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1 Inledning 

1.1 Inledande kommentar 

Familjerätt är något som berör alla på ett eller annat sätt. Mig har det intresserat lite extra 

vilket har gjort att denna uppsats kommit till stånd. Bakgrunden till ämnesvalet är att jag 

under studietiden hade en mycket inspirerande lärare i familjerätt samt att frågor om rättsläget 

mellan sambor har varit vanligt förekommande under mina studier. Att jag har ett personligt 

intresse av att ta reda på mer om ämnet tror jag är en förutsättning för att göra en bra uppsats. 

Visserligen finns det säkert många jurister i vårt avlånga land som har kännedom om sambors 

egendomsförhållanden men med tanke på den ökande massa av par som sammanbor utan att 

vara gifta så behövs det säkert ytterligare en jurist med fördjupade kunskaper i ämnet.  

 

Historiskt sett så har samboende varit ett kortare försteg inför giftermål medan det idag 

tenderar att utökas till väldigt långa perioder av samboende. Det är inte längre endast unga par 

som sambor och som väntar med att gifta sig utan även medelålders och äldre. Kanske har 

personen varit gift tidigare, skiljt sig eller blivit änkling, och inte önskar ytterligare ett 

äktenskap. Åsikten ”jag är för gammal för att gifta mig” kan säkert också kännas igen av 

många. Hur som helst så har samboende utan giftermål blivit väldigt vanligt och människor 

kan leva så i mycket långa perioder av sina liv. I början av år 2003 fanns det ca 1.3 miljoner 

sambor i Sverige, vilket innebär att en tredjedel av alla par som bor tillsammans är sambor.
1
 

Väldigt mycket har hänt under de senaste 40 åren och rent lagstiftningsmässigt har vi gått från 

en rätt att efter behovsprövning ta över den gemensamma bostaden i lag om ogifta 

samboendes gemensamma hem till en sambolag som har stadganden om bodelning gällande 

både det gemensamma hemmet och bohaget.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra rättsläget vad gäller äganderätten avseende två 

samboende personers egendom. Läsaren kommer att ges en översiktlig historik till dagens 

sambolag samt en redogörelse för hur rättsläget ser ut idag. Förutom sambolagens regler 

kommer jag även att behandla öppen och dold samäganderätt samt vad sambor inbördes kan 

avtala om och vilka begränsningar det finns i sambors avtalsfrihet. 

 

1.3 Frågeställning 

Vad är samboegendom och var går gränsen för den typen av egendom i förhållande till övrig 

egendom? 

Dold samäganderätt, i vilka lägen gäller detta sambor? 

Vad kan sambor inbördes avtala om respektive inte avtala om? 

 

                                                   
1
 Wickström, Komujärvi, Familjerätten, 2005, s. 52. 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer i första hand att behandla sambors inbördes rätt gentemot varandra, 

rättsverkningar gentemot tredje man kommer därför till största delen att uteslutas. 

Äganderättsanspråk efter den ene sambons död kommer ej heller att behandlas. Uppsatsen 

behandlar svensk lagstiftning och utelämnar, med något mindre undantag, utländsk 

lagstiftning. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att finna svar på mina frågor har jag använt traditionell juridisk metod. Detta innebär att 

rättsläget har analyserats med hjälp av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen 

är indelad i fem kapitel. I detta första kapitel återfinns inledning, syfte, frågeställning, 

avgränsning samt tillvägagångssätt. Det andra kapitlet belyser själva samboförhållandet och 

dess egendomsordning. Kapitlet inleds med en kortare historik och behandlar därefter dagens 

rättsläge. Kapitel tre behandlar samäganderätt samt rättsinstitutet dold samäganderätt och hur 

det har vuxit fram genom praxis. I kapitel fyra tar jag upp vilka regler som gäller kring 

sambors avtal samt olika uppfattningar om rättsläget. Exemplifierande rättsfall återfinns 

löpande i kapitel två till fyra och kapitlen avslutas med egna sammanfattande kommentarer. I 

det avslutande kapitel fem återfinns en sammanfattande analys med slutsatser.  

 

 



 3 

 

2 Sambolagens regleringar gällande egendom 

2.1 Sambolagens framväxt och uppkomst 

Under medeltiden hade samhällsutvecklingen, kristendomens införande och inflytande från 

utländsk rätt stor betydelse för familjerätten. Ätte- och släktgemenskapen hade stor betydelse 

och den enskildes vilja hade en underordnad ställning. Den enskildes släkt och ätt utgjorde 

dennes rättsskydd och den som hade blivit utstött ur släkten var i princip rättslös. I den lilla 

familjen med man, hustru och barn, hade mannen en oinskränkt makt och var den som 

företrädde hela familjen. Kvinnor och barn var alltså omyndiga. Kvinnan levde som omyndig 

hela sitt liv om inte maken dog. Vid dödsfall blev nämligen kvinnan myndig och fick således 

bestämma över sitt liv och egendom. Kvinnor som inte var gifta stod under sin faders 

myndighet.
2
 

 

 I 1734 års lag fanns vissa regleringar för man och kvinna som ännu ej var gifta. Reglerna 

förutsatte visserligen inte samboende utan innebar att trolovade som hade sexuellt umgänge 

kunde omfattas av vissa äktenskapsrättsliga regleringar.
3
 År 1874 var första gången som en 

kvinna (gift) fick råda över viss del av sin egendom. Det stadgades då att det som hustru 

förvärvade genom eget arbete eller genom gåva eller testamente med villkor om enskild 

egendom, skulle kvinnan själv få råda över.
4
 År 1920 infördes en ny giftermålsbalk och i den 

föreskrevs att mannen inte längre hade målsmansrätt över hustrun. Hustrun kunde först då 

juridiskt jämställas med sin make.
5
  

 

Efter andra världskriget kom en del gamla värderingar att ifrågasättas men inga större 

förändringar skedde förrän år 1972 då familjelagsakkunniga kom med ett relativt radikalt 

betänkande. Betänkandet gav uttryck för de förändringar i beteende och värderingar som 

inträffat efter kriget. Kyrkans makt hade dessutom minskat. De sakkunniga ansåg att det 

skulle stå varje enskild fritt att välja hur denne ville leva sitt familjeliv.
6
 Lagstiftningen skulle 

vara neutral i förhållande till vilken samlevnadsform den enskilde önskade. Lagstiftningen 

skulle fortfarande låta äktenskapet ha en central betydelse men den fick inte innehålla några 

bestämmelser som försvårade familjelivet för dem som skaffade barn utan att vara gifta.
7
  

 

I tiden låg att den enskilde skulle fritt få bestämma hur familjelivet skulle gestalta sig. Detta 

innebar att även regleringar gällande sambor kom till stånd. Den nya lagen namngavs lagen 

(1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Lagen stadgade att en sambo skulle 

ha rätt att efter behovsprövning ta över sambornas gemensamma hyresrätt eller bostadsrätt vid 

                                                   
2
 Inger, Svensk rättshistoria, fjärde uppl. 1997, s. 21. 

3
 Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, s. 587. 

4
 Almquist, Svensk rättshistoria, 1958, s. 169. 

5
 Inger, Svensk rättshistoria, fjärde uppl. 1997, s. 199. 

6
 A.a. s. 261. 

7
 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 246. 
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en eventuell separation. Övertagandet skulle ske mot lösen. Möjligheten till övertagande av 

bostad gällde särskilt om det fanns barn med i bilden. Sambor som ville reglera andra 

inbördes förhållanden var hänvisade till allmänna avtalsrättsliga lösningar.
8
  

 

Nästa lagstiftningsmässiga steg togs år 1987 genom lagen (1987:232) om sambors 

gemensamma hem. Detta var den första egentliga sambolagen. Sambors 

egendomsförhållanden reglerades då genom en rätt till värdemässig delning av bostad och 

bohag, om dessa var införskaffade för det gemensamma begagnandet. Reglerna i 1973 års lag 

och 1987 års lag har numera överförts till sambolagen (2003:376). I sambolagen har 

stadgandena främst förtydligats. En större förändring är dock att sambolagen inte gör skillnad 

på heterosexuella och homosexuella förhållanden utan de anses båda kunna rymmas i 

begreppet sambo. Sambolagen har även lagfäst en definition på ordet sambo som skall ha 

genomslagskraft i alla lagar som reglerar förehavanden mellan personer som lever under 

äktenskapsliknande förhållanden.
9
 Huvudsyftet med sambolagstiftningen är att  

”bereda en svagare part ett minimiskydd vid samboförhållandets upplösning”. När två 

personer lever tillsammans och bygger upp hem och hushåll blir deras ekonomi sammanflätad 

och lagstiftning på området behövlig.
10

 

 

2.2 Kortfattad internationell utblick 

Sambolagen har inte fått någon större internationell genomslagskraft och inte ens i de 

nordiska länderna finns det någon motsvarighet. Våra grannländers motvilja till sambolag 

grundar sig vanligtvis i att de anser att sambor har möjlighet att få sina förehavanden 

reglerade genom att de kan gifta sig och vill de inte det så ska allmänna förmögenhetsrättsliga 

principer tillämpas på deras inbördes förhållanden. Danmark har dock stadganden om 

sambors rätt att skriva testamente med innehåll liknande det som uppkommer för gifta 

personer vid dödsfall. Även i Norge är det på förslag att arvsrätten på något sätt skall regleras. 

Närmast vår svenska sambolag ligger ett lagförslag i England och Wales.
11

 

 

2.3 Samboegendom 

Enligt 1 § sambolagen (2003:376) definieras sambor som ”två personer som stadigvarande 

bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Såsom tidigare har nämnts 

gäller lagen således både heterosexuella som homosexuella parförhållanden. Sambolagen ger 

en sambo rätt till hälften av det ekonomiska värde som bostad och bohag anskaffat för 

gemensamt begagnade har. Äganderätten regleras inte i sambolagen utan endast egendomens 

                                                   
8
 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 243. 

9
 A.a. s. 243. 

10
 Prop. 2002/03:80, s. 25. 

11
 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 244 f. 
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värde.
12

 Syftet med sambolagen är att ge ett minimiskydd för en ekonomiskt svagare part vid 

en separation.
13

  

 

Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag. För att bostad eller 

bohag skall anses vara samboegendom skall den gemensamma bostaden och det gemensamma 

bohaget ha införskaffats för gemensamt begagnande. Om en sambo ägde en fastighet eller ett 

föremål innan denne blev sambo anses inte kriteriet ”införskaffat för gemensamt begagnade” 

vara uppfyllt (se NJA 1997 s. 227 och NJA 2004 s. 542 nedan). Om egendom har förvärvats 

under ett pågående samboförhållande presumeras det att den har förvärvats för gemensam 

användning. Presumtionen gäller särskilt om köp ligger till grund för förvärvet.
14

  

 

Fastighet eller föremål som har införskaffats av ena sambon innan samboförhållandet inleddes 

kan inte bli samboegendom även om den/det med tiden kommer att användas gemensamt. 

Vissa undantag kan dock göras om egendomen införskaffats i nära anslutning till det att 

samborna flyttade ihop.
15

 Egendomen som anses vara samboegendom kan bli föremål för 

likadelning vid en eventuell separation. Eftersom sambolagen inte reglerar själva äganderätten 

är det endast egendomens värde som blir föremål för delning. Värdemässig likadelning blir 

det oavsett vem av samborna som är egentlig ägare till egendomen. Tanken med detta är att 

båda samborna skall värdemässigt, på lika villkor, ha möjlighet att få del av ”det gemensamt 

uppbyggda hemmet”. Påpekas bör dock att för att en bodelning skall bli aktuell krävs att 

någon av samborna har uttryckt önskan om det och under förutsättning att de inte har avtalat 

bort möjligheten till bodelning (mer om avtal i kapitel fyra).
16

  

 

NJA 1997 s. 227  

Anders var sedan år 1983 lagfaren ägare till fastigheten Åkersäter 1:7. År 1986 överlät han 

hälften av fastigheten till sin sambo Birgit genom gåva. Paret separerade år 1995 och Anders 

tillskiftades hela fastigheten genom bodelning. Anders använde sedan bodelningshandlingen 

för att söka lagfart på hela fastigheten. Inskrivningsmyndigheten menade att 

bodelningshandlingen inte kunde användas eftersom fastigheten inte kunde vara föremål för 

bodelning då Anders ensamt ägt fastigheten innan samboförhållandet inleddes. Fastigheten 

hade således inte införskaffats för gemensamt begagnande. Högsta domstolen (HD) 

konstaterade i likhet med inskrivningsmyndigheten att fastigheten inte kunde anses vara 

samboegendom eftersom den inte förvärvats för att användas såsom sambornas gemensamma 

bostad. Bodelningshandlingen kunde dock användas som fångeshandling enligt 

förmögenhetsrättsliga regler då den uppfyllde kraven för förvärv av fast egendom i 

jordabalken och målet återförvisades därför till inskrivningsmyndigheten för ny 

handläggning. 

                                                   
12

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 252. 
13

 Prop. 2002/03:80, s. 34. 
14

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, sjätte uppl. 2006, s. 230 ff. 
15

 Prop. 1986/87:1, s. 257. 
16

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 259 f. 
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NJA 2004 s. 542 

Mannen B var innan samboförhållandet med kvinnan I ägare till fastigheten Mjälle 2:113. På 

fastigheten fanns ett mindre fritidshus. Under år 1997 gjordes en tillbyggnad på fritidshuset 

som var avsedd att användas som sambornas gemensamma åretruntboende. År 2001 upphörde 

samboförhållandet och I yrkade att bostadsbyggnaden skulle anses såsom samboegendom. 

HD konstaterade att samboförhållandet hade upphört innan nya sambolagen trätt ikraft men 

att de gamla och de nya reglerna hade samma innebörd så det hade ingen betydelse. Vidare 

konstaterades att tillbyggnaden täcktes av begreppet fast egendom i jordabalken och kunde 

därmed inte behandlas fristående från övrig del av fastigheten. Fastigheten skulle således 

behandlas som en helhet och eftersom B från början hade införskaffat denna för eget bruk 

kunde den inte anses vara samboegendom och kunde då inte heller bli föremål för bodelning. 

 

2.3.1 Gemensam bostad 

Villor, bostadsrättslägenheter och hyreslägenheter är exempel på vad som kan avses med 

gemensam bostad.
17

 Sambors gemensamma bostad skall vara inrymd i en byggnad, således 

kan inte husbåt, husvagn, tält eller liknade utgöra sambors permanentbostad. Så länge 

bostaden är inrymd i en byggnad så spelar det ingen roll i vilken form bostaden innehas 

(äganderätt, nyttjanderätt). Om samborna, eller någon av dem, innehar både byggnaden och 

den mark som den står på anses byggnaden utgöra tillbehör till fastigheten. Avgörande för om 

en bostad skall vara samboegendom är enligt 5 § sambolagen att bostaden är avsedd som 

sambornas gemensamma hem och att den innehas huvudsakligen för detta ändamål. Det är 

således två kriterier som skall uppfyllas, gemensamt hem och att det huvudsakliga ändamålet 

är gemensamt hem. Om en byggnad som är sambornas gemensamma hem används även till 

annan verksamhet, exempelvis fotostudio, är det således byggnadens huvudsakliga ändamål 

som är avgörande. Samma avvägning får göras då samborna exempelvis har köpt en stor 

fastighet på landet där de arrenderar ut jordbruksmark eller liknande. Det vill säga; är det 

huvudsakliga syftet med köpet att fastigheten skall användas som bostad eller är det att driva 

någon form av näringsverksamhet.
18

  

 

RH 1986:58  

Parterna köpte 1979 en fastighet. På fastigheten fanns ett bostadshus på fem rum och kök, en 

ladugård samt en del mark. Vid tiden för fastighetsköpet hade både mannen och kvinnan 

anställningar. Mannen drev på sin fritid en mindre häströrelse på gården som med tiden hade 

ökat i omfattning. Hovrätten ansåg att vid tiden för fastighetsköpet hade det huvudsakliga 

syftet varit att tjäna som parets bostad. Det som hade talat för den slutsatsen var att både 

mannen och kvinnan hade förvärvsarbetat samt att häströrelsen hade haft för liten omfattning 

för att denna skulle kunna utgöra det huvudsakliga syftet med köpet. 

 

                                                   
17

 Lundén, Molin, Samboboken, femte uppl. 2005, s. 48. 
18

 Prop. 1986/87:1, s. 132 f. 
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2.3.2 Gemensamt bohag 

Men sambors gemensamma bohag avses enligt 7 § sambolagen ”möbler, hushållsmaskiner 

och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet”, Till gemensamt bohag 

räknas dock inte egendom som används uteslutande för ena sambons bruk samt egendom som 

används huvudsakligen för fritidsändamål. Detta skulle kunna vara exempelvis 

idrottsutrustning, samlarföremål och hobbyredskap.
19

 Med ”annat inre lösöre” menas bl.a. 

linne, textilier, konst och prydnadsföremål, elektronisk utrustning såsom TV och radio, 

köksutrustning och böcker. Uppräkningen är inte fullständig utan sambors gemensamma 

bohag är enkelt uttryckt sådant som normalt förekommer i ett hem.
20

 

 

2.3.3 Undantag samboegendom 

Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, exempelvis sommarstuga eller 

fritidsbåt, utgör inte samboegendom. Bostad och bohag som används huvudsakligen för 

fritidsändamål är enligt lag undantagna från reglerna om samboegendom.
21

 Egendom som 

någon av samborna har fått genom arv, gåva eller testamente med villkor om att egendomen 

skall vara dennes enskilda utgör inte heller samboegendom. Detta gäller även substitut för den 

enskilda egendomen. Egendom som sambo erhållit utan något villkor om enskild egendom så 

ingår dock inte per automatik i samboegendomen utan en prövning huruvida egendomen 

anses ha förvärvats för gemensam användning måste göras. När det exempelvis gäller arv 

anses egendomen normalt inte vara införskaffad för gemensam användning men om 

arvtagaren själv har varit med och exempelvis valt ut något som skulle passa i dennes bostad 

kan det utgöra samboegendom.
22

  

 

2.3.4 Substitut 

Bostad, exempelvis bostadsrätt, som en person ägde innan denne blev sambo kan inte, som 

ovan beskrivits, utgöra samboegendom. Om personen efter att ha blivit sambo säljer 

bostadsrätten och istället köper en villa för pengarna blir dock den nya villan samboegendom 

eftersom den uppfyller kriterierna för samboegendom; införskaffad för gemensam användning 

samt är sambornas gemensamma hem. Samma sak gäller om en sambo säljer egendom som 

denne införskaffat för eget bruk före eller under samboförhållandet, dvs. substitutet för denna 

egendom blir då samboegendom om substitutet införskaffats för gemensam användning. Om 

någon typ av samboegendom säljs och för pengarna införskaffas bostad eller bohag som inte 

är för det gemensamma användandet blir inte den nya egendomen samboegendom eftersom 

kriterierna för samboegendom då faller. Bostad eller bohag som är införskaffat för det 

gemensamma användandet men sedan med tiden endast kommer att användas av den ene 

sambon kan troligtvis inte anses ha frångått karaktären av samboegendom. Skulle 

ovanstående vara ett problem för någon av samborna kan de alltid avtala om att sambolagens 

                                                   
19

 6 §, 7 § sambolagen. 
20

 Prop. 1986/87:1, s. 133. Jmf. s. 256. 
21

 7 § sambolagen. 
22

 Prop. 2002/03:80, s. 47. 
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regler om bodelning inte skall gälla dem, alternativt undanta viss egendom (mer om avtal i 

kapitel fyra). 
23

  

 

2.3.5 Inskrivning i fastighetsregistret 

I förhållanden där endast en av samborna är lagfaren ägare till en fastighet som utgör 

sambornas gemensamma hem finns i sambolagen en möjlighet att anmäla till 

inskrivningsmyndigheten att fastigheten är gemensam bostad för dem båda. Detsamma gäller 

tomträtt där endast en sambo är innehavare. Anmälan kan i sig inte göra en fastighet till 

samboegendom utan är avsedd för att dels visa tredjeman att samtycke av sambo krävs vid 

förvärvande av fastigheten samt dels tjäna som bevis om sambornas avsikt med bostaden vid 

en eventuell framtida tvist.
24

 I förarbetena anges att anmälan kan, i förhållandet mellan 

samborna, tjäna som bevis för att bostaden är gemensam samt för att paret är sambor.
25

 

 

2.3.6 Bodelning 

Att bostad eller bohag är samboegendom innebär att värdet av egendomen kan bli föremål för 

likadelning vid en eventuell separation. Värdemässig likadelning blir det oavsett vem av 

samborna som är ägare till egendomen.
26

 Bodelning är inte ett måste utan sker först om någon 

av samborna begär det och samborna tidigare inte har avtalat bort bodelningsmöjligheten.
27

 

 

Gemensam bostad som är en hyresrätt eller en bostadsrätt kan, även om den inte är 

samboegendom, bli föremål för behovsprövning vid en separation. Regleringen gällande detta 

har sett likadan ut sedan dess tillkomst år 1973 och innebär att den sambo som bäst behöver 

bostaden har rätt att, mot lösen, överta den. Möjligheten gäller i första hand om det finns barn 

i förhållandet.
28

  

 

Den sambo som är ägare till viss egendom har vid bodelning rätt att i första hand få den 

egendomen på sin lott, detta kallas företrädesrätt. Av företrädesrätt följer anvisningsrätt, dvs. 

ägarsambon har rätt att anvisa annan egendom till värdet av hälften av det han äger och har 

företrädesrätt till. Han har även möjlighet att utge värdet i pengar om han så önskar.
29

  

 

Om samborna inte vill att den gemensamma bostaden, eller bohaget, skall kunna bli föremål 

för bodelning finns det möjlighet att avtala om att sambolagens regler om bodelning inte skall 

gälla samborna emellan, ett sådant avtal kallas vanligen samboavtal. Samborna har även 

möjlighet att avtala om att endast exempelvis bostaden skall undantas från 

                                                   
23

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, sjätte uppl. 2006, s. 230 f. 
24

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, sjätte uppl. 2006, s. 248 f. 
25

 Tottie, Äktenskapsbalken, 1990, s. 598. 
26

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 259.  
27

 8 § sambolagen. 
28

 22 § sambolagen. 
29

 12-17 §§ sambolagen. Jmf. Teleman, Bodelning, 2003, s. 223. 
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bodelningsreglerna. Båda avtalen kräver dock frivillighet.
30

  Samboavtalet kan endast reglera 

stadgandena om bodelning och således inte reglerna om övertagande av bostads- eller 

hyresrätt, då dessa regler är tvingande. Mer om avtal mellan sambor återfinns i kapitel fyra. 

 

2.4 Skillnader mellan äktenskap och samboförhållande 

De äktenskapsrättsliga reglerna gäller inte sambor. För att dessa ska bli tillämpliga måste 

samborna antingen gifta sig eller ingå partnerskap. De som inte gör detta har medvetet eller 

omedvetet valt att inte omfattas av det juridiska regelverk som äktenskapet innebär. Samborna 

har ingen giftorättsgemenskap vilket innebär att de inte har rätt till hälften av de tillgångar 

som finns i förhållandet. De kan däremot ha rätt till värdet av hälften av viss typ av egendom, 

se ovan.  Till skillnad från makar så har sambor inte någon underhållsskyldighet gentemot 

varandra, när förhållandet har upphört får var och en klara sig på egen hand. Sambor har 

heller inte någon rätt till arv vid dödsfall såtillvida det inte finns något testamente skrivet.
31

 

 

2.5 Sammanfattande kommentar till kapitel 2 

Vid sambolagens tillkomst konstaterades att kunskapen om lagstiftningen var bristfällig hos 

gemene man. Uppgiften har dock  några år på nacken och det vore intressant att få veta hur 

det förhåller sig i dagens Sverige. Personligen tror jag att kunskapen om att det finns en 

lagstiftning som gäller sambor har blivit bättre men vad lagstiftningen omfattar är det mer 

tveksamt om den enskilde vet. Kanske är det även så att vissa tror att sambolagen omfattar 

mycket mer än vad den gör och tänker efter en gång extra innan de låter någon flytta in i deras 

redan uppbyggda hem. Jag träffade bl.a. en kvinna som trodde att om hon lät någon flytta in 

hos henne så skulle denne har rätt till halva hennes redan uppbyggda bostad och bohag om de 

sedan gick isär.   

 

Såsom beskrivits i kapitlet omfattar begreppet samboegendom bostad eller bohag som har 

införskaffats för gemensamt bruk. I och med kravet på införskaffande för gemensamt bruk 

utesluts sådant som en person har förvärvat innan samboförhållandet inleddes. Vissa undantag 

finns dock för sådant som har införskaffats i nära tidsmässigt samband med att samborna 

inledde samlevnaden. När det gäller sambors gemensamma bostad finns ytterligare ett 

kriterium som avgränsar samboegendomen från annan typ av egendom. Detta är att bostaden 

inte bara skall ha införskaffats för det gemensamma begagnandet utan även att det 

huvudsakliga syftet med förvärvet skall ha varit att byggnaden skulle tjäna som bostad åt 

samborna. Vid tveksamma fall såsom när samborna exempelvis driver näringsverksamhet på 

fastigheten, har domstolen således att avgöra vilket det huvudsakliga ändamålet med 

fastigheten är. När det gäller bostaden har samborna även möjlighet att anmäla till 

inskrivningsmyndigheten att en fastighet som en av dem är lagfaren ägare till skall vara deras 

gemensamma bostad. Detta har visserligen ingen teoretisk betydelse vid en separation 

                                                   
30

 Grauers, Ekonomisk familjerätt, sjätte uppl. 2006, s. 231 f. 
31

 A.a. s. 223. 
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eftersom inskrivningen i sig inte kan göra bostaden till samboegendom men i min mening har 

det dock troligen en praktiskt betydelse. Detta grundar jag på att om den sambo som har 

tillskiftats halva fastigheten genom bodelning söker lagfart på denna så skall 

inskrivningsmyndigheten utreda huruvida bostaden var att anse såsom sambornas 

gemensamma eller ej (för att kunna lägga bodelningshandlingen som grund för 

lagfartsbeslutet). Har då samborna sedan tidigare gemensamt anmält till 

inskrivningsmyndigheten att bostaden är gemensam är det nog inte troligt att 

inskrivningsmyndigheten sätter igång en utredning huruvida detta stämmer eller ej. Är 

däremot någon av samborna av en annan åsikt blir de tvungna att utreda rättsläget. 

 

När det gäller substitut är det viktigt att tänka på att sambo som tidigare ägt en fastighet och 

sedan säljer den för att köpa ett annat, gemensamt, boende inte längre ensam har rätt till denna 

bostad utan den har då blivit samboegendom. 

 

Från samboegendom undantas egendom som är införskaffad för fritidsändamål. Detta innebär 

att sambolagen inte omfattar den gemensamma fritidsbostaden, golfbagen eller 

hockeyutrustningen som annars skulle ha kunnat anses vara bostad eller bohag. Sambor bör 

även vara medvetna om att den gemensamma bilen inte omfattas av lagen men inte pga. att 

den är undantagen såsom fritidsändamål utan för att den inte är varken bostad eller bohag. 

Min mening är att detta är bra och innebär att det inte uppkommer så mycket 

tolkningsproblem. Om bilen skulle vara samboegendom kan gränsdragningsproblem 

uppkomma mellan fritidsändamål och ”familjebehovs” ändamål. Sambor som har bott ihop 

väldigt länge kanske dock skulle önska att lagen skulle omfatta mer än vad den gör men 

kanske kan samäganderättslagen vara tillämplig på viss av dem gemensamt anskaffad 

egendom. 

 

De rättsfall som finns refererade i kapitlet känns illustrativa och ganska självklara så någon 

särskild kommentar till dem anser jag inte är nödvändig. Det kan dock vara viktigt att 

påminna om jordabalkens regler om fastighetstillbehör i NJA 2004 s. 542. Sambo som lägger 

ner pengar, tid, och kraft på egendom som har införskaffats av den andre sambon innan 

förhållandet inleddes bör kanske ingå något typ av avtal med ägarsambon om sina insatser för 

att inte dessa skall kunna gå förlorade.  
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3 Samäganderätt, öppen och dold 

3.1 Allmänt om samäganderätt 

Samäganderätt innebär att två eller flera personer äger fast eller lös egendom tillsammans. 

Huvudregel när det gäller äganderätten är som tidigare sagts att vardera sambo äger sin 

egendom och sina skulder. Äganderättsförhållanden påverkas inte av huruvida egendom är 

samboegendom eller ej. Sambor kan äga saker med samäganderätt på samma sätt som 

exempelvis två syskon äger något tillsammans. Samäganderätt kan exempelvis uppkomma 

genom att samborna har köpt något tillsammans eller genom en gåva som de har fått 

gemensamt. Samäganderätt innebär att samborna under samboförhållandet bestämmer 

gemensamt över egendomen och att de fortfarande vid en upplösning av förhållandet äger sin 

del i egendomen. Om båda samborna har en inkomst och de båda bidrar med inköp till 

hemmet menar Agell och Brattström att samäganderätt till bohaget borde uppkomma med 

andel som står i proportion till sambons ekonomiska del i hemmets inköp under 

samboförhållandet. Med andra ord skulle det kunna sägas att samäganderätt presumeras om 

båda samborna har en inkomst och bidrar till inköp i hemmet. Presumtionen undantar 

fastigheter då särskilda formkrav uppställs för förvärvande av fastighet.
32

   

 

Sambolagen ger inte en sambo äganderätt i samboegendom utan endast en rätt till hälften av 

värdet av den typ av egendom som är samboegendom. För att en sambo skall bli ägare till 

något krävs antingen att denna förvärvat del eller helhet av fast eller lös egendom eller att 

sambon riktar krav om dold samäganderätt mot ägarsambon
33

. Eftersom sambolagen endast 

reglerar viss typ av egendom och det finns möjlighet att avtala bort bodelningsreglerna så 

finns det mycket egendom som inte regleras av sambolagen. När det gäller exempelvis 

fritidshus är dessa undantagna från samboegendomsbegreppet och sambornas inbördes 

förhållanden regleras då istället av lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt 

(samäganderättslagen) om fritidsfastigheten skulle vara gemensamt förvärvad.
34

 

 

Samäganderättslagen är i sin helhet dispositiv vilket innebär att delägarna har möjlighet att 

träffa avtal om sina inbördes förhållanden istället för att de skall regleras av 

samäganderättslagen. Om samborna inte har avtalat om annat eller annat kan visas så äger de 

hälften var av egendom som de har köpt gemensamt.
35

 Samäganderättslagen föreskriver 

vidare att egendom får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion om någon av delägarna så 

önskar.
36

 

 

                                                   
32

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 73 f. 
33

 För att veta vem av samborna som är egendomens egentliga ägare används begreppen ägarsambo respektive 

icke ägarsambo. 
34

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 252 f. 
35

 1 § samäganderättslagen. 
36

 6 § samäganderättslagen. 
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3.2 Dold samäganderätt 

Äganderättens huvudregel är som beskrivits att den som har förvärvat, dvs. för egna medel 

köpt, fast eller lös egendom är dess ägare. Huvudregeln gäller även sambor men för egendom 

som inköpts för det gemensamma begagnandet finns, i enlighet med praxis, undantag.
37

 

Undantaget kallas dold samäganderätt och var från början begränsat till fast egendom. Med 

tiden har dock den dolda samäganderätten utvidgats till att även gälla lös egendom.
38

 Det 

räcker i princip med att samborna under sammanboendet delat på kostnaderna för exempelvis 

inköp till hushållet och inköp av kapitalvaror för att den sambo som inte är egentlig ägare 

skall kunna hävda dold samäganderätt i viss egendom.
39

  

 

Den dolda samäganderätten är ett rättsinstitut som har växt fram genom praxis och finns 

således inte reglerad i lag. Dold samäganderätt innebär att en sambo kan göra anspråk på 

ägande i exempelvis en fastighet eller annan egendom som har köpts i den andre sambons 

namn. När icke ägarsambon riktar krav om att bli öppen ägare till något kallas det 

samäganderättsanspråk. Det har i praxis fastställts att sambor och makar skall behandlas på 

samma sätt när det gäller samäganderättsanspråk.
40

 

 

Som grund för HD:s avgöranden synes ligga någon form av överrenskommelse mellan 

samborna att båda skulle bli ägare till fastigheten, bilen eller den egendom tvisten avser. 

Överrenskommelsen behöver inte ha varit uttrycklig utan skulle även kunna vara en så kallad 

tyst överrenskommelse om samägande mellan samborna. I praxis har domstolen ställt upp 

vissa ”kriterier” som skall föreligga för att samägande skall kunna bli aktuellt när det inte 

finns någon uttrycklig överenskommelse.
41

  

 

1. Egendomen är köpt i den ene sambons namn men den skall användas av samborna 

gemensamt. Om en sambo har köpt en fastighet som skall vara sambornas 

gemensamma bostad är kriteriet uppfyllt. Det som en sambo köpt innan 

förhållandet inleddes kan inte anses vara införskaffat för gemensamt bruk. Normalt 

anses inte heller sådant som en sambo fått i arv, gåva eller testamente vara för 

gemensamt bruk. 

2. Den sambo som hävdar dold samäganderätt skall på något sätt ha bidragit 

ekonomiskt till köpet. Sambon skall ha möjliggjort eller i vilket fall underlättat 

köpet genom någon typ av ekonomiskt bidrag.  

3. Den sambo som är formell köpare bör ha insett att den andre sambon genom sitt 

ekonomiska bidrag önskade bli delägare till egendomen.   

4. Det skall ha funnits en gemensam partsvilja hos samborna att egendom som 

inköpts i den enes namn skulle ägas av dem gemensamt. Samborna behöver inte ha 

berört äganderättsfrågan utan det räcker med att den sambo som inte är formell 

                                                   
37

 Ryrstedt, Bodelning och bostad, 1998, s. 64 ff. 
38

 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 18 f. 
39

 Ryrstedt, Bodelning och bostad, 1998, s. 64 ff. 
40

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 75. 
41

 A. st. 
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ägare ”tog för givet” att denne blev delägare i egendomen och att den andra 

sambon kan antas ha utgått från det.
42

 

 

 

Det grundläggande kriteriet för samäganderätt är att egendomen har införskaffats för 

gemensamt bruk. Om inte det kriteriet uppfylls kan inte samäganderätt föreligga.
43

 Vidare är 

det omständigheterna vid tidpunkten för förvärvet som är avgörande för utgången av 

äganderättsanspråket och inte hur parternas insatser sett ut efter köpet. Förhållandena efter 

köpet kan dock ha ett värde som bevis för att ett visst förhållande har förelegat vid köpet.
44

  

 

NJA 1980 s. 705  

Edith och P bodde tillsammans med sin gemensamma dotter i en hyreslägenhet. År 1958 

förvärvades en tomt i P.s namn på vilken en villa uppfördes. Edith ansåg att parterna 

tillsammans hade bebyggt och bebott fastigheten och att domstolen därför skulle förklara 

samäganderättslagen tillämplig samt förordna om fastighetens försäljning genom 

samäganderättslagen. Edith och P hade sammanlevt under äktenskapsliknande former under 

mer än 25 år och fastigheten hade anskaffats såsom parets gemensamma bostad. Edith hade 

hela tiden haft vissa inkomster. Hon hade även tillskjutit viss del av köpesumman. Ediths bror 

hade lånat ut pengar till paret samt Ediths arbetsgivare hade gått i borgen för ett banklån. P 

hade å sin sida haft mycket högre inkomster än Edith och stått för större delen av allt bohag 

samt andra utgifter som kommit båda tillgodo. Hovrätten, med vilken HD instämde, ansåg att 

det måste med de förekomna omständigheterna anses att paret hade förvärvat fastigheten för 

gemensam räkning och att den därför ägdes av paret gemensamt vilket gjorde 

samäganderättslagen tillämplig. 

 

3.2.1 Bohag 

För att samäganderätt till bohag skall kunna bli aktuellt krävs att egendomen har förvärvats 

för gemensamt bruk. Sådan egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet 

kan inte anses samägd. Inte heller kan sådan egendom som en sambo har ärvt vara samägd då 

den andra sambon inte har lämnat något ekonomiskt bidrag till egendomen. Om det kan visas 

att en sambo har förvärvat visst bohag ensamt men under samboförhållandet, skulle 

egendomen troligen kunna vara den sambons enskilda egendom. Det troligaste är dock att allt 

bohag ses så sammanblandat att det inte går att avgöra vem som äger vad utan det presumeras 

att bohaget som helhet samägs. Även om ena sambon har betalt exempelvis soffgruppen så 

kan ägarsambon ha gjort det för den andra sambons räkning.
45

 Redan i ett 

lagberedningsförslag 1918 (inför Giftermålsbalken) framkom att bevisproblematiken skulle 

bli alldeles för omfattande om inte lösöret i hemmet presumerades ägas med samäganderätt. 

                                                   
42

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 75 ff. 
43

 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 26 f. Jmf. NJA 1992 s. 163. 
44

 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 75 ff. 
45

 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 19. 
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Detta skulle gälla särskilt om båda hade inkomster och lösöre förvärvats av dem om 

vartannat.
46

 

 

RH 1986:25  

Knut flyttade år 1977 in till Marianne i hennes hyresrätt. Under samboendet köpte Knut både 

möbler och bruksföremål till hemmet. Vid separation år 1983 begärde Knut att få ut denna 

egendom. Marianne bestred detta och ansåg att lösöret ägdes med samäganderätt. Marianne 

och Knut hade flyttat ihop med avsikt att leva tillsammans resten av livet, de hade liknande 

inkomstförhållanden och hade bidragit likartat till hushållets inköp. Det fanns ingen särskild 

överrenskommelse angående det lösöre som Knut önskade få ut. Lösöret hade nyttjats av båda 

parter och utgjorde typiska bruksföremål i hemmet. Hovrätten anförde att avgörande för 

samäganderättsfrågan var vad som förelåg vid tidpunkten för förvärvet men ingenting 

hindrade att omständigheterna vid förvärvstidpunkten prövades utifrån en helhetsbedömning 

där även vad som senare inträffat kunde beaktas. Hovrätten ansåg att vid en sådan samlad 

bedömning skulle Marianne och Knut anses samäga lösöret.  

 

3.2.2 Lösöre 

Lösöre såsom bil eller fritidsbåt ses inte som bohag men kan trots det vara införskaffad för det 

gemensamma begagnandet vilket gör att samäganderätt kan uppkomma. Lösöre som inte har 

införskaffats för gemensamt begagnande men som med tiden har kommit att användas av 

båda samborna kan, om icke ägarsambon på något sätt gett tillskott till lösöret, också anses 

samägd beroende på omständigheterna.
47

  

 

NJA 1992 s. 163 

Ebba och Stefan flyttade ihop år 1978. Båda hade inkomst, de hade gemensam ekonomi och 

ägde tillsammans en fastighet. År 1982 började Stefan bygga en båt. Köpeskillingen för själva 

plåten till båten, 3 800 kr, betalade Stefan själv. Övriga materialkostnader, 75 000 kr, 

betalades från parets gemensamma kassa. Stefans arbetsinsats på båten övervägde dock stort 

den ekonomiska insatsen. Båten kunde även anses vara införskaffad för Stefans eget bruk då 

Ebba inte hade något intresse för fiske och båtar.  När den första båten var färdigställd sålde 

Stefan den ganska omgående och för dessa pengar, 190 000 kr, köpte han en ny båt. Den nya 

båten var i stort renoveringsbehov och Stefan renoverade den helt. När paret separerade ville 

Ebba att båten skulle anses såsom samägd parterna emellan. HD anförde att allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer skulle avgöra frågan om samäganderätt men den nära 

personliga och ekonomiska gemenskap som i allmänhet råder mellan sambor skulle dock 

beaktas. Avgörande för äganderättsfrågan skulle således vara vem som hade tillskjutit pengar 

för införskaffande av egendomen. I det värdet skulle även arbetsinsats räknas in. När det inte 

var fråga om bostad eller bohag skulle även hänsyn tagas till i vems intresse egendomen hade 

anskaffats. HD ansåg att med tanke på de ekonomiska förhållandena, Stefans intresse för båtar 

                                                   
46

 Teleman, Bodelning, fjärde uppl. 2003, s. 35 f. 
47

 Walin, Samäganderätt, 2000, s. 30. 
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och hans stora arbetsinsats skulle den första båten inte anses vara införskaffad för det 

gemensamma begagnandet utan ha tillhört Stefan ensam. Eftersom den andra båten var köpt 

för medel som influtit vid försäljning av den första båten samt att inte heller den båten kunde 

anses vara inköpt för gemensamt begagnade kunde inte heller den anses vara samägd.  

 

3.2.3 Formkrav vid köp av fast egendom 

För att ett köp av fast egendom skall vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Enligt 

1 § 4 kap. jordabalken krävs att en köpehandling upprättas samt skrivs under av både säljaren 

och köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om köpeskilling och en 

överlåtelseförklaring. Formkraven gäller både vid köp av hel fast egendom som köp av andel i 

fast egendom.  Formkraven har emellertid fått mindre betydelse när det gäller 

obligationsrättsliga anspråk från make, sambo eller partner. Dessa kan nämligen genom att 

rikta samäganderättsanspråk mot ägarparten bli ägare till andel genom antingen en formlig 

överlåtelse (så kallad insättandeförklaring) eller en dom i domstol (mer om detta i 3.2.4).
48

 

Detta betyder att ägarsambon kan inte vinna rätt mot sin sambo som gör anspråk på 

samäganderätt endast på den grund att formkraven inte är uppfyllda. Att formkraven inte 

gäller vid samäganderättsanspråk sambor emellan fastslogs i NJA 1983 s. 550 där en man 

hävdat att hans sambo inte kunde bli delägare pga. att hon inte stod som köpare i 

köpehandlingen. Vem av samborna som skriver på köpehandlingen saknar således betydelse i 

samäganderättsfrågan. Huruvida samäganderätt föreligger grundas istället på parternas 

inbördes förhållande och inte på de köpehandlingar som har upprättats mellan köparen och 

säljaren.  

 

NJA 1981 s. 693  

Makarna Gunnar och Inga-Lisa gifte sig år 1964. Paret fick två barn. I slutet av 60-talet köpte 

paret en tomt av Inga-Lisas pappa. Köpeskillingen låg långt under marknadsvärdet och var 

rent symbolisk. I köpebrevet upptogs Gunnar som ensam köpare och han beviljades senare 

lagfart på fastigheten. När paret senare separerade gjorde Inga-Lisa anspråk på ägande av 

hälften av fastigheten. Köp av tomt samt en villa hade finansierats med lån och Inga-Lisas 

pappa och farbror hade hjälpt paret med uppförandet. Inga-Lisa hade skött allt pappersarbete 

kring köpet och bygget. HD anförde att Inga-Lisas far genom att sälja tomten till underpris 

visat en vilja att ge sin dotter en bra start i livet samt att han hade avsett att Inga-Lisa och 

Gunnar skulle få lika rätt till tomten trots att Gunnar ensam angavs som köpare i 

köpehandlingarna. Köpehandlingarna hade dessutom upprättats av en utomstående person. 

Båda parter hade inkomster, Gunnars inkomster var visserligen större men bådas inkomster 

hade huvudsakligen gått till det gemensamma hushållet och hemmet. Att Inga-Lisa tagit för 

givet att hon blev delägare till fastigheten ansåg HD kunna ”tagas för god” med tanke på 

omständigheterna. Gunnar hade även sagt att anledningen till att köpehandlingarna 

upprättades endast i hans namn var att ”det bara blev så”. Detta tillsammans med Inga-Lisas 

pappas insatser tydde på att även Gunnar hade utgått ifrån att förvärvet var gemensamt. Till 
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det lades också det faktum att Inga-Lisa visat förmåga och vilja till att bidra till familjens 

ekonomi. Det förvärv som Gunnar hade gjort skulle således vara gjort även för Inga-Lisas 

räkning och samäganderättslagen ansågs därmed tillämplig. 

 

NJA 1982 s. 589  

Arthur och Brita var gifta och år 1957 köpte Brita en fastighet i Lidingö. När paret sedan 

skiljde sig år 1975 yrkade Arthur fastställelse på att han var dold ägare till fastigheten och att 

fastigheten skulle säljas på offentlig auktion i enlighet med samäganderättslagen. Brita 

hävdade att tanken med fastigheten aldrig hade varit gemensamt ägande eftersom hon redan 

vid köpet hade gått i skilsmässotankar och att hon endast köpt fastigheten för att säkra bostad 

för sig själv och barnen. Arthur menade att anledningen till att Brita ensam stod som lagfaren 

ägare var att han vid köpetillfället ville skydda fastigheten från sina borgenärer. Arthur hade 

bidragit ekonomiskt till köpet i betydande grad och syftet med köpet hade varit att familjen 

skulle ha en gemensam bostad. HD ansåg att makarnas långa förhållande talade för att 

bostaden hade införskaffats för gemensamt bruk och Arthur ansågs ha styrkt att fastigheten 

hade förvärvats med samäganderätt. Makarna skulle därför ha rätt till hälften vardera. 

 

NJA 2002 s. 3 

Mannen R och kvinnan A bodde tillsammans i en hyreslägenhet i början av 1990-talet. År 

1995 förvärvades en bostadsrätt och när paret år 1998 separerade uppkom tvist angående 

äganderätten till bostadsrätten. R stämde A och yrkade att han skulle ha bättre rätt till 

bostadsrätten. R hade ensam erlagt köpeskillingen för bostadsrätten men både R och A stod 

som köpare på köpekontraktet samt stod båda registrerade såsom medlemmar i 

bostadsrättsföreningen. Tvist förelåg även om huruvida A hade bidragit till köpet eller ej. HD 

fastställde att om det framgick av en köpehandling att båda var ägare skulle parternas avsikt 

anses ha varit att fastigheten skulle vara samägd såvida inte annat hade visats. Att endast ena 

parten erlagt köpeskillingen var inte tillräcklig bevisning då hälften av köpesumman skulle ha 

kunnat vara en gåva eller ett lån till den andra sambon. Ord stod mot ord och HD ansåg att R 

inte hade kunnat motbevisa det faktum att både R och A stod som ägare till bostadsrätten. 

Käromålet ogillades därför. 

 

3.2.4 Från dold till öppen ägare 

Den dolde ägaren har ingen rätt i egendomen förrän denne har framställt ett krav på att bli 

insatt såsom öppen ägare. Ägandet kan efter krav på insättande fastställas genom en 

lagakraftvunnen dom i domstol eller genom en formenlig 

överlåtelsehandling(insättandeförklaring).
49

 Fram tills dess att den dolde ägaren blir öppen 

ägare kan ägarsambon göra vad den vill med egendomen.
50

 Om egendomen skulle utgöra 
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 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, fjärde uppl. 2008, s. 79. Jmf  NJA 1987 s. 137 samt 

NJA 1989 s. 114. 
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sambornas gemensamma bostad måste dock reglerna om samtycke i 23 § sambolagen 

efterföljas vid försäljning, pantsättning, inteckning och liknande. 

 

Insättandeförklaringen skall skrivas under av både den öppna och den dolda ägarsambon. 

Vidare bör det anges vad förklaringen är baserad på. Insättandeförklaring och dom gäller på 

samma sätt vid fast egendom som vid upplåtelse av bostadsrättsandel. För förvärv av hyresrätt 

finns inga formkrav. Förvärvaren av andel till fast egendom vinner sakrättsligt skydd mot 

överlåtarens borgenärer genom själva insättandeförklaringen eller domen och behöver således 

inte vänta på lagfart eller inskrivning.
51

 (Eftersom jag har valt att inte behandla det 

sakrättsliga skyddet nämns detta endast upplysningsvis.)  

 

Vid krav om insättning som öppen ägare tillskrivs samborna hälften var av egendomen om 

inga särskilda omständigheter som talar emot det föreligger. Efter insättande eller dom 

regleras samäganderätten av samäganderättslagen.
52

 

 

3.2.5 Varför hävda dolt samägande? 

Den vanligaste anledningen till att en sambo hävdar dold samäganderätt i fastighet eller i 

annan egendom är att denne vill få ut mer vid en separation med påföljande bodelning men 

även andra orsaker kan tänkas. Det kan till exempel innebära skattemässiga fördelar för paret 

alternativt att paret vill undanhålla ene sambons borgenärer egendomen. När båda samborna 

vill ha egendom som den ena sambon ensam är ägare till så har ägarsambon anvisningsrätt 

dvs. ägarsambon har rätt att bestämma att den andre sambon skall få någon annan egendom 

för motsvarande värde. Om istället båda samborna varit ägare hade de varit tvungna att på 

något sätt komma överrens om egendomen.
53

 

 

En annan vanlig orsak till att en sambo hävdar dold samäganderätt är att den andra sambon 

har värdefulla tillgångar som inte omfattas av sambolagens bodelningsregler. Detta skulle 

kunna vara exempelvis ett fritidshus, en bil, båt eller något liknande. Likadant är det då 

samborna genom ett samboavtal har avtalat om att en viss fastighet (eller annan egendom) 

skall undantas från sambolagens bodelningsregler. Egendomen kan då inte delas enligt 

sambolagens regler men möjligheten att hävda samäganderätt kvarstår fortfarande.
54

   

 

3.3 Sammanfattande kommentar till kapitel 3 

Samäganderätt kan bli aktuell att hävda av olika orsaker. Att en sambo önskar få ut specifik 

egendom vid bodelning är en orsak. En annan gäller sådan egendom som inte skall bodelas 

överhuvudtaget såsom fritidshus, bil och båt. Har samborna dessutom valt att avtala bort 
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54

 A. st. 



 18 

sambolagens bodelningsregler kvarstår endast alternativet samäganderätt för att få del av den 

”gemensamma” egendomen. Många gånger uppfyller en sambo kriterierna för den sk. dolda 

samäganderätten som uppställts i praxis. Det första och grundläggande kriteriet är detsamma 

som för samboegendom, dvs. egendomen skall ha införskaffats för gemensamt bruk. Skulle 

inte det kriteriet uppfyllas kan egendomen aldrig anses samägd. Kriterium nummer två, det 

ekonomiska bidraget, är aningen krångligare. Första gången jag läste ”båtfallet”, NJA 1992 s.  

163, tyckte jag att domstolens bedömning stod i strid med tidigare praxis då Ebba faktiskt 

hade betalat ca 37 000 kr för grunden till den första båten. Vid en noggrannare läsning så 

förstod jag att det inte hade med det ekonomiska bidraget att göra utan det hade fallit redan på 

det första kriteriet, båten var inte införskaffad för det gemensamma begagnandet utan för 

Stefans eget bruk. I det läget så spelade det ingen roll att Ebba hade lagt ner ganska mycket 

pengar på båten. Kanske hade det sett annorlunda ut om hon hade bidragit med en mycket 

större summa men det är inte säkert. Fallet kan till viss del jämföras med 

”fritidsfastighetsfallet”, NJA 2004 s. 542 (från kapitel två), där en sambo också lagt ner 

mycket pengar på något som hon sedan inte alls fick del av.  

 

Det ekonomiska bidraget behöver inte vara kontanta medel utan har även visat sig kunna vara 

att icke ägarsambon ordnat lån till fastighetsköp samt möjliggjort förvärv till underpris. Jag 

anser att detta är rimligt eftersom det är ett sätt att överhuvudtaget få till stånd köpet av 

egendomen. Jag tycker dock att det är anmärkningsvärt att inte sambor som köper en fastighet 

tillsammans båda skriver på köpebrev och ansöker om lagfart. Sambor som inte tänkt så långt 

vid köpetillfället skall dock trots det ha möjlighet att senare lösa äganderättsfrågan. 

 

I praxis har det framkommit att det är omständigheterna vid köpet som skall vara avgörande 

vad gäller äganderätten men hänsyn får även tagas till senare inträffande förhållanden. Dessa 

kan nämligen i vissa fall visa vad som var tanken med köpet från början. Har en person köpt 

en fastighet efter det att förhållandet inleddes och paret sedan bott där tillsammans i femton år 

kan ägarsambon knappast vinna en talan om att fastigheten köpts för eget bruk. Denna åsikt 

har även framhållits i doktrin och jag håller till fullo med. Ett par som sammanlevt en längre 

tid har som tidigare påtalats ofta en sammanflätad ekonomi där personerna betalar egendom 

om vartannat och jag anser då att omständigheterna vid köpet skall bedömas även efter vad 

som senare inträffat. Ägarsambon är säkerligen också många gånger väl medveten om att icke 

ägarsambon har tagit för givet att egendomen skall samägas trots att inte något direkt 

ekonomiskt bidrag givits vid köpetillfället.  

 

Att den sambo som hävdar dold samäganderätt presumeras äga hälften av egendomen är i 

mina ögon korrekt och detta baserar jag såsom ovan beskrivits på tanken om den 

sammanflätade ekonomin. En presumtion kan dessutom brytas om det finns klar bevisning 

som talar emot den. 
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4 Avtal mellan sambor 

4.1 Allmänt om avtal mellan sambor 

Som tidigare har påpekats kan sambor träffa avtal om sina inbördes förhållanden. Vad sambor 

med giltig verkan kan avtala om är dock något oklart.
55

 Huvudprincip när det gäller avtal är 

att var och en skall fritt få bestämma om den vill ingå avtal, med vem den vill ingå avtal samt 

vilket innehåll avtalet skall ha.
56

  

 

I sambolagen stadgas att sambor har rätt att med giltig familjerättslig verkan avtala om att 

sambolagens regler om bodelning inte skall tillämpas dem emellan alternativt inte tillämpas 

gällande viss egendom.
57

  

 

4.1.1 Samboavtal 

Enligt 9 § sambolagen får sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom 

inte skall ingå i bodelningen. Sambor som har upprättat ett sådant avtal kan ändra det genom 

upprättande av ett nytt avtal. Avtalet skall vara skriftligt samt undertecknas av båda samborna. 

Anledningarna till att samborna önskar reglera de inbördes förhållandena kan vara många 

men en anledning skulle kunna vara att samborna är ekonomiskt självständiga och inte ser 

något behov av att bli skyddade av sambolagens regler. Eller så kan någon av samborna av 

praktiska eller sentimentala skäl vilja behålla viss egendom även efter en eventuell separation. 

Det kan även handla om att någon av samborna har betalat hela den gemensamma bostaden 

men inte vill att den ska bli samboegendom.
58

 Samboavtalet gäller utan bevittning men ur 

bevissynpunkt är det bra om namnteckningarna bevittnas. Har avtalet upprättats i två 

exemplar bör även det anges i avtalet.
59

 Avtalsvillkor som vid tvist kan anses oskäliga kan 

enligt 9 § sambolagen jämkas eller lämnas utan avseende. 

 

Samboavtal kan utformas på olika sätt; nedan återges ett av Grauers förslag till samboavtal. 

Vi, Arne Strand och Lisa Sjö, som sambor med varandra, avtalar härmed följande. Reglerna 

om bodelning i sambolagen (2003:376) skall inte tillämpas i vårt samboförhållande. 

Ort och datum 

Underskrifter 

Eventuell bevittning 
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Önskar samborna avtala om att endast viss egendom skall undantas från reglerna om 

bodelning skulle avtalstexten istället kunna se ut som följer. 

Vi, Arne Strand och Lisa Sjö, som sambor med varandra, avtalar härmed följande. 

Fastigheten Insjön 1:2, som köpts av Arne Strand, skall inte ingå i bodelning enligt 

sambolagen (2003:376).60
 

 

NJA 1992 s. 607 

Jan och Ingrid levde tillsammans såsom sambor mellan år 1980 och år 1990. Paret hade år 

1981 ingått ett avtal som reglerade deras mellanhavanden med anledning av 

samboförhållandet och egendomsförhållandena vid en eventuell separation. Frågan i målet var 

huruvida detta avtal, som ingicks sex år före sambolagens tillkomst (1987 års lag), utgjorde 

något hinder mot att bodelningsförrättare utsågs med stöd av sambolagen. HD ansåg att det 

rättsförhållande som förelegat mellan parterna innan sambolagens tillkomst inte kunde anses 

ha upphört pga. lagens tillkomst. Avtalet skulle således vara gällande även efter lagen hade 

trätt ikraft. Avtalet innehöll uttömmande regler om hur egendomen skulle delas vid en 

separation och därmed fanns det heller inte anledning att parallellt med avtalet förordna 

bodelningsförrättare i enlighet med sambolagen. Avtalet skulle därmed gälla i sin lydelse. 

 

NJA 2003 s. 650   

L och O flyttade år 1996 ihop i en hyresrätt. År 1998 omvandlades hyresrätten till bostadsrätt 

och L, O samt O.s två egna barn förvärvade ägarandelar såsom följer; L 9%, O 47%, samt 

barnen 22% vardera. Delägarna upprättade även ett avtal betecknat ”Optionsavtal samt 

Ägaravtal”. O och O.s barn betalade köpeskillingen i sin helhet. År 2000 separerade paret och 

bostadsrätten såldes på offentlig auktion i enlighet med samäganderättslagens regler. L erhöll 

9% av köpeskillingen. L menade dock att hon skulle ha rätt till hälften av hennes samt O.s 

gemensamma andelar, dvs. hälften av 56%, för att bostadsrätten hade varit deras 

gemensamma bostad. HD ansåg att huvudregeln om sambors gemensamma hem även skulle 

vara tillämplig när viss del av bostaden ägdes av annan person. Bodelningen skulle då gälla 

den andel som samborna eller någon av dem ägde. Om bostaden hade sålts efter 

samboförhållandet upphörande skulle delningsrätten överföras på den köpeskilling som trätt i 

bostadens ställe. Frågan i målet var om det avtal som träffats vid bostadsupplåtelsen skulle 

kunna betraktas som ett avtal om att sambolagens bodelningsregler inte skulle gälla mellan 

samborna. Avtalet föreskrev att vid försäljning skulle köpeskillingen fördelas enligt de i 

avtalet angivna andelarna. I avtalet hade ingenting angetts om att sambolagens regler om 

bodelning inte skulle gälla paret. HD ansåg att det inte fanns bevisning för att parternas 

gemensamma vilja hade varit att sambolagens regler om bodelning skulle sättas ur spel i och 

med ingåendet av avtalet. Köpeskillingen skulle således vara föremål för bodelning. 

Huvudregeln var att köpeskillingen då skulle delas lika såvida det inte var oskäligt med tanke 

på samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i 

övrigt. Frågan om en sådan jämkning skulle avgöras utifrån en helhetsbedömning av samtliga 
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omständigheter i det specifika fallet. Parets förhållande var förhållandevis kortvarigt och 

bostadsrätten hade förvärvats med O.s medel medan L.s förmögenhet bestående av en 

fritidsfastighet i skärgården hade lämnats orörd. Att den sålda bostadsrätten från början hade 

varit en gemensam hyresrätt föranledde dock speciella beaktanden. Den som valde att köpa 

sin tidigare hyresrätt hade stora möjligheter att göra en ekonomisk vinst och L borde i den 

situation som förelåg samt vad det kostade att erhålla en ny bostad, också kunna få del av den 

vinst som uppkom. HD ansåg att L skulle ha rätt till 25% och O 75% av deras gemensamma 

andel i bostaden. 

 

4.1.2 Förmögenhetsrättsliga avtal 

Avtal som reglerar något som inte anges i sambolagen ses som ett avtal utanför det 

familjerättsligt reglerade området och omfattas istället av de förmögenhetsrättsliga reglerna. 

Detta innebär att exempelvis reglerna om gåvoutfästelse blir tillämpliga. Om samborna 

avtalar om att egendom som tillhör den ena sambon skall delas lika vid en framtida separation 

så kan lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, bli tillämplig om 

avtalet/utfästelsen kan anses ha benefik karaktär. Detta innebär bl.a. att avtalet blir bindande 

först vid fullbordande eller då utfästelse i särskild ordning har skett.
61

 Gåva av lös egendom 

blir bindande när den görs skriftligt medan gåva av fast egendom kräver en formenlig 

överlåtelsehandling.
62

 

 

Samborna kan aldrig avtala om att något som inte uppfyller kriterierna för samboegendom, 

dvs. är samboegendom, skall vara samboegendom och därmed kunna bodelas. Detta kan gälla 

exempelvis då samborna önskar att bil, båt, fritidshus skall kunna bodelas enligt sambolagens 

regler. Det skulle även kunna vara då osäkerhet råder huruvida exempelvis en fastighet som 

används som bostad men även har andra ändamål, är att anse som samboegendom. Sambor 

som önskar att något som inte är samboegendom skall delas lika dem emellan får istället göra 

en förmögenhetsrättslig överförelse av egendomen. Detta kan ske genom exempelvis gåva 

eller köp. Bakgrunden till detta är lagstiftarens åsikt om att sambor som önskar mer 

omfattande regleringar skall ingå äktenskap.
63

 

 

NJA 2004 s. 397 

En fritidsfastighet hade förvärvats för två makars gemensamma bruk men den ena maken (H) 

hade senare överlåtit sin del till sin maka (U) med villkor om enskild egendom. Staten hade 

väckt talan mot H med anledning av en skatteskuld på tre miljoner. Staten hade utmätt 

fritidsfastigheten och önskade att tingsrätten skulle fastställa H:s dolda äganderätt i 

fastigheten. H hade ensam köpt fastigheten av sin mor men syftet hade varit att den skulle 

användas för familjens gemensamma bruk. HD konstaterade att utgångspunkten när det gäller 

sambornas avtal (gåvan) måste vara att det ingångna avtalet gav uttryck för makarnas avsikt 
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vid förvärvet. Staten hade således att bevisa, utan bevislättnad, att det förehöll sig på annat 

sätt. I målet ansågs inte staten ha styrkt sitt påstående. 

 

4.2 Begränsningar av avtalsfriheten 

Det sägs ofta att sambor som vill kunna förutse rättsverkningarna av sitt förhållande skall 

teckna ett inbördes avtal om sina mellanhavanden. Osäkerhet råder dock om vilka 

rättsverkningar som egentligen kan åstadkommas via ett sådant avtal. Det som i förarbetena 

dock står ganska klart är att sambor inte genom avtal skall kunna åstadkomma samma 

rättsverkningar som gäller för makar.
64

 I utredningen som låg till grund för 1987 års sambolag 

framhöll familjelagsakkunniga att situationer där sambor avtalar om vad som skall gälla vid 

en eventuell framtida separation är juridiskt svåra att bedöma. Avtalen har 

förmögenhetsrättslig form men syftar till att skapa liknande regleringar som finns vid 

äktenskap dvs. familjerättsliga regleringar som inte finns för sambor. Den som åberopar ett 

sådant avtal har dock ett bra läge ur bevissynpunkt eftersom huvudregel är att ingångna avtal 

skall hållas. För att ett sådant avtal inte skulle anses vara giltigt krävs särskilt stöd.
65

 

 

I utredningen framhölls vidare vikten av att införa lagregleringar om sambors gemensamma 

bostad och bohag. De sakkunniga menade dock att utöver lagregleringar kommer det ändå 

alltid att finnas ett visst behov av att tillgodose individuella lösningar via avtal. De 

individuella avtalen måste då tolkas utifrån de förutsättningar som föreligger i det speciella 

fallet. Sådana tolkningar är inte lämpliga att lagreglera utan problemet får lösas i 

rättstillämpningen. Sambor skall dock inte ha möjlighet att avtala om att äktenskapsrättsliga 

regler skall gälla för deras förhållande.  För att de äktenskapsrättsliga reglerna skall bli 

tillämpliga krävs att formkraven för äktenskap uppfylls. Samborna kan inte genom att hävda 

att det råder principiell avtalsfrihet få rättslig verkan på ett avtal om att äktenskapsrättsliga 

regler skall gälla. Avtalsfriheten kan nämligen aldrig gå utöver vad som stadgas i lag och i lag 

stadgas att vissa formkrav skall uppfyllas för att äktenskapets juridiska rättsverkningar skall 

bli tillämpbara.
66

  

 

I den efterföljande propositionen menade departementschefen att sambor endast kan få 

familjerättslig verkan på sådana avtal som anges i sambolagen.
67

 Grunden till begränsningen 

är att lagstiftaren inte önskar införa ett parallellt system jämte de äktenskapsrättsliga 

regleringarna utan äktenskapet skall ha en stark position och sambor som önskar dess 

juridiska verkningar får gifta sig. Vill samborna inte gifta sig kyrkligt finns även det borgliga 

alternativet. Risken med ett utökat juridiskt system för sambor är deras förhållande blir ett 

äktenskap av ”lägre dignitet”. Regleringar av sambors inbördes förhållanden bör dock vara 
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liknande de äktenskapliga så att det blir en mjuk övergång för de sambor som senare önskar 

ingå äktenskap.
68

  

 

I förarbetena har det alltså framhållits att sambor genom avtal inte skall kunna uppnå samma 

regler som gäller för makar. I doktrin finns dock skiftande uppfattningar om detta. Bl.a anser 

Folke Grauers att ”ett väl genomtänkt och omsorgsfullt utformat avtal” skall gälla enligt 

sambornas intentioner. Grauers menar att de sambor som författar ett avtal ofta är mycket väl 

medvetna om dess konsekvenser. Om samborna då är väl insatta i avtalet och dess betydelse 

skulle det vara konstigt om det skulle vara utan verkan endast pga. att de äktenskapliga 

formkraven inte är uppfyllda. De sambor som avtalar om sina inbördes förhållanden är ofta 

mer insatta i avtalets konsekvenser jämfört med vad makarna är om vigselns juridiska följder. 

Grauers menar vidare att sambors avtal aldrig med säkerhet kan sägas vara helt giltiga men att 

sambor trots det inte skall avstå ifrån att teckna inbördes avtal; ”det är i vart fall  bättre att ha 

ett avtal, som helt eller delvis kan gälla än att avstå från det”. Sambor som dessutom är ense 

vid separation om avtalets giltighet, har ett gällande inbördes avtal.
69

 

 

Praxis i frågan (NJA 1985 s. 172, se referat nedan) har av Agell och Brattström tolkats såsom 

att samboavtal inte generellt kan få äktenskapsrättslig verkan men om avtalsvillkoren är 

förmögenhetsrättsligt giltiga skulle de genom tolkning kunna bli tillämpbara. Dock måste 

sambor tänka på att avtalet kan betraktas som en gåvoutfästelse vilket innebär att fullbordan 

eller utfästelse i särskild form krävs för att gåvan skall bli giltig.
70

 

 

NJA 1985 s. 172  

Elsie och Sven-Erik sammanbodde från år 1965 till år 1979. De hade två gemensamma barn. 

1970 förvärvades en villa som Sven-Erik till en början var ensam lagfaren ägare till. År 1972 

blev även Elsie lagfaren ägare till fastigheten. År 1971 sökte paret upp en jurist som skulle 

hjälpa dem att reglera deras inbördes förhållanden. Detta resulterade i ett ”avtal om 

sammanlevnad”. 1 § i avtalet föreskrev att ”All egendom som vardera förvärvat och framdeles 

kommer att förvärva jämte avkastning därav skall vid eventuell separation mellan oss 

fördelas i två lika delar för vardera av oss. GB:s regler om giftorättsgods skall därvid gälla”. 

År 1975 fick Sven-Erik en villafastighet i gåva av sin far med förbehåll om att Sven-Eriks 

föräldrar samt farbror skulle ha rätt att bo där så länge de levde. När paret 1979 separerade 

väckte Elsie talan om att rätten skulle fastställa 1 § i avtalet. Elsies talan grundades på att hon 

ville veta om 1 § var juridiskt bindande mellan parterna. HD konstaterade att huruvida ett 

avtal är bindande eller ej var ett typexempel på en prejudiciell fråga som lämpade sig särskilt 

för en fastställelsetalan. För att en fastställelsetalan skulle få föras krävdes dock att käranden 

angav sin uppfattning om avtalsinnehållet så utförligt att svaranden kunde överblicka vilka 

invändningar som var lämpliga att komma med. Detta hade inte gjorts och HD återförvisade 

därför målet till TR för ny behandling. HD anförde dock att det inte fanns något skäl att 
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ifrågasätta första paragrafens hänvisning till giftermålsbalkens regler i den mån de inte stred 

mot förmögenhetsrättsliga regler. Inte heller kunde invändningen att första paragrafen skulle 

åsyfta ogiltig gåvoutfästelse finna rättsligt stöd då den skulle, beroende på parternas avsikter, 

kunna vara helt eller delvis rättsligt bindande. Giftermålsbalken innehöll dessutom flera regler 

som talade emot avtalstextens lydelse och eftersom Elsie inte hade presenterat vad som 

menades med avtalstexten kunde HD inte pröva käromålet. 

 

4.3 Sammanfattande kommentar till kapitel 4 

Syftet med kapitel fyra var att undersöka vad sambor kan och inte kan avtala om. Det som 

sambor familjerättsligt med säkerhet kan avtala om är att sambolagens regler om bodelning 

inte skall gälla deras förhållande alternativt inte gälla viss specifik egendom. Vad sambor i 

övrigt kan avtala om med juridiskt bindande verkan är mer osäkert. Kortfattat skulle kunna 

sägas att i förarbetena anses att sambor inte skall kunna skriva samboavtal som innebär att 

samma regler som för gifta blir tillämpliga på deras förhållande. Bakgrunden till detta är att 

lagstiftaren inte önskar införa ett nytt parallellt system vid sidan av de äktenskapsrättsliga 

regleringarna. De sambor som önskar ett utökat juridiskt regelverk uppmanas istället att gifta 

sig. I doktrin råder viss tveksamhet men Folke Grauers menar att sambor i princip skall kunna 

avtala om vad de vill när det gäller deras egendom. I NJA 1985 s. 172 ges egentligen ingen 

klarhet i frågan men det uttalas att samboavtal med villkor liknande de äktenskapsrättsliga 

regleringar inte generellt skall avisas utan att villkoren skall bedömas utefter 

förmögenhetsrättsliga principer. Är villkoren förmögenhetsrättsligt giltiga skall de även kunna 

gälla mellan samborna.  
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5 Analys med slutsatser 

Sambolagen innehåller regler om sambors gemensamma bostad och bohag. Med begreppet 

samboegendom menas bostad och bohag som införskaffats för gemensamt begagnande. 

Egendom som används för fritidsändamål samt egendom som används uteslutande för ena 

sambons bruk undantas från reglerna om samboegendom. Detsamma gäller egendom som 

sambo har fått i arv, gåva eller testamente med föreskrift om att egendomen skall vara 

sambons enskilda. Genom kravet på införskaffande för gemensamt bruk kan aldrig sådant 

som en sambo förvärvat innan samboförhållandet inleddes bli samboegendom. Undantag kan 

dock göras för sådant som införskaffats i nära tidsmässigt samband med samlevnaden. För 

sambors gemensamma bostad finns ytterligare ett ändamålskrav; förvärvet skall inte bara 

göras för det gemensamma begagnandet utan det krävs även att det huvudsakliga syftet med 

förvärvet är att byggnaden skall användas såsom bostad. Detta utgör gränsen gentemot 

byggnader som används även för exempelvis näringsverksamhet eller annat.  

 

Personligen anser jag att sambolagens nuvarande regler om egendom håller en ”lagom” nivå. 

Det formkravslösa samboendet får inte bli alltför reglerat samtidigt som vissa regleringar bör 

finnas. Lagstiftaren har som tidigare sagts ett brett spektra av sambor att ta hänsyn till. 

Hänsyn måste tagas dels till de personer som precis har flyttat ihop och kanske inte vet vad 

det juridiskt innebär samt dels dem som har bott ihop under väldigt många år och 

förhoppningsvis är mer insatta i samboendets juridiska verkningar. Lagstiftaren har heller inte 

velat införa ett äktenskap av lägre dignitet utan vill att det skall vara en viss skillnad mellan de 

olika samlevnadsformerna. Att det finns vissa formkrav för att juridiska verkningar av mer 

omfattande karaktär skall kunna komma till stånd är i min mening bra. Detta med tanke 

framförallt på sambor som nyligen har flyttat ihop. Att flytta ihop är något som är relativt 

enkelt och då kan det vara vanskligt att per automatik förena detta med en omfattande 

lagstiftning. Jämförelsevis krävs en formbunden viljeförklaring för att de äktenskapsrättsliga 

regleringarna skall bli tillämpliga. 

 

Skillnaden mellan att samäga något och att egendom är samboegendom är främst själva 

äganderätten. Samboegendom har icke ägarsambon endast ett latent värdemässigt anspråk på 

medan egendom som samägs ägs till lika del av båda samborna redan under förhållandet. 

Kriterierna för den dolda samäganderätten är därför med all rätt högre ställda än kriterierna 

för samboegendom. Den sammanflätade ekonomin som uppstår mellan sambor som har levt 

tillsammans länge innebär att samborna många gånger uppfyller även kraven för den dolda 

samäganderätten. Kravet på att det ekonomiska bidraget skall ha utgetts vid förvärvstillfället 

kan dock utgöra ett problem varför jag anser att den gemensamma partsviljan och vad som 

hänt även efter köpet bör stå över det ekonomiska bidraget när det gäller sambors egendom. 

Detta särskilt med tanke på den ekonomiska sammanflätning som uppstår efter många år 

sammanlevnad. Det ekonomiska bidraget kan dock tjäna som bevis i ena eller andra 

riktningen. 
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När det gäller dold samäganderätt så är min uppfattning att många sambor inte vet om 

institutets möjligheter. Detta innebär även en okunskap om vilka risker det kan medföra. 

Konsekvensen kan bli att ägarsambons egendom blir utmätt av tredjeman om icke 

ägarsambon exempelvis går i konkurs. Detta hade eventuellt kunnat undvikas om samborna 

haft mer kunskap i ämnet. Dold samäganderätt innebär inte bara en möjlighet att bli ägare till 

egendom som finns i förhållandet utan även en risk att förlora egendom till tredjeman. 

 

Många par som levt tillsammans länge utan att gifta sig skulle nog önska att sambolagen 

reglerade mer än den i nuläget gör och att ytterligare egendom skulle vara bodelningsbar. 

Personligen ställer jag mig frågan om lagstiftning är den rätta vägen; kanske är det bättre att 

samborna får avtala om ytterligare villkor dem emellan. Problemet är då om det är möjligt för 

dem att avtala om att även annan egendom än samboegendom skall delas genom bodelning 

vid en eventuell separation. Tveksamhet råder på området men jag håller med Folke Grauers 

som menar att insiktsfulla sambor skall kunna skriva juridiskt bindande inbördes avtal om vad 

som skall gälla deras egendom. Lagstiftaren har genom förarbeten relativt klart uttryckt att 

sambor inte skall kunna avtala om att den äktenskapsrättsliga lagstiftningen skall gälla deras 

förhållande. Men lagstiftaren har jämväl uttryckt att det efter regleringar om bostad och bohag 

införts ändå alltid kommer att finnas ett behov av avtal. Exakt vad de menade med det är 

oklart. Rättstillämparen har hitintills inte behövt ta ställning i frågan men HD har uttryckt att 

om villkoren är förmögenhetsrättsligt giltiga skall de även kunna vara giltiga mellan 

samborna.  

 

Vidare kan man fråga sig varför ett sådant avtal egentligen skulle behövas, borde det inte gå 

att lösa genom exempelvis samäganderättsavtal? Svaret på frågan beror helt på vad samborna 

vill med egendomen. Skriver de ett samäganderättsavtal innebär det att äganderätten har 

förändrats (såvida de har gjort en förmögenhetsrättslig överföring först) och det är nog ofta 

inte syftet. Samäger samborna egendom blir dessutom samäganderättslagen tillämplig vilket 

innebär andra regler när någon av samborna önskar sälja egendomen. Skulle istället samborna 

kunna avtala om att annan egendom än samboegendom skall omfattas av sambolagens 

bodelningsregler skulle inte äganderätten förändras utan icke ägarsambon skulle endast få ett 

latent anspråk på värdet av hälften av egendomen vid en eventuell separation.  

 

Min personliga åsikt är som sagt att samborna skall kunna avtala om all den egendom som 

finns i deras förhållande såsom bostad och bohag men även bil, fritidshus, båt m.m. 

Poängteras bör dock att jag gör denna bedömning utefter vad som har skrivits i denna uppsats. 

Således har endast sambornas inbördes förhållande beaktats och någon hänsyn till det 

sakrättsliga skyddet och tredjeman har ej tagits. Till grund för min åsikt ligger att de sambor 

som önskar skall ha möjlighet att avtala att egendomen skall delas genom bodelning och inte 

på annat sätt. Ingen kan heller bli tvingad att ingå avtal om bil, fritidshus, båt m.m. eftersom 

avtalet fortfarande kräver frivillighet. För sambor som har levt ihop en längre tid uppkommer 

såsom sägs i förarbetena en sorts sammanflätning av ekonomin och insiktsfulla sambor bör då 
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ha möjlighet att genom avtal reglera vad som skall gälla. På ett eller annat sätt så har de 

troligen gemensamt byggt upp hemmet och övrig egendom. Skulle avtalet bli oskäligt finns 

det alltid möjlighet till jämkning i enlighet med 36 § avtalslagen. 

 

Eftersom oklarhet råder angående vad sambor kan avtala om och det är en fråga som berör 

väldigt många medborgare är ett tydliggörande och ett konkretiserande av lagstiftningen 

behövlig. Rättsläget skall inte behöva vara oklart i ett modernt rättssamhälle. Huruvida det 

krävs en lagändring eller om klargörande kan ske genom prejudicerande domar är en annan 

fråga. Min mening är att det bör kunna ske genom prejudicerande domar eftersom lagstiftaren 

i förarbetena har lämnat en öppning och uttalat att det trots lagstiftning alltid kommer att 

finnas ett behov av individuella, inbördes avtal.  
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