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Sammanfattning 

Nyttjanderättsersättning är en form av ekonomisk ersättning som vuxit fram genom domsto-

larnas praxis. Ersättningsskyldighet kan uppstå då makar eller sambor separerar och den ena 

parten under viss tid bor kvar i den gemensamma bostaden. Den kvarboende ska då i regel er-

sätta den andra parten för sitt nyttjande, vilket har till syfte att utjämna kvarboendets ekono-

miska effekter. 

 

Nyttjanderättsersättning är inte reglerat i lag varför ledning således främst hittas i praxis. Det 

finns två prejudicerande avgöranden som sammanfattningsvis slår fast att ersättningsskyldig-

het uppstår då en bodelning drar ut på tiden och kvarboendet varat i minst ett år. Nyttjande-

rättsersättning ska då betalas från tidpunkten då bodelning borde ha kommit till stånd men av 

någon anledning inte gjort det. Kvarboendet ska grundas på ett interimistiskt beslut om kvar-

sittningsrätt som fattats av domstolen. 

 

Ett nyare avgörande från HD, NJA 2006 s. 206, har medfört att rättsläget förändrats och att 

ersättningsskyldighet även kan uppstå i de fall då kvarboendet inte bestått ovanligt länge. Nu-

mera kan nyttjanderättsersättning således bli aktuellt redan från tidpunkten då parterna flyttat 

isär. Vidare har hovrätten i RH 2015:52 förtydligat att ersättningsskyldighet endast kan uppstå 

i två olika situationer: Antingen då den utflyttade parten är rättsligt exkluderad från nyttjandet 

av bostaden eller då den utflyttade parten genom tvång förhindrats att använda bostaden.  

 

Trots att det finns vägledande avgöranden är underrättspraxis inte enhetlig beträffande nytt-

janderättsersättning. Den främsta problematiken ligger i tolkningen av NJA 2006 s. 206. HD 

gjorde i det fallet ett uttalande som inte hade direkt betydelse för själva avgörandet, men som i 

stor utsträckning ändå anses ha förändrat rättsläget. Både underrättspraxis och doktrin visar 

dock att även andra åsikter avseende uttalandets betydelse har framförts. Vidare visar praxis 

att beräkningen av ersättningens storlek varierar från fall till fall beroende på vad parterna yr-

kat. Dessa varierande tolkningar och bedömningar gör att rättsläget är oklart. 

 

Att praxis ger en otydlig bild av rättsläget påverkar enhetligheten och förutsebarheten. Ett för-

tydligande skulle kunna ske med hjälp av exempelvis lagstiftning eller ett nytt avgörande från 

HD. En annan lösning är att parterna själva avtalar om nyttjanderättsersättning.   
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

I samband med examensarbetet har jag haft praktik på en familjejuridisk byrå. Mitt val av 

ämne bottnar i en återkommande problematisk frågeställning från den juridiska verkligheten, 

nämligen hanteringen av nyttjanderättsersättningar.  

 

Nyttjanderättsersättning är en form av ekonomisk ersättning som kan bli aktuell då makar el-

ler sambor separerar och den ena parten bor kvar i den gemensamma bostaden. Skyldighet att 

utge ersättning kan uppstå för den kvarboende parten till följd av dennes nyttjande av bosta-

den. I vissa fall kan även den utflyttade parten bli ersättningsskyldig. 

  

Nyttjanderättsersättning är ett rättsligt institut som utvecklats genom domstolarnas praxis. Det 

finns således ingen uttalad lagbestämmelse som reglerar dess funktion. Detta kan vålla pro-

blem i de situationer då frågan om nyttjanderättsersättning dyker upp. Oavsett om frågan han-

teras mellan parterna själva eller om en jurist ska avgöra frågan är det till stor hjälp om det går 

att ta reda på hur en liknande situation hanterats förut. Dock finns det inte många prejudikat 

som behandlar frågan varför det kan vara svårt att hitta ledning där. Ett alternativ kan vara att 

studera underrättsavgöranden, något som endast kan förväntas ske av en verksam jurist. Dock 

är det tidskrävande eftersom det finns betydligt fler sådana avgöranden. Dessutom är det svå-

rare att hitta relevanta avgöranden från lägre instanser och det torde sällan leda till mer tydliga 

svar. Ett annat problem är att bristen på lagstöd också kan innebära begränsad förutsebarhet 

och oenhetliga bedömningar. Dessa problem fångade mitt intresse och bidrog till att jag när-

mare ville utforska området. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Nyttjanderättsersättningens framväxt i praxis banar väg för flera frågeställningar vilka jag av-

ser att besvara i detta arbete. Syftet är att uppsatsen ska utreda hur hanteringen av nyttjande-

rättsersättningar ser ut och vilka svårigheter som kan uppstå i samband därmed. Denna utred-

ning kommer bland annat beröra de principer som utvecklats i praxis. Eftersom lagstöd saknas 

och det endast finns ett fåtal prejudikat är det intressant att även undersöka hur underrätterna 

använt och tolkat prejudikaten. Målet är att göra en sammanställning av den praxis som finns 

och därigenom klargöra rättsläget på området. 

 

Avsikten är också att ge ett praktiskt perspektiv på nyttjanderättsersättning genom att redo-

göra för hur verksamma jurister hanterat frågan. Till sist avser jag att undersöka om det fak-

tiskt är ett problem att det saknas lagbestämmelser om nyttjanderättsersättning samt vilka åt-

gärder eller förändringar som kan vara aktuella för att tydliggöra hanteringen av nyttjande-

rättsersättning i framtiden.  
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1.3 Metod och material 

Arbetet präglas i hög grad av en rättsvetenskaplig metod vilket kan sägas omfatta alla typer av 

metoder som har ett juridiskt perspektiv.1 Detta innebär att flera metoder kan användas för att 

öka kunskapen om rätten.2 I det här arbetet har en kombination av olika metoder använts för 

att utreda de aktuella frågeställningarna.  

 

Till stor del har den rättsdogmatiska metoden tillämpats då syftet har varit att fastställa gäl-

lande rätt, vilket varit nödvändigt för att senare analysera rättens funktion. Den rättsdogma-

tiska metoden är begränsad till användningen av rättskälleläran där främst lagar, förarbeten 

och prejudikat anses vara källor med hög auktoritet och validitet. Även doktrin ingår i rätt-

skälleläran i den mån den beskriver och systematiserar de övriga rättskällorna. Rättskälleläran 

omfattar även principer om hur rättskällorna ska användas och tolkas vilket också är en del av 

den rättsdogmatiska metoden.3 

 

I detta arbete är det främst prejudikat som använts som rättskällor då det saknas lagbestäm-

melser om nyttjanderättsersättning. I viss mån har även doktrin, såsom litteratur och artiklar, 

använts för att fastställa gällande rätt. Inledningsvis har jag anfört att det inte finns så många 

prejudikat på området, något som dock inte bör påverka rättskällevärdet.4 Däremot kan flera 

prejudikat inom ett område göra det lättare att utläsa om en generell princip ska anses ha ut-

formats.5  

 

Arbetet omfattas dock inte enbart av den rättsdogmatiska metoden. Syftet har framförallt varit 

att analysera nyttjanderättsersättningens funktion och dess hantering i praktiken. Denna rättsa-

nalytiska metod har omfattat studier av praxis från lägre instanser i förhållande till de prejudi-

kat som finns, samt intervjuer med verksamma jurister, vilket även ger uppsatsen ett empiriskt 

inslag. Till sist har också överväganden av rättspolitisk karaktär gjorts, vilka omfattat frågan 

om rätten borde förändras på detta område.6 

 

1.3.1 Underrättspraxis 

Mitt urval av underrättspraxis bygger på de hänvisningar som gjorts i doktrin samt sökningar i 

rättsdatabaser. Sökningar har skett i databaserna JP Infonet och Karnov och de sökord som 

använts är ”nyttjanderättsersättning” och ”nyttjandeersättning”. Det förekommer även hänvis-

ningar i underrättspraxis till liknande avgöranden, vilket också varit till nytta.  

 

Eftersom det studerade området är relativt begränsat har sökningarna inte genererat allt för 

många resultat. De resultat som inte varit relevanta, exempelvis för att de berört nyttjande-

rättsersättning i andra sammanhang än vid bodelning, har i ett tidigt skede sållats bort. Givet-

vis har inte all studerad underrättspraxis kommit till nytta, men överlag har praxis berört 

                                                 
1 Se Sandgren, s. 42. 
2 A.st.  
3 För detta stycke, se Sandgren, s. 39–44. 
4 Se Sandgren, s. 49. 
5 Se Strömholm, s. 502–509. 
6 För detta stycke, se Sandgren, s. 45–51. 
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många olika typer av situationer som varit av relevans för arbetet, vilket också framgår i det 

fjärde och det femte kapitlet.  

 

Underrättspraxis har normalt inte särskilt högt rättskällevärde vilket innebär att enbart sådana 

källor inte kan ligga till grund för gällande rätt.7 I doktrinen har det däremot uttryckts att digi-

taliseringen i viss mån har bidragit till att underrättsavgöranden bör tillmätas något större rätt-

skällevärde än tidigare då de numera är lättare att få tag på.8 Därtill sägs det att om flera avgö-

randen från hovrätterna ger uttryck för en fast praxis ska hänsyn tas till denna praxis både av 

underrätter och högsta instans.9 Syftet med att använda underrättspraxis i detta arbete är dock 

inte att fastställa gällande rätt, utan snarare att analysera rättsläget utifrån de avgöranden som 

finns.  

 

Vid analysen av underrättspraxis har jag dels utgått från HD:s prejudicerande avgöranden för 

att jämföra hur underrätterna bedömt likvärdiga situationer. Dels har analysen av underrätts-

praxis även resulterat i att nya frågor, som inte diskuterats av högsta instans, aktualiserats. 

Detta redovisas i andra halvan av kapitel fyra. 

 

1.3.2 Intervjuer 

Jag har under arbetets gång intervjuat tre verksamma jurister varav två arbetar på den byrå där 

jag haft min praktik. Vid intervjuerna kretsade frågorna kring bodelningar och självklart även 

nyttjanderättsersättningar. Jag hade en del förberedda frågor att utgå ifrån för att se till att jag 

fick svar på sådant jag undrade över. Syftet var dock att skapa en diskussion kring ämnet och 

bolla tankar med jurister som faktiskt hanterat nyttjanderättsersättningar i sitt arbete. Intervju-

erna har skapat en tydligare bild av familjejuridiken i stort och ökat min förståelse för juris-

tens praktiska arbete i mer generella drag. Avsikten med intervjuerna har varit att uppsatsen 

ska ha både teoretiska och praktiska inslag vilket återspeglas i det andra och det sjätte kapitlet. 

 

1.4 Terminologi 

1.4.1 Begreppet nyttjanderättsersättning.  

Det är intressant att reflektera över huruvida nyttjanderättsersättning är det rätta begreppet att 

använda. Det kan vara aktuellt att i stället använda nyttjandeersättning, vilket förekommer i 

viss doktrin och även i viss praxis.10 I grunden beskriver de båda uttrycken samma sak, d.v.s. 

ersättning för nyttjande. I praxis används dock begreppet nyttjanderättsersättning i större ut-

sträckning och därför kommer jag i fortsättningen hålla mig till det begreppet.11 

 

Ibland används också begreppen ersättning, ersättning för nyttjande och ersättningsskyldig-

het. Även dessa begrepp syftar på nyttjanderättsersättning och sammanhanget avgör vilken 

formulering som används.  

                                                 
7 Jfr t.ex. Bernitz m.fl., s. 31 f. och 133 f. 
8 Se Munck, s. 205. 
9 A.st. 
10 Se t.ex. Teleman, Bodelning, s. 217; Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
11 Se t.ex. Svea HovR mål T 4460-14; Lunds TR mål T 3624-13. 
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1.4.2 Parterna – makar och sambor 

Som jag nämnt inledningsvis kan nyttjanderättsersättning bli aktuellt både för makar och sam-

bor. I förarbetena och i praxis har det uttalats att makar och sambor till stor del ska behandlas 

likvärdigt även om olika lagstiftningar gäller.12 I det följande är därför utgångspunkten att det 

inte ska göras någon större åtskillnad mellan makar och sambor varför begreppet parterna 

omfattar såväl makar som sambor. Om det blir aktuellt att göra någon åtskillnad mellan dessa 

framgår det av texten. Exempelvis ser bodelningsreglerna något olika ut för makar respektive 

sambor, vilket belyses i nästa kapitel. 

 

1.4.3 Separation – äktenskapsskillnad och samboförhållandets upphörande 

En separation mellan makar kallas enligt 5 kap. 1 § äktenskapsbalken [cit. ÄktB] för äkten-

skapsskillnad. En äktenskapsskillnad avgörs av domstolen efter ansökan från den ena eller 

båda parterna vilket följer av 14 kap. ÄktB. Äktenskapsskillnad innebär att äktenskapet upp-

löses när domen vunnit laga kraft, se 5 kap. 6 § ÄktB. I doktrinen har det antagits att de flesta 

par flyttar isär redan då ansökan om äktenskapsskillnad görs.13  

 

Vad gäller sambor har de aldrig ingått äktenskap varför några formaliteter inte krävs vid en 

separation. Sambolagen (2003:376) [cit. SamboL] föreskriver i 2 § att ett samboförhållande 

upphör när parterna flyttar isär eller ingår äktenskap med varandra. I det följande används ut-

trycket separation avseende både makar och sambor. Med anledning av det tidigare anförda 

gällande makar, samt detta stycke rörande sambor, utgår jag ifrån att separationen sker den 

dag då parterna flyttat isär.14  

 

1.4.4 Kvarsittningsrätt och kvarboende 

I uppsatsen kommer begreppen kvarsittningsrätt, kvarsittningsförordnande och kvarboende 

att användas genomgående. Kvarsittningsrätt kan förordnas av domstolen, detta sker genom 

ett kvarsittningsbeslut, även kallat kvarsittningsförordnande, vilket innebär att den ena parten 

i ett förhållande får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen.15 Den som bor 

kvar kallas kvarboende. Tidigare sa man att den kvarboende fick rätt att ”sitta kvar” i det ge-

mensamma hemmet, varför kvarsittningsrätt förefaller ha blivit ett vedertaget uttryck som an-

vänds än idag.16 De nämnda begreppen syftar i princip på samma sak men sammanhanget av-

gör vilken formulering som är lämpligast att använda.  

 

1.5 Avgränsningar 

Nästa kapitel inleds med en kortfattad redogörelse för bodelningen och hur den går till. Be-

skrivningen är endast översiktlig och någon djupare analys kommer inte att göras i denna del.  

                                                 
12 Se prop. 1986/87:1, s. 41 och 102; NJA 2006 s. 206. 
13 Se Agell & Brattström, s. 164. 
14 Jfr dock prop. 2002/03:80, s. 45 f., ett samboförhållande kan i vissa fall anses upphöra även innan parterna 

flyttat isär. 
15 Se avsnitt 2.1.6 för en närmare redogörelse av kvarsittningsrätten. 
16 Se den numera upphävda giftermålsbalken, bestämmelsen i 15 kap. 11 § 2 st. Jfr Teleman, Bodelning, s. 213 f. 

och de där använda formuleringarna. 
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Frågan om nyttjanderättsersättning utgör endast en av flera frågor som kan aktualiseras vid en 

separation. Det finns självklart även andra frågor som kan göras gällande. Har parterna barn 

tillsammans kan det uppstå frågor kring vårdnaden, boendet och umgänget med barnen. Även 

frågan om underhållsbidrag kan bli relevant. Vad gäller bodelningen är det främst frågor i an-

knytning till ekonomin som aktualiseras. Vem av parterna äger viss egendom? Vilket värde 

har tillgången? På vems lott ska egendomen läggas? Hur ska den latenta skatten beräknas? 

Även försäkringsfrågor och eventuella företagsvärderingar kan vålla problem i samband med 

bodelningen.17 Någon fördjupning av dessa problem kommer dock inte att göras i uppsatsen. 

Varför detta ändå nämns är för att det skapar en bild av hur problematiken kan se ut vid en se-

paration med efterföljande bodelning. 

 

Ersättningsanspråk i form av nyttjanderättsersättning kan även göras gällande i boutredningar 

av dödsbon. Detta är dock inget som närmare berörs i uppsatsen, utan fokus ligger endast på 

de ersättningsanspråk som förekommer i samband med bodelning då makar eller sambor se-

parerar. 

 

Uppsatsen berör ersättning för nyttjande av gemensam bostad. Vad gäller bostaden utgörs den 

i detta sammanhang av en bostadsrätt eller en villafastighet. Att ersättning för nyttjande kan 

bli aktuellt även då bostaden är en hyresrätt har inte berörts i praxis och någon närmare redo-

görelse har inte heller gjorts i doktrin. Detta kommer därför inte att utredas närmare varför be-

greppet bostad inte omfattar hyresrätt i detta arbete. 

 

Parterna kan vid en separation själva avtala om rätten för den ena att bo kvar i hemmet.18 I 

samband med detta kan de även bestämma om någon ersättning ska betalas för nyttjandet. 

Följer parterna en sådan överenskommelse borde inget problem uppstå. I en situation där ett 

avtal föreligger och parterna är överens torde de utvecklade principerna om nyttjanderättser-

sättning sakna betydelse. Detta gör att uppsatsen främst är inriktad på de situationer där par-

terna inte lyckats få till stånd en överenskommelse eller där det råder oenighet huruvida par-

terna har ett gällande avtal eller inte.  

 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet redogör övergripande för mitt val av ämne och presenterar även syfte, 

material och metod. Vidare behandlas viss terminologi samt de avgränsningar som gjorts i 

uppsatsen. 

 

I det andra kapitlet redogörs för de lagbestämmelser som är relevanta i sammanhanget. Det 

görs också en närmare beskrivning av ämnet genom en redogörelse för när nyttjanderättser-

sättning kan aktualiseras. Därtill beskrivs även juristens roll och dennes hantering av praxis. 

Kapitlet är deskriptivt och nödvändigt för att lättare förstå uppsatsens frågeställningar och 

därmed se helheten i de problematiseringar som senare görs. 

                                                 
17 Hjelte, Åsa, advokat på Advokatfirman Glimstedt, intervju på dennes kontor, 2017-11-15. 
18 Jfr Walin, s. 124. 
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I kapitel tre beskrivs nyttjanderättsersättningens framväxt i praxis. De prejudikat som finns på 

området, och de principer som där vuxit fram, presenteras. Vidare görs en kort beskrivning av 

den ersättningsskyldighet som kan uppstå i motsatt riktning. Kapitel fyra fokuserar på hur un-

derrätterna hanterat nyttjanderättsersättningen och i vilken utsträckning de utvecklade princi-

perna följts. Härefter följer också en redogörelse för närliggande frågor samt en analys av un-

derrättspraxis och dess förhållande till prejudikaten. Dessa två kapitel redogör främst för om 

och när nyttjanderättsersättning kan bli aktuellt. 

 

I kapitel fem behandlas beräkningen av nyttjanderättsersättningens storlek. Här redogörs för 

de beräkningsmetoder som använts i praxis samt hur ersättningen hanteras i bodelningen. Ka-

pitlet avslutas med en analys.  

 

I det avslutande kapitlet ges en sammanfattande bild av rättsläget, men också ett framtidsper-

spektiv i form av förväntad utveckling samt förslag på förändringar. Detta kapitel innehåller 

dessutom egna kommentarer och avslutas med en sammanfattande slutsats. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel behandlas relevanta lagbestämmelser samt sådant som i övrigt är nödvändigt att 

ta upp innan jag närmare går in på hur nyttjanderättsersättningen växt fram och vilka principer 

som kommit till uttryck i praxis. 

 

2.1 Relevanta lagbestämmelser 

De lagbestämmelser som reglerar parförhållanden finns i äktenskapsbalken avseende makar 

respektive sambolagen för sambor. Där finns bland annat bestämmelser rörande ingående och 

upphörande av äktenskap samt under vilka förutsättningar ett samboförhållande anses före-

ligga. I detta arbete är det främst bestämmelserna kring äktenskapets respektive samboförhål-

landets upphörande som är relevanta. Hit hör exempelvis regler om bodelning, kvarsittnings-

rätt och övertaganderätt av gemensam bostad. Jag ska kortfattat redogöra för dessa bestäm-

melser eftersom de har betydelse för förståelsen av nyttjanderättsersättningen.  

 

2.1.1 Bodelning 

Reglerna om bodelning ser olika ut för makar respektive sambor men i grunden handlar de om 

att parternas egendom ska fördelas mellan dem. En skillnad är att det vid en separation mellan 

makar är lagstadgat att bodelning ska ske, medan det inte är ett lagkrav att bodelning ska ske 

mellan sambor när de separerar. Att bodelning mellan makar ska ske följer av 9 kap. 1 § 

ÄktB. Vad gäller sambor kan bodelning bli aktuellt under förutsättning att någon av parterna 

begär det, vilket följer av 8 § SamboL. Det kan ofta vara fördelaktigt att genomföra en bodel-

ning i båda fallen eftersom det exempelvis är vanligt att den ena parten övertar bostaden. Då 

kräver banken att det finns ett upprättat bodelningsavtal för att även eventuella lån ska kunna 

övertas av den ena parten.19 

 

Oavsett om en bodelning ska ske mellan makar eller sambor råder avtalsfrihet vad gäller för-

delningen av parternas egendom.20 De bodelningsregler som finns är således dispositiva med 

undantag från att det krävs att ett formenligt bodelningsavtal upprättas, vilket följer av 9 kap. 

5 § ÄktB respektive 20 § SamboL.  

 

2.1.2 Bodelning mellan makar  

I regel är det mesta av makarnas egendom giftorättsgods, något som följer av 7 kap. 1 § ÄktB. 

Detta innebär dock inte att all egendom som makarna äger är gemensam, utan var och en äger 

och råder över sin egendom, vilket framgår av 1 kap. 3 § ÄktB. Giftorätten får betydelse först 

vid bodelningen.21 Det kan även vara så att någon av makarna har enskild egendom som till 

exempel kan utgöras av ett arv, vilket följer av 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom är inte gif-

torättsgods och ingår inte i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. 

 

                                                 
19 Jfr t.ex. Agell & Brattström, s. 145 ff. 
20 Se Teleman, Bodelning, s. 274 f.; Eriksson, s. 91. 
21 Jfr Eriksson, s. 18. 
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Huvudregeln vid bodelning är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan parterna oavsett vem 

som faktiskt äger viss egendom, detta följer av 11 kap. 3 § ÄktB. Makarnas gemensamma bo-

stad och bohag är giftorättsgods om det använts gemensamt och inte gjorts till enskild egen-

dom, se 7 kap. 2–4 §§ ÄktB. Det är således avsikten med bostaden och bohaget som är det vä-

sentliga.22 Inte heller i detta fall spelar det därför någon roll vem som faktiskt köpt eller äger 

bostaden respektive bohaget.  

 

Som vanligt finns det undantag från huvudregeln, vilket innebär att personlig egendom såsom 

kläder och andra föremål för personligt bruk får tas undan från bodelningen, se 10 kap. 2 § 

ÄktB. Likaså är bohag som enbart används av den ena maken, även om det skulle kunna an-

vändas av den andra, också undantaget från bodelning eftersom det inte är gemensamt enligt 

lagens mening.23 Detta följer av 7 kap. 4 § 2 och 3 st. ÄktB och exempel på sådant bohag är 

musikinstrument och cyklar. 

 

Likadelningen av giftorättsgodset innebär inte att alla föremål måste säljas för att värdet ska 

kunna delas lika mellan parterna. I stället sker en lottläggning där egendomen främst fördelas 

efter vem som äger den eller efter vem som har störst behov av egendomen, se 11 kap. 7 och 

8 §§ ÄktB. Det kan ibland vara svårt att dela helt lika då exempelvis bostaden kan utgöra ett 

stort ekonomiskt värde. Den part som får bostaden på sin lott kan därför vara tvungen att be-

tala ett visst penningbelopp till den andra för att lottläggningen ska bli rättvis och följa parter-

nas andelar, se 11 kap. 9 § ÄktB. 

 

2.1.3 Bodelning mellan sambor 

Till skillnad från makar finns ingen giftorätt för sambor. Vid en separation behåller båda par-

terna det de ägde innan samboförhållandet. Det är endast gemensam bostad och bohag som 

kan ingå i en bodelning mellan sambor under förutsättning att det förvärvats för gemensam 

användning, se 3 § SamboL jämförd med 8 § SamboL. Följaktligen är avsikten också här av 

väsentlig betydelse.24 Även om bostaden ägs av endast den ena parten ska värdet delas lika 

om den var förvärvad för gemensam användning. 

 

Även för sambor är huvudregeln att likadelning ska ske av den egendom som ingår i bodel-

ningen, vilket följer av 14 § SamboL. Den som är i störst behov av bostaden ska få den på sin 

lott, se 16 § SamboL. Även i detta fall är det möjligt att den part som får bostaden på sin lott 

lämnar över pengar till den andra parten för att bodelningen ska bli värdemässigt rättvis, detta 

framgår av 17 § SamboL. 

 

2.1.4 Bodelningsförrättare 

Det förutsätts att parterna i regel ska genomföra bodelningen på egen hand, men om de har 

svårt att komma överens eller om de har tillgångar och skulder som är svåra att se över kan 

det vara angeläget att ansöka om en bodelningsförrättare.25 En sådan ansökan görs med stöd 

                                                 
22 Se prop. 1986/87:1, s. 132–135. 
23 A.prop., s. 133. 
24 A.prop., s. 132–135 och 254.  
25 Se Eriksson, s. 49 ff.; Teleman, Bodelning, s. 295 f. 
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av 17 kap. 1 § ÄktB respektive 26 § SamboL. Bodelningsförrättaren har till uppgift att för-

söka få parterna att komma överens om bodelningen, annars kan denne besluta om en tvångs-

delning.26 Om någon av parterna blir missnöjd med bodelningen kan bodelningsförrättarens 

beslut klandras inom fyra veckor, vilket följer av 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB. Då blir det i stället 

domstolen som får avgöra frågan. Detta innebär att en bodelning kan bli tidsmässigt utdragen. 

 

2.1.5 Övertaganderätt 

I både äktenskapsbalken och sambolagen finns det bestämmelser om övertaganderätt av bo-

stad i samband med bodelningen, se 11 kap. 8 § ÄktB respektive 16 § SamboL. I det föregå-

ende har dessa bestämmelser kortfattat berörts. Vid en behovsprövning är det den som behö-

ver bostaden bäst som ska få den.27 Det ska också göras en skälighetsprövning av övertagan-

defrågan om den ena parten begär att få överta en bostad som helt ägs av den andre parten.28 

Dessa bestämmelser om övertagande av den gemensamma bostaden resulterar i att den som 

övertar bostaden ska utge ett belopp motsvarande värdet som den andre, genom övertagandet, 

går miste om vid bodelningen. Det aktuella beloppet hänför sig följaktligen till bostadens 

värde och är en naturlig konsekvens av att den ena parten inte längre har rätt till bostaden.  

 

Övertaganderätten reglerar således vem som fortsättningsvis, efter bodelningen, ska äga bo-

staden. Frågan om nyttjanderättsersättning avser dock tiden fram till bodelningen, innan det 

avgjorts vem som ska få bostaden på sin lott, varför de nu nämnda reglerna inte har direkt re-

levans för nyttjanderättsersättningen som sådan. Dock finns ett samband mellan de nyss 

nämnda reglerna och kvarsittningsrätt respektive övertagande av bostad i vissa fall, vilka be-

stämmelser jag ska redogöra för i det följande. Dessa bestämmelserna har även en tydligare 

koppling till nyttjanderättsersättningen. 

 

2.1.6 Kvarsittningsrätt  

På yrkande från någon av parterna kan domstolen förordna om kvarsittningsrätt, något som 

kan bli aktuellt för både makar och sambor. Detta följer av 14 kap. 7 § ÄktB respektive 28 § 

SamboL. Kvarsittningsförordnandet är ett interimistiskt beslut som gäller tills dess att bodel-

ning skett och reglerar således vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden från separat-

ionen fram till bodelningen. Varför denna bestämmelse nämns beror på att kvarsittningsrätten 

ofta diskuterats i samband med nyttjanderättsersättning i den praxis som finns. En fråga som 

aktualiserats är huruvida ett beslut om kvarsittningsrätt varit nödvändigt för att ersättning ska 

utgå, något som jag närmare kommer att redogöra för i kapitel tre och fyra. 

 

Vad gäller makar är det den gemensamma bostaden som en av parterna kan få kvarsittnings-

rätt till. Av 7 kap. 4 § ÄktB framgår att den gemensamma bostaden ska vara avsedd att använ-

das just gemensamt. Bostaden måste däremot inte innehas av båda makarna med samägande-

rätt.29 Det kan därtill röra sig om olika typer av bostäder såsom bostadsrätt och villafastighet, 

                                                 
26 Se Teleman, Bodelning, s. 299 ff. 
27 Se prop. 1986/87:1, s. 178 f. 
28 A.prop., s. 179. 
29 A.prop., s. 134 f. 
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men även en hyresrätt.30 Som jag anfört inledningsvis kommer dock inte hyresrätter närmare 

att beaktas i detta arbete.  

 

Av 28 § SamboL framgår det att kvarsittningsrätten endast omfattar sådan bostad som är sam-

boegendom. Enligt 3 § SamboL är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom 

om detta förvärvats för gemensam användning. Det är endast samboegendom som kan ingå i 

bodelning, vilket framgår av 8 § SamboL. Detta innebär att om den ena parten exempelvis 

köpte bostaden innan förhållandet inleddes och den då inte var avsedd för något samboende, 

kan denna bostad inte heller bli föremål för bodelning eller kvarsittningsrätt. Liksom för ma-

kar omfattar kvarsittningsrätten de flesta typer av bostäder, vilket följer av 5 § SamboL som 

till stor del är utformad på samma sätt som 7 kap. 4 § ÄktB. 

 

Redan vid ett beslut om kvarsittningsrätt ska hänsyn tas till vem av parterna som kan tänkas 

överta bostaden vid bodelningen.31  

 

2.1.7 Underhållsbidrag 

Bestämmelsen i 14 kap. 7 § ÄktB reglerar även interimistiska beslut om underhållsbidrag då 

mål om äktenskapsskillnad pågår. Denna underhållsskyldighet kan endast uppstå emellan ma-

kar vilket har att göra med att ett äktenskap innebär att båda parterna ska leva på samma eko-

nomiska standard.32 Ett beslut om underhållsbidrag medför att den ekonomiskt starkare ma-

ken fram till äktenskapsskillnaden ska betala underhåll till den andra maken för dennes per-

sonliga behov, se 6 kap. 1 och 2 §§ ÄktB. Underhållsbidrag är således något annat än nyttjan-

derättsersättning. Nyttjanderättsersättning hänför sig i stället till bostaden och inte till någon 

av makarnas personliga behov.  

 

Underhållsbidrag är inte föremål för någon djupare analys i detta arbete, men då det i doktri-

nen uttalats att underhållsbidraget kan komma att påverka nyttjanderättsersättningen är det 

ändå relevant att nämna regleringen.33 Detta samband mellan underhållsbidrag och nyttjande-

rättsersättning behandlas översiktligt i kapitel fyra. 

 

2.1.8 Övertagande av bostad i vissa fall 

I detta sammanhang är det väsentligt att redogöra för ytterligare en bestämmelse som finns i 

sambolagen, nämligen 22 § som reglerar övertagande av bostad i vissa fall. Till skillnad från 

de tidigare beskrivna övertagandebestämmelserna omfattar 22 § SamboL sådan bostad som 

inte ska bodelas, det är följaktligen en bostad som inte utgör samboegendom. Det finns såle-

des en rätt för den ena parten i ett samboförhållande att överta en bostad som tillhört den 

andra innan förhållandet påbörjades. Även här ska en behovs- och skälighetsprövning göras.34 

 

                                                 
30 Se prop. 1986/87:1, s. 132.  
31 Se Teleman, Bodelning, s. 215. 
32 Se prop. 1978/79:12, s. 135. 
33 Se Agell & Brattström, s. 183. 
34 Se Eriksson, s. 64. Jfr avsnitt 2.1.5 om övertaganderätt. 
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Av relevans för detta arbete är också 31 § SamboL som ska läsas tillsammans med 22 § Sam-

boL. I 31 § SamboL föreskrivs att ett interimistiskt beslut om kvarsittningsrätt kan bli aktuellt 

även i mål om övertagande av bostad. Vidare föreskrivs att den som förordnats att bo kvar i 

den andra partens bostad ska betala ersättning för detta nyttjande. En lagligt grundad ersätt-

ningsskyldighet kan således uppstå under denna period, fram till att beslut om övertagande 

finns. 

 

Den nu beskrivna övertaganderätten med föreskriven nyttjanderättsersättning hanteras dock 

utanför bodelningen varför bestämmelserna inte kan tillämpas på de situationer som denna 

uppsats berör. Det är ändå relevant att nämna bestämmelserna eftersom domstolen i NJA 

2006 s. 206 har dragit vissa paralleller till dessa, något som behandlas utförligare i det tredje 

kapitlet.35  

 

2.2 När aktualiseras nyttjanderättsersättning? 

För att enklare förstå problematiken som kan uppstå i samband med nyttjanderättsersättning 

är det väsentligt att först redogöra för i vilket sammanhang frågan aktualiseras. Inledningsvis 

har jag klargjort att frågan om nyttjanderättsersättning blir aktuell vid en separation. Det har 

ingen betydelse om det är makar eller sambor som separerar, frågan om nyttjanderättsersätt-

ning kan aktualiseras i båda fallen i samband med bodelningen. 

 

Ofta sker den konkreta separationen tidigare än bodelningen.36 Detta leder vanligtvis till att 

den ena parten bor kvar i det tidigare gemensamma hemmet medan den andra flyttar till ett 

annat boende. Kvarboendet kan ibland ske med stöd av ett kvarsittningsförordnande. Denna 

period, innan bodelningen är klar, kan pågå olika lång tid. Det är under denna tid som den ena 

parten kan bli tvungen att betala ersättning till den andra parten. Så för att nyttjanderättsersätt-

ning ska komma ifråga krävs det dels att bodelning ska ske, dels att parterna flyttat isär innan 

bodelningen skett. 

 

2.3 Syftet med nyttjanderättsersättning  

Att nyttjanderättsersättning blir aktuellt beror på att en separation påverkar parterna ekono-

miskt. Det är vanligt att parterna delat kostnaderna mellan sig under förhållandet, men det kan 

vara svårare att komma överens om kostnadsfördelningen då parterna inte längre bor ihop. 

Teleman har i en artikel redogjort för de kostnader som aktualiseras vid en äktenskapsskillnad 

och menar att framförallt boendekostnaden är en kännbar post vid en separation.37  

 

Hur kostnadsfördelningen mellan parterna ser ut varierar från fall till fall. Till exempel kan 

bostadskostnaderna komma att belasta endast den part som bor kvar i den gemensamma bo-

staden fram till bodelningen. Det kan också förhålla sig så att parterna fortsätter att dela på 

                                                 
35 Se avsnitt 3.3.1. 
36 Se Teleman, Bodelning, s. 213. 
37 För detta stycke, se Teleman, Advokaten nr 5, s. 186–188. 
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boendekostnaderna även om endast den ena parten bor kvar och faktiskt nyttjar bostaden. En 

annan situation är att den utflyttade parten fortsätter betala för boendet då denne är den egent-

lige ägaren. Därtill kan det tänkas att den utflyttade parten har kostnader för ett annat boende.  

 

Nyttjanderättsersättningen syftar till att neutralisera kvarboendets ekonomiska effekter under 

denna mellanperiod.38 Vid bodelningen avgörs det sedan rättsligt vem som ska ta över bosta-

den eller om den ska säljas. Beroende på hur situationen ser ut i det enskilda fallet kan det bli 

aktuellt för antingen den utflyttade eller den kvarboende att betala ersättning till den andra 

fram till dess att egendomen slutligen delats mellan parterna. Det synes vara vanligast att nytt-

janderättsersättning blir aktuellt, men även ersättning i motsatt riktning förekommer. Detta 

kommer att förtydligas längre fram i arbetet. 

 

Eftersom bostaden oftast tillfaller den ena parten och kvarsittningsförordnandet upphör i och 

med bodelningen bör någon ersättningsskyldighet sällan uppstå efter denna tidpunkt. Skulle 

kvarboendet av någon anledning bestå även efter bodelningen torde ersättningsskyldighet 

kunna göras gällande även då, något som exemplifieras längre fram i kapitel fyra.  

 

2.4 Juristens roll 

I samband med en separation kan både små och stora frågor vara av betydelse för parterna och 

det är lätt att det uppstår oenighet. Även om parterna ofta kan genomföra en bodelning på 

egen hand är det vanligt att få hjälp med denna. Att vända sig till en jurist med frågor om nytt-

janderättsersättning och bodelning kan vara ett bra sätt att lösa oenigheter som uppstår och att 

undvika eventuella framtida tvister vid domstol.  

 

Det behöver inte nödvändigtvis råda oenighet mellan parterna, men det kan ändå vara värde-

fullt att vända sig till en jurist som vet hur liknande situationer brukar hanteras. Juristen kan 

exempelvis se till att bodelningsavtalet uppfyller formkraven.39 En jurist kan också ge råd och 

hjälpa parterna att enas om det behövs. 

 

Juristen kan fungera som rådgivare, men även som ombud eller bodelningsförrättare. Bero-

ende på vilken roll denne har kan arbetet se olika ut. I rollen som rådgivare är det ofta så att 

juristen ska försöka hitta en lösning som passar båda parterna. I rollen som ombud är det sna-

rare den ena partens intresse som ges företräde. Ombudsrollen behöver inte betyda att tvisten 

nått domstol utan kan i stället innebära att en bodelningsförrättare fått i uppdrag att lösa bo-

delningen mellan parterna. Det är dock inget krav att parterna har ombud när bodelningsför-

rättare förordnas. Även bodelningsförrättarens roll är främst att se till att parterna kommer 

överens, men denne kan besluta i parternas ställe varför det finns en risk att någon av parterna 

klandrar bodelningen och tvisten därmed når domstolen.40 

 

                                                 
38 Se NJA 2006 s. 206, på s. 211. 
39 Se Eriksson, s. 51. 
40 Se även avsnitt 2.1.4 om bodelningsförrättare. 
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2.4.1 Juristens användning av praxis 

Eftersom det inte finns någon reglering av nyttjanderättsersättning i samband med bodelning 

får praxis ge vägledning i dessa frågor. I regel är det de prejudicerande avgörandena från 

högsta instans som avses när man talar om praxis.41 Även detta avsnitt syftar främst på HD:s 

prejudikat eftersom det skulle vara allt för tidskrävande för en verksam jurist att ständigt söka 

ledning i underrätternas avgöranden när en rättsfråga är oklar. Huruvida HD:s praxis är av be-

tydelse för den verksamme juristen beror på vilken roll denne har. Vidare kan olika stor hän-

syn tas till praxis, allt efter omständigheterna i det enskilda fallet. Den följande redogörelsen 

är avsedd att beskriva i vilka situationer HD:s praxis kommer till användning i de frågor som 

rör just nyttjanderättsersättning.  

 

Parterna själva talar sällan specifikt om nyttjanderättsersättning. Det är oftare så att en part ut-

trycker att denne vill ha betalt då den andra parten underlåtit att betala för boendet eller för 

andra kostnader som parten upplever ska utgöra gemensamma kostnader. Huruvida detta ska 

ske i form av just nyttjanderättsersättning eller som ersättning för utlägg är i sammanhanget 

mindre relevant. I detta skede är juristens främsta uppgift att få parterna att komma överens 

om en rimlig kostnadsfördelning. I detta fall torde också praxis sakna någon större betydelse 

för parternas respektive inställning.42 

 

Nu nämnda situation förekommer främst i juristens roll som rådgivare eller bodelningsförrät-

tare då målet som sagt är att få parterna att enas. Här ska juristen inte företräda den ena eller 

den andra parten. Självklart kan ledning hämtas ur praxis för att se hur en liknande fråga han-

terats, varför praxis till viss del kan vara relevant i denna situation. Vad gäller rollen som bo-

delningsförrättare torde djupet på parternas oenighet få viss betydelse ifråga om användningen 

av praxis och i vilken mån bodelningsförrättaren ska besluta i parternas ställe. Målet är dock 

att hitta en lösning som båda parterna är nöjda med eftersom bodelningsbeslutet annars riske-

rar att klandras varpå tingsrätten får avgöra frågan. 

 

Praxis har sannolikt större betydelse i juristens roll som ombud i bodelningsprocessen då nytt-

janderättsersättning kan användas som ett påtryckningsmedel för att lösa konflikten. Det bör 

dock vara först om processen når ända till domstol som praxis får än mer relevans för ombu-

det och därmed även för parterna. Det kan vara av vikt att känna till hur nyttjanderättsersätt-

ningar behandlats i tidigare fall för att förstå vilka möjligheter som finns för att nå framgång 

med sin talan. Praxis aktualiseras främst av juristen själv i en argumentation gentemot ett mot-

partsombud.43 I domstolen torde praxis även vara till nytta för domaren som ska avgöra målet.  

                                                 
41 Jfr Bernitz m.fl., s. 133 ff.; Munck, s. 205. 
42 För detta stycke, Hjelte, Åsa, advokat på Advokatfirman Glimstedt, intervju på dennes kontor, 2017-11-15. 
43 Hjelte, Åsa, advokat på Advokatfirman Glimstedt, intervju på dennes kontor, 2017-11-15. 
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3 Nyttjanderättsersättningens framväxt 

I det följande kapitlet redogörs för de prejudicerande avgörandena som finns inom det stude-

rade området. Även publicerade avgöranden från hovrätterna anses vara klargörande för rätts-

läget varför även ett sådant fall finns med i detta kapitel.44 Fokus ligger på förutsättningarna 

för nyttjanderättsersättning, d.v.s. i vilka situationer en sådan ersättningsskyldighet kan upp-

stå. Jag har även valt att kortfattat kommentera respektive fall för att förtydliga vad som är ex-

tra viktigt. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de principer som vuxit fram genom 

de nämnda avgörandena. 

 

I det femte kapitlet redogörs för beräkningen av nyttjanderättsersättningens värde. Detta inne-

bär att delar av de nedan nämnda avgörandena som berör nyttjanderättsersättningens storlek 

utelämnas i detta kapitel för att i stället diskuteras längre fram. 

 

3.1 NJA 1968 s. 197 

Nyttjanderättsersättning har som sagt utvecklats i praxis och det första avgörandet kom redan 

1968.45 Detta avgörande rörde en äktenskapsskillnad mellan makar där bostaden ägdes av den 

ena parten. I samband med ett interimistiskt avgörande om kvarboende var det den andra par-

ten som tillerkändes kvarsittningsrätten. Domstolen uttalade att ett förordnande om kvarsitt-

ningsrätt fram till bodelningen inte i sig grundade någon skyldighet för den kvarboende ma-

ken att utge någon ersättning till den andra maken. Domstolen anförde dock att om förordnan-

det om kvarsittningsrätt bestod under ovanligt lång tid torde en sådan ersättningsskyldighet 

komma ifråga. I detta fall klandrades bodelningen av båda parterna varför kvarsittningsförord-

nandet bestod under en längre tid. Därför blev den kvarboende parten skyldig att betala nytt-

janderättsersättning till den utflyttade parten från dagen för bodelningens förrättande. 

 

3.1.1 Kortfattad analys 

I detta avgörande lade domstolen vikt vid tidsaspekten och anförde att ersättningsskyldighet 

skulle kunna utgå om kvarsittningsförordnandet bestod under ovanligt lång tid.46 Bodelningen 

förrättades först inom elva månader från separationen, vilket visserligen kan anses vara rela-

tivt lång tid, men eftersom bodelningen dessutom klandrades drog den ut ytterligare på tiden. 

Kvarsittningsförordnandet bestod därför även under klandertiden. Utifrån detta avgörande kan 

man utläsa att kvarsittningsförordnande i princip är ett krav för ersättningsskyldighet. Detta 

eftersom förordnandet i realiteten innebar att den avflyttande parten inte hade tillgång till den 

aktuella bostaden. Dessutom visar avgörandet att bodelningen ska ha tagit ovanligt lång tid, 

exempelvis på grund av klander, för att ersättningsskyldighet ska uppstå.  

 

                                                 
44 Jfr Bernitz m.fl., s. 140. 
45 För den följande redogörelsen, se NJA 1968 s. 197. 
46 För den följande analysen, jfr NJA 1968 s. 197. 
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Därtill är det också viktigt att poängtera att ersättningsskyldighet uppstod först från bodel-

ningstidpunkten. I detta fall rörde det sig om den tidpunkt då bodelningen skulle blivit gäl-

lande om den inte hade klandrats. Detta medförde att tiden från bodelningen fram till kvarbo-

endets upphörande omfattades av ersättningsskyldighet.  

 

3.2 NJA 1983 s. 255  

Ett annat uppmärksammat avgörande inom detta område kom 1983.47 Även här förordnades 

om kvarsittningsrätt för den ena maken. Bostaden ägdes liksom i det föregående fallet av den 

utflyttade maken. Domstolen anförde även här att ett förordnande om kvarsittningsrätt inte be-

höver medföra någon skyldighet för den kvarboende att betala ersättning till den andra maken 

för nyttjandet. Det framgick inte av omständigheterna om den kvarboende på något sätt åtagit 

sig att betala nyttjanderättsersättning till den andra. Sammanfattningsvis ansågs det inte före-

ligga någon ersättningsskyldighet då kvarboendet begränsats till sju månader, vilket enligt 

domstolen inte var en ovanligt lång tid.48  

 

3.2.1 Kortfattad analys 

Detta avgörande bygger till stor del på det tidigare avgörandet och bekräftar de principer som 

där kommit till uttryck.49 Vidare förtydligas att tidsperioden för kvarboendet har betydelse 

och att nyttjanderättsersättning inte kan utgå om kvarboendet endast varit kortvarigt. I detta 

fall resonerade domstolen även kring möjligheten för parterna att själva avtala om nyttjande-

rättsersättning då ersättningsfrågan inte är reglerad i lag. Den kvarboende hade i detta fall 

gjort vissa utlägg för fastighetens kostnader. Domstolen betonade dock att detta inte innebar 

något underförstått medgivande från den kvarboende att betala ytterligare ersättning till den 

andra parten. Det förtydligades därigenom att parterna själva har möjlighet att avtala om nytt-

janderättsersättning. Men om en sådan överenskommelse inte kan visas av någon av parterna, 

kan inte heller någon ersättning aktualiseras. 

 

3.3 NJA 2006 s. 206 

Det senaste avgörandet från högsta instans som behandlar nyttjanderättsersättning kom år 

2006.50 Även denna gång fanns ett beslut om kvarsittningsrätt. Skillnaden i det här fallet jäm-

fört med de tidigare var dels att detta avgörande rörde en separation mellan sambor, dels att 

bostaden ägdes av båda parterna med samäganderätt. Domstolen uttalade att de lagar som re-

glerar samboförhållandet ska efterlikna lagstiftningen som gäller makar. Därför ansåg dom-

stolen att detsamma borde gälla för de principer som utvecklats i praxis avseende makar. Såle-

des tillämpades de i praxis utvecklade principerna även i detta fall som rörde sambor. 

 

Med hänvisning till tidigare praxis uttalade domstolen att då ett förordnande om kvarsittnings-

rätt blir bestående under ovanligt lång tid kan ersättningsskyldighet uppstå. Detta eftersom 

                                                 
47 För den följande redogörelsen, se NJA 1983 s. 255. 
48 Jfr vad som uttalats i NJA 1968 s. 197 avseende tiden. 
49 För den följande analysen, jfr NJA 1983 s. 255. 
50 För den följande redogörelsen, se NJA 2006 s. 206. 
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nyttjandet för den kvarboende parten utgör en förmån i förhållande till den utflyttade parten. 

Domstolen anförde att ersättningsskyldighet borde uppstå när kvarboendet pågått i cirka ett år. 

I detta fall drog bodelningen ut på tiden under flera år, framförallt till följd av en tvist rörande 

äganderätten till bostaden.51 Utgången blev tillslut att parterna ägde bostaden gemensamt och 

den kvarboende var tvungen att utge ersättning till den utflyttade parten från den dag då bo-

delning vanligtvis borde ha kommit till stånd. Att bodelningen dragit ut på tiden kunde inte 

med säkerhet läggas någon av parterna till last. 

 

3.3.1 Kortfattad analys 

I detta avgörande klargörs att principerna som tidigare kommit till uttryck vad gäller nyttjan-

derättsersättning mellan makar även ska gälla för sambor.52 Domstolen betonade att det inte 

finns någon lagstiftning på området och hänvisade därför till tidigare praxis. Domstolen 

nämnde dock den då gällande sambolagen, lag (1987:232) om sambors gemensamma hem, 

som i 16 § jämte 24 § föreskriver en skyldighet för den kvarboende parten att betala för nytt-

jandet i mål om övertagande av en bostad som ägs av den andra parten och inte ska ingå i bo-

delningen.53 Domstolen menade att dessa bestämmelser inte hindrar det faktum att nyttjande-

rättsersättning kan bli aktuellt även i de fall då bostaden ska ingå i bodelningen, vilket var ak-

tuellt i den förevarande situationen. Domstolen förde således ett analogiskt resonemang uti-

från det faktum att ersättning för nyttjande kan förekomma i andra, liknande, situationer. 54 

Parallellen som görs till nämnda lagrum är intressant även om de aktuella bestämmelserna 

inte faller inom ramen för bodelning. Denna parallell bidrar till att nyttjanderättsersättning, i 

de situationer som detta arbete omfattar, kan uppfattas ha viss förankring i rättssystemet.55  

 

Domstolen ifrågasatte även rådande praxis vad gällde tidpunkten från vilken nyttjanderättser-

sättning tidigare blivit aktuellt samt längden på kvarboendet. I NJA 1968 s. 197 uttrycktes ett 

krav på att kvarboendet ska ha skett under ”ovanligt lång tid”. I det nu aktuella avgörandet ut-

talade domstolen ”… att principen rentav bör vara att den som bor kvar i andra partens bostad 

skall ersätta den andra för nyttjandet redan från separationen …”.56 Detta uttalande gjordes 

obiter dictum och hade inte direkt betydelse för det aktuella avgörandet eftersom yrkandet inte 

omfattade tiden från separationen utan endast tiden från bodelningen. Uttalandet verkar trots 

detta fått genomslag vilket framgår av senare avgöranden från underrätterna, något jag åter-

kommer till och närmare diskuterar i nästa kapitel.57 

 

                                                 
51 Se NJA 2002 s. 3 angående denna tvist. 
52 För den följande analysen, jfr NJA 2006 s. 206. 
53 Motsvarande bestämmelser finns i 22 § respektive 31 § i nu gällande sambolag (2003:376) vilka jag redogjort 

för i avsnitt 2.1.8. 
54 Jfr Strömholm, s. 457 ff. 
55 A.a., s. 457 f. 
56 Se NJA 2006 s. 206, på s. 212. 
57 Se avsnitt 4.1.5–4.1.7. 
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3.4 RH 2015:52  

I de ovan nämnda avgörandena har det handlat om ordinär nyttjanderättsersättning där det yr-

kats att den kvarboende skulle vara skyldig att utge ersättning för sitt nyttjande till den utflyt-

tade parten. I det nu aktuella fallet var det däremot fråga om ersättning i motsatt riktning.58 

Det var således den kvarboende som yrkade ersättning från den utflyttade parten. Den utflyt-

tade parten hävdade dock som invändning att denne hade en motfordran på den kvarboende i 

form av nyttjanderättsersättning. 

 

I det förevarande fallet var det två sambor som separerade och den ena bodde kvar i den ge-

mensamt ägda bostaden. Till skillnad från tidigare avgöranden fanns det i detta fall inget be-

slut om kvarsittningsrätt. Det saknades också avtal eller annan överenskommelse mellan par-

terna angående kvarboendet och eventuell ersättningsskyldighet. Domstolen hänvisade till ti-

digare praxis på området och anförde att den utflyttade parten ska ha varit rättsligt exkluderad 

från att nyttja bostaden för att nyttjanderättsersättning skulle kunna utgå. Någon sådan situat-

ion ansågs inte ha uppstått i detta fall eftersom kvarsittningsbeslut eller avtal mellan parterna 

saknades. Den utflyttade parten hade inte heller lyckats visa att denne på annat sätt varit för-

hindrad att nyttja bostaden även fast ett låsbyte skett. Någon vanlig nyttjanderättsersättning 

blev således inte aktuell i detta fall. Då den kvarboende själv stått för bostadens alla kostnader 

fram till bodelningen fick denne i stället rätt till ersättning från den utflyttade parten eftersom 

bostaden var samägd och parterna vid sådana förhållanden har ett solidariskt betalningsansvar 

till följd av 2 § lagen (1936:81) om skuldebrev [cit. SkbrL]. 

 

3.4.1 Kortfattad analys 

I målet diskuterades huruvida den utflyttade parten varit förhindrad att nyttja bostaden.59 För 

att vara rättsligt exkluderad menade domstolen att det krävs ett domstolsbeslut om kvarsitt-

ningsrätt eller ett rättsligt bindande avtal om nyttjande. Är någon av parterna rättsligt exklude-

rad kan denne således inte på laglig väg nyttja bostaden. Men om ett kvarsittningsbeslut eller 

ett avtal mellan parterna inte finns krävs det att den utflyttade parten kan visa att denne på an-

nat sätt är förhindrad att använda bostaden. 

 

Den kvarboende hade i detta fall bytt lås till bostaden då den utflyttade parten själv varit inne i 

bostaden utan att den kvarboende vetat om det. Båda parterna var överens om att ett låsbyte 

skett. Domstolen menade dock att låsbytet i sig inte hindrat den utflyttade parten från att 

nyttja bostaden. Vidare menade domstolen att den kvarboende inte heller på något sätt hade 

tvingat den andra att flytta därifrån, vilket annars skulle kunna ses som en grund för att ersätt-

ningsskyldighet ska uppstå.  

 

3.4.2 Några ord om ersättning i motsatt riktning 

I det nu aktuella avgörandet var det den kvarboende som yrkade ersättning från den utflyttade 

parten. Detta yrkande bifölls. I en sådan situation bygger ersättningsskyldigheten på 2 § 

SkbrL, vilken även är en allmän fordringsrättslig princip. Denna bestämmelse föreskriver ett 

                                                 
58 För den följande redogörelsen, se RH 2015:52. 
59 För den följande analysen, jfr RH 2015:52. 
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solidariskt betalningsansvar för gemensamma skulder, något som kan uppstå vid samägande. 

Har den kvarboende parten ensam betalat för boendekostnaderna kan således denne regressvis 

kräva ersättning för dessa kostnader av den utflyttade parten.60 Den ersättningsskyldighet som 

här uppstår är således ingen direkt ersättning för nyttjande. Det finns dock ett nära samband 

och det är vanligt att en regressfordran av detta slag åberopas som motfordran i mål om nytt-

janderättsersättning.61 

 

För att denna regressfordran ska uppstå krävs att bostaden är samägd och att parterna har ge-

mensamma skulder såsom bostadslån.62 Detta följer även av 1 § lag (1904:48 s. 1) om samä-

ganderätt [cit. SamägarL] och 2 § SkbrL. Om den ena parten själv äger bostaden och står på 

lånen finns inte heller något solidariskt betalningsansvar enligt 2 § SkbrL. 

 

3.5 Sammanfattande analys av utvecklade principer 

Likheterna mellan avgörandena från högsta instans ligger bland annat i att det funnits ett be-

slut om kvarsittningsrätt som rättsligt sett inneburit att den utflyttade parten inte kunnat eller 

fått nyttja fastigheten. Denne har således varit rättsligt exkluderad från nyttjandet. Att det 

krävs ett beslut om kvarsittningsrätt framgår inte uttryckligen, men ett sådant beslut förefaller 

ändå ha varit nödvändigt. Denna ståndpunkt stärks av det senast nämnda avgörandet, RH 

2015:52, där kravet för att annars anses vara förhindrad att nyttja bostaden har ställts väldigt 

högt. Jag anser dock, till skillnad från domstolen, att ett låsbyte gör det praktiskt svårt att själv 

bereda sig tillgång till en gemensam bostad varför en part i en sådan situation borde anses 

vara förhindrad att nyttja bostaden.  

 

Ett alternativ är dock att parterna avtalat om kvarboendet, något som domstolen resonerade 

kring i NJA 1983 s. 255.63 Men i en situation där parterna genomgår en separation och kan ha 

svårt att komma överens, är avtalsmöjligheten inte till någon större nytta. 

 

Det avgörande för frågan om nyttjanderättsersättning är att kvarsittningsförordnandet ska ha 

bestått under längre tid än normalt, varpå en tidsperiod som överstigit ett år har grundat ersätt-

ningsskyldighet. Att ett kvarsittningsförordnande består så länge beror vanligtvis på att bodel-

ningen dragit ut på tiden till följd av klander eller andra omständigheter. Bodelningen har så-

ledes inte kunnat vinna laga kraft. Ersättning har aktualiserats från den tidpunkt då bodelning 

borde ha ägt rum fram till dess att den slutligen vunnit laga kraft.  

 

Det finns ytterligare en likhet mellan de två första fallen där det varit den utflyttade maken 

som ägt bostaden. I de två senare avgörandena ägdes bostaden däremot gemensamt. Dessa 

skillnader rörande ägandeformen synes dock inte ha haft någon betydelse för om nyttjande-

rättsersättning har blivit aktuellt. I stället har det varit avsikten med bostaden som tillskrivits 

                                                 
60 Jfr Teleman, Advokaten nr 5, s. 190. 
61 För detta stycke, se RH 2015:52; Västmanlands TR 1394-16. Jfr även Strömholm, s. 461 f.; NJA 2011 s. 399. 
62 Jfr Teleman, Advokaten nr 5, s. 188. 
63 Jfr även Teleman, Advokaten nr 5, s. 186. 



24 

 

betydelse.64 Nyttjanderättsersättning kan således bli aktuellt under förutsättning att bostaden 

varit parternas gemensamma, oavsett vem som faktiskt äger bostaden. 

 

En annan skillnad är att de två första fallen rörde makar medan de senare fallen avsåg sambor. 

Det framkommer redan i förarbetena att makar och sambor till stor del ska behandlas likvär-

digt även om olika lagstiftningar gäller.65 Detta anförs även i NJA 2006 s. 206 och innebär så-

ledes att de utvecklade principerna för makar även kan tillämpas för sambor. 

 

3.5.1 Slutsats 

En sammanställning av dessa avgöranden visar på relativt enhetliga bedömningar. Det anförs 

att lagstöd för nyttjanderättsersättning saknas men att sådan ersättning ändå borde komma 

ifråga under vissa omständigheter. Det torde således krävas att det finns ett kvarsittningsbeslut 

och att kvarboendet av någon anledning bestått ovanligt länge. Ersättning kan då utgå från det 

att bodelning borde ha kommit till stånd fram till dess att bodelningen vunnit laga kraft och 

den ekonomiska gemenskapen upphör. 

 

Alternativet är att parterna avtalat om kvarboendet och nyttjanderättsersättning. I en sådan si-

tuation är det avtalet som styr förutsättningarna för eventuell ersättning. Det innebär att de ut-

arbetade principerna kan få begränsad tillämplighet. Har parterna utelämnat något kan dock 

dessa principer vara vägledande även i sådana situationer.  

 

 

  

                                                 
64 Se avsnitt 2.1.2 och 2.1.3. 
65 Se prop. 1986/87:1, s. 41 och 102. 
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4 Underrätternas hantering av nyttjanderättsersättning 

Nyttjanderättsersättning har inte behandlats av HD sedan 2006. Däremot har både tingsrätter 

och hovrätter avhandlat frågan om nyttjanderättsersättning efter detta. I det följande kapitlet 

ska jag därför redogöra för hur de prejudicerande avgörandena tolkats och tillämpats hos un-

derrätterna. Därutöver tillkommer även en redogörelse för sådana frågor som diskuterats i un-

derrätterna men som inte behandlats i högsta instans. Denna redogörelse visar att nyttjande-

rättsersättning är ett komplext begrepp som kan medföra svårigheter i den enskilda bedöm-

ningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

Liksom i det föregående kapitlet utelämnas även här de delar som berör beräkningen av nytt-

janderättsersättningens värde. Analysen av nyttjanderättsersättningens värde återfinns istället i 

det femte kapitlet.  

 

4.1 Följsamhet till utvecklade principer 

4.1.1 Makar och sambor 

Utifrån granskade underrättsavgöranden kan jag konstatera att det i princip är lika vanligt att 

frågan om nyttjanderättsersättning behandlas mellan separerade makar som mellan separerade 

sambor. Att makar och sambor i dessa situationer ska behandlas likvärdigt framgick redan i 

NJA 2006 s. 206 och synes också vara den rådande uppfattningen hos underrätterna. 

 

4.1.2 Bostadstypen och ägandeförhållandena 

Vidare har jag i de studerade avgörandena funnit att den gemensamma bostaden varit en bo-

stadsrätt eller en villafastighet. Bostadstypen har inte haft någon relevans för om nyttjande-

rättsersättning har aktualiserats. Därtill framgår det att ägandeförhållandet inte heller påverkat 

möjligheten att få ersättning. Således kan det vara så att bostaden ägs gemensamt av båda par-

terna eller endast av en part. Däremot kan ägandeförhållandet få betydelse för storleken på er-

sättningen, något som behandlas i nästa kapitel.66  

 

4.1.3 Rättsligt exkluderad eller annars förhindrad att använda bostaden 

Utifrån de prejudicerande avgörandena kan man utläsa att ett beslut om kvarsittningsrätt fun-

nits i de fall då nyttjanderättsersättning utgått. Domstolen har i NJA 1983 s. 255 även resone-

rat kring parternas möjlighet att själva avtala om kvarboende och nyttjanderättsersättning. 

Dessa två situationer, kvarsittningsförordnande och avtal, torde innebära att den utflyttade 

parten rättsligt sett förhindras att nyttja den gemensamma bostaden. Detta medför att någon av 

de nu nämnda situationerna måste föreligga för att nyttjanderättsersättning ska aktualiseras, 

vilket jag också konstaterat i kapitel tre. En sådan tolkning synes till stor del även ha gjorts av 

underrätterna. I ett fall uttalade domstolen att det krävdes ett beslut om kvarboende för att er-

                                                 
66 För detta stycke, se Teleman, Advokaten nr 5, s. 188; Attunda TR mål T 6232-10. Se även NJA 2006 s. 206 

och hovrättens resonemang vartill HD anslutit sig. 
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sättning skulle kunna utgå, varför någon ersättningsskyldighet inte blev aktuell i den föreva-

rande situationen.67 I andra fall har det funnits ett kvarsittningsbeslut och utifrån domstolarnas 

resonemang verkar kvarsittningsbeslutet haft relevans för att ersättningsskyldighet har upp-

stått även om det inte direkt har uttalats av domstolen.68   

 

Underrätterna har dock i vissa fall ansett att nyttjanderättsersättning kan bli aktuellt även i si-

tuationer då den utflyttade parten inte varit rättsligt exkluderad. Det rör sig om situationer där 

den utflyttade parten på något annat sätt har varit förhindrad att nyttja bostaden. Sådana för-

hållanden har ansetts föreligga då relationen mellan parterna varit så konfliktfylld att ett ge-

mensamt boende därför varit omöjligt eller då ett låsbyte bidragit till svårigheter att faktiskt 

nyttja bostaden för den utflyttade parten.69 

 

De nämnda underrättsavgörandena kom dock innan år 2015 vilket innebär att de inte bör till-

mätas alltför stor relevans då RH 2015:52 förtydligar att det i princip krävs att den ena parten 

är rättsligt exkluderad från att nyttja bostaden för att ersättning ska bli aktuellt.70 Hovrätten 

ställde i detta fall upp höga krav för när den utflyttade parten annars ska anses vara förhindrad 

att nyttja bostaden. Om den ena parten ”aktivt sett till att själv få disponera hela bostaden” 

[kursivering tillagd], exempelvis genom tvång, ansåg domstolen att det kunde utgöra en förut-

sättning för att nyttjanderättsersättning skulle utgå. Men ett låsbyte var i sammanhanget inte 

tillräckligt för att nå upp till kravet på aktivitet från den ena parten.71  

 

4.1.4 Kvarsittningsrättens förhållande till nyttjanderättsersättning  

Ovan har jag redogjort för betydelsen av att det finns ett kvarsittningsförordnande för att däri-

genom ha möjlighet att kräva ersättning för nyttjandet. Något som poängteras i flera avgöran-

den i alla instanser är dock att ett beslut om kvarsittningsrätt inte i sig innebär att ersättning 

ska utgå.72 Det krävs således att andra förutsättningar är uppfyllda för att ersättningsskyldig-

het ska uppstå. Hur underrätterna behandlat dessa förutsättningar framgår av det följande. 

 

4.1.5 Från vilken tidpunkt ska ersättning utgå? 

Tiden för kvarboendet kan vara längre än den tid som berättigar till ersättning eftersom ett 

kvarsittningsbeslut ofta fattas redan i samband med separationen. I de prejudicerande avgö-

randena har ersättning dock inte utgått redan från separationen. Ersättningsskyldighet har i 

stället aktualiserats från dagen då bodelningen borde ha kommit till stånd, men av någon an-

ledning inte gjort det, till exempel för att bodelningsbeslutet klandrats.73 

 

                                                 
67 Jfr Svea HovR mål T 7247-08. 
68 Se Svea HovR mål T 4460-14; Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
69 För detta stycke, se Svea HovR mål T 1395-12; Attunda TR mål T 9178-13 och T 9496-13. Jfr även Svea 

HovR mål T 6623-11. 
70 För den följande diskussionen, se RH 2015:52. 
71 Jfr Västmanlands TR mål T 1394-16. 
72 Se t.ex. NJA 2006 s. 206; Svea HovR mål T 1557-14; Svea HovR mål T 4460-14. 
73 Se NJA 1968 s. 197; NJA 2006 s. 206. 
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I nyare praxis har frågan varit om ersättning kan utgå även för tiden innan bodelningsbeslutet. 

Utgången har i flera fall varit att ersättning ska utgå redan från separationen.74 Denna bedöm-

ning följer av uttalandet obiter dictum i NJA 2006 s. 206, där domstolen antydde att en sådan 

ordning vore mer önskvärd.75 I det aktuella avgörandet hade ersättning yrkats från tiden då 

bodelningen normalt borde ha kommit till stånd, vilken enligt då rådande praxis borde ha skett 

inom ett år från separationen. Domstolen ska endast döma över vad som yrkats, vilket följer 

av 17 kap. 3 § rättegångsbalken [cit. RB]. Till följd av denna bundenhet kunde domstolen i 

detta fall inte pröva huruvida ersättningsskyldighet förelåg även innan den yrkade tidpunkten. 

Men domstolen uttalade som sagt att ersättning borde kunna utgå redan från separationen. 

Detta uttalande och dess följder är omstritt varför en djupare analys görs lite längre fram.  

 

I doktrinen har det framförts att tidpunkten för när nyttjanderättsersättning ska utgå också kan 

påverkas av skyldigheten att utge underhållsbidrag.76 Eftersom underhållsbidrag i regel ska 

utgå för tiden mellan separationen och den faktiska äktenskapsskillnaden har Agell och Bratt-

ström anfört att nyttjanderättsersättningen under denna period borde begränsas. Detta skulle 

medföra en viss skillnad i behandlingen av makar respektive sambor eftersom underhållsbi-

drag endast kan göras gällande mellan makar. Jag menar dock att underhållsbidrag respektive 

nyttjanderättsersättning avser olika typer av kostnader varför det ena inte bör utesluta det 

andra.77 Ett liknande synsätt har också framförts av Teleman som hävdat att underhållsbidrag 

inte ska påverka tidpunkten för när nyttjanderättsersättning kan bli aktuellt.78 Detta skulle 

dessutom strida mot HD:s ståndpunkt att makar och sambor ska behandlas lika.79 

 

4.1.6 Hur länge ska kvarboendet bestå?  

Det finns goda exempel på avgöranden från underrätterna där nyttjanderättsersättning inte bli-

vit aktuellt då kvarboendet endast varit kortvarigt.80 I linje med de äldre prejudikaten har er-

sättning utgått endast om ett kvarsittningsförordnande bestått under ovanligt lång tid.81 Det 

verkar ofta vara så att bodelningen drar ut på tiden till följd av klander vilket i sin tur är orsa-

ken till varför även kvarsittningsförordnandet består under en längre tid. Exakt från vilken tid-

punkt kvarboendet ska räknas framgår inte helt klart, men mycket tyder på att dagen för sepa-

rationen kan ligga till grund för tidsfristens start.82 Ett kvarboende som bestått under mer än 

ett år har i NJA 2006 s. 206 ansetts vara en ovanligt lång tid. Ersättningsskyldighet har såle-

des uppstått endast under sådana omständigheter. 

 

                                                 
74 Se t.ex. Svea HovR mål T 1395-12; Svea HovR mål T 4460-14; Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. Jfr 

även Lunds TR mål T 3624-13. 
75 För den följande redogörelsen, se NJA 2006 s. 206. 
76 För den följande redogörelsen, se Agell & Brattström, s. 183. Jfr Svea HovR mål T 4460-14. 
77 Jfr avsnitt 2.1.7. 
78 Se Teleman, Litteratur, s. 186 f. 
79 Se prop. 1986/87:1, s. 41 och 102. Se även Teleman, Litteratur, s. 186; NJA 2006 s. 206.  
80 Se t.ex. Svea HovR mål T 6623-11; Svea HovR mål T 1557-14.  
81 Se t.ex. Svea HovR mål T 7247-08. 
82 Se NJA 2006 s. 206. Jfr Teleman, Advokaten nr 5, s. 187. 



28 

 

I och med uttalandet obiter dictum i NJA 2006 s. 206 ifrågasattes dock lämpligheten av den i 

praxis utvecklade ettårsfristen. Eftersom domstolen ansåg att ersättning skulle kunna utgå re-

dan från separationen innebär det också att kravet på att kvarboendet ska ha bestått i mer än 

ett år inte längre är av betydelse för om nyttjanderättsersättning kan utgå. Numera bör således 

ersättningsskyldighet föreligga även vid kortvariga kvarboenden.  

 

4.1.7 Några ord om obiter dictum 

Som framgått gjorde domstolen ett omstritt uttalande obiter dictum i NJA 2006 s. 206. Med 

obiter dictum avses sådana uttalanden som görs av en domstol vid sidan av de domskäl som 

har betydelse för tvistefrågan.83 Obiter dictum är således motsatsen till de huvudsakliga doms-

kälen, ratio decidendi, vilka i stället är nödvändiga för det specifika avgörandet.84 Huruvida 

obiter dictum är bindande eller inte är oklart.85 Klart är dock att ett uttalande som gjorts obiter 

dictum inte helt saknar betydelse.86  

 

I NJA 2006 s. 206 uttalade domstolen att ”[s]käl kan anföras för att den betalningsfria tiden 

bör begränsas till ett par månader eller att principen rentav bör vara att den som bor kvar i 

andra partens bostad skall ersätta den andra för nyttjandet redan från separationen …”.87 

Domstolen menade att den rättstillämpning som fram till då legat till grund för nyttjanderätts-

ersättning inte fyllde önskad funktion. Därtill menade domstolen att syftet att neutralisera 

kvarboendets ekonomiska effekter inte uppnås om ersättning endast kan komma ifråga då 

kvarboendet bestått under minst ett år. I likhet med domstolens uttalande ansåg Teleman re-

dan 1993 att det borde ifrågasättas om kvarboendet måste ha bestått under ovanligt lång tid 

för att ersättning skulle kunna bli aktuellt.88 Han efterfrågade således en mer nyanserad be-

dömning av tidsaspekten, något som HD också uttryckte i NJA 2006 s. 206. 

 

I och med det gjorda uttalandet har det i doktrinen ansetts att rättsläget förändrats just avse-

ende tidpunkten för när nyttjanderättsersättning kan aktualiseras.89 Den tidigare ettårsfristen 

från NJA 1969 s. 197 har således ansetts vara överspelad.90 I flera nyare avgöranden från un-

derrätterna har det därför blivit aktuellt med ersättning direkt från separationen.91  

 

Motsatta uppfattningar har dock framförts vad gäller det rättsliga värdet av uttalandet i NJA 

2006 s. 206. Hovrätten har i ett avgörande ifrågasatt uttalandet och menar att frågan om tids-

fristen därmed inte är tillräckligt utredd, vilket medför att rättsläget inte heller förändrats.92 

Med ett sådant synsätt torde det prejudicerande värdet av HD:s uttalande vara lågt.93  

 

                                                 
83 Se Bernitz m.fl., s. 160.  
84 A.st. 
85 Jfr t.ex. Bernitz m.fl., s. 160; Gregow, s. 37 ff.; Lind; Munck, s. 205 f. 
86 Se Bernitz m.fl., s. 160 f.; Gregow, s. 37 ff.; Lind; Munck, s. 205 f. 
87 Se NJA 2006 s. 206, på s. 212. 
88 Se Teleman, Advokaten nr 5, s. 188. 
89 Se t.ex. Teleman, Bodelning, s. 217; Agell & Brattström, s. 183. 
90 Se Teleman, Bodelning, s. 217. 
91 Se t.ex. Svea HovR mål T 1395-12; Svea HovR mål T 4460-14; Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
92 Se Svea HovR mål T 1557-14. 
93 Jfr Bernitz m.fl., s. 160 f. 
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Även i doktrinen har liknande åsikter framförts. Lind menar att en ändring av praxis som det 

nu är fråga om skulle kräva att ny lagstiftning införs eller ett nytt avgörande från HD i plenum 

enligt 3 kap. 6 § RB.94 Även Gregow menar att det prejudicerande värdet av ett obiter dictum 

ska ifrågasättas.95 Han anför dock att HD inte behöver besluta i plenum för att frångå ett utta-

lande obiter dictum.96 Vad som är än mer intressant är att Gregow därtill menar att uttalandet i 

NJA 2006 s. 206 inte ens utgör ett obiter dictum eftersom uttalandet hade betydelse för ut-

gången.97 Med ett sådant synsätt bör det aktuella uttalandet ändå anses vara vägledande vad 

gäller ettårsfristen. 

 

Lindskog har i ett tillägg till NJA 2012 s. 535 redogjort för sin syn på obiter dictum och HD:s 

prejudikatbildande verksamhet.98 Han menar att en av fördelarna med tydliga prejudikat, som 

även innehåller uttalanden som inte är avgörande för den aktuella frågan, är att rättsläget klar-

görs tidigare än om uttalandet inte gjorts. Detta medför också att domstolarna kan hushålla 

med sina resurser genom att besvara närliggande frågor i ett och samma prejudikat. Lindskog 

menar att det saknar betydelse huruvida ett uttalande anses vara obiter dictum eller inte, det 

väsentliga är att ett uttalande följs. Om underrätterna däremot ger uttryck för ett annorlunda 

synsätt än vad som kommer till uttryck i prejudikaten är det nödvändigt att HD förtydligar sin 

ståndpunkt i ett senare avgörande.99  

 

Jag anser att det är i detta läge vi befinner oss nu vad gäller frågan om nyttjanderättsersättning 

mellan makar och sambor. Uttalandet i NJA 2006 s. 206 har i vissa fall tolkats så som att 

rättsläget förändrats medan det i andra fall inte fått samma betydelse. Även om det framstår 

som oklart hur uttalandet ska tolkas talar mycket för att det bör tillmätas ett prejudicerande 

värde och därmed ligga till grund för senare avgöranden. Domstolen kan ha ansett att rättslä-

get borde förändras varför de gjorde det aktuella uttalandet i domskälen. Men eftersom olika 

tolkningar förekommer är det dags att tidsaspekten på något sätt förtydligas. 

 

4.2 Närliggande frågeställningar och principer av relevans 

Det följande avsnittet berör sådana frågor som är av relevans för nyttjanderättsersättningen 

men som inte närmare diskuterats i högsta instans. Frågorna har i stället aktualiserats hos un-

derrätterna. 

 

4.2.1 Ska tidsutdräkten läggas någon av parterna till last? 

I ett fall beträffande tiden för kvarboendet har hovrätten bedömt att hela kvarboendeperioden 

inte ska beaktas.100 I detta fall klandrades bodelningen av den utflyttade parten, vilket bidrog 

till att kvarboendet drog ut på tiden. Eftersom den utdragna processen berodde på den utflyt-

                                                 
94 Se Lind. 
95 Se Gregow, s. 40. 
96 Se Gregow, s. 40. 
97 Se Gregow, s. 43. 
98 Detta avgörande hade dock inget med nyttjanderättsersättning att göra. 
99 För detta stycke, se NJA 2012 s. 535, på s. 553 ff. 
100 För den följande redogörelsen, se Svea HovR mål T 6623-11. 
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tade partens klander kunde denna tidsutdräkt inte läggas den kvarboende till last. En sådan be-

dömning har även gjorts i ett annat fall, varför ersättningsskyldighet överhuvudtaget inte blev 

aktuellt.101 

 

Denna bedömning följer av att en utdragen bodelning i ett sådant fall endast skulle gynna den 

utflyttade parten som då skulle kunna få rätt till mer nyttjanderättsersättning ju längre kvarbo-

endet bestod. Ett liknande resonemang har förts i ett annat fall där det dock inte ansågs bevisat 

att tidsutdräkten berott på endast den ena av parterna.102 I detta fall ansågs därför ersättnings-

skyldighet föreligga eftersom övriga förutsättningar för nyttjanderättsersättning var upp-

fyllda.103 

 

Detta kan dock jämföras med tingsrättens uttalande i NJA 2006 s. 206 vilket i sammanhanget 

bör tillmätas betydelse. Detta eftersom HD i det aktuella fallet uttalande att de ansluter sig till 

domstolarnas bedömning till den del de själva inte uttalat sig om samma förhållanden.104 

Tingsrätten anförde att den part som fördröjer en bodelning riskerar skadeståndsskyldighet 

gentemot den andra. I detta fall rörde det sig dock inte om någon skadeståndstalan varför det 

saknade betydelse vem som orsakat fördröjningen. Tingsrätten stannade vid att konstatera att 

bodelningen dragit ut på tiden varför yrkandet om nyttjanderättsersättning bifölls.105  

 

4.2.2 Kostnad för annat boende 

Domstolen har i ett fall anfört att den utflyttade parten, vid förhandlingen, bland annat berättat 

om kostnader som uppstått för annat boende. Därefter har domstolen, vid en sammanvägning 

av de övriga omständigheterna i det aktuella fallet, konstaterat att nyttjanderättsersättning 

skulle utgå även i detta fall. Detta tyder på att domstolen åtminstone till viss del tagit hänsyn 

till den extra kostnad som uppstått för den part som flyttat ut.106 

 

Även i andra fall verkar kostnader som tillkommit för annat boende haft betydelse för nyttjan-

derättsersättningen.107 Ersättningens storlek synes dock inte ha påverkats av kostnaderna.108  

 

4.2.3 Förordnande av god man eller bodelningsförrättare 

Domstolen har i några fall resonerat kring andra möjligheter att uppfylla förutsättningarna för 

att erhålla nyttjanderättsersättning.109 Dessa alternativ har varit att ansöka om förordnande av 

god man enligt 3 § SamägarL eller förordnande av bodelningsförrättare enligt 17 kap. 1 § 

ÄktB respektive 26 § SamboL. Båda dessa situationerna torde medföra att en prövning avse-

ende bostaden blir av. 

 

                                                 
101 Se Svea HovR mål T 1557-14. 
102 Se Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
103 Se Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
104 Se Bernitz m.fl., s. 157, om HD godtar underrättens motivering ska denna anses utgöra en del av HD:s dom. 
105 För detta stycke, se Jönköpings TR mål T 271-01. 
106 För detta stycke, jfr Attunda TR mål T 6232-10.  
107 Se Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. Jfr Svea HovR mål T 1557-14. 
108 Jfr Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. Jfr även avsnitt 5.3.1. 
109 Se t.ex. Svea HovR mål T 7247-08; Svea HovR mål T 1395-12. 
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I ett, redan tidigare refererat, hovrättsavgörande har nyttjanderättsersättning inte blivit aktuellt 

då det saknats ett kvarsittningsförordnande. I det fallet var bostaden samägd. Vid ett sådant 

förhållande kan parterna fritt avtala om att den kvarboende ska betala för nyttjandet.110 Dom-

stolen anförde dock att ersättningsanspråk även hade kunnat göras gällande om den utflyttade 

parten ansökt om god man för bostadens förvaltning och nyttjande enligt 3 § SamägarL. Kost-

naderna för den egendom som står under förvaltning ska delas mellan samägarna utifrån deras 

lotter i egendomen, vilket följer av 15 § SamägarL. Enligt 4 § 2 st. SamägarL ska även av-

kastningen från denna förvaltning tillfalla samägarna med lika stor del.111  

 

Dessa bestämmelser om likafördelning mellan samägare innebär således att den utflyttade 

parten kan kräva ersättning av den kvarboende i den mån kostnadsfördelningen under denna 

period varit ojämnt fördelad avseende boendekostnaderna. Dock följer ett sådant regressan-

språk även av allmänna fordringsrättsliga principer som också kommer till uttryck i 2 § 

SkbrL, vilket jag redogjort för i det tredje kapitlet. 

 

Förutom detta tolkar jag domstolens uttalande så att en god man i denna situation, utöver 

sagda kostnadsfördelning, även kan bestämma om nyttjanderättsersättningen då något kvar-

sittningsförordnande inte finns. I och med förordnandet om god man bör parterna således 

sakna beslutanderätt ifråga om förvaltning och nyttjande så länge de är oeniga i dessa frågor. 

 

Om en ansökan om bodelningsförrättare gjorts och en sådan förordnats torde detta kunna lik-

ställas med att en god man förordnats.112 Även då har domstolen ansett att ett kvarsittningsbe-

slut är överflödigt.113 Ett förordnande av bodelningsförrättare innebär att denne har att besluta 

om fördelningen av egendomen i parternas ställe, dock med hänsyn till parternas intressen.114 

Även andra frågor av relevans för bodelningen ska bodelningsförrättaren besluta i, vilket föl-

jer av 17 kap. 6 § ÄktB. Bodelningsförrättaren kan inte besluta om kvarsittningsrätt, eftersom 

bestämmelsen i 14 kap. 7 § ÄktB föreskriver att det är domstolens uppgift. Detta borde dock 

inte hindra att bodelningsförrättaren är behörig att lösa frågan om skyldighet att utge ersätt-

ning för nyttjandet av parternas gemensamma bostad.115  

 

Att denna ordning förespråkas beror på att parterna även i en sådan situation kan sägas ha 

överlämnat beslutanderätten till annan. Och eftersom denne utomstående person har till upp-

gift att slutligt lösa parternas ekonomiska band kan det vara relevant att även ersättningsfrå-

gan behandlas av bodelningsförrättaren.116  

 

4.2.4 Obehörigt nyttjande 

I många fall som jag redogjort för i detta kapitel har yrkanden om obehörigt nyttjande fram-

förts av parterna. I de fall då den kvarboende bott kvar med stöd av ett kvarsittningsbeslut kan 

                                                 
110 Jfr Walin, s. 124 ff. 
111 För detta stycke, jfr Svea HovR mål T 7247-08. 
112 Jfr Svea HovR mål T 1395-12. 
113 Se Svea HovR mål T 1395-12. 
114 Se Teleman, Bodelning, s. 299 ff. 
115 A.a., s. 310. 
116 A.a., s. 298. 
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dock nyttjandet inte anses vara obehörigt. Härtill har domstolen uttalat att en samägare utan 

kvarsittningsbeslut inte kan sägas obehörigen ha nyttjat bostaden eftersom även denne äger 

bostaden.117 

 

Däremot finns det fall då kvarboendet bestått även efter bodelningen.118 Eftersom ett beslut 

om kvarboende endast är interimistiskt och avser tiden fram till bodelningen upphör ett sådant 

kvarsittningsförordnande att gälla i samband med bodelningen. Om kvarboendet därefter fort-

satt har det således varit obehörigt varför också ersättning har utgått i sådana fall. Obehörigt 

nyttjande är i sådana fall en annan förutsättning för när ersättningsskyldighet kan uppstå och 

då ett kvarsittningsförordnande inte torde behövas.119 Vad gäller tidsaspekten synes inte det 

obehöriga nyttjandet ha bestått under ovanligt lång tid för att ersättning skulle utgå.120 

 

4.3 Sammanfattande analys 

I linje med de principer som utvecklats i högsta instans har ersättningsskyldigheten inte varit 

beroende av om parterna varit makar eller sambor. Inte heller har bostadstypen eller ägande-

förhållandena haft någon betydelse för om ersättning ska utgå eller inte. Om kostnader för an-

nat boende uppstått för den utflyttade parten synes inte heller detta ha påverkat ersättnings-

skyldigheten för den kvarboende i någon större utsträckning. 

 

Vad gäller det krav på kvarsittningsförordnande, som utifrån de prejudicerande avgörandena 

bör vara gällande, har däremot underrättspraxis spretat något mer. Därtill har Teleman uttalat 

sig och anfört att kvarsittningsbeslut inte borde vara ett krav för att ersättningsskyldighet ska 

uppstå.121 Detta under förutsättning att kvarboendet i sådant fall grundas på en överenskom-

melse mellan parterna men att de däremot är oeniga om ersättningens storlek.122 Således krävs 

någon form av avtal, vilket även jag anser kan godtas som förutsättning för ersättningsskyl-

dighet. 

 

Teleman menar vidare att nyttjanderättsersättning borde bli aktuellt då kvarboendet sker mot 

den ägande partens vilja.123 Teleman hänvisar till ett avgörande där den ägande parten ansetts 

vara förhindrad att använda bostaden då den kvarboende bott kvar utan den andra partens 

medgivande.124 Detta torde utgöra ett exempel på när den kvarboende aktivt sett till att få 

nyttja bostaden genom tvång, något som sades vara en av förutsättningarna för ersättning i RH 

2015:52. 

 

                                                 
117 Se t.ex. Norrköpings TR mål T 1463-13; Västmanlands TR mål T 1394-16. 
118 Se t.ex. NJA 1968 s. 197; Svea HovR mål T 4460-14. 
119 Se Svea HovR mål T 7247-08. Jfr Svea HovR mål T 4460-14. 
120 Se Svea HovR mål T 7247-08; Svea HovR mål T 4460-14. 
121 Se Teleman, Bodelning, s. 218. 
122 A.st. 
123 A.st. 
124 Se Attunda TR mål T 5026-09. 
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Jag menar att RH 2015:52 har tydliggjort rättsläget för när en part, utöver ett kvarsittningsför-

ordnande eller avtal, ska anses ha varit förhindrad att använda bostaden.125 En sådan situation 

uppstår då kvarboendet skett genom tvång och således mot den andra partens vilja. Exakt 

vilka situationer som omfattas är dock inte helt tydligt eftersom ett låsbyte eller personliga 

motsättningar inte ansetts vara ett sådant hinder. Min åsikt är emellertid att ett låsbyte i prin-

cip ska likställas med tvång, men självklart kan det variera beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet. Det borde dock underlätta för den utflyttade parten att kräva ersättning om 

denne i stället är rättsligt exkluderad på grund av ett kvarsittningsbeslut eller ett avtal. 

 

Underrätterna har i några fall även resonerat kring andra möjligheter som skulle kunna med-

föra en rätt till nyttjanderättsersättning, dessa är förordnande av god man respektive bodel-

ningsförrättare. I RH 2015:52 hänvisade tingsrätten till dessa avgöranden i sina domskäl och 

anförde att dessa situationer utgjorde alternativ till att vara rättsligt exkluderad.126 Hovrätten 

däremot uttalade sig aldrig i frågan. Då hovrätten skrivit sina egna domskäl ska dessa vara 

gällande framför tingsrättens skäl.127 Eftersom hovrätten aldrig tog ställning till huruvida de 

alternativa förutsättningarna kan ligga till grund för ersättningsskyldighet gör detta att rättslä-

get fortfarande är oklart i denna del. 

 

Kvarsittningsbeslut är som sagt inte den enda faktorn som har betydelse för om nyttjanderätts-

ersättning ska utgå. I äldre praxis ska kvarboendet ha bestått under minst ett år för att ersätt-

ning ska utgå. I nyare praxis har ettårsfristen luckrats upp och ersättning har utgått redan från 

separationen. Detta ligger i linje med det uttalande rörande ettårsfristen som gjordes i NJA 

2006 s. 206. Skäl har anförts både för och emot denna nya ordning då just denna fråga aldrig 

var uppe för avgörande i HD. Uttalandet betraktas i stället till övervägande del som ett obiter 

dictum. Oklart är dock vilket prejudicerande värde ett obiter dictum egentligen har. Av senare 

underrättsavgöranden och doktrin pekar ändå det mesta på att uttalandet fått genomslagskraft 

och att det därmed har betydelse även för framtida avgöranden. Numera bör därför ersättning 

kunna utgå redan från separationen. Men på grund av den osäkerhet som ändå finns anser jag 

att ett förtydligande krävs, exempelvis genom lag eller ett nytt avgörande från högsta instans. 

 

Även om ettårsfristen är överspelad bör det vara relevant att ta hänsyn till om kvarboendet be-

stått ovanligt länge, detta oavsett om kvarboendet skett med stöd av ett kvarsittningsförord-

nande eller inte. Man kan fråga sig om någon av parterna ska belastas för denna tidsutdräkt? I 

denna fråga finns inte mycket ledning i praxis och den har endast behandlats i några få fall. 

Men utifrån den praxis som finns torde ett förhalande av den ena parten, vilket endast har till 

syfte att kunna kräva mer ersättning, vara till nackdel för denne. Går det att visa att tidsutdräk-

ten beror på den ersättningsberättigade bör det påverka dennes möjlighet att ta del av nyttjan-

derättsersättningen. I NJA 2006 s. 206 uttalades att det inte spelade någon roll vem som förha-

lat bodelningen. Jag menar dock att det vore oskäligt om nyttjanderättsersättning kan utgå 

även efter att bodelningen klandrats om syftet endast varit att få ut mer ersättning.  

                                                 
125 Jfr Bernitz m.fl., s. 134 och 140, publicerade hovrättsavgöranden är inte prejudicerande men har viss styrande 

effekt då de preciserar rättsläget. 
126 Se Norrköpings TR mål T 1463-13. 
127 Jfr Bernitz m.fl., s. 157. 
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5 Värdet på nyttjanderättsersättningen 

När det står klart att förutsättningarna för nyttjanderättsersättning är uppfyllda måste även er-

sättningens storlek avgöras. I detta kapitel beskrivs de faktorer som påverkar värderingen, vil-

ket bland annat omfattar en redogörelse för de metoder som kan användas för beräkningen av 

ersättningens storlek. Därtill redogörs även för hanteringen av nyttjanderättsersättningen i bo-

delningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

I det följande har jag behandlat prejudikat och underrättspraxis parallellt. Detta eftersom en 

analys av enbart de vägledande avgörandena inte ger en fullständig bild av hur nyttjanderätts-

ersättningens storlek kan beräknas. 

 

5.1 Nyttjanderättsersättningens storlek 

5.1.1 Värdering 

Jag har i det andra kapitlet redogjort översiktligt för bodelningen och att parternas egendom 

ska fördelas mellan dem, i regel genom likadelning. För att likadelning ska kunna ske krävs 

att parternas tillgångar åsätts ett värde. Hur värderingen ska gå till är inte lagstadgat.128 Hän-

syn bör dock tas till vilken metod som ska ligga till grund för värderingen samt vid vilken tid-

punkt värderingen görs.129 Har parterna själva kommit överens om detta gäller den överens-

kommelsen.130 Saknas det däremot en sådan överenskommelse är det av vikt att det finns 

andra riktlinjer att förhålla sig till. 

 

I NJA 1997 s. 674 uttalas att värderingen av tillgångarna ska göras i samband med bodel-

ningsförrättningen för att värdet ska var så aktuellt som möjligt. Detta följer också av förar-

betsuttalandena till äktenskapsbalken. Vid värderingen görs ingen skillnad på om parterna är 

makar eller sambor, utan samma principer ska tillämpas i båda fallen, något som också gjor-

des i det nämnda rättsfallet.131  

 

Vid beräkningen av just nyttjanderättsersättning är det framförallt värdet på bostaden som är 

väsentligt. Domstolen har i NJA 1986 s. 773 uttalat att bostadens verkliga värde, d.v.s. mark-

nadsvärdet, bör ligga till grund för bedömningen av hur den ska värderas i bodelningen. Detta 

är följaktligen det värde som bostaden skulle kunna säljas för. Båda de nämnda avgörandena 

rörde bodelningen generellt och hade inte samband med något yrkande om nyttjanderättser-

sättning. Frågan är då om värderingen sett annorlunda ut när nyttjanderättsersättningens stor-

lek ska bestämmas?  

 

Vad först gäller frågan om tidpunkten talar praxis för att värderingen gjorts i nära samband 

med bodelningen. Vad gäller valet av beräkningsmetod framgår det i praxis att de tre huvud-

sakliga metoderna som använts är de faktiska kostnaderna, bruksvärdet och Skatteverkets 

                                                 
128 Se prop. 1986/87:1, s. 159. 
129 Se Agell & Brattström, s. 173. 
130 Se prop. 1986/87:1, s. 159. 
131 För detta stycke, se prop. 1986/87:1, s. 159 och 261; NJA 1997 s. 674. 



35 

 

schablonbelopp för värdet på bostadsförmån. Domstolarna har dock konstaterat att det inte 

finns någon enhetlig praxis som talar för att en viss metod ska användas framför en annan.132 I 

det följande redogörs för de olika metoderna. 

 

5.1.2 Bruksvärdet 

I NJA 1968 s. 197 uttalade domstolen att värdet på nyttjanderättsersättningen bland annat be-

ror på fastighetens beskaffenhet och nyttjanderättens karaktär. Från detta värde ska dock de 

kostnader som den kvarboende själv stått för avräknas.133 Teleman har kommenterat detta av-

görande och för sin del anfört att nyttjanderättens karaktär avser mängden och arten av de lös-

ören som nyttjandet omfattar. Vidare menar han att bostadens läge också borde ha betydelse 

för ersättningens storlek. Trots att domstolen inte nämner någon specifik beräkningsmetod ty-

der det anförda på att bruksvärdet är den metod som använts.134 

 

I NJA 2006 s. 206 diskuterade inte HD hur ersättningen skulle beräknas utan hänvisade i stäl-

let till underrätterna. I detta fall blev det således tingsrättens bedömning som låg till grund för 

bestämmandet av ersättningens storlek. Den utflyttade parten yrkade att bruksvärdeshyran 

skulle ligga till grund för beräkningen. Den kvarboende bestred beloppet men inte beräk-

ningen som sådan varför tingsrätten godtog en beräkning utifrån bruksvärdet.135 

 

5.1.3 Skatteverkets schablonbelopp 

I doktrinen har det hävdats att de schablonbelopp för bostadsförmån som används inom skat-

terätten borde kunna ligga till grund för att bestämma värdet på nyttjanderättsersättningen.136 I 

två fall har också hovrätten fastställt tingsrättens dom och den där valda beräkningsmetoden 

vilken utgått från de schablonbelopp som bestäms av Skatteverket.137 Eftersom domstolen i 

båda fallen konstaterat att det saknas klar rättspraxis i denna fråga verkar detta ha bidragit till 

att den beräkningsmetod som yrkats har använts.  

 

Skatteverkets schablonbelopp utgår från bruksvärdet och därmed hyresnivån på orten för jäm-

förbara bostäder.138 Schablonbeloppen från Skatteverket har använts då parten själv haft svårt 

att föra fram bevisning för bostadens bruksvärde. 

 

5.1.4 Faktiska kostnader 

I ett av de ovan nämnda fallen beräknades ersättningen, för en del av perioden, i stället utifrån 

de faktiska kostnaderna för bostaden eftersom en sådan beräkning ansågs vara förmånligare 

för den som skulle utge ersättning. Denna bedömning grundade sig också på att parterna till 

en början varit överens om kvarboendet och viss kostnadsfördelning.139 

 

                                                 
132 Se t.ex. Svea HovR mål T 1395-12; Svea HovR mål T 4460-14. 
133 Jfr avsnitt 5.2.1 och 5.3.1. 
134 För detta stycke, se NJA 1968 s. 197; Teleman, Bodelning, s. 217 f. 
135 För detta stycke, se Jönköpings TR mål T 271-01. 
136 Se Teleman, Bodelning, s. 218. 
137 Se Svea HovR mål T 7247-08; Svea HovR mål T 1395-12. 
138 Se prop. 1996/97:173, s. 37 f. 
139 För detta stycke, se Svea HovR mål T 1395-12. 
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Hovrätten har även i ett annat fall använt sig av de faktiska kostnaderna för beräkningen av 

ersättningens storlek. Detta har då innefattat driftkostnader i form av el och värme, samt rän-

tekostnader för lån på bostaden. Den utflyttade parten hade yrkat att ersättningen även skulle 

baseras på kallhyran för bostaden, men kunde inte prestera någon bevisning i denna del varför 

ersättningen endast grundades på de faktiska kostnaderna.140  

 

I ytterligare ett annat fall blev den kvarboende skyldig att ersätta den andra med ett belopp 

motsvarande avgiften till bostadsrättföreningen, vilken också är en del av de faktiska kostna-

derna.141 

 

Teleman har gjort gällande att 4 § 2 st. i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad skulle 

kunna ligga till grund för ersättningens storlek.142 I denna lag sägs att kapitalkostnaderna och 

driftkostnaderna kan vara vägledande för bestämmandet av en skälig hyra, vilken i det här 

sammanhanget skulle motsvara nyttjanderättsersättningen. Bostadens marknadsvärde ska i ett 

sådant fall ligga till grund för beräkningen av kapitalkostnaderna medan de faktiska kostna-

derna motsvaras av bostadens driftkostnader.143 En sådan beräkning torde kunna likställas 

med användningen av de faktiska kostnaderna som har legat till grund för nyttjanderättsersätt-

ningens storlek i praxis. 

 

5.1.5 Kombination av flera metoder 

I det föregående avsnittet antydde jag att ersättningen i ett fall beräknats både utifrån bruks-

värdet och de faktiska kostnaderna. En liknande kombination har använts även i ett annat fall 

då parterna varit oense om beräkningsmetoden. Där baserades ersättningen till viss del på 

Skatteverkets schablonbelopp, vilket åberopats av den kvarboende. Därtill baserades ersätt-

ningen även på de faktiska kostnader som åberopats av den utflyttade parten. Ersättningens 

storlek påverkades dock endast av de faktiska kostnader som denne klarat av att bevisa. I detta 

fall nämns även 12 kap. 55 § jordabalken [cit. JB] och den där beskriva skäligheten som ska 

beaktas när ett hyresbelopp ska bestämmas. Detta tyder på att domstolen vid fastställandet av 

ersättningsbeloppet även gjorde en skälighetsbedömning.144  

 

I ett liknande fall godtog hovrätten inte yrkandet om att ersättning skulle bestämmas med 

hjälp av en skälighetsbedömning eftersom parterna inte var överens om att en sådan bedöm-

ning skulle göras.145 

 

5.1.6 Sammanfattning 

Utifrån denna redogörelse kan jag dra slutsatsen att valet av beräkningsmetod skiftat från fall 

till fall. Trots att det i förarbetena gjorts gällande att det verkliga värdet, även kallat mark-

nadsvärdet, ska ligga till grund för värderingen av tillgångar i allmänhet synes inte detta ha 

                                                 
140 För detta stycke, se Svea HovR mål T 4460-14. Jfr även Beckman m.fl. 
141 Se Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. 
142 Se Teleman, Bodelning, s. 218. 
143 Se Beckman m.fl. 
144 För detta stycke, se Attunda TR mål T 5026-09. 
145 Se Svea HovR mål T 4460-14. 
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följts ifråga om värdet på nyttjanderättsersättningen. Som vi sett har metoderna i stället varie-

rat. I regel har domstolarna utgått från den beräkningsmetod som yrkats. Detta beror troligen 

på principen om domstolens bundenhet av yrkanden, vilket följer av 17 kap. 3 § RB. Har par-

terna yrkat att olika metoder ska användas har bevisningen varit avgörande. Men det har 

också förekommit att en kombination av olika beräkningsmetoder använts. 

 

Parterna har möjlighet att själva komma överens om beräkningsmetoden. Därför bör det fram-

förallt bli aktuellt att söka ledning i praxis eller de ovan nämnda bestämmelserna när en över-

enskommelse inte är möjlig och då parterna själva inte föreslagit någon beräkningsmetod.  

 

5.2 Redovisningsskyldigheten 

I samband med bodelning uppstår en redovisningsskyldighet för makar respektive sambor, 

vilket följer av 9 kap. 3 § ÄktB respektive 11 § SamboL. Detta betyder att parterna är skyl-

diga att redovisa sina tillgångar och skulder för tiden mellan separation och bodelning.146 Vad 

gäller makar uppstår redovisningsplikten från dagen då ansökan om äktenskapsskillnad är 

gjord, vilket kan vara samma dag som separationen, se 9 kap. 2 § ÄktB. Redovisningsskyldig-

heten innebär att sådana transaktioner som parterna gjort efter separationen inte ska påverka 

bodelningen. Således ska bodelningen utgå från egendomsförhållandena som de ser ut på da-

gen då redovisningsskyldigheten uppstår.   

 

Redovisningsplikten är ett sätt att bevara den egendom och de tillgångar som finns.147 Denna 

förvaltning av egendomen ska vara till gagn för båda parterna.148 Exempelvis kan det tänkas 

att en part försöker ta undan medel, och således minska sina tillgångar som ska delas, för att 

själv behålla mer vid den slutliga bodelningen.149 Vid ett sådant förfarande blir denne part 

skyldig att återbära vad denne fört undan i samband med bodelningen.  

 

Redovisningsskyldigheten omfattar även sådan egendom som den ena parten haft om hand för 

den andra partens räkning, vilket också följer av 9 kap. 3 § ÄktB respektive 11 § SamboL. 

Exempelvis kan sådan egendom vara en bostad som den ena haft kvarsittningsrätt till, men 

som tillhör den andra eller ägs av dem båda gemensamt. 

 

Återigen vill jag förtydliga att äktenskapsbalken till stor del utgörs av dispositiva bestämmel-

ser varför inte heller 9 kap. 3 § ÄktB är tvingande. Parterna kan avtala om annat. Men om en 

tvist föreligger och parterna inte kommer överens får dock denna bestämmelse betydelse. 

 

5.2.1 Hanteringen av nyttjanderättsersättning i bodelningen 

Utöver den nu nämnda redovisningsskyldigheten avseende sin egen och den andra partens 

egendom, ska parterna även redovisa avkastning från den egendom som finns.150 Teleman har 

                                                 
146 Se prop. 1986/87:1, s. 160 och 168 f. 
147 Se Teleman, Bodelning, s. 202. 
148 A.st. 
149 Se prop. 1986/87:1, s. 159 f.  
150 A.prop., s. 156–158. 
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berört detta och anser att nyttjanderättsersättning utgör sådan avkastning som ska redovisas.151 

Detta betyder att nyttjanderättsersättningen som den kvarboende betalar till den utflyttade par-

ten blir den utflyttade partens avkastning på dennes egendom, d.v.s. bostaden. Detta under 

förutsättning att den utflyttade parten äger bostaden själv eller tillsammans med den kvarbo-

ende. Samma princip gäller vid båda ägandeformerna. Skillnaden vid samägande blir dock att 

ersättning endast utgår i förhållande till dennes andel, vilket i många fall torde vara hälften.152  

 

Vad jag nu anfört innebär att ersättningen som tillkommer den utflyttade parten i form av av-

kastning således ska ingå i bodelningen. Som jag tidigare nämnt ska parternas tillgångar, efter 

avdrag för skulder, delas lika vid bodelningen. Detta innebär även att ersättningen som den 

kvarboende betalat till den utflyttade parten ska likadelas och tillfaller således den kvarboende 

med hälften.153 Vid samägande ska likadelning också ske, men då ska ersättningen endast 

motsvara den utflyttade partens andel, vilket gör att ersättningen blir ännu mindre i dessa fall.  

 

Skillnad ska dock göras för de situationer där nyttjanderättsersättning aktualiserats även för 

tiden efter bodelningen. Det kan hända att kvarboendet av olika anledningar består även efter 

bodelningen, vilket jag redogjort för i kapitel fyra. Då ska ersättningen inte ingå i bodelningen 

eftersom denna i sådant fall redan är gjord och någon redovisningsskyldighet därmed inte fö-

religger. I en sådan situation tillfaller hela ersättningen den part som inte haft tillgång till bo-

staden.154  

 

Om den utflyttade parten, som ensam ägare, dessutom betalat alla kostnader för boendet bör 

denne få göra avdrag för kostnaderna genom redovisningsplikten. Detta har att göra med att 

kostnaderna för boendet har varit till nytta även för den andra parten och dessutom möjlig-

gjort bevarandet av bostaden. Vid sådana förvaltande åtgärder torde kostnaderna således få 

avräknas vid bodelningen oavsett om det förekommer intäkter för bostaden eller inte.155  

 

Vad gäller då när det är den kvarboende som betalat alla kostnader? Har även denne rätt att 

göra avdrag såsom beskrivits ovan? Den beskrivna redovisningsplikten omfattar även egen-

dom som den ena parten haft hand om för den andra partens räkning, vilket följer av 9 kap. 

3 § ÄktB och 11 § SamboL. Om kvarsittningsrätt föreligger och den kvarboende betalat bo-

stadskostnaderna kan det tyckas rimligt att avdrag kan göras även i denna situation eftersom 

utläggen även här är till nytta för båda parterna. Teleman har dock anfört att avdrag inte borde 

komma ifråga i sådana situationer eftersom värdet av nyttjandet i dessa fall antas uppväga 

kostnaderna.156 Denna hållning torde också bero på att ersättningsbeloppet som den kvarbo-

ende ska betala i regel minskas med de kostnader den kvarboende haft.157 Om ytterligare av-

drag görs i själva bodelningen blir det i stället fråga om dubbla avdrag.  

 

                                                 
151 Se Teleman Advokaten nr 5, s. 188.  
152 A.st. 
153 Se t.ex. NJA 1968 s. 197; Svea HovR mål T 1395-12. 
154 För detta stycke, jfr Svea HovR mål T 1395-12. 
155 För detta stycke, se Agell & Brattström, s. 183; Teleman, Bodelning, s. 206 f. Jfr prop. 1986/87:1, s. 160. 
156 Se Teleman, Bodelning, s. 208. 
157 Se Teleman, Advokaten nr 5, s. 188. Se även NJA 1968 s. 197. 
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5.3 Sammanfattande analys 

5.3.1 Faktorer som kan påverka nyttjanderättsersättningens storlek 

Liksom det finns olika förhållanden som påverkar huruvida nyttjanderättsersättning överhu-

vudtaget ska utgå finns det även omständigheter som påverkar ersättningens storlek. Av bety-

delse kan exempelvis kostnadsfördelningen mellan parterna vara vilket förefaller ha påverkat 

vilken beräkningsmetod som använts. Nyttjanderättsersättningens storlek har således satts ned 

i de fall då den kvarboende betalat för en del av bostadskostnaderna.158 Detta ligger också 

linje med vad Teleman anfört om avräkning från ersättningsbeloppet.159 

 

Kostnader som tillkommit för annat boende för den utflyttade parten torde också kunna på-

verka ersättningens storlek. Det framgår dock inte av praxis om så är fallet. Däremot synes 

detta ha haft betydelse för det faktum att ersättning överhuvudtaget ska utgå.160 

 

Utifrån praxis framgår det inte huruvida någon hänsyn tagits till parternas ekonomiska förhål-

landen när ersättningens storlek ska bestämmas.161 Teleman har dock uttalat att domstolen bör 

beakta en parts möjlighet att ekonomiskt klara av att bo kvar redan då de förordnar om kvar-

boende.162 Huruvida en sådan bedömning även omfattar ett eventuellt framtida krav på nytt-

janderättsersättning är oklart. I ett avgörande har emellertid bodelningsbeslutet ändrats av 

domstolen då det framkommit att den part som tillskiftats bostaden inte haft ekonomisk möj-

lighet att förvalta bostaden.163 Detta visar dock inte att hänsyn tagits till parternas ekonomiska 

situation även vad gäller nyttjanderättsersättningens storlek. Men jag anser att sådan hänsyn 

borde tas. Ett krav på nyttjanderättsersättning borde inte ställas så högt att parten ifråga inte 

har möjlighet att betala. 

 

Utöver dessa, något oklara, omständigheter har i vart fall ägandeförhållandet haft betydelse 

för ersättningens storlek. I de fall då bostaden varit samägd har ersättning utgått med beak-

tande av hur ägandet varit fördelat.164 Har den utflyttade parten varit ensam ägare eller, då 

kvarboendet även bestått efter bodelningen, blivit ensam ägare, ska hela det beräknade värdet 

betalas som nyttjanderättsersättning till den utflyttade ägaren.165 

 

5.3.2 Beräkningsmetoder 

Valet av metod kan vara avgörande för ersättningens storlek. Som vi sett har ersättning beräk-

nats utifrån de faktiska kostnaderna och bruksvärdet. Bruksvärdet har i vissa fall fastställts 

med hjälp av Skatteverkets schablonbelopp vilka visar hyresnivån på orten för jämförbara bo-

städer.  

                                                 
158 Se t.ex. NJA 1968 s. 197. Jfr dock Svea HovR mål T 4460-14. 
159 Se Teleman, Advokaten nr 5, s. 188. Jfr avsnitt 5.2.1. 
160 För detta stycke, jfr Attunda TR mål T 6232-10; Västmanlands TR mål T 2317-15 m.fl. Jfr avsnitt 4.2.2. 
161 Jfr dock RH 2002:12 där domstolen konstaterade att parternas ekonomiska förutsättningar var likvärdiga var-

för enbart detta inte kunde ligga till grund för domstolens bedömning. Detta fall rörde dock frågan om överta-

gande av bostad och inte frågan om nyttjanderättsersättning. 
162 Se Teleman, Bodelning, s. 216. 
163 Se Eskilstuna TR mål T 2219-16. 
164 Se t.ex. Attunda TR mål T 9178-13 och T 9496-13. 
165 Se t.ex. Svea HovR mål T 7247-08. 
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Om ersättningsskyldighet uppstår för de faktiska kostnaderna beror det troligtvis på att den 

kvarboende underlåtit att betala dessa kostnader. Denna ersättningsskyldighet följer av det so-

lidariska betalningsansvar som föreligger vid samägande.166 Självklart borde även den utflyt-

tade parten, i de fall då denne ensam äger bostaden, kunna kräva ersättning för de faktiska bo-

endekostnaderna. Visst stöd för detta torde finnas i 4 § 2 st. i lagen (2012:978) om uthyrning 

av egen bostad vilken föreskriver att ett skäligt hyresbelopp ska beräknas utifrån kapitalkost-

naderna och driftkostnaderna. 

 

Vid beräkning av nyttjanderättsersättningen ska hänsyn tas till att den utflyttade parten av-

skärmats från att verkligen kunna nyttja bostaden. Detta värde är svårt att specificera till ett 

visst belopp och de faktiska kostnaderna kanske inte alltid upplevs motsvara värdet av nytt-

jandet. Således har bruksvärdet ansetts vara vägledande vid värderingen av själva nyttjan-

det.167 Även denna beräkningsmetod grundar sig på en lagbestämmelse. I 12 kap. 55 § JB fö-

reskrivs att hyror i tvistiga fall ska bestämmas utifrån bruksvärdet. Värdet på den kvarboendes 

nyttjande ska likställas med hyran i detta fall.  

 

När ersättning utifrån bruksvärdet kommer ifråga kan man tänka sig att den kvarboende har 

stått för de faktiska kostnaderna som är förknippade med boendet, men det behöver naturligt-

vis inte vara så. Därför förekommer det också situationer då nyttjanderättsersättningen har be-

stämts utifrån en kombination av både de faktiska kostnaderna och bruksvärdet. 

 

5.3.3 Redovisningsskyldigheten och hanteringen i bodelningen 

Vad gäller den redovisningsskyldighet som jag redogjort för ovan ska den säkerställa att par-

terna inte undandrar egendom från bodelningen. Detta är inget konstigt. Vad jag däremot an-

ser är något egendomligt är att redovisningsskyldigheten kan innebära att nyttjanderättsersätt-

ningen ska behandlas som avkastning och därmed blir föremål för likadelning i bodelningen. 

Detta synsätt har framförts av Teleman. Vad gäller praxis har ersättningen endast i några få 

fall ingått i bodelningen då parterna varit överens om det, i övrigt har denna fråga inte varit 

uppe för prövning.168 

 

Om den utflyttade parten redovisar ersättningen från den kvarboende som avkastning skulle 

det i praktiken betyda att den kvarboende får tillbaka hälften av nyttjanderättsersättningen 

som denne betalat till den andra i samband med bodelningen.169 I en sådan situation kan man 

ifrågasätta vilken betydelse nyttjanderättsersättningen verkligen har. Om ersättningen delas 

blir det verkliga beloppet troligtvis inte så stort att det gottgör den utflyttade parten för det 

nyttjande denne avskärmats ifrån. Om bostaden därtill är samägd och ersättningen endast mot-

svarar den utflyttade partens andel blir ersättningsbeloppet ännu mindre.  

 

                                                 
166 Jfr avsnitt 3.4.2. 
167 Jfr Teleman, Advokaten nr 8, s. 333. 
168 Se t.ex. NJA 1968 s. 197; Svea HovR mål T 1395-12. 
169 Det förekommer även andra tillgångar vilket medför att det är summan av alla tillgångarna som ska delas.  
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Om nyttjanderättsersättningen i stället hanteras utanför bodelningen blir den inte föremål för 

delning. En sådan situation har uppstått i de få fall där ersättningsskyldighet även förelegat ef-

ter bodelningen till följd av obehörigt nyttjande. Då har ersättningen inte blivit föremål för li-

kadelning eftersom bodelningen redan skett. I ett sådant fall får nyttjanderättsersättningen 

större betydelse än om den ska ingå i bodelningen.  

 

5.3.4 Slutsats 

Vilken beräkningsmetod som bör tillämpas ger praxis inget bra svar på. Viss ledning kan hitt-

tas i 12 kap. 55 § JB. Därtill har Teleman anfört att 4 § 2 st. i lagen (2012:978) om uthyrning 

av egen bostad också kan ligga till grund för nyttjanderättsersättningens storlek.  

 

Jag anser att omständigheterna i det enskilda fallet bör vara avgörande för vilken metod som 

nyttjas. Om den utflyttade parten betalat boendekostnaderna kan ersättningsskyldighet före-

ligga dels för att den kvarboende inte betalat men också för att den utflyttade parten inte haft 

möjlighet att nyttja bostaden, därav begreppet nyttjanderättsersättning. I en sådan situation 

kan man säga att ersättningen består av två delar, dels de faktiska kostnaderna, dels bruksvär-

det. Om det däremot är den kvarboende som betalat boendekostnaderna borde ersättningsskyl-

dighet endast föreligga på grund av att den utflyttade parten avskärmats från nyttjandet av bo-

staden. I ett sådant fall utgörs ersättningen endast av ett belopp motsvarande bruksvärdet. 

 

Det kan dock vara så att den kvarboende betalat de faktiska boendekostnaderna och att det 

därutöver inte föreligger några förutsättningar för att nyttjanderättsersättning ska utgå. Som 

jag tidigare konstaterat krävs att den utflyttade parten är rättsligt exkluderad från nyttjandet 

för att ersättning ska komma ifråga. Hovrättsavgörandet RH 2015:52 är ett bra exempel på när 

en sådan situation uppstår. Där blev utgången att den utflyttade parten skulle betala ersättning 

till den kvarboende vilket följer av det solidariska betalningsansvar som föreligger vid samä-

gande, jfr 2 § SkbrL. Ersättningens storlek beror i en sådan situation på vilka kostnader som 

den ena parten faktiskt betalat i den andra partens ställe. 

 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att ersättning baserat på de faktiska kostnaderna är en typ 

av ersättning som till viss del bygger på allmänna fordringsrättsliga principer medan ersätt-

ning baserat på bruksvärdet i högre grad utgör ren ersättning för nyttjandet. Av praxis framgår 

det att metoderna även kombinerats, något jag anser bör vara mest rättvist eftersom man först 

då kan tala om en faktisk ersättning för själva nyttjandet. 

 

Hur ersättningen därefter ska behandlas i bodelningen är inte helt klart. I praxis har denna 

fråga sällan varit föremål för utredning varför det inte går att dra några säkra slutsatser utifrån 

domstolarnas avgöranden. I doktrinen har det däremot uttalats att nyttjanderättsersättning ska 

behandlas som avkastning i bodelningen. Oavsett om nyttjanderättsersättningen ska behandlas 

inom bodelningen eller om ersättningsskyldigheten uppstår därefter anser jag att ersättningen i 

vart fall inte ska bli föremål för delning. För att undvika detta bör ersättningen således inte be-

handlas som avkastning enligt 9 kap. 3 § ÄktB. Detta gör att nyttjanderättsersättningen får 

större betydelse än om den ska delas mellan parterna.  
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6 Sammanfattande kommentarer och slutsatser  

I det följande kapitlet sammanfattas uppsatsens innehåll och de slutsatser jag dragit under ar-

betets gång. Det görs en återkoppling till syftet och det ges också ett framåtblickande perspek-

tiv på nyttjanderättsersättningens utveckling. Därtill kommenteras några angränsande pro-

blem. Inledningsvis knyter jag an till det praktiska perspektiv som varit en del av arbetet.  

 

6.1 Det praktiska perspektivet 

Uppsatsen har till stor del behandlat den praxis som finns rörande nyttjanderättsersättningar.  

Således är uppsatsen i stora delar teoretisk. Syftet med uppsatsen har dock varit att delvis ge 

ett praktiskt perspektiv på frågan om nyttjanderättsersättning. Målet har således varit att jag 

utöver att fastställa gällande rätt även skulle klargöra hur nyttjanderättsersättningar hanterats i 

den praktiska vardagen.  

 

Genom min praktik fick jag en inblick juristens vardag och kunde också få viss insyn i hante-

ringen av nyttjanderättsersättningar. Utöver praktiken genomförde jag även intervjuer med 

verksamma jurister. Inledningsvis var det dock inte helt lätt att hitta jurister som kommit i 

kontakt med nyttjanderättsersättning och närliggande problem. Detta tyder på att frågan om 

nyttjanderättsersättning är förhållandevis begränsad. Vidare har jag, genom de intervjuer som 

gjorts, förändrat min syn på betydelsen av praxis i juristens vardagliga arbete, i vart fall inom 

det studerade området. Detta har gjort att de praktiska inslag som finns i denna uppsats endast 

är begränsade. Dock uppfyller dessa inslag sitt syfte och bidrar till en djupare förståelse för 

kopplingen mellan teori och praktik. 

 

6.1.1 Praxis betydelse i juristens vardag 

Bodelningar sker relativt ofta och det ska sägas att de flesta torde klaras upp utan domstolsför-

handling. Den slutliga bodelningen kan vara en kompromiss där parterna åtminstone till viss 

del får som de önskat. Kan inte parterna själva komma överens om bodelningen kan en bodel-

ningsförrättare förordnas. Om parterna inte heller blir nöjda med bodelningsförrättarens beslut 

kan beslutet klandras och tvisten når domstolen. I sådana fall är det sällan endast ersättnings-

frågan som är tvistig, utan även andra frågor inom ramen för bodelningen brukar vara tvistiga. 

 

När en process inleds vid domstolen har domaren till uppgift att lösa konflikten. Här spelar 

således praxis en stor roll för avgörandet av frågan. De principer som kommit till uttryck i 

praxis rörande nyttjanderättsersättning är till nytta både för domaren och parterna, men kanske 

främst för parternas ombud. Det är troligtvis även i denna del som mitt arbete kommer till 

nytta eftersom syftet har varit att klargöra rättsläget genom att studera och redogöra för den 

praxis som finns avseende nyttjanderättsersättning. Uppsatsen får därför inte samma betydelse 

för parter som visserligen försöker nå en överenskommelse, men som för den skull inte tvistar 

om saken i domstol. Eftersom det rör sig om en avtalssituation är parterna fria att själva av-

göra hur de vill fördela sina kostnader. En rådgivande jurist kan vara till hjälp men eftersom 

denne då företräder båda parterna är praxis sällan till nytta i denna del.  
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6.2 Rättsläget idag 

Det övergripande syftet har varit att redogöra för hur nyttjanderättsersättningar hanterats uti-

från den praxis som finns samt utreda vilka problem som därmed aktualiserats. Avsikten har 

varit att detta ska visa hur rättsläget ser ut idag.  

 

6.2.1 Användningen av prejudikat och underrättspraxis  

Jag har gått igenom avgöranden från högsta instans, men även från hovrätterna och tingsrät-

terna. Min åsikt är att de prejudicerande avgörandena ger en relativt klar bild av rättsläget, nå-

got som även återspeglas i en del av de studerade underrättsavgörandena. Dock visar under-

rättspraxis också på att det inte alltid är lätt att avgöra frågan om nyttjanderättsersättning samt 

att utgångarna i de olika fallen varierar. Detta bidrog till mitt val att närmare studera och ana-

lysera just underrättspraxis inom ramen för denna uppsats.  

 

I ett av de inledande avsnitten där mitt val av material och metod behandlas har jag anfört att 

underrättspraxis numera kan tillerkännas ett något högre rättskällevärde än tidigare även om 

dessa avgöranden alltjämt inte kan anses vara prejudicerande.170 Munck menar att hovrätter-

nas avgöranden bör ha stor betydelse för rättsutvecklingen, i vart fall då de ger uttryck för en 

fast praxis.171 Ett sådant synsätt skiljer sig från den allmänt vedertagna användningen av rätts-

källor. Jag kan dock tycka att det finns anledning att låta hovrättsavgöranden bidra till rättsut-

vecklingen, framförallt om de är avsedda att klargöra rättsläget, vilket jag exempelvis anser 

att RH 2015:52 till viss del gjort.  

 

Vad gäller nyttjanderättsersättning mellan makar respektive sambor har dock underrättspraxis 

spretat och de enhetliga bedömningarna saknas. Till exempel råder det oklarheter rörande 

tolkningen av prejudikaten bland underrätterna. Vidare har underrätterna avhandlat ytterligare 

omständigheter som kan tänkas ligga till grund för nyttjanderättsersättning. I jämförelse med 

Muncks synsätt kan dessa avgöranden inte anses ge uttryck för en fast praxis. Självklart har 

det funnits ett värde i att studera även dessa källor, men slutsatsen kan endast bli att rättsläget, 

utifrån underrätternas avgöranden, är oklart. 

 

6.2.2 Förutsättningarna för nyttjanderättsersättning 

Trots underrätternas oenighet kring rättsläget anser jag att man utifrån de prejudicerande av-

görandena ändå kan utläsa vilka principer som gäller för nyttjanderättsersättning. I alla dessa 

avgöranden har det funnits ett kvarsittningsbeslut, vilket jag menar talar för att ett sådant be-

slut är ett krav för att nyttjanderättsersättning ska bli aktuellt. Underrätterna har också resone-

rat kring andra omständigheter som skulle kunna motsvara ett kvarsittningsbeslut. Dock för-

tydligar RH 2015:52 att sådana omständigheter sällan föreligger. Endast om den utflyttade 

parten kan visa att denne varit förhindrad att nyttja bostaden genom den andra partens tvång 

torde detta motsvara ett kvarsittningsbeslut. Vad som däremot fortfarande är oklart är vilken 

betydelse ett förordnande av god man respektive bodelningsförrättare har. 

 

                                                 
170 Se avsnitt 1.3.1. 
171 Se Munck, s. 205. 
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Tidigare har det också krävts att kvarboendet bestått under ovanligt lång tid, vilket i detta 

sammanhang varit ett år eller mer från det att bodelningen borde ha kommit till stånd. Trots 

viss oenighet både bland underrätterna och i doktrinen menar jag att detta krav inte längre är 

gällande. Detta följer också av HD:s uttalande i NJA 2006 s. 206. Numera kan ersättning såle-

des utgå redan från separationen. 

 

6.2.3 Nyttjanderättsersättningens storlek 

Utifrån vad som framkommit om värdet på nyttjanderättsersättningen finns ingen enhetlig me-

tod som förespråkas för beräkningen av ersättningens storlek. Viss ledning kan dock hittas i 

redan gällande lagar för beräkning av tvistiga hyresbelopp. Mycket talar för att valet av beräk-

ningsmetod beror av omständigheterna i det enskilda fallet eftersom kostnadsfördelningen 

mellan parterna kan se olika ut. Ersättningens storlek kan således bli beroende av vad parterna 

yrkat. Enligt min mening bör en kombination av de redovisade beräkningsmetoderna resultera 

i den mest rättvisa bedömningen. En annan sak är dock att nyttjanderättsersättningen utöver 

detta kan påverkas av om parterna är samägare då ersättningen även ska bestämmas utifrån 

deras andelar i bostaden. 

 

6.2.4 Hanteringen i bodelningen 

Hur nyttjanderättsersättningen därefter ska behandlas i bodelningen ger inte praxis något bra 

svar på. Det är snarare oklart om ersättningen ens ska ingå i bodelningen. Motsatt ståndpunkt 

har dock intagits i doktrinen där det hävdats att ersättningen ska ingå och delas lika. För min 

del anser jag däremot att ersättningen inte ska bli föremål för likadelning eftersom syftet med 

nyttjanderättsersättningen i sådant fall går förlorat. Den ekonomiska kompensation som ersätt-

ningen är avsedd att utgöra förringas om värdet ska delas i samband med bodelningen. 

 

6.3 Nyttjanderättsersättningens framtida utveckling 

Syftet att utreda rättsläget har vidare resulterat i frågan om något behövs förändras eller för-

tydligas avseende hanteringen av nyttjanderättsersättning. Således har även frågan om det 

krävs lagstiftning eller andra åtgärder varit en del av detta arbete. 

 

Trots att det utifrån de prejudicerande avgörandena går att utläsa vilka principer som gäller 

för när nyttjanderättsersättning kan aktualiseras har det i senare underrättspraxis uppkommit 

ytterligare frågor som inte behandlats i högsta instans. Här avses exempelvis betydelsen av att 

god man eller bodelningsförrättare förordnats. Det råder dessutom oenighet i underrätterna 

avseende hur uttalandet obiter dictum i NJA 2006 s. 206 ska tolkas. Oenighet förekommer 

även i doktrinen vilket bidrar till att rättsläget är otydligt. Därtill ger inte praxis något bra svar 

på vilken beräkningsmetod som ska användas för att bestämma nyttjanderättsersättningens 

storlek. Jag menar att det vore önskvärt att rättsläget tydliggörs för att i framtiden öka antalet 

enhetliga bedömningar. Hur rättsläget ska förtydligas är inte helt lätt att avgöra men det skulle 

exempelvis kunna ske genom lagstiftning eller ett nytt prejudikat. 
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6.3.1 Lagstiftning 

Det faktum att frågan om nyttjanderättsersättning behandlades redan 1968 visar på att det inte 

rör sig om något nytt fenomen. Frågan är dock om det är så pass vanligt förekommande att det 

framstår som naturligt att ta steget till att lagstifta om nyttjanderättsersättning?  

 

Först och främst ska det upprepas att nyttjanderättsersättning mellan makar och sambor i sam-

band med bodelningen inte är reglerat i lag. Däremot finns det föreskrivet i 22 § jämte 31 § 

SamboL att ersättningsskyldighet kan uppstå då den som inte äger bostaden tillåts bo kvar i 

denna när ett mål om övertagande av bostad pågår. Detta gäller som sagt endast då bostaden 

inte ska ingå i bodelningen, vilket skiljer sig från de situationer som detta arbete fokuserar på. 

HD har i NJA 2006 s. 206 dragit vissa paralleller till nu nämnda bestämmelser vilket ger stöd 

för att nyttjanderättsersättning även i samband med bodelning kan regleras, detta eftersom det 

härmed redan finns viss förankring i rättssystemet.172  

 

I NJA 1968 s. 197 har domstolen dock uttryckt att lagstiftning om nyttjanderättsersättning inte 

varit nödvändigt då bodelningen sällan drar ut på tiden och att kvarsittningsförordnandet end-

ast är tillfälligt. Visserligen torde dessa omständigheter fortfarande vara gällande, men i NJA 

2006 s. 206 har större vikt fästs vid de ekonomiska konsekvenser som en separation kan med-

föra vilket också lett till en annan bedömning. Att införa en lagbestämmelse om nyttjande-

rättsersättning och dess beräkning, samt klargöra vad som ska vägas in i bedömningen, är där-

för ett alternativ som bör övervägas. Även om samboförhållanden och äktenskap inte alltid 

kan likställas har dock nyttjanderättsersättning i samband med en separation aktualiserats i 

båda fallen. Således borde en eventuell bestämmelse om nyttjanderättsersättning finnas i både 

äktenskapsbalken och sambolagen. 

 

Vad som talar emot lagstiftning är att sambor inte ens är skyldiga att genomföra en bodelning 

samt att både makar och sambor kan överenskomma om annat än vad lagtexten uttrycker. 

Detta gör att en bestämmelse om nyttjanderättsersättning kan förlora sin betydelse genom att 

avtalas bort. Däremot är en lagbestämmelse vägledande vilket kan underlätta för parterna att 

komma överens. De kan därigenom både undvika kostnader som kan uppstå för juridisk råd-

givning, samt undvika en tvist om ersättningen i domstol. 

 

Det är dock främst i de situationer där parterna inte kommer överens som problemen uppstår, 

och då är det värdefullt med en tydlig bestämmelse som ger vägledning. Detta gör att arbetet 

underlättas dels för de verksamma jurister som hjälper till med bodelningar, dels för domsto-

larna när tvisten är ett faktum. Lagstiftning innebär också att förutsebarheten för parterna för-

bättras. Att lagstifta om nyttjanderättsersättning medför därtill att domstolarna i större ut-

sträckning torde göra liknande bedömningar vilket därmed ökar enhetligheten. 

 

Men det finns ytterligare en faktor som talar emot att lagstifta om nyttjanderättsersättning. Ef-

tersom varje enskilt fall ser annorlunda ut kan detta göra att tillämpningen av en specifik lag-

                                                 
172 Jfr Strömholm, s. 457 ff. 
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bestämmelse inte får avsedd effekt eller blir oskälig till följd av omständigheterna i det en-

skilda fallet. Exempelvis borde parternas ekonomiska förhållanden ha betydelse för vilket be-

lopp som kan anses vara skäligt att utge i form av nyttjanderättsersättning. Om däremot en 

mer generell lagbestämmelse införs riskerar rättsläget i stället att förbli otydligt.  

 

6.3.2 Nytt prejudikat 

Ett alternativ till lagstiftning är att HD återigen tar upp en fråga om nyttjanderättsersättning 

till prövning. Avgöranden från högsta instans är vägledande varför ett nytt avgörande ska be-

aktas även av lägre instanser, men också av domstolar och andra jurister.173 I regel kan preju-

dikat endast ersättas med ett nytt avgörande om HD dömer i plenum, detta följer av 3 kap. 6 § 

RB. Det krävs således att alla domstolens ledamöter är med och beslutar i den aktuella frågan. 

Plenum krävs dock inte om ett uttalande som gjorts obiter dictum ska frångås.174 Således 

skulle HD kunna döma i vanlig ordning om man som jag anser att det faktiskt rör sig om ett 

obiter dictum.175 

 

Oavsett detta bör man beakta att frågan om nyttjanderättsersättning kanske inte ens tar sig till 

HD inom den närmaste framtiden. Detta kan bero på att nyttjanderättsersättning inte är så van-

ligt eller på parternas ekonomiska resurser och vilja. Men det kan också tänkas att det ekono-

miskt sett inte är värt att ta en sådan fråga till högsta instans då det tvistiga ersättningsbelop-

pet inte alltid är så stort. Och även om frågan om nyttjanderättsersättning blir aktuell är dom-

stolen bunden av vad som yrkats vilket gör att domstolen inte kan ta ställning till annat än vad 

det aktuella målet omfattar.176 Liksom vid införande av en eventuell lagbestämmelse är det 

således också i detta sammanhang ett hinder att omständigheterna i det enskilda fallet får be-

tydelse för om ett avgörande blir relevant och vägledande även i andra situationer. Eftersom 

jag anser att det är flera olika förutsättningar för nyttjanderättsersättning som behöver förtyd-

ligas skulle det betyda att en förändring av rättsläget riskerar att ske stegvis. Skulle det däre-

mot bara behövas ett mindre förtydligande kan ett nytt prejudikat vara en bra lösning. Men i 

detta fall kommer rättsbildning genom HD:s prejudikatbildande verksamhet sannolikt att dra 

ut på tiden.177 

 

6.4 Angränsande frågeställningar 

Under arbetets gång har mina tankar förändrats och utvecklats i takt med skrivandet. Vidare 

har jag stött på olika frågor som varit intressanta i sammanhanget men inte alltid varit rele-

vanta för uppsatsen. Detta har gjort att vissa sidospår lämnats utanför. Exempelvis har det 

praktiska perspektivet endast omfattat en mindre del av arbetet, vilket jag beskrivit i början av 

detta kapitel. Övriga avgränsningar nämndes redan i det första kapitlet. I det följande berörs 

två andra frågor som inte heller legat i fokus men som ändå är intressanta att kommentera.  

                                                 
173 Se Bernitz m.fl., s. 133 f. Jfr även Strömholm, s. 375 f. och 385. 
174 Se Gregow, s. 40. 
175 Jfr dock Lind. 
176 Jfr NJA 2012 s. 535 på s. 554 och Lindskogs där gjorda tillägg under punkten sju. 
177 Jfr Bernitz m.fl., s. 138. 
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6.4.1 Ersättning i motsatt riktning 

Inledningsvis var avsikten att ersättning i motsatt riktning skulle omfattas av en vidare analys 

än vad som nu gjorts. Det visade sig dock att den ersättningsskyldighet som kan uppstå för 

den utflyttade parten är begränsad. Detta torde vara en logisk följd av att det ofta varit ägaren 

som fått flytta eller att bostaden varit gemensamt ägd, något som framgått av den praxis jag 

tagit del av. Skulle det i stället vara den ägande parten som bor kvar finns det ingen anledning 

för denne att kräva ersättning av den som flyttat ut eftersom den kvarboende i ett sådant fall 

nyttjar sin egen bostad. Vid samägande har det däremot uppstått ersättningsskyldighet i båda 

riktningarna, vilket berott på hur kostnadsfördelningen mellan parterna sett ut. När ersättning 

utgått i motsatt riktning har den grundats på det regresskrav som uppstått till följd av det soli-

dariska betalningsansvar som då föreligger. Sådana situationer behandlas i lag vilket gör att 

det sällan blir något större problem att lösa en sådan tvist. Praxis visar också att det sällan va-

rit fråga om annan ersättning än nyttjanderättsersättning. Detta är anledningen till att just nytt-

janderättsersättningen fått mest utrymme i uppsatsen. 

 

6.4.2 Bostaden 

I det första kapitlet anförde jag att bostaden, inom ramen för detta arbete, utgörs av en bo-

stadsrätt eller en villafastighet. Ingen närmare utredning har gjorts av huruvida ersättning för 

nyttjande även kan bli aktuellt för de fall då bostaden är en hyresrätt. Anledningen är helt en-

kelt att det saknas praxis på området. Det förefaller dock rimligt att om kvarsittningsrätt före-

ligger bör den kvarboende parten betala hyreskostnaderna, vilka torde vara desamma som de 

faktiska kostnaderna. Huruvida någon ersättning för själva nyttjandet härtill ska utgå är dock 

oklart. Här ska beaktas att en hyresrätt i regel inte ges något värde vid en bodelning.178 Detta 

beror på att det inte finns något bundet kapital i en hyresrätt, vilket det däremot gör då man 

innehar en bostadsrätt eller en villafastighet. Någon djupare analys har inte varit relevant i 

detta arbete, men självklart kan det vara intressant att närmare utreda denna fråga i framtiden. 

 

6.5 Slutsats 

Mitt syfte har varit att utreda och klargöra rättsläget avseende nyttjanderättsersättning mellan 

makar respektive sambor. Min slutsats är att uttalandena i NJA 2006 s. 206 och RH 2015:52 

speglar rättsläget idag och kan ligga till grund för framtida avgöranden.  

 

Trots detta menar jag att ett förtydligande behövs eftersom tolkningen av NJA 2006 s. 206 har 

varierat hos underrätterna och olika åsikter om dess betydelse även förekommer i doktrinen. 

Därtill finns det även vissa frågor som fortfarande är outredda. Om mitt förslag att lagstifta 

om nyttjanderättsersättning genomförs skulle det bidra till enhetligare bedömningar och bättre 

förutsebarhet. Vidare skulle en lagbestämmelse också vara vägledande i de fall då parterna 

själva avtalar om saken. Ett nytt prejudikat är en annan lösning som föreslås, något som dock 

är svårare att påverka vad gäller utformning och omfattning.  

 

                                                 
178 Se Teleman, Bodelning, s. 130 och 271. 
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Huruvida hanteringen av ersättningens storlek, och därmed valet av beräkningsmetod, ska för-

tydligas är ytterligare en fråga att ta ställning till. Denna fråga har inte varit föremål för pröv-

ning i högsta instans varför rättsläget i denna del är än mer otydligt. Enligt min mening står 

det i vart fall klart att ersättning bör betalas för de faktiska boendekostnaderna. Därtill kan 

även ersättning för själva nyttjandet tillkomma, något som dock är beroende av omständighet-

erna i det enskilda fallet. En lösning är att söka ledning i de lagbestämmelser som finns inom 

närliggande rättsområden, vilket emellertid inte medför att rättsläget avseende nyttjanderätts-

ersättningar blir tydligare. Detta talar för att ny lagstiftning är en bättre lösning. Om en lagbe-

stämmelse införs är det dock viktigt att denna inte är för specifik utan går att anpassa efter 

parternas ekonomiska situation. 

 

Vad gäller redovisningsskyldigheten som uppstår i samband med bodelning menar jag att ett 

klargörande borde ske även här. Eftersom frågan om nyttjanderättsersättning vanligtvis är en 

av flera frågor inom bodelningen bör det förtydligas att själva nyttjanderättsersättningen inte 

ska bli föremål för delning. Att dela på ersättningsbeloppet förtar hela syftet med nyttjande-

rättsersättningen vars ändamål är att utjämna de ekonomiska konsekvenserna vid en separat-

ion. I stället borde ersättningen till fullo tillfalla den part som förhindrats att nyttja bostaden. 

 

Till sist vill jag tillägga att frågan om nyttjanderättsersättning allra bäst torde lösas av parterna 

gemensamt. Parterna har stora möjligheter att själva komma överens om en lösning, framför-

allt om överenskommelsen görs innan en eventuell konflikt uppstår. Jag anser således att den 

bästa lösningen för att hantera frågan om nyttjanderättsersättning är genom ett avtal som till-

kommit under fredliga former. 
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