskapen.136 Detta är, enligt mig, ett tydligt 

ställningstagande för vilken norm som ska anses vara primär. En möjlighet 

för gifta makar att frångå denna norm och i stället prioritera deras 

individuella äganderätter högre än gemenskapen finns genom möjligheten 

att upprätta ett äktenskapsförord, och därigenom göra egendom enskild. 

 

Det talas i förarbetena om den sammanflätning av parternas ekonomi som 

sker när de bor tillsammans, och den likadelning som därför är motiverad.137 

Likadelningen ger uttryck för den starka gemenskapstanken, och gäller både 

för gifta och ogifta sammanboende. Att likadelningen omfattar mer 

egendom samt egendom av olika slag och därigenom sträcker sig längre för 

makar än för sambor, innebär att gemenskapstanken är mer omfattande för 

gifta än för ogifta.  

 

Jag menar att synen på personer som enskilda individer är starkare hos ett 

sambopar än hos ett gift par. Detta kommer till uttryck bland annat i 

sambolagens uppdelning av egendom, där den avlidne sambons enskilda 

egendom aldrig kan komma att tillfalla den efterlevande genom lilla 

basbeloppsregeln.138 Den efterlevande sambon har laglig rätt till ersättning 

för att skydda hens intresse av att det gemensamma hemmet inte splittras, 

men hens rätt är inte större än den avlidne sambons individuella äganderätt. 

Den efterlevande får genom lagregeln en större del av sambornas 

gemensamma samboegendom – deras gemenskap – men inte mer än så. Jag 

menar att detta ger uttryck för sambornas individuella äganderätt, vilken 

kvarstår även efter den enas frånfälle. Sammantaget utgör 

samlevnadsformen sambor en kombination av normen gemenskap och 

 
136 Se avsnitt 4.2.  

137 Se avsnitt 3.1, 3.2 och 4.2. 

138 Se avsnitt 3.2. 
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normen individualitet; samborna utgör en enhet och därigenom en 

gemenskap, men gemenskapen är inte så stor att den ger upphov till arvsrätt. 

Individernas enskilda äganderätt prioriteras högre än gemenskapstanken. 

 

Sambor beskrivs i förarbetena leva i en fri samlevnad, och ska inte tvingas 

lyda under äktenskapets regelverk. Om samborna önskar att deras 

partnerskap omfattas av ett mer heltäckande regelverk uppmanas de ingå 

äktenskap.139 Uttalandet tydliggör konflikten mellan individualitet och 

gemenskap som norm för de olika samlevnadsformerna, och styrker mitt 

påstående om att individualitet prioriteras vid samboskap och den mer 

omfattande gemenskapen prioriteras vid äktenskap. 

 

För sambor likväl som för makar råder dispositiva regler, vilket är en 

indikation på att den individuella självbestämmanderätten och avtalsfriheten 

är viktiga normer i det svenska samhället. Det är tydligt att lagstiftaren för 

en efterlevande har gjort det mer fördelaktigt att välja samlevnadsformen 

äktenskap framför ogift sammanboende, men man har ändå inte velat 

bestämma över befolkningen så till den grad att man gjort 

äktenskapsreglerna indispositiva. Äktenskapet är, liksom nämnt ovan, 

grundat på avtal. Ett par som ingår äktenskap kan genom äktenskapsskillnad 

säga upp avtalet, men genom äktenskapsbalkens regler kan de ändå inte 

undkomma den gemenskapstanken som lagstiftningen grundar sig på. 

Avtalsfriheten är också ett uttryck för den normativa grunden 

självbestämmanderätt. Parterna bestämmer själva vilken lagstiftning som 

ska gälla för deras samlevnad, vilket påtalats i flertalet förarbeten.140  

 

Hur starkt ett normativt grundmönster är vid en viss tidpunkt avgörs av 

förändringar i samhället.141 Genom den historiska bakgrunden som ges i 

avsnitt 2.2 blir det tydligt att den gradvis ökade regleringen av 

samboförhållanden har inneburit att samlevnadsformen med årens gång mer 

och mer liknats vid den äktenskapliga. Att samboskapet i större grad 

 
139 Se avsnitt 4.2. 

140 Se avsnitt 4.2. 

141 Se avsnitt 5.1. 
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överensstämmer med äktenskapet, innebär i sin tur att samboskapet i större 

grad omfattas av normen för gemenskap. Det har sammantaget skett en 

skiftning i det normativa grundmönstret för samlevnadsformen ogift sambo, 

från en syn på personerna som helt individuella till att allt mer omfattas av 

en gemenskapstanke. 

 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

Normativa grundmönster är enligt både Christensen och Ryrstedt 

föränderliga. De normativa grundmönstren för familjerätten kommer att 

förändras, precis som de har förändrats idag i jämförelse med hur de såg ut i 

början av förra seklet. Christensen menar att det i regel först sker en 

förändring av normer i samhället, och att lagstiftningen därefter anpassas.142 

Enligt doktrin har det skett en förändring av normen i samhället genom att 

gemensamma barn i ett samboförhållande inte längre kan anses ha starkare 

rätt till arv än en efterlevande förälder. Normen har ändrats till att föräldern 

bör ha starkare rätt. Om lagstiftningen kommer att ändras så att den är 

överensstämmande med denna nya norm kan endast framtiden utvisa, men 

det hade inneburit ännu ett steg mot att sambolagstiftningen stämmer 

överens med den äktenskapliga. Därigenom hade samboskapet tagit ännu ett 

steg i riktningen mot gemenskap.  

 

 
142 Se avsnitt 5.1. 
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