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Abstract 

 

A divorce means a major change for the persons involved, not only emotionally but also 

economically. The couple which were together and shared everything together will now go their 

own ways and that includes their own home and independent costs, without someone to share them 

with. It is the same situation when partners who previously lived together separate. There will not 

be any sharing home anymore. The common dwelling will now be a home for only one of the 

parties, or else it will be sold. It is the common dwelling that is of importance for the tenancies 

compensation. When the common dwelling is only used by one of the two it will bring new costs 

for them both, the remaining living one and the relocated one. In such circumstances the tenancies 

compensations comes to use. There are several conditions that must first be mentioned before the 

tenancies compensation becomes relevant. The relocated person may have been forced to leave the 

common dwelling in result of a court order, the division of property order or there may be a 

previous agreement between the couple that in case of a separation one of them will leave the home. 

This will bring new costs for the relocated person, and there will be a willingness to receive 

compensation for not being able to use his or her former home. But there is also the situation where 

the relocated person, voluntarily, choose to leave the home. In this case it will mean new costs for 

the person that has remained living in the common dwelling because he or she must bear all the 

costs belonging to the home alone. Such circumstances lead to an opportunity for them both to 

claim compensation for the expenses. 

 

When the parties claim compensation in court, the court must take into account several factors, in 

determining whether a right to compensation exists or not. Since there is no rule that shows how the 

tenancies compensation is to be assessed, and the circumstances in which compensation will be 

present or not, it will be up to the court to decide whether the person has right to compensation or 

not. But it is not as easy as it may sound. The court that will judge in this case should follow the 

same line as the courts did in previous cases that dealt with the tenancies compensation. As the case 

law in this area is not unanimous on the various issues that arise in the assessment of the tenancies 

compensation, it is not an easy matter for the court to deal with. However, there are clear lines of 

what constitutes the important points of the assessment. 

 

The court will look at the timing, and therefore the amount of time elapsed between when one party 

had left the apartment and how long the remain living party had used the dwelling alone. A start 

point and an end point must be determined. Case law and doctrine shows that the question is not 

easy to predict and that opinion differ on how future exploration issue should be assessed. There are 



 

 

those who believe that there is a so-called one-year rule that applies, and that it must have passed 

one year from the separation occurred for compensation to be up to date, while others argue that 

compensation shall take effect since the separation took place. Both aspects have been addressed in 

the law and they are therefore the ones that keep on one aspect while others are in the latter aspect. 

 

Besides the time aspect the Court have to assess the question of amount, and how much 

compensation should be. There are then various calculation accepted by the courts and the 

following question is which analytical model will be used in the individual case. Along with the 

aforementioned assessments, the court also takes into account the ownership structure of the parties 

and its economic conditions. 

 

It is therefore possible to say that the individual circumstances of the case affects the outcome of the 

assessment and no clear lines of how the outcome will be can be given. One thing is clear, which is 

that the tenancies compensation has started to become more relevant in today's society and it should 

therefore be given a guide to assess when such an issue should occur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

En äktenskapsskillnad, innebär en stor förändring för de inblandade, inte endast känslomässigt utan 

även ekonomiskt sett. Makarna som tidigare var tillsammans och delade allt tillsammans kommer 

nu att gå varsin väg och det innebär bland annat egen bostad och egna kostnader som det inte finns 

någon att dela dem med. Detsamma är läget när sambor separerar. Den tidigare gemensamma 

bostaden kommer inte i fortsättningen utgöra gemensam bostad utan endast användas av en av 

parterna, eller säljas eller liknande. För nyttjanderättsersättningen är det just den gemensamma 

bostaden som är av vikt. När den gemensamma bostaden endast nyttjas av en av de två kommer det 

att medföra nya kostnader för den utflyttade parten, vilket i sin tur även innebär en förändring för 

den kvarboendens kostnader. Det är i ett sådant förhållande som nyttjanderättsersättningen kommer 

in. Det finns flera förutsättningar som först måste nämnas innan ersättningsskyldigheten blir aktuell. 

Den utflyttade parten kan ha tvingats till att lämna den gemensamma bostaden genom ett 

domstolsbeslut, bodelningsbeslut eller så kan det finnas en tidigare överenskommelse mellan 

parterna som medför att en av parterna måste lämna bostaden. Läget kommer medföra nya 

kostnader för den utflyttade parten, och även en vilja av att få ersättning för att inte kunna nyttja den 

tidigare gemensamma bostaden. Men det kan även vara så att den utflyttade parten självmant valt 

att lämna den gemensamma bostaden. Förhållandet kommer i sig innebära nya kostnader för den 

kvarboende parten som nu får stå för alla kostnader, som tillhör den gemensamma bostaden, ensam. 

Sådana omständigheter medför en möjlighet för parterna att begära ersättning för sina kostnader. 

 

När sedan parterna begär ersättning i domstol så måste domstolen ta hänsyn till flera 

omständigheter i bedömningen av om rätt till ersättning föreligger eller inte. Eftersom det inte finns 

någon rättsregel som visar hur nyttjanderättsersättningen ska bedömas och vilka omständigheter 

som medför att ersättningen blir aktuell eller inte blir det upp till domstolen att ta ställning till 

frågan. Men det är inte så lätt som det kan låta. Domstolen som har att döma i det aktuella fallet bör 

följa samma linje som domstolarna gjort i tidigare rättsfall som behandlat frågan om 

nyttjanderättsersättning. Eftersom rättspraxis på området inte är helt ense om de olika frågorna som 

uppkommer, i och med bedömningen av nyttjanderättsersättningen, är det ingen lätt sak för 

domstolen att ta itu med. Det finns dock klara linjer för vad som utgör de viktiga punkterna i 

bedömningen. 

 

Domstolen kommer att titta på tidsaspekten, och alltså hur lång tid det förflutit mellan det att ena 

parten lämnat bostaden och hur länge den kvarboende parten nyttjat bostaden ensam. En startpunkt 

och en slutpunkt måste bestämmas. Rättspraxis och doktrin visar här att frågan inte är lättbedömd 



 

 

och att åsikterna är olika om hur tidsaspektsfrågan ska bedömas. Det finns de som menar att det 

finns en så kallad ettårsregel som gäller där det måste ha förflutit ett år från det att separationen 

skedde tills dess att bodelning sker för att ersättning ska bli aktuell, medan andra menar att 

ersättningsskyldigheten börjar gälla i och med att separationen ägt rum. De båda aspekterna har 

behandlats i rättspraxis och det finns alltså dem som håller på den ena aspekten medan andra håller 

på den senare aspekten. 

 

Utöver tidsaspektsfrågan så kommer beloppsfrågan upp där domstolen bedömer hur stor 

ersättningen ska vara. Det finns då olika beräkningsmodeller som accepterats av domstolarna och 

frågan är då vilken beräkningsmodell som kommer att användas i det aktuella fallet. Tillsammans 

med de nämnda bedömningarna tar domstolen även hänsyn till ägarförhållandena för parterna och 

dess ekonomiska förhållanden. 

 

Det går därför att säga att de enskilda omständigheterna i ett fall påverkar utfallet av bedömningen 

och inga klara linjer för hur utfallet ska bli kan ges. En sak är klar vilken är att 

nyttjanderättsersättningen har börjat bli mer aktuell i dagens samhälle, och det bör därför ges en 

vägledning till hur en bedömning av en sådan fråga bör ske. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

 

Att vi som jurister i första hand letar i lagen när vi har en fråga att besvara är allmänt känt. På 

juristutbildningen får studenterna lära sig hur de ska handskas med de frågor och problem som de 

kommer att stöta på under arbetslivet. Utifrån det får studenterna lära sig vilka rättskällorna är och 

hur de används. En stor del av deras studier, och senare arbete, går sedan ut på att tolka rättskällorna 

som finns. Lagen är det som jurister främst söker sig till för att hitta svar på deras frågor. Vi 

åberopar lagen hela tiden och den är det som vi stöder oss på. Att därför inte ha någon lagstadgad 

regel att följa, eller leta i och få vägledning av, gör saken svårare. Det beskrivna är läget med 

nyttjanderättsersättning. Inte många vet vad innebörden av det begreppet är. Det är ett helt 

främmande ämne för de jurister som inte inriktat sig i familjerätten, eftersom det knappt nämns i 

grundkursen. För de jurister som arbetar med familjerätt å andra sidan kan det vara så att de stött på 

ämnet. 

 

Nyttjanderättsersättning aktualiseras vid äktenskapsskillnad mellan makar, eller separation mellan 

sambor. I och med separationen som sker mellan parterna så är det inte sällan som någon av 

parterna bor kvar i den gemensamma bostaden, medan den andra parten lämnar den. I sådana fall 

kan nyttjanderättsersättningen bli aktuell. Ersättningsskyldighet kan uppkomma mellan parterna 

eftersom situationen kan medföra diverse kostnader för de båda. Det finns flera olika 

omständigheter som kan medföra sådan ersättningsskyldighet. 

 

Krav på nyttjanderättsersättning framställs i dag mer än tidigare. Problemet som då uppkommer är 

att det inte finns någon tydlig vägledning om var information finns om ämnet och hur det ska 

behandlas. Det finns ingen lagstadgad regel att följa, och den rättspraxis som finns att använda som 

vägledning är spretig och inga tydliga svar kan ges. Det blir inte heller mycket lättare när man 

vänder sig till doktrinen. Även om ämnet kan ha behandlats i rättspraxis och doktrin så behöver det 

inte betyda att det blivit tydligare; dessvärre finns det många frågetecken kring 

nyttjanderättsersättning. Att det finns, eller uppkommer, en regel behöver inte betyda att det ges en 

vägledning för den konkreta tillämpningen av regeln. Det är en stor skillnad mellan att läsa en 

rättsregel och att tillämpa den. Nyttjanderättsersättning har med åren vuxit fram ur rättspraxis, men 

utan att något steg tagits för att lagstadga regeln. Det är inte heller tydligt hur det ska tillämpas. 

Domstolarna har i flera fall behandlat nyttjanderättsersättning. Problemet är just som det framgår 

ovan, att det inte ges en tydlig vägledning för hur domstolarna har tillämpat regeln som de själva 
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tagit fram. Vad nyttjanderättsersättning är kan, med viss svårighet, förklaras, men hur det beräknas 

och vilken start- och slutpunkten är, för att sådan ersättning ska utgå, är inte tydligt. Vad är då den 

rätta vägen att följa? Att tydliggöra de oklarheter som finns och ge en större överblick över ämnet är 

det viktiga i den här undersökningen. Vad är det egentligen som rättspraxis säger? Hur går man 

tillväga för att kunna bedöma huruvida rätt till nyttjanderättsersättning föreligger i det enskilda 

fallet, och hur beräknas ersättningen? Var börjar man? Sådana frågor och ännu mer kommer att 

besvaras i denna undersökning. 

1. 2 Frågeställning 

 

 Går det att göra en enhetlig beskrivning av vad nyttjanderättsersättning är? 

 Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att rätt till nyttjanderättsersättning ska 

föreligga? 

 Vilka tänkbara lösningar går det att identifiera kring bedömningen av nyttjanderätts-

ersättning? 

1.3 Syfte 

  

Det framgår av problemformuleringen att utgångspunkten för uppsatsen är att klargöra vad 

nyttjanderättsersättning är och hur den tillämpas av domstolarna, samt hur regeln om 

nyttjanderättsersättning bör tillämpas av praktiska jurister. Eftersom det inte finns någon lagstadgad 

regel som utgör vägledning om ämnet är syftet att redogöra för ämnet och hur det har behandlats 

tidigare, för att utifrån det kunna behandla en sådan fråga i framtiden. Rättskällorna är det som alla 

jurister stödjer sig på. Juriststudenter får lära sig att det alltid är gällande rätt som de ska söka sig till 

när de ska leta efter svar på sina frågor.  Detsamma gäller de praktiska juristerna som varje dag får 

handskas med nya fall. Eftersom det inte är så lätt att veta hur nyttjanderättsersättning ska behandlas 

väcktes ett intresse för att försöka göra det lättare för både studenter och praktiker att få information 

om ämnet, och utifrån det möjliggöra att de får svar på sina frågor. Det har därför ansetts vara av 

vikt att försöka sammanställa en större del av den information som finns, för att studenter och 

praktiska jurister ska få större insikt i ämnet och kunna handskas med fall som behandlar 

nyttjanderättsersättning. Undersökningen är inte endast en sammanställning av det material som 

finns om nyttjanderättsersättning, utan utgångspunkten är även att kunna ge en sammanställning av 

hur det material som finns kring ämnet ska tillämpas. 
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1.4 Metod 

 

Utgångspunkten för uppsatsen är att använda gällande rätt för att kunna besvara frågorna som finns 

kring ämnet. Därför är den metod som används här den rättsdogmatiska metoden. Vad den 

rättsdogmatiska metoden innebär är inte så lätt att besvara då metoden är svår att beskriva. Jan 

Kleineman har vid beskrivningen av vad den rättsdogmatiska metoden går ut på framställt att det är 

enklare att beskriva vad man gör när man utövar den här metoden istället för att försöka beskriva 

vad metoden innebär. Utgångspunkten är att när den rättsdogmatiska metoden används så används 

rättskällorna. Det kan med andra ord beskrivas vara så att det som studeras är gällande rätt, och det 

utifrån de accepterade rättskällorna. De rättskällorna är lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och 

den juridiska doktrinen, vilka juristerna arbetar med varje dag. Den rättsdogmatiska metoden har 

stött på kritik där den menas vara väldigt inriktad på normerna. Men något som anses vara dess 

livskraft är att normerna studeras och även omvärldsiakttagelserna för normen studeras. Normen 

påverkas och ändras inte av omvärldsiakttagelserna. För att se om normen tolkas och används på 

rätt sätt studeras normen utifrån gällande rätt. Användningen av den rättsdogmatiska metoden visar 

hur läget är idag och bidrar därför till att kunna föreslå ändringar och förbättringar. Den 

rättsdogmatiska metoden går ut på att analysera rättsreglerna och det har därför föreslagits att 

metoden borde byta namn till den rättsanalytiska metoden. En analys utifrån den här metoden skulle 

bidra till att visa hur rättsregeln som undersöks skulle uppfattas i ett visst sammanhang. Det handlar 

inte bara om att beskriva den aktuella rättsregeln och vad den innebär, utan det handlar om att 

koppla rättsregeln till det praktiska livet och visa hur den bör användas i olika sammanhang. 

Metoden kan på sådant sätt även användas till att kritisera den aktuella rättsregeln och 

tillämpningen av den.
1
 

 

Syftet med den här undersökningen är att underlätta för läsaren när det gäller att lösa en fråga om 

nyttjanderättsersättning. Eftersom en redogörelse kommer att göras angående ämnet och alla de 

omkringliggande frågorna så bör läsaren få en närmare inblick i ämnet och det blir lättare för denne 

att bedöma en sådan fråga. Det är därför den här metoden ansågs vara den mest lämpade. Den 

rättsdogmatiska metoden kommer att användas här för att tydliggöra vilket material som finns när 

det kommer till nyttjanderättsersättning. Eftersom det finns en rättskällehierarki måste vikt läggas 

vid vad det är för rättskälla som används och vilken betydelse den ges i förhållande till de andra 

rättskällorna.   

                                                 
1
Korling, Fredric, Zamboni, Mauro s. 21 ff. 
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1.5 Material 

 

Nyttjanderättsersättning är inte lagstadgad vilket gör att bristen av information i lagen, eller 

förarbeten, leder till att svaren söks i de andra rättskällorna. Det kommer att läggas stor vikt på den 

rättspraxis som finns på området familjerätt, och som specifikt behandlar nyttjanderättsersättning. 

Den rättspraxis som använts för undersökningen omfattar inte endast avgöranden från högsta 

domstolen, utan vikt kommer att sättas vid hovrättsfall och även uttalanden från tingsrätten. 

 

Fokus kommer även att sättas på doktrinen eftersom ämnet behandlas på ett annat sätt där än i 

rättspraxis. Med doktrin innefattas även de rättsvetenskapliga artiklarna som finns att gå på, 

eftersom det skildrar verkligheten av hur rättspraxis och doktrin uppfattas av de praktiska juristerna. 

 

Det finns även omkringliggande ämnen som är till vikt för nyttjanderättsersättning. Därför kommer 

de lagar och deras lagförarbeten, som hör till de ämnena, att studeras för att kunna förstå och 

tillämpa nyttjanderättsersättningen.   

1.6 Disposition 

 

I kapitel 2 så kommer det inledningsvis att ges en större överblick över ämnet utifrån en allmän 

beskrivning för att sedan kunna mer ingående börja studera de olika aspekterna som finns och som 

är av vikt att försöka klargöra. 

Under kapitel 3 så behandlas vilka förutsättningar som leder till nyttjanderättsersättning, men endast 

för makar eftersom sambor behandlas i ett kapitel för sig. Det som är den ledande frågan i det här 

kapitlet är hur en part ska gå tillväga för att framställa anspråk om nyttjanderättsersättning, eftersom 

det finns mer än en möjlighet till det. 

I kapitel 4 kommer sedan de problem som tillhör nyttjanderättsersättning att undersökas. Frågorna 

är många kring de olika aspekterna av ersättningsskyldigheten. Det är inte tillräckligt att fastställa 

hur en part kan få ersättning, utan det anses även vara av vikt att veta hur domstolen besvarar frågan 

huruvida ersättning ska utgå, och i så fall hur stor ersättningen ska vara samt vilka omständigheter 

som kan komma att påverka bedömningen. Det ges sålunda en inblick i de problem som en jurist 

kan stöta på när denne handskas med nyttjanderättsersättning. Även i detta läge kommer fokus att 

sättas på makar i det här kapitlet. 

Kapitel 5 behandlar samma frågor som behandlats tidigare under kapitel 3 och 4, men i stället med  

fokus på sambor. Det kan finnas både likheter och skillnader mellan makar och sambor och i det här 

kapitlet ges därför en omfattande beskrivning av det. 
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Under kapitel 6 behandlas principen om obehörig vinst där det ges en kort beskrivning av 

principens innebörd och hur principen påverkar nyttjanderättsersättningen. Principen har nämnts i 

samband med rättsfall som behandlar ersättningsfrågan och det  är orsaken till att den får ett eget 

kapitel. Omständigheterna behandlas utifrån både makar och sambor. 

Slutligen, i kapitel 7, kommer en sammanfattande analys att göras där både saker som nämnts i de 

tidigare kapitlen diskuteras men även andra aspekter. De olika perspektiven kring bedömningen av 

nyttjanderättsersättning kommer att diskuteras för att kunna se problematiken kring ämnet och 

identifiera vilka lösningar som finns. 

1.7 Avgränsning 

 

I den här undersökningen kommer nyttjanderättsersättning studeras utifrån svensk rätt, med främsta 

inriktning på makar, men även sambor. På grund av brist på tid och plats kommer det inte behandlas 

hur nyttjanderättsersättning ska behandlas i bodelningen. Eftersom den främsta vägledningen som 

går att få finns i rättspraxis kommer alla domstolsinstansers domar att beaktas, vare sig det är 

tingsrätten, hovrätten eller högsta domstolen som dömt i ämnet. I undersökningen kommer det 

fästas avseende på hur de olika instanserna har tolkat de regler som uppkommit kring nyttjanderätts-

ersättning. Men det är endast de delar som kommer att vara av vikt för den här undersökningen, och 

som alltså rör nyttjanderättsersättningen specifikt, som kommer att behandlas. Större delar av målen 

kommer att lämnas utanför undersökningen. Det kan nämnas att anspråk har förts om 

nyttjanderättsersättning angående bohag, men i den här undersökningen kommer 

ersättningsskyldigheten endast studeras för bostad. Eftersom ersättningsskyldighet kan komma att 

uppstå vid olika situationer så kommer undersökningen begränsas till att endast avse de delar som 

har med ersättningsskyldighet vid parternas separationer, och inte vid dödsfall. 

2. Allmänt 

 

Nyttjanderättsersättning är, som tidigare beskrivits, ersättning för ett nyttjande av en gemensam 

bostad som makar, eller sambor, sammanbott i. Det finns därmed en part som har bott kvar i 

bostaden, och fortsatt nyttja den, medan den andra parten lämnat bostaden. Parterna kommer därför 

i det vidare att kallas för den kvarboende parten och den utflyttade parten. 

 

När makar tar ett beslut att inte längre vara gifta och ansöker om äktenskapsskillnad finns det 

mycket som följer av det beslutet. Utöver det att makarna måste ansöka om äktenskapsskillnad så 

ska det göras en bodelning mellan dessa där deras egendom delas och varje make får sin del av 

egendomen. I Sveriges rättssystem finns det olika egendomsslag för de gifta, vilka är giftorättsgods 
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och enskild egendom. Med giftorättsgods menas sådan egendom som båda makarna har giftorätt i, 

och sådan egendom kommer därför att delas mellan makarna vid en bodelning, enligt 10 kap. 1 § 

Äktenskapsbalken [cit. ÄktB]. Enskild egendom kan kort sagt beskrivas vara raka motsatsen till 

giftorättsgods. Med enskild egendom avses sådan egendom som en make inte ska dela med andra 

maken vid en eventuell bodelning. Enskild egendom kan uppstå genom äktenskapsförord mellan 

makarna, villkor i testamente eller gåva, eller genom arv.
2
 Det är därför inte alltid givet vilken 

egendom makarna kommer att dela på förrän bodelning sker. Vid bodelningen är det vanligtvis så 

att den gemensamma bostaden tillförs någon av makarna. Det kan ske genom överenskommelse 

mellan makarna eller så beslutar bodelningsförrättaren om det. Utöver det så kan ena maken få rätt 

till att bo kvar i bostaden tills dess att bodelning sker, eller i vissa fall ännu längre tid enligt 

överenskommelse. 

 

I de fall där ena maken ensam disponerar bostaden kan den utflyttade maken ha rätt till ersättning, 

den så kallade nyttjanderättsersättningen. Det finns inget uttryckligt stadgande som ålägger den 

make som disponerar bostaden att utge sådan ersättning, utan principen har, som det tidigare 

konstaterats, fått sin uppkomst i rättspraxis.
3
 Varför principen inte lagstadgats är inte givet, men i 

rättspraxis har uttalanden gjorts om att den omständigheten att ena maken själv disponerar bostaden 

endast är av tillfällig karaktär och att det därför kan ha varit lagstiftarens orsak till att inte ha 

lagstadgat nyttjanderättsersättning.
4
 Problemet med det uttalandet är att domstolen här endast 

betraktar den omständigheten där det föreligger ett beslut om kvarsittningsrätt, men inte beaktat de 

andra omständigheterna som kan leda till att en make begär nyttjanderättsersättning. 

Nyttjanderättsersättning kan beslutas av både bodelningsförrättare och domstol, men kan även bli 

gällande genom överenskommelse mellan makarna. 

 

Hovrätten har i ett fall från 2015 beskrivit syftet med nyttjanderättsersättning som ”ett syfte att 

neutralisera kvarboendets ekonomiska effekter.”
5
 Uttalandet kan förstås utifrån den omständigheten 

att frågan om nyttjanderättsersättning vanligtvis uppkommer efter äktenskapsskillnad och i och med 

bodelningen. Frågan är här om det måste ha funnits ett underliggande beslut som medfört att den 

ena maken ensam disponerar bostaden, för att sådan ersättning ska utgå. En annan fråga är huruvida 

det är av vikt om bostaden utgör giftorättsgods eller enskild egendom.
6
 

 

                                                 
2
Se bland andra Agell, Anders, Brattström, Margareta s. 93 ff. och Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo s. 16f. 

3
Teleman, Örjan, Bodelning s. 199 ff. 

4
NJA 2006 s. 206. 

5
Svea Hovrätts dom 2015-02-24 mål nr T 4460-14. 

6
Uttrycket egendomsslag har använts i stället för giftorättsgods och enskild egendom i det följande. 



13 

 

Det är av vikt att nämna att nyttjanderättsersättning endast ansetts gälla den gemensamma bostaden, 

och inte sådan bostad som till exempel fritidsfastighet. Domstolen har uttalat att i avsaknad av ett 

avtal som reglerar ersättning av nyttjande av fritidsfastighet kan nyttjanderättsersättning inte 

begäras.
7
 

3. Förutsättningar för nyttjanderättsersättning 

 

Även om nyttjanderättsersättningen inte är lätt behandlad så finns det klara linjer som går att följa 

när det gäller förutsättningarna för att sådan ersättning ska utgå. Ersättningsskyldighet kan 

förekomma under olika omständigheter. De har endast berörts översiktligt ovan men kommer i det 

följande att behandlas mer ingående. 

 

Den rättskälla som innehåller mest information när det kommer till nyttjanderättsersättning är 

rättspraxis. Frågan har behandlats i flera mål och fortsätter göra det. Det finns rättsfall från alla 

instanser som behandlar frågan. I flera av de fall som behandlar nyttjanderättsersättning finns det en 

gemensam nämnare som är ett beslut om kvarboende. Det betyder dock inte att 

ersättningsskyldighet endast kan komma att bli gällande när det finns ett underliggande beslut om 

kvarboende. 

3.1 Nyttjanderättsersättning med underliggande beslut om kvarboende 

 

Kvarsittningsrätt regleras i 14 kap. 7 § 1 st. 1 p. ÄktB. Lagregeln ger den ena maken rätt att få bo 

kvar, och disponera över, den gemensamma bostaden vid fall om äktenskapsskillnad.
8
 Det är 

tillräckligt att ett mål om äktenskapsskillnad pågår för att någon av makarna ska kunna yrka att få 

kvarsittningsrätt. Domstolen behöver inte ta ett sådant beslut i samband med beslutet om 

äktenskapsskillnad, utan ett beslut enligt 14 kap. 7 § 1 st. 1 p. ÄktB kan ges i ett så kallat 

interimistiskt beslut, det vill säga ett beslut som får verkställas omedelbart, men som kan ändras av 

domstolen när som helst.
9
 Det är ingen permanent rättighet, utan består endast under den tid som 

domstolen dömer ut, dock längst till dess att bodelning sker.
10

  Det är av vikt att nämna att 

kvarsittningsrätt endast kan dömas ut i ett domstolsförfarande, vilket betyder att en 

bodelningsförrättare inte kan ta ett sådant beslut.
11

 

 

                                                 
7
Hovrätten för Övre Norrland dom 2014-09-09 mål nr T 886-13. 

8
SOU 1964:35 s. 335. 

9
Se Prop. 1986/87:1 s. 208. 

10
Se bland annat Prop. 1986/87:1 s. 208. 

11
Teleman, Örjan, Kvarboende s. 186. 
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Förutsättningarna för att kvarsittningsrätt ska tillerkännas en av makarna är flera. En förutsättning 

som direkt går att utläsa i lagregeln är rekvisitet ”gemensam bostad”. Makarnas gemensamma 

bostad regleras i 7 kap. 4 § ÄktB och avser det permanenta, gemensamma, hemmet som makarna 

innehar huvudsakligen för det ändamålet. Fritidshus räknas därför inte till gemensam bostad. 

Huruvida ena maken är ensam ägare, eller båda makarna gemensamt äger bostaden, har ingen 

betydelse.
12

 Som bakgrund till det sagda kan åberopas ett rättsfall där ena maken var ensam ägare 

till den gemensamma bostaden, men kvarsittningsrätt utdömdes till den andra maken.
13

 När det 

gäller egendomsslaget så kan det utläsas i statens utredningar att kommittén föreslog att det inte 

skulle göras skillnad på enskild egendom och giftorättsgods.
14

 

 

Eftersom bostaden är makarnas gemensamma finns det vissa rådighetsinskränkningar som 

omöjliggör att ena maken säljer, eller ingår liknande avtal om bostaden, utan att ha fått den andra 

makens samtycke.
15

  Inget annat om förutsättningar för kvarsittningsrätt nämns i förarbetena. I 

doktrin nämns å andra sidan att domstolen fäster mest vikt på vem av makarna det är som har 

vårdnaden om barnen.
16

 Rättspraxis visar å sin del att domstolen tittar på ytterligare omständigheter. 

I RH 1981:100 hade kvinnan i målet vårdnaden om barnet men det var mannen som beviljades 

kvarsittningsrätt eftersom bostaden var handikappanpassad och han därför var i större behov av 

bostaden. Behovet var alltså det avgörande. 

 

Att båda makarna kan yrka på kvarsittningsrätt, oberoende av ägarförhållandena, är positivt. Den 

gemensamma bostaden har inte endast ett ekonomiskt värde utan även personligt värde för makarna. 

Minnen, upplevelser och andra saker gör att en bostad inte går att ersätta. Det är därför viktigt att ge 

en möjlighet för båda makarna att åberopa kvarsittningsrätt. Det bör dock noteras att det personliga 

värdet inte påverkar bedömningen i fallet och är inget som domstolen beaktar. Det är endast av vikt 

för makarna själv, och det är därför viktigt att de har möjlighet att få behålla bostaden och nyttja den. 

 

Utöver det sagda så kan någon av makarna ha ett större behov av bostaden än den andra. Den ena 

maken kanske inte jobbar och kan därför inte hitta en annan bostad. Å andra sidan kan en nackdel 

för den ägande maken vara att inte kunna disponera över sin egen bostad, eftersom det att den ena 

maken ensam äger bostaden inte påverkar ett beslut om kvarboende. Att äga någonting men inte 

kunna använda det måste vara inte endast påfrestande, utan kan även betraktas som orättvist. På 

                                                 
12

Teleman, Örjan, Bodelning s. 198. 
13

NJA 1968 s. 197. 
14

SOU 1964:35 s. 335. 

     Se även SvJT 1965 rf s. 1. 
15

Se Eriksson, Anders s. 20 f och Ryrstedt, Eva s. 205 ff. 
16

Schmidt, Folke s.151 f. 
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grund av det sagda anses en behovs- och skälighetsbedömning vara det enda som kan ge en mer 

rättvis utgång. I en sådan bedömning vägs alla omständigheter kring makarna in. Domstolen kan 

göra en liknande behovs- och skälighetsprövning som görs vid övertagande av bostad som regleras i 

11 kap 8 § ÄktB. Där anges det uttryckligen att det är den make som har störst behov av bostaden, 

och som med hänsyn till omständigheterna anses mest skäligt, som domstolen ska ge rätt till 

bostaden för. Domstolen väger in, bland annat, vem som har vårdnaden om barnen, makarnas 

ekonomiska tillstånd och även andra omständigheter som kan anknytas till makarnas person, t.ex. 

om någon är handikappad och bostaden är handikappanpassad; så som i rättsfallet ovan.
17

 Vid 

övertagande görs bedömningen genom att väga de olika intressena mot varandra där det på ena 

sidan står den maken som åberopat övertagandets behov och på andra sidan de omständigheter som 

talar mot ett övertagande. Utifrån det görs sedan en helhetsbedömning.
18

 

 

Hur påverkar ett beslut om kvarsittningsrätt beslutet om nyttjanderättsersättning? 

 

Nyttjanderättsersättningen kan kopplas till kvarsittningsrätt eftersom det i flera rättsfall är vanligt 

förekommande att kvarboende är det som leder till att en av makarna begär nyttjanderätts-

ersättning.
19

 Frågan är huruvida det alltid föreligger rätt till nyttjanderättsersättning när det finns ett 

underliggande beslut om kvarsittningsrätt. 

 

I NJA 1968 s. 197 anförde HD att eftersom det i allmänhet inte dröjer en lång tid innan bodelning 

sker så anses kvarsittande i hemmet vara av tillfällig karaktär, och att det i sådana fall därför inte 

bör grunda skäl till att ålägga kvarsittande make att utge nyttjanderättsersättning till den andre 

maken. Domstolen anförde vidare att om bodelningsförfarandet å andra sidan tog ovanligt lång tid, 

och att kvarboendet därför också dröjde, så kunde nyttjanderättsersättning utgå. Vad som då menas 

med ovanligt lång tid framgår inte klart av domen, men det har senare klarlagts att det gäller för ett 

år, den så kallade ettårsregeln. Har kvaroendet bestått under mer än ett år bör ersättning utgå.
20

 Det 

nämnda går även att utläsa ur ett fall från Göta Hovrätt, där tingsrätten anförde att finns det dom om 

kvarsittningsrätt så finns det rätt till ersättning för nyttjande som överstigit ett år.
21

 

 

Utifrån rättsfallet tydliggörs det att ett beslut om kvarsittningsrätt, och även bodelningsförfarandet, 

påverkar beslutet om nyttjanderättsersättning ska utgå eller inte. Det bör dock nämnas att även om 

                                                 
17

Prop. 1986/87:1 s. 178 f och Ryrstedt, Eva s. 220 f, Agell, Anders, Äktenskap s. 116. 
18

Se Prop. 1986/87:1 s. 178 f och Ryrstedt, Eva s. 220 f. 
19

Se t.ex NJA 1968 s. 197 och NJA 1983 s. 255. 
20

Teleman, Örjan, Bodelning s. 200. 

Mer om tidsaspekten kommer att diskuteras under rubrik 4.1. 
21

Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14. 
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det egentligen inte ska dröja länge innan bodelning sker så finns det inga sanktioner som utdöms i 

det fall bodelning inte sker, och inte heller finns det någon begränsningstid för när bodelning senast 

måste ske. Det kan sägas vara så att en makes rätt att få till stånd en bodelning inte preskriberas, 

men det kan finnas undantag.
22

 Även om ingen tidsfrist finns för bodelning så kan det tänkas vara så 

att en av parterna säkerligen kommer att begära bodelning inom den närmsta tiden, då det finns ett 

beslut om kvarboende, och det kommer förmodligen vara den part som fått lämna bostaden. 

  

Utöver bodelningsaspekten bör det, vid bedömningen för nyttjanderättsersättning, även tas hänsyn 

till att kvarsittningsrätt är en rättighet som domstolen ger en av parterna. Det kan därför betraktas 

som oskäligt att den part som fått rätt från domstolen att bo kvar i en bostad, i ett senare skede 

åläggs att utge ersättning för det. Å andra sidan bör det tas hänsyn till vad den andre maken får utstå 

när denne inte har rätt att disponera över bostaden. Det bör anses skäligt att den utflyttade maken får 

rätt till ersättning för den tid som denne inte får nyttja den gemensamma bostaden. De två 

aspekterna bör vägas mot varandra för att kunna bedöma vad som är mer skäligt. Den kvarboende 

maken får nämligen rätt till att bo kvar i bostaden genom ett domstolsbeslut, men att denne ska få 

göra det gratis är något helt annat. Det kan betraktas vara detsamma som en hyresgäst som har rätt 

att nyttja bostaden, men måste betala hyra för den. En slutsats som i alla fall kan dras är att när rätt 

till kvarboende ges till fördel för ena maken ger det rätt till den andre maken att begära 

nyttjanderättsersättning. Det betyder samtidigt inte att ett beslut om kvarboende alltid leder till att 

nyttjanderättsersättning utges, utan det är utifrån en skälighetsprövning som beslutet tas. 

3.2 Bodelning 

 

Utöver möjligheten till att begära nyttjanderättsersättning på grund av ett domstolsbeslut om 

kvarsittningsrätt så kan en bodelningsförrättare ta ett beslut, i samband med bodelningen, att den 

ena parten ska utge nyttjandeersättning till den andra. Bodelningsförrättaren har behörighet att 

besluta om nyttjanderättsersättning, vilket kan förstås av 17 kap 6 § 2 st. ÄktB, som reglerar 

bodelningsförrättarens behörighet.
23

 Bodelningsförrättarens uppgift är att lösa de tvistiga frågor som 

förekommer mellan makarna, vilket kan vara allt från tillämpningen av bodelningsregler till 

prejudiciella frågor som har betydelse för bodelningen. En fråga om nyttjanderättsersättning kan då 

tillhöra en sådan prejudiciell fråga som har betydelse för bodelningen, då det även är en tvistig 

fråga.
24

 Eftersom en bodelningsförrättare har behörighet att besluta om nyttjanderättsersättning ska 

utgå kan frågan komma att behandlas i domstolen i ett senare skede, om någon av parterna väljer att 

                                                 
22

Se bland annat Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo s. 19 och Agell, Anders, Äktenskap s. 94. 
23

Se även Teleman, Örjan, Kvarboende s. 190. 
24

Agell, Anders, Äktenskap s. 96. 
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väcka talan om det. Det är möjligt eftersom ett beslut som tas av en bodelningsförrättare inte är 

exigibelt, även efter det att bodelningsbeslutet vunnit laga kraft.
25

 

 

Det kan uppkomma en sådan situation då ena parten inte kan hitta en annan bostad än den 

gemensamma att bo i. Eftersom bodelningsförrättaren har att lösa tvister mellan parterna så kan 

denne ta ett beslut om att den ena parten får bo kvar i bostaden, och utge ersättning för det till den 

andra parten. Den andra parten kan då komma att vara missnöjd med bodelningsförrättarens beslut i 

det fallet och gå till domstolen, eller så kan det vara så att denne går med på beslutet. I det senare 

fallet kan ingen av parterna anses ha förlorat. Den ena parten får bo kvar i den gemensamma 

bostaden, och den andra parten får ersättning för kvarboendet. 

3.3 Avtal eller överenskommelse om nyttjande och ersättning 

 

Makar har rätt att ingå avtal med varandra på samma sätt som andra människor har.
26

 Avtalen kan 

vara av familjerättslig karaktär, såsom äktenskapsförord och bodelningsavtal, eller av 

förmögenhetsrättslig karaktär.
27

 Vad som menas med familjerättsliga avtal framgår av begreppet; 

det är sådana förhållanden som rör makarnas rent familjerättsliga förhållanden. Avtalsfriheten för 

sådana avtal anses begränsad på grund av äktenskapets olika rättsverkningar.
28

 När det kommer till 

de förmögenhetsrättsliga avtalen så gäller istället Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [cit. AvtL]; med vissa speciella regler som kan följa 

av omständigheterna, så som gåvor mellan makar.
29

 

 

Avtal om vem som ska få nyttja eller disponera över den gemensamma bostaden bör tillhöra de 

förmögenhetsrättsliga avtalen, som följer de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Det eftersom ett 

sådant avtal kan liknas vid ett föravtal eller avtal om bodelning. Makarna kommer överens 

sinsemellan om vem som ska få nyttja den gemensamma bostaden under en viss tid. Det är inte helt 

i likhet med avtal om bodelning, eftersom makarna där kommer överens om vem som ska få 

bostaden helt och hållet. En överenskommelse om vem som ska få nyttja eller disponera över 

bostaden behöver inte per automatik även innebära en överenskommelse om vem som ska få 

bostaden vid en framtida bodelning. Ett sådant avtal där makarna bestämmer vem av de som ska 

nyttja bostaden vid en eventuell separation kan ingås även mellan andra parter. Samägande parter 

till en egendom kan komma att ingå ett sådant avtal men även andra situationer kan leda till att ena 

                                                 
25

DS 2005:34 s. 160. 
26

Agell, Anders, Brattström, Margareta s. 133. 
27

Eriksson, Anders s. 86 ff. 
28

Agell, Anders, Brattström, Margareta s. 133 f. 
29

Agell, Anders, Brattström, Margareta s. 134. 
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parten kommer att nyttja egendomen ensam. Det kan exempelvis vara så att två personer äger en 

butik tillsammans men senare kommer i konflikt med varandra. I sådana fall kan det avtalas om att 

endast en av dem ska i framtiden nyttja butiken. Det är därför som ett avtal om nyttjande och 

nyttjanderättsersättning inte anses vara av familjerättslig karaktär. 

  

Eftersom en överenskommelse mellan makar om vem som ska få nyttja bostaden kan tillhöra de 

förmögenhetsrättsliga avtalen så innebär det att AvtL:s bestämmelser är de som ska tillämpas vid 

eventuella problem eller liknande. Makarna kan ha kommit överens om att den som bor kvar i 

bostaden är den som ska stå för bostadens kostnader eftersom den andre maken inte bor kvar där. 

De kan även ha kommit överens om hur lång tid kvarboendet ska vara och när det alltså ska 

upphöra. Fullföljer någon av makarna inte det överenskomna kan den andra maken väcka talan hos 

domstolen. En tänkbar fråga som då kan vara orsaken till tvisten är den överenskomna 

nyttjanderättsersättningen. 

 

Att domstolen tar sig an sådana fall där det föreligger en underliggande överenskommelse eller ett 

avtal mellan makarna angående nyttjandet av den gemensamma bostaden, och ersättning för den, 

kan förstås e contrario av tingsrättens domskäl i ett fall från 2015. Där skriver tingsrätten att det 

diskuterats i doktrin om nyttjanderättsersättning ska utgå när den grundar sig i ett avtal mellan 

parterna. Domstolen anför vidare att det i fallet inte fanns ett avtal, och den frågan behandlades 

därför inte då.
30

 Det framgår därför att domstolen skulle ta sig an ett fall där överenskommelse, eller 

avtal, om nyttjanderättsersättning finns. 

3.4 Nyttjanderättsersättning utan underliggande beslut om kvarboende, bodelningsbeslut 

eller avtal/överenskommelse 

  

Förutom de omständigheter som nämns ovan och som ligger till grund för begäran om 

nyttjanderättsersättning så kan det tänkas finnas andra omständigheter som kan leda till att ena 

maken vill åberopa en sådan rättighet i domstol. Det behöver varken finnas ett underliggande beslut 

om kvarboende eller ett avtal mellan makarna, och det är rättspraxis ett bevis på. Tingsrätten har 

exempelvis tidigare uttalat att den omständigheten att nyttjandet av bostaden fastställts på grund av 

ett beslut om kvarboende eller inte, inte påverkar bedömningen om ersättningsskyldigheten.
31

 Enligt 

egen uppfattning framgår det av tingsrättens uttalande att kvarsittningsrätt inte är ett krav för att 

nyttjanderättsersättning ska tas upp till prövning i domstol. Hovrätten har i ett annat fall anfört att 

domstolar har gett rätt till nyttjanderättsersättning när ena maken disponerat över, eller nyttjat, den 

                                                 
30

Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14. 
31

Svea Hovrätts dom 2012-05-16 mål nr T 6623-11. Se även Svea Hovrätts dom 2012-10-22 mål nr T 1395-12. 
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gemensamma bostaden utan att det funnits ett avtal om det.
32

 

 

Svea Hovrätts dom 2012-10-22 mål nr T 1395-12 är ett fall som ger stöd för det sagda ovan. I 

rättsfallet kritiseras ett annat fall, Svea Hovrätts dom 2009-09-21 mål nr T 7247-08, där hovrätten 

ger ett beslut om kvarboende stor vikt och ser det som en förutsättning för att kunna döma ut till 

nyttjanderättsersättning. Kritiken i Svea Hovrätts dom 2012-10-22 mål nr T 1395-12 riktar sig mot 

hovrättens ståndpunkt i det senare nämnda fallet och framställer att det skiljer sig väsentligt från 

den juridiska litteraturen. Det uttalandet visar att ett beslut om kvarboende inte behöver föreligga 

för att nyttjanderättsersättning ska utgå. Inte heller har rättspraxis visat att det behöver finnas ett 

underliggande avtal eller en överenskommelse för att nyttjanderättsersättningsfrågan ska behandlas 

i domstolen. Det motsatta är det som i stället blivit känt. På senare tid har domstolen prövat frågan 

om nyttjanderättsersättning utan att någon av de ovan nämnda omständigheterna har legat till grund 

för den väckta talan.
33

 

 

Frågan i Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14 gällde huruvida det förelåg rätt till 

nyttjanderättsersättning i en situation där två parter tidigare bott tillsammans, men där sedan en av 

parterna lämnar hemmet och den kvarboende parten får betala alla bostadens utgifter ensam.
34

 

Hovrätten anförde i domskälen att vid en sådan situation där det inte finns något riktigt beslut eller 

överenskommelse som bedömningen kan byggas på så fästs vikt på andra omständigheter. 

Hovrätten anför: 

 

”Enligt hovrättens mening måste i en sådan situation avgörande vikt fästas vid om den ena parten 

tvingat den andra att flytta, eller åtminstone begärt att denna ska göra så. Det framstår som naturligt 

att den part som aktivt sett till att själv få disponera hela bostaden också fortsättningsvis får stå 

kostnaderna för denna. Däremot är det rimligt att den part som utan förskyllan blir kvar i bostaden, 

när den andra flyttar, inte då ska behöva stå för kostnaderna i deras helhet.”
35

 

 

Det nämnda ovan visar tydligt att det går att väcka talan om nyttjanderättsersättning i domstol i alla 

fall där det kan vara aktuellt, och att domstolarna, med andra ord, gett rätt till 

nyttjanderättsersättning för en part utan att det varken finns ett underliggande avtal, eller ett beslut 

om kvarboende. Utöver det nämnda fallet kan vägledning tas ur ett annat fall från 2012 där 
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Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14. 
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Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14. 

Mer om skillnaden mellan sambor och makar kommer att behandlas under kapitel 5. 
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tingsrätten ansåg att kvinnan, som var den utflyttade parten, hade rätt till ersättning på grund av att 

hon lagt fram bevis som visat att hon, på grund av rädsla och på grund av att mannen hade bytt lås 

på bostaden, hade saknat möjlighet att nyttja bostaden.
36

 

 

När det gäller frågan om att en part direkt vänder sig till domstolen för att begära 

nyttjanderättsersättning så har rättspraxis visat att, även om inget underliggande beslut eller avtal 

behöver föreligga för att kunna pröva frågan om ersättning, så har frågan ofta berörts tidigare och 

det vanligast i samband med bodelningen. En av parterna har då vid bodelningsskedet begärt 

nyttjanderättsersättning men det inte gått som denne, eller den andra parten, ville. I sådant fall kan 

de gå vidare till att väcka talan hos domstolen. Det bör dock noteras att det inte finns något som 

skulle hindra att anspråk framställs direkt hos domstolen utan att frågan tidigare berörts vid 

bodelning eller liknande. 

 

Utöver rättspraxis så har även doktrin visat att domstolsbeslut eller avtal, och liknande, inte behöver 

föreligga för att prövning av nyttjanderättsersättningsfrågan ska ske. Örjan Teleman har bland annat 

skrivit att det bör finnas rätt till att få nyttjanderättsersättning även när det inte finns något 

underliggande fall där det dömts ut till kvarsittningsrätt. Vidare skriver han att det i sådana fall bör 

vägas in huruvida kvarboendet skett mot ägarmakens vilja.
37

 Det är omständigheterna i det enskilda 

fallet som gör att utfallet blir det ena eller andra. 

 

Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14 är en bra vägledning för nyttjanderättsersättnings- 

frågan eftersom hovrätten där bedömer frågorna på ett förståeligt sätt. Blir någon tvungen att flytta 

hemifrån kan den utflyttade parten få ersättning för det. När det i stället blir så att ena parten väljer 

att flytta hemifrån självmant och lämna den andre parten till att ensam få stå för alla kostnader för 

hemmet, kan den kvarboende parten i sin tur få ersättning för sina kostnader, men utifrån det 

rimliga. Nyttjanderättsersättning har alltså flera olika aspekter som bör finnas i åtanke. Det finns så 

mycket som kan spela in i bedömningen och själva ersättningen kan se olika ut beroende på vem det 

är som begär ersättning, och under vilka omständigheter. Det är inte endast den som bor kvar i huset 

som kan bli skyldig till nyttjanderättsersättning utan, som det visas av Göta Hovrätts dom 2015-02-

27 mål nr T 2401-14, kan även den som blir tvungen att stå för alla kostnader själv begära ersättning. 

Rättsfallet gällde sambor som ägde en bostadsrättslägenhet tillsammans och som sedan, efter 

separation, endast nyttjades av mannen. Båda parterna var solidariskt ansvariga för bostadens 

kostnader men mannen hade fått stå för kostnaderna ensam. Utfallet i målet blev att domstolen 
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biföll mannens talan om att få ersättning för kostnaderna som han hade fått betala själv. Det rimliga 

är att den part som står för alla kostnader själv, vare sig det är den kvarboende eller den utflyttade 

parten, ska få ersättning för en del av kostnaderna. 

4. Problem med nyttjanderättsersättning 

 

Frågorna som finns kring nyttjanderättsersättning är flera, och alltifrån lätt besvarade. Det är därför 

av vikt att i det närmare redogöra de olika problemen kring ämnet, och utifrån rättspraxis och 

doktrin besvara frågorna som uppkommer. 

 

En sak som läsaren bör ha i åtanke i det följande är att nyttjanderättsersättningen har två sidor. Den 

ena sidan avser de kostnader som en part haft, och som denne vill ha ersättning för, och den andra 

sidan avser nytta för kvarboendet, som räknas som avkastning. Den part som begär 

nyttjanderättsersättning kan begära det utifrån de här två sidorna, och det förekommer ofta att de 

båda sidorna åberopas tillsammans och som ett belopp. Då begär en part ersättning för sina 

kostnader men även för nyttan som den andra parten haft genom att ha nyttjat bostaden ensam. 

4.1 Tidsaspekten 

 

En av de svåraste frågorna att besvara när det kommer till nyttjanderättsersättningen är 

tidsaspektsfrågan; för vilken tid beviljas ersättningen? Rättspraxis har inte bedömt frågan enhälligt 

och inte heller ges en tydlig beskrivning av hur domstolen går tillväga för att behandla tidsaspekten. 

 

Det äldsta fallet som behandlar frågan är ett fall från 1968. I fallet fanns ett underliggande beslut om 

kvarboende som gällde tills dess att bodelning mellan makarna skulle ske, och som var till fördel 

för kvinnan. Parterna hade bott isär från och med 21 december 1964, det vill säga den dagen då 

kvarsittningsrätt gavs. Bodelning skedde 3 december 1965 och i mars 1966 dömde domstolen till 

äktenskapsskillnad mellan parterna. Kvinnan hade fortsatt nyttja bostaden även efter 

äktenskapsskillnaden, vilket betyder att parterna hade bott isär i mer än 2 år. Den utflyttade parten 

begärde då att få nyttjanderättsersättning av den kvarboende parten. HD tog upp tidsaspekten i 

domskälen och anförde att ersättning skulle utgå för sådan kvarboende som hade bestått under 

ovanligt lång tid; det eftersom ett bodelningsförrättande i verkligheten inte tar så lång tid. Vad 

domstolen här menade med ovanlig lång tid behandlades inte närmare. 
38
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Att domstolen behandlade frågan om tiden är en sak, men att den inte beskriver vidare vad som 

menas med ovanligt lång tid är en annan. Ovanligt lång tid kan vara olika beroende på vilka 

omständigheterna är, och vem det är som dömer i frågan. För den part som inte får bo kvar i den 

gemensamma bostaden kan ovanligt lång tid vara några månader eftersom hans synsätt är en helt 

annan än t.ex. den kvarboendens. Att HD väljer uttrycket ”ovanligt lång tid” men inte beskriver det 

närmare kan ifrågasättas.  Eftersom uttrycket inte följs av någon riktig förklaring kan det vara ett 

tecken på att domstolen ville ge den dömande domstolen fritt utrymme att bestämma vad ovanligt 

lång tid ska anses vara i det aktuella fallet. Inte heller har någon förklaring kunnat ges i doktrin.
39

 

Var domstolen fick uttrycket ifrån är okänt och hur det ska tolkas framgår inte heller. HD skriver att 

det alltefter omständigheterna i det enskilda fallet bedöms huruvida ersättning ska utgå eller inte.
40

 

Domskälen kan förstås på olika sätt. Å ena sidan skriver domstolen att det är ovanligt lång tid som 

gäller, och å andra sidan att det är alltefter omständigheterna i det enskilda fallet, vilket betyder att 

ovanligt lång tid beror på det enskilda fallet, och är alltså inte densamma i alla fall. Det kan anses 

som detsamma som om domstolen endast hade tagit med den ena beskrivningen och lämnat den 

andra därhän eftersom båda visar att det helt beror på den dömande domstolen i frågan. 

 

I NJA 1968 s. 197 hade bodelningen ägt rum mindre än ett år efter att beslut om kvarboende gavs 

och HD dömde ut till nyttjanderättsersättning för den tid som följde efter att bodelning förrättades.  

För den tid som gällde från och med den dagen då kvarsittningsrätt gavs, och till och med bodelning 

skedde, gavs ingen rätt till nyttjanderättsersättning. Som det tidigare anförts så hade parterna bott 

isär sedan kvarsittningsrätt gavs. HD kunde ha skrivit i domskälen att i det fall då 

kvarsittningsrätten upphörde, i och med det att bodelning sker, och den kvarboende parten ännu inte 

lämnat bostaden skulle ersättning utgå. Det ifrågasätts huruvida det var nödvändigt att ta med 

uttrycket ”ovanligt lång tid”. HD:s tanke var kanske att ge någon sorts vägledning för liknande 

framtida fall. I sådana fall kan det inte tänkas ha tjänat sitt syfte. Örjan Teleman har ifrågasatt HD:s 

avgörande i det här fallet när det kommer till uttrycket ”ovanligt lång tid” och menar att domstolen 

kanske här sneglade på hemskillnadstid.
41

 Tidigare fanns hemskillnadsdom som utgjorde dom på att 

makarna skulle bo var för sig, och efter att det löpt ett år kunde makarna begära dom på 

äktenskapsskillnad.
42

 

 

Utifrån NJA 1968 s. 197 har det uppkommit en så kallad ettårsregel. Mannen i fallet gavs inte rätt 
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till nyttjanderättsersättning för tiden innan bodelningen skedde eftersom det inte hade förflutit ett år. 

I stället fick han rätt till ersättning för tiden efter det att bodelningen skedde. Avgörandet har 

medfört att det i doktrin uppfattats så att i det fall bodelning sker inom ett år efter separationen, det 

vill säga efter att ena parten lämnat huset, ska ingen ersättning beviljas. Men så som HD gör tydligt, 

och som diskuterats ovan, så kan omständigheterna i det enskilda fallet påverka beslutet.
43

 

 

En fråga är i fall ettårsregeln då bör gälla alla fall, det vill säga även de där det inte finns något 

beslut om kvarboende som ligger bakom talan. Så som det visats ovan så finns det flera sätt att 

framställa anspråk om nyttjanderättsersättning på, så hur bedöms tidsaspekten när det kommer till 

de fallen? Det går att förstå att bodelningen spelar stor roll i de här fallen eftersom den tid det tar att 

få till stånd en bodelning påverkar huruvida ersättning ska utgå eller inte. Skulle bodelningen ske 

inom ett år från kvarboendet medges inte rätt till ersättning, medan motsatsen gäller om 

bodelningen dröjer. 

 

Menas då med ettårsregeln ett år från det att ena parten flyttar ut hemifrån eller från beslutet om 

kvarboende? Föreställer vi oss i stället en situation där det finns ett avtal där makarna kommit 

överens om att en av de ska lämna huset till dess att bodelning sker, men där ena maken inte flyttar 

ut direkt från den dagen. Kommer då ett år att bedömas från avtalsdagen eller från den dag då ena 

parten faktiskt flyttar ut? För att göra det hela ännu mer komplicerat så kan en fråga även komma 

upp i den situationen där den part som flyttar ut inte helt tar med sig alla saker och fortsätter komma 

hem och sover kanske över någon dag. Hur kommer ettårsregeln kunna appliceras på en sådan 

situation? Flera frågor kan komma upp vid endast tanken av att det finns en ettårsregel som ska 

följas. Å andra sidan kan det vara positivt att veta på ett ungefär när ersättning kan utgå. Sker 

bodelning inom ett år så har ena parten endast rätt till ersättning för den tid efter bodelningen som 

den kvarboende maken fortsätter disponera huset som om ingen bodelning skett. 

 

Ettårsregeln kan även bedömas ur en annan synvinkel. Ett år kan ibland låta som lång tid, och 

ibland inte, beroende på vad saken gäller och vem saken gäller. I ett sådant fall kan ett år låta som 

lagom för den kvarboende parten medan den andra parten kan tycka att ett år är för lång tid. Det går 

nog inte att säga annat än att varje aspekt har sina fördelar och nackdelar, men frågan är allt annat 

än klargjord genom ettårsregeln. 

 

Att domstolarna fortsatte på den linje som HD tog, i och med domskälen i NJA 1968 s. 197, går att 
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utläsa i NJA 1983 s. 255. I det fallet fanns ett underliggande beslut om kvarboende som gällde till 

dess att bodelning skulle ske. Den kvarboende maken bodde i bostaden under 7 månader och 

flyttade ut omedelbart i och med skilsmässodomen. Den utflyttade maken begärde ersättning för de 

kostnader han haft för bostaden under den tid som den kvarboende maken disponerat över bostaden. 

HD valde att gå på hovrättens linje, som i sin tur gick på tingsrättens bedömning som var att inte 

utge ersättning. Tingsrätten ansåg att det inte fanns skäl till att döma ut någon ersättning för den 

andra maken. Varken tingsrätten, hovrätten eller HD ger någon förklaring till varför ersättning inte 

ges ut, men det går att se att ettårsregeln påverkat bedömningen. Tingsrätten nöjer sig med att skriva 

att eftersom den kvarboende maken bott kvar i 7 månader och avflyttat omedelbart i och med 

skilsmässodomen 

 

”...kan förordnandet i och för sig icke anses medföra skyldighet för Bodil A (kvinnan) att utgiva 

ersättning till Bror A (mannen) för nyttjanderätten till dennes villa.” 

 

Hovrätten och HD tillägger inget utan går endast på samma linje. Det kan tyckas vara så att någon 

av domstolarna kunde ha nämnt NJA 1968 s. 197 och utifrån det nämna ettårsregeln, eller i alla fall 

nämna att 7 månader ansågs som för kort tid för att döma ut någon ersättning. Att domstolarna inte 

förklarar domen närmare kan ifrågasättas och ger ingen vidare vägledning för kommande fall. 

Domstolarna väljer i stället att förklara sig väldigt kort och endast ange att skyldighet för ersättning 

inte föreligger. Det är endast en gissning att domstolarna gick på NJA 1968 s. 197, även om det 

anses vara det mest rimliga, men en tydlig linje går inte att tolka ut. 

 

Skulle domstolarna här ha gått på NJA 1968 s. 197, och den så kallade ettårsregeln, kan den starkt 

ifrågasättas om det tas en närmare titt på omständigheterna. I det här fallet var det så att ena maken 

ägde bostaden, men den utgjorde giftorättsgods. Vad för egendomsslag det än var på bostaden så är 

den fortfarande ägd av ena maken. Att då maken står för alla kostnader, så som driftskostnaderna 

för bostaden, är naturligt eftersom denne står som ägare till bostaden. Men att den kvarboende 

maken inte bidrar med någonting kan kritiseras, speciellt utifrån ägarmakens synvinkel. Ägarmaken 

har i det här fallet inte bara fråntagits rätten att bo i, och disponera över, sin bostad, utan denne får 

ensam stå för alla kostnader samtidigt som bostaden disponeras av någon annan. Eftersom HD i 

NJA 1968 s. 197 nämnde att de särskilda omständigheterna i fallet skulle vägas in i bedömningen 

borde det sagda ovan ha haft en påverkan på bedömningen i NJA 1983 s. 255. Det skulle ha gett 

någon sorts tillfredsställelse, även om utfallet hade varit densamma, ifall domstolen hade visat att 

den hade tagit hänsyn till kostnaderna, och hur rimligt det ansågs vara, i bedömningen. Någon av 

domstolarna, och specifikt HD, borde ha gett en närmare förklaring till varför utfallet av målet kom 
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att bli som den blev. Att domen är så kortfattad kan förstås på det sättet att även domstolarna här 

tyckte att frågan var väldigt komplicerad och inte ville ta en annan linje än den som redan förts i det 

tidigare fallet från 1968. 

 

Kritiken kring hur utfallet blev i NJA 1983 s. 255 beror inte endast på att ägarmaken fick stå för alla 

kostnader ensam. Samma kritik skulle ha förts om den kvarboende maken fick stå för alla kostnader 

ensam istället. En rimlig lösning skulle ha varit att parterna skulle ha delat på kostnaderna för 

bostaden eftersom det, oberoende av vem som äger bostaden, var parternas gemensamma bostad 

tidigare och båda anses ha solidariskt ansvar för kostnaderna. Det hindrar inte att någon av parterna 

kan stå för en större del av kostnaderna än den andra, beroende på vilka kostnaderna och 

omständighetera är. Även om den utflyttade parten inte bodde kvar i bostaden är det fortfarande 

dennes bostad. Detsamma gäller den kvarboende parten som bör anses ha ett ansvar för kostnaderna 

under den tid som denne nyttjar bostaden. Här kanske det finns någon som tänker att det finns ett 

underliggande beslut om kvarboende, och alltså en rättighet för den kvarboende maken att själv 

disponera över den gemensamma bostaden, och det därför inte ska föreligga ersättningsskyldighet. 

Men den omständigheten att ena parten ges rätt att själv disponera över bostaden betyder inte att 

den andra parten ska få stå för alla kostnaderna själv, och det speciellt i det samhälle som vi bor i 

idag. Idag är det så att kostnaderna för bostaden, och då specifikt driftskostnaderna, kan bero på 

förbrukningen. El - och vattenkostnaderna beror på hur pass mycket de har förbrukats under en viss 

tid. Att därför någon annan ska stå för allt en själv förbrukar bör anses orimligt. Rätten att disponera 

över bostaden ska inte automatiskt medföra en rätt att använda boendet fritt. Friheten finns där, men 

att stå för hälften av kostnaderna, eller i alla fall en del av kostnaderna, bör anses proportionerligt 

med friheten att disponera över bostaden på det sätt man vill. 

 

I ett fall från 2006 behandlar domstolen frågan om nyttjanderättsersättning, men för sambor. 

Hovrätten tar upp tidigare rättspraxis och nämner att ett år anses som ovanligt lång tid. HD 

ifrågasätter å andra sidan den princip som kom upp i och med NJA 1968 s. 197 och menade att det 

anses olämpligt att ersättningsskyldigheten inte inträder förrän efter det att bodelning sker. HD 

anför vidare att det kan finnas skäl till att begränsa den betalningsfria tiden till några månader, eller 

att ersättningsskyldigheten ska inträda direkt, och att det alltså inte ska ges någon betalningsfri tid. 

Eftersom parterna hade utformat sina talan på ett visst sätt i det här fallet fanns det dock ingen 

anledning för HD att närmare gå in på det problemet.
44
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NJA 2006 s. 206 fick stort genomslag och har i senare fall använts i bedömning av ersättningsfrågan. 

Även om det inte kommit upp några prejudikatfall så har hovrätten behandlat mål med 

nyttjanderättsersättning och kommenterat uttrycket om en betalningsfri period. Hovrätten har bland 

annat anfört i ett mål från 2015 att eftersom makar efter en separation ansvarar för egna kostnader 

borde det tala emot en betalningsfri period, men på grund av den ömsesidiga underhållsskyldigheten 

som fortfarande gäller makar emellan, innan dom om äktenskapsskillnad kommer, anses det rimligt 

att den kvarboende maken ska få en betalningsfri period, eller så som hovrätten uttrycker det skäligt 

rådrum. Hovrätten menar vidare att sådana skäl kan särskilt finnas när makarnas inbördes 

ekonomiförhållanden är ojämna och när någon av makarna är den svagare parten. Som svagare part 

menas då den part som har sämre ekonomiska förhållanden, och sämre förhållanden i övrigt som 

kan bero på arbete, bostad eller liknande. Utfallet i fallet blev att den kvarboende makan ansågs 

ersättningsskyldig från och med separationsdagen eftersom det inte fanns några skäl i övrigt som 

kunde leda till ett annat rimligt utfall. Av vikt att nämna här är att den kvarboende makan inte hade 

något arbete och hade ansträngd ekonomi, samtidigt som den andre maken påstod att han också 

hade ansträngd ekonomi.
45

 

För att tydliggöra det hela kan en fråga ställas angående för vilken tid ersättning ska anses utgå. Så 

som det redan visats så har HD tidigare sagt att ersättning ska utgå för den tid som överstiger ett år 

från det att kvarboendet sker och bodelning inte sker. I senare fall har HD istället anfört att 

ersättningen ska utgå direkt efter separationen eller efter en betalningsfri period. Eftersom senare 

fall har behandlat frågan utifrån vad HD anför i NJA 2006 s. 206 bör det vara det mest rimliga att 

följa. För att ändra rättspraxis formellt sett förutsätts plenum, vilket inte fanns i NJA 2006 s. 206. 

Det hindrar dock inte att rättsfallet ges en vägledande betydelse. 

 

Ersättningsskyldigheten gäller beroende på makarnas ekonomiska förhållanden, men det behöver 

inte ha förflutit minst ett år. Det är inte bodelningen som kommer att vara utslaget längre utan 

omständigheterna kring makarnas ekonomiska förhållanden är det som bör behandlas i stället. 

 

Det finns skilda åsikter om frågan huruvida NJA 1968 s. 197 anses överspelat i och med NJA 2006 

s. 206, så som Örjan Teleman anfört
46

, eller om NJA 1968 s. 197 och ettårsregeln fortfarande är det 

som gäller. Senare rättspraxis har visat att domstolarna inte är eniga om frågan. Även om det inte 

finns en dom från högsta domstolen
47

, så kan vägledning sökas hos de övriga domstolarna. 

Tingsrätten har anfört att 
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”HD:s uttalande i 2006 års fall inte innefattar en grundlig genomgång av frågan om ersättning i hela 

dess vidd och därför inte kan, mot bakgrund av de tydliga ställningstagandena i 1968 och 1983 års 

fall, innebära en ändring av rättsläget.”
48

 

 

Hovrätten delade tingsrättens bedömning i det fallet och gick alltså på samma linje, och dömde 

därför inte ut nyttjandeersättning utan lämnade talan utan bifall.
49

 Svea hovrätt har dock i ett senare 

fall behandlat frågan om ersättning och där tagit hjälp av både NJA 1968 s. 197 och NJA 2006 s. 

206. I målet utsågs bodelningsförrättare i oktobermånad och bodelningsbeslutet kom i december- 

månad, samma år. Separationen ägde dock rum mer än ett år tidigare från det att bodelningsbeslutet 

kom. Hovrätten menade dock att bodelningsförfarandet inte hade tagit så lång tid och ingen 

ersättning utgick därför. Tingsrätten å andra sidan hade gått på en helt annan linje och medgav 

ersättning från tiden efter separationen, och det med hänsyn till NJA 2006 s. 206.
50

 Ett annat fall 

från svea hovrätt gör det inte lättare att förstå vilken väg en jurist ska ta eftersom domstolarna 

tydligen inte är ense om frågan. Tingsrätten hade i det nyss nämnda fallet anfört att 

ersättningsskyldighet inträder ett år efter det att ett beslut om kvarsittanderätt tagits, medan den 

samtidigt gick med på att den betalningsfria perioden skulle kunna begränsas till mindre än ett år i 

vissa fall, i linje med NJA 2006 s. 206.
51

 

 

Utöver rättspraxis så har även skilda meningar kommit till uttryck av rättsvetenskapliga jurister. Då 

Margareta Brattström menar att HD:s uttalande i NJA 2006 s. 206 som var ett obiter dictum
52

 inte 

innebär att HD tagit ställning i frågan, menar Örjan Teleman tvärtom och anför att HD:s uttalande 

utgör gällande praxis.
53

 Örjan Teleman menar att numera är det fallet från 2006 som jurister har att 

hålla sig till
54

. Göran Lind är av den uppfattningen att ettårsregeln fortfarande gäller och inte är 

överspelat av NJA 2006 s. 206, och är i och med det av samma åsikt som bland annat Margareta 

Brattström. Göran Lind menar att uttalandet från HD, när det gäller en begränsning av ettårsregeln, 

inte utgjorde grunden för domstolsavgörandet utan var endast ett uttalande och ska därför inte anses 

spela över ettårsregeln.
55

 

 

Det är inte fel att vara av samma uppfattning som, bland andra, Örjan Teleman stödjer. Även om 
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uttalandet endast utgjorde ett obiter dictum, så som Margareta Brattström och Göran Lind anför, bör 

endast den omständigheten att uttalandet gjordes av HD, och togs med i fallet, vägas in och ges stor 

vikt. Det är av vikt att ställa sig frågan varför HD valde att ta med det uttalandet i fallet, om den inte 

ville åstadkomma någonting. Att HD nämner att det på grund av hur talan var framställd i målet inte 

gick att fortsätta på den linjen visar att HD hade en vilja att fortsätta på den linjen, men kunde inte 

på grund av den ram som satts för målets prövning. Den omständigheten att HD valde att ha med 

uttalandet i fallet uttrycker en tydlig vilja att den dömande domstolen i kommande prövningar ska 

använda sig av den linje som HD ger uttryck för i NJA 2006 s. 206, om talan tillåter. 

4.1.1 Startpunkten 

 

Det framgår ovan att för att kunna fastställa för vilken tid ersättning ska utgå måste det finnas en 

startpunkt och en slutpunkt. De alternativ som finns att utgå från när det gäller startpunkten, och  

om nyttjanderättsersättning ska utgå är från och med tiden för 

 beslut om kvarboende, 

 ansökan om äktenskapsskillnad, 

 dom på äktenskapsskillnad, 

 laga kraft på dom om äktenskapsskillnad,  

 bodelningsbeslut, eller 

 separationsdag. 

 

NJA 2006 s. 206 anses ha tillfört något nytt inom det här området, och har gett större vägledning än 

de tidigare nämnda rättsfallen. I fallet framgår det att domstolarna försökt tydliggöra de frågetecken 

som funnits kring, bland annat, tidsfrågan. Ettårsregeln kan milt sagt ha ersatts av den nya principen 

som uppkommer i och med NJA 2006 s. 206, där det i bedömningen tas hänsyn till att en 

betalningsfri period kan komma att bli aktuell, om det finns skäl för det, eller så kan det dömas ut 

till ersättningsskyldighet redan från och med separationsdagen. Att HD ändrar på ettårsregeln kan 

på annat sätt visa att ett år ansågs för mycket, och som en lång väntan. Därför kommer det upp en 

ny princip där det medges att det kan finnas en betalningsfri period, men som inte sträcker sig till ett 

helt år, eller att ersättningsskyldigheten ska börja gälla i och med separationen. Det kan finnas 

omständigheter som kan leda till att en betalningsfri period är lämplig, medan andra omständigheter 

kan leda till det motsatta. Det anses nog mest rimligt att det från och med separationen gäller en 

ömsesidig skyldighet att betala kostnaderna som medföljer i och med kvarboendet. Att det finns en 

överenskommelse eller ett domstolsbeslut som ger den ena maken rätt till att bo kvar i huset betyder 
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alltså inte att denne inte ska stå för några kostnader. Men något som kan leda till att det blir orimligt 

är just sådant som HD tar upp i domskälen till NJA 2006 s. 206, där makarnas inbördes ekonomiska 

förhållanden nämns. Att det i bedömningen angående ersättningsskyldigheten ska vägas in 

makarnas kapacitet till att stå för några kostnader bör göras eftersom det kan vara så att den ena 

maken beviljats kvarboende på grund av att denne har det svårt med ekonomin. Denne kan då 

medges några betalningsfria månader till dess att denne får ihop sin ekonomi. En fråga som då kan 

följa är hur det då blir om maken inte får ihop sin ekonomi under den närmsta tiden och att det 

istället tar lång tid tills det fixar sig. Hur kommer situationen att behandlas då, och hur länge 

kommer den betalningsfria perioden att vara i sådana fall? Eftersom det nämnda kan komma att ske 

och den kvarboende maken inte får ihop sin ekonomi, vare sig det är med uppsåt eller inte, så bör 

den betalningsfria perioden på alla sätt begränsas till ett par månader för att få den kvarboende 

maken att handla aktivt och försöka lösa situationen. Å andra sidan så kan något som talar emot en 

betalningsfri period vara det som HD nämner i sina domskäl – den ömsesidiga 

underhållsskyldigheten. Eftersom makar är ömsesidigt underhållsskyldiga kan det leda till att ingen 

betalningsfri period medges eftersom den ena maken kan få underhåll från den andra maken. Att 

den underhållsskyldige samtidigt då får stå för alla kostnader kommer att bli ytterst orimligt. 

 

En linje som finns att följa är att bedöma makarnas ekonomiska förhållanden och utifrån det 

bedöma huruvida det kommer att ges en betalningsfri period eller inte. Är makarna jämlika, eller till 

den större delen jämlika, och ena maken inte kommer att ha det orimligt svårare än den andra, bör 

ersättningsskyldighet utgå utan en föregående betalningsfri period. Är makarna inte jämlika bör det 

ges några månader som kommer att vara betalningsfria, men endast ett par månader; tiden bör 

begränsas. Det bör dock nämnas den omständigheten att det vid ett beslut om kvarboende beaktas 

makes ekonomiska möjligheter att klara av boendet och kunna stå för kostnaderna ensam. 

Domstolen lägger alltså vikt vid den omständigheten och när den ger ett beslut om kvarsittning så 

bör det ha förutsatts att maken i fråga kan stå för kostnaderna.
56

 Den omständigheten kan tala för att 

en betalningsfri period inte ska ges eftersom maken förutsätts kunna stå för kostnaderna.  Men det 

bör noteras att den omständigheten kan förutsättas vid beslut om kvarboende, och omfattar alltså 

inte alla situationer där nyttjandeersättning kan komma i fråga. 

 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det genom tidigare fall, och främst NJA 1968 s. 197, 

har varit så att bodelningsdagen varit startpunkten för ersättningsskyldigheten. Det vill säga om 

bodelningen sker inom ett år och maken fortfarande bor kvar i bostaden efter det att bodelning skett 
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kommer ersättningen att börja räknas från och med bodelningsdagen. Om bodelningen i stället inte 

sker inom ett år kommer startpunkten vara från och med det att det förflutit ett år sedan 

separationen, och alltså ena makens kvarboende. Genom senare fall, och främst NJA 2006 s. 206, 

kan det förstås så att startpunkten för ersättningsskyldigheten bör, i de fall där makarnas 

ekonomiska förhållanden är jämlika, vara från och med separationsdagen. I de fall där de 

ekonomiska förhållandena inte bedöms vara jämlika kommer en betalningsfri period att bestämmas 

och ersättningsskyldigheten kommer då att utgå från och med den dagen då den betalningsfria 

perioden avslutas. 

 

Av de alternativ som finns för startpunkten kan det sägas vara så att separationsdagen är det mest 

rimliga alternativet. Eftersom kvarboendet egentligen sker från och med separationen så betyder det 

att startpunkten för kvarboendet är flexibelt. Beslutet om kvarboende betyder inte att kvarboendet 

sker samma dag. Inte heller ger de andra alternativen en självklarhet för att separation sker, och 

alltså en av makarna faktiskt flyttar ut. Det är därför som separationsdagen är det som bör ges störst 

vikt, eftersom det med all säkerhet kan sägas vara så att det är från och med den tidpunkten som det 

finns en kvarboende part och en utflyttad part. 

4.1.2 Slutpunkten 

 

Genom att undersöka NJA 1968 s. 197 så går det att utläsa vilken dag som domstolen bedömde  

vara slutpunkten för ersättningsskyldigheten, vilket var dagen då den kvarboende maken flyttade ut.  

I NJA 2006 s. 206 gällde ersättningsskyldigheten tills vidare, av vad som uppfattas genom att läsa 

fallet, eftersom den ena maken fortfarande bodde kvar i bostaden under tid som det fallet 

behandlades i domstol. 

 

Av vad som går att förstå är att slutpunkten är den dagen som utflyttningen sker, och den make som 

alltså tidigare hindrats från att bo i bostaden får tillbaka den rättigheten; vare sig det finns ett 

underliggande beslut om kvarboende, överenskommelse eller att det skett genom andra 

omständigheter. Det mest rimliga är att komma till den slutsatsen där slutpunkten för 

ersättningsskyldigheten är den dagen då den kvarboende lämnar bostaden, eller då 

bodelningsbeslutet vinner laga kraft. 

 

I det fall där ingen av de båda nyttjar bostaden i fortsättningen, och bostaden är samägd, kan det 

finnas skäl för att båda makarna ska stå för bostadens kostnader tills dess att bostaden säljs eller 

nyttjas. Eftersom bostaden har varit makarnas gemensamma bostad kan det tänkas vara så att båda 
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makarna ska i fortsättningen dela på kostnaderna.
57

 

4.2 Annan sorts ersättningsskyldighet 

 

Det finns anledning att nämna en ersättningsskyldighet av annan sort, än sådan som redan 

behandlats, som kan uppkomma i och med att en av parterna bor kvar i bostaden medan den andra 

lämnar den. Hittills har det behandlats hur det blir om den utflyttade parten, som står för alla 

kostnader själv under tiden som den andra parten bor kvar i hemmet, begär ersättning. Men det 

finns även situationer då det är den kvarboende som begär ersättning. Det kan tänkas vara så att den 

utflyttade parten plötsligt lämnar bostaden och inte står för några kostnader som tillhör bostaden, 

vilket leder till att den kvarboende parten då får stå för alla kostnader ensam. En annan situation kan 

vara att den kvarboende parten vill sälja bostaden men den andra parten inte medverkar till det. Den 

kvarboende partens vilja kan vara att bli av med de kostnader som följer av bostaden och denne 

kommer då att få stå för kostnaderna även i fortsättningen, tills dess att den andra parten går med på 

en försäljning. Den kvarboende parten anses inte ha någon nytta av bostaden medan den andra 

parten medverkar till att den kvarboende parten får stå för kostnader som denne vill bli av med, men 

inte kan. På så sätt tillför den utflyttade parten en förlust för den kvarboende parten. 

 

Den rättspraxis som nämnts hittills har inte behandlat den frågan. Frågan är huruvida en sådan 

ersättning kan komma att kallas, eller tillhöra, nyttjanderättsersättning. Så som det låter på 

begreppet så är nyttjanderättsersättning en rätt att få ersättning för den tid då någon av parterna inte 

nyttjar bostaden, medan den andra gör det. Att då den part som lämnar huset begärs på ersättning är 

rimligt, men bör det tillhöra nyttjanderättsersättningen? Det är utan tvekan en liknande situation 

som uppkommer vid nyttjanderättsersättning, förutom att det är motsatta parter och andra 

omständigheter. Av vad som framgår av frågan här bör en sådan begäran på ersättning inte kallas 

nyttjanderättsersättning. Det är en sorts ersättning för kostnader som en part haft. 

4.3 Beloppsfrågan 

 

Ersättningsskyldighet kan förekomma utifrån olika omständigheter men hur beloppet behandlas, 

beräknas och bestäms är ytterligare ett problem som domstolen måste ta itu med när en sådan rätt 

till ersättning ges. 

 

I rättspraxis har det getts alternativ för hur domstolarna kan gå tillväga för att bestämma storleken 
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på ersättningen. Vissa punkter som domstolen tittat på vid behandlingen av ersättningens storlek, 

eller bostadsförmånens värde så som domstolen uttrycker det, i rättspraxis
58

 är fastighetens 

beskaffenhet, nyttjanderättens karaktär och om någon av parterna haft att stå för kostnader för 

bostaden och direkt sammanhängande utgifter.
59

 Vad som menas med fastighetens beskaffenhet och 

nyttjanderättens karaktär behandlas dock inte närmare. Inte heller har det getts någon vidare 

förklaring i doktrin. När Örjan Teleman nämnt NJA 1968 s. 197, och de faktorer som domstolen 

tittade på när det kommer till bedömandet av ersättningens storlek, använder han sig av samma sätt 

som domstolen och behandlar inte faktorerna närmare. Värt att nämna är i alla fall att Örjan 

Teleman menar att sådant som mängden och arten av de lösören som nyttjandet omfattade är något 

som hör till faktorn ”nyttjanderättens karaktär”, och menar vidare att utöver de faktorer som 

domstolen nämner bör inbegripas bostadens läge.
60

 

 

En eftertanke är om domstolen väljer att lämna de nämnda faktorerna oförklarade för att de ska 

kunna omfatta så många olika omständigheter som möjligt, eller att det anses allmänt känt vad 

dessa uttryck inbegriper. Den första faktorn, fastighetens beskaffenhet, är inte så svår att begripa sig 

på då den vanligtvis innefattar bostadens ålder, skick och annat som hör till själva fastighetens 

karaktär. Den andra faktorn, nyttjanderättens karaktär, är dock svårare att bedöma. Vad som menas 

med nyttjanderättens karaktär kan förstås så som Örjan Teleman väljer att uttrycka det; att det 

innefattar mängden och arten av bohaget som medföljer. Faktorn kan tolkas olika. Nyttjanderättens 

karaktär kan innefatta hur stor del av egendomen den ena parten har rätt att använda. Det kan med 

andra ord också förstås vara detsamma som mängden lösören nyttjanderätten innefattar. Då det 

senare anses vara den mest rimliga förklaringen till uttrycket får det antas vara det som är menat av 

domstolen. Den sista faktorn är om någon av parterna haft att stå för kostnaderna för bostaden 

ensam, både driftskostnaderna där bland annat el och värme innefattas och sammanhängande 

utgifter. Vilka de sammanhängande utgifterna är förklaras inte. Kan det vara lån som bostaden tyngs 

med? Eftersom ingen egentlig vägledning går att få får det antas vara kostnader som tillhör 

bostaden i sig. Har då den kvarboende parten fått stå för kostnader som har med bostaden att göra 

borde det avräknas från ersättningen eftersom denne i sådant fall har bidragit till något som tillhör 

bostaden, och alltså inte endast gynnats av kvarboendet. På sådant sätt kan då ersättningens storlek 

bli mindre, beroende på hur mycket den kvarboende betalat och för vad. Det kan uppkomma en 

sådan situation då den kvarboende maken står för alla kostnader, medan den som lämnat bostaden 

inte betalar någonting. I sådant fall bör det anses oskäligt att tillerkänna nyttjanderättsersättning för 
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den som lämnat bostaden då denne i alla fall inte betalat något för bostaden.
61

 Frågan har behandlats 

av bland annat Örjan Teleman som menar att det är rimligt om det, när det finns en betalning som 

båda parterna står för men endast den kvarboende betalar, den betalningen ska avräknas från 

ersättningen.
62

 

 

Örjan Teleman har även anfört att domstolen fäster för liten vikt vid makes förmåga att ensam klara 

av kostnaderna för boendet under lång tid, vid prövning av tvistiga kvarsittningsfrågor.
63

 Det är 

därför viktigt att domstolen tar hänsyn till parternas ekonomiska förmåga att försörja sig själva, vare 

sig det gäller den kvarboende parten eller den utflyttade. 

 

I ett färskt hovrättsfall från 2015, finns mer vägledning att få om hur beräkningen av ersättningen 

bör ske. Det anges i målet att rättsläget är oklart kring frågan, men samtidigt ger hovrätten två olika 

vägar som går att ta vid bedömningen av storleken på ersättningen, och vilka faktorer bedömningen 

ska byggas på. Hovrätten menar att ett sätt att beräkna ersättningen är att räkna ut vad en skälig hyra 

för bostaden kommer att utgöra och sedan bestämma ersättningen till att motsvara den skäliga hyran. 

Det andra sättet är att de faktiska kostnaderna för bostaden är de som beräkningen ska grunda sig på. 

Det nämns även att en av parterna i fallet hade åberopat allmänna principer för att ligga till grund 

för ersättningen men hovrätten bedömde här att det inte förelåg förutsättningar för att en sådan 

beräkning skulle kunna vara skälig och lämnade den delen av talan därhän. Den slutliga 

bedömningen för ersättningens beräkning grundade sig på det andra sättet som hovrätten föreslog, 

vilken var att titta på de faktiska kostnaderna för bostaden och utifrån de bestämma storleken på 

ersättningen.
64

 

 

Att hovrätten väljer att gå på de faktiska kostnaderna för bostaden är mer rimlig än att gå på det 

första sättet som var att bestämma en skälig hyra för bostaden. Att räkna ut vad som motsvarar en 

skälig hyra för en bostad kan försvåras genom att hyran kan bero på flera faktorer så som storleken 

och läget för bostaden, men även hur marknaden ser ut för uthyrda bostäder. Att därför gå på ett 

sådant sätt är att mer gå på abstrakta saker, medan om beräkningen grundar sig på de faktiska 

kostnaderna för bostaden så kan en mer rättvis utgång utvinnas. De faktiska kostnaderna utgör de 

kostnader som finns för bostaden, allt från el och värme till sop och liknande. Uttrycket, eller sättet, 

kan sägas likna sig vid de två första faktorerna som nämns i NJA 1968 s. 197 eftersom de faktiska 

                                                 
61

Det kan dock finnas andra omständigheter som ger anledning till att den part som lämnar bostaden tillerkänns rätt till 

ersättning; mer om det kommer under kapitel 6. 
62

Teleman, Örjan, Kvarboende s. 189. 
63

Teleman, Örjan, Kvarboende s. 186. 
64

Svea Hovrätts dom 2015-02-24 mål nr T 4460-14. 



34 

 

kostnaderna kan inrymmas i bostadens beskaffenhet och även nyttjanderättens karaktär. Även den 

sista faktorn, som var i fall någon av parterna stått för kostnaderna för bostaden ensam, kan komma 

att påverka de faktiska kostnaderna eftersom det är skäligt att efter att ha fastställt de faktiska 

kostnaderna behandla den omständigheten om den kvarboende parten betalat vissa av de 

kostnaderna. Det kommer att vara oskäligt om den kvarboende parten får betala en summa som 

utgör de faktiska kostnaderna inkluderat de kostnader som även denne själv stått för. Denne 

kommer då att ha fått stå för samma kostnad två gånger. Så även om det inte nämns i hovrättsfallet 

att det den kvarboende parten betalat ska avräknas får det i sammanhanget uppfattas att läget är 

sådant. Den mest rimliga lösningen till bestämmandet av ersättningens storlek, det vill säga 

beräkningen av ersättningen, är alltså att nyttjanderättsersättningen ska vara densamma som 

summan av alla faktiska kostnader för bostaden, men med en avräkning för det den kvarboende 

själv betalat av kostnaderna, och nyttan som denne haft. 

 

Vad gäller den omständigheten då det är den kvarboende parten som fått stå för alla kostnader för 

bostaden ensam, medan den som lämnat bostaden inte gjort det, så bör det mest rimliga vara att 

ersättningen som den kvarboende ska få är summan av vad den andra parten borde ha betalat. 

Ersättningsbeloppet utgör då den summan. Det sagda kan utläsas av ett inte så gammalt fall som tar 

upp en liknande fråga.
65

 Det är dock av vikt att nämna den omständigheten då den utflyttade partens 

ersättningsanspråk begränsar sig till att endast avse ersättning för de kostnader som denne haft och 

inte omfattar ersättning för nytta som den kvarboende parten haft. Det kan då komma att kvitteras, i 

det fall att den kvarboende parten fått stå för bostadens kostnader ensam. 

 

I senare fall har domstolarna gått på de beräkningsalternativ som ges i rättspraxis och doktrin, och 

beaktat nyttan som en part haft av kvarboendet. Domstolarna har funnit att alternativen för 

beräkningen är att göra en redovisning över de faktiska kostnaderna för boendet, eller att använda 

sig av de schablonvärden för bostadsförmån som tillämpas inom skatterätten. Det senare alternativet 

kan främst komma att användas när det finns en svårighet att bestämma nyttjanderättens värde.
66

 

Utöver de två alternativ som nämns ovan finns även ett tredje, som främst kommer till uttryck i NJA 

2006 s. 206, vilket är att försöka finna en lämplig bruksvärdeshyra på ett liknande sätt som vid 

hyressättning på hyresrätter.
67

 Det är av vikt att observera att beloppet brukar hälftendelas eftersom 

det tas hänsyn till att egendomen kan vara samägd eller utgöra giftorättsgods.
68

 Att beräkningssätten 

är accepterade kan förstås i sammanhanget eftersom domstolarna nämner de olika alternativen i sina 
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Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14. 
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Hovrätten för Övre Norrland dom 2014-09-09 mål nr T 886-13. 
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domar och accepterar en rimlig beräkning som gjorts utifrån någon av de alternativen. I de fall som 

nämns här är det främst schablonvärdena som används, och det ser inte ut att vara något konstigt 

eftersom domstolarna gått på den partens linje som åberopat ett belopp uträknat utifrån 

schablonvärdena. 

4.4 Egendomsslagets och ägarförhållandenas påverkan över nyttjanderättsersättningen 

 

Under kapitel 1 har det tidigare givits en kort förklaring över vilka egendomsslag som finns i 

Sverige och vad skillnaden på de är.
69

 Likaså har det getts en kort beskrivning av hur egendom som 

är, och inte är, samägd behandlas vid beslut om kvarboende. I det vidare kommer det att undersökas 

hur egendomsslaget och ägarförhållandena påverkar nyttjanderättsersättningen. 

4.4.1 Ägarförhållandena 

 

Att två personer är gifta behöver inte nödvändigtvis betyda att allting som de äger blir automatiskt 

ägd av de två tillsammans. Ägandeförhållandena beror på flera omständigheter. Makar har en 

självständig äganderätt och ansvarar ensamma för sina skulder. En make kan samtidigt äga 

egendom tillsammans med någon annan, vare sig det är den andra maken eller en tredje person. 

Egendomen blir då samägd. I det fall egendomen är samägd finns en lag som reglerar det 

förhållandet – SamägL. Samäganderätten är oberoende av om egendomen utgör enskild egendom 

eller giftorättsgods. 

 

Det finns förhållanden som kan leda till samäganderätt även om det egentligen inte är så att båda 

makarna står som ägare, som exempel kan anges dold samäganderätt. Eftersom en ytterligare 

förklaring för dold samäganderätt och liknande inte rymmer inom ramen för den här 

undersökningen kommer det rekommenderas att söka sig till doktrin för att få ytterligare 

information om samäganderättens olika sidor.
70

 

 

Frågan angående ägandeförhållandenas påverkan på nyttjanderättsersättningen är vag. Varken 

domstolarna, doktrin eller lagarna behandlar en sådan fråga. Den enda vägledning som går att få är 

genom att själv undersöka de olika rättsfallen som finns på området och utifrån de komma fram till 

huruvida den omständigheten att bostaden är samägd eller inte påverkar bedömningen om 

ersättningsskyldighet. 
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Med egendomsslag avses giftorättsgods eller enskild egendom. 
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Se bland annat Ryrstedt, Eva s. 59 ff., Agell, Anders, Äktenskap s. 36 ff., Agell, Anders, Brattström, Margareta s. 74 
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I NJA 1968 s. 197 framgår det inte huruvida bostaden var samägd eller inte, utan det enda som 

nämns angående bostaden är att den utgjorde giftorättsgods. Så som det beskrivits ovan under 

kapitel 2 så medför inte den omständigheten att en egendom utgör giftorättsgods med automatik att 

egendomen även är samägd. Egendomen kan vara ägd av en av makarna, men samtidigt utgöra 

giftorättsgods. Det går därför inte att utfå någon vidare information om bostaden var samägd eller 

inte i det här fallet. Likaså är utfallet av NJA 1983 s. 255 då det även där framgår att bostaden 

utgjorde giftorättsgods, men huruvida den var samägd eller inte går inte att utläsa. Läget är annan i 

NJA 2006 s. 206 där det framgår att bostaden var samägd av samborna. I hovrättens domskäl går 

det att utläsa hur bedömningen skedde angående den omständigheten att bostaden var samägd. 

Hovrätten anför i domskälen att det av praxis och doktrin får anses att den omständigheten att 

bostaden är ägd av endast en av makarna inte direkt medför ersättningsskyldighet för den 

kvarboende maken. Hovrätten menar vidare att det därför inte finns anledning att göra en annan 

bedömning när bostaden är samägd. I det vidare gjorde därför hovrätten ingen skillnad på om 

bostaden var samägd eller inte. Hovrättsfallet från 2015-02-24 är ett exempel på ett sådant fall där 

bostaden är ägd av endast en av parterna, och där det blir uppenbart att ingen skillnad görs vid 

bedömningen av ersättningsfrågan om bostaden varit samägd eller inte. Hovrätten gör här samma 

bedömning som i de redan nämnda fallen ovan och undersöker tidsaspekten och beloppet utifrån de 

redan prövade frågorna ovan under 4.1 och 4.3. 

 

Att ägarkaraktären inte påverkar beloppsfrågan kan ifrågasättas och det eftersom då ena parten är 

ensam ägare för bostaden så kan det finnas de som tycker att det automatiskt medför att den parten 

ska stå för alla kostnader för bostaden ensam, även om den andra parten är den som bor kvar i 

bostaden. Rimligtvis bör det vara så att även om det är ena parten som äger bostaden ensam så finns 

det anledning för att den andra parten ska vara med och betala för bostaden då denne disponerar 

över den. Vissa kan även se det som mer rimligt att den part som nyttjar bostaden är den som ensam 

ska stå för alla kostnader, oberoende av vem som är ägaren. Det blir detsamma som att betrakta den 

kvarboende parten som en hyresgäst som ska betala hela beloppet. 

 

I ett annat fall, Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14, som gällde sambor, var bostaden 

samägd och båda parterna var solidariskt ansvariga för lån och liknande som fanns på bostaden. I 

det här fallet var det så att kvinnan flyttade ut och slutade betala för något som hade med bostaden 

att göra. I stället bodde och betalade mannen allt ensam. I målet begärde mannen ersättning för 

hälften av de kostnader som han hade utgivit och som kvinnan egentligen också hade ansvar för. 

Hovrätten gjorde den bedömningen att eftersom det inte fanns något avtal eller någon sorts 

överenskommelse som lade hela betalningsansvaret på mannen så var kvinnan skyldig att stå för 
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hälften av kostnaderna. Det här fallet visar att det vid bedömningen om ersättning ska utgå eller inte 

är viktigt huruvida avtal eller överenskommelse finns, eller andra omständigheter så som att någon 

av parterna tvingats flytta eller liknande. Det beaktas även vilken nytta en part haft av kvarboendet. 

Men den omständigheten att bostaden är samägd eller inte utgör en inte så viktig faktor i 

bedömningen då det viktiga i stället är huruvida parterna bodde tillsammans i bostaden, snarare än 

vem som var ägaren. 

 

Örjan Teleman har tidigare behandlat frågan huruvida det blir samma bedömning om bostaden är 

samägd eller inte. Så som Örjan Teleman förstår det, utifrån NJA 1968 s. 197 och NJA 1983 s. 255, 

så är det så att den samägare som får flytta ut från bostaden har rätt till ersättning som står i 

proportion till den andel denne har i bostaden. Han tar även upp frågan då den kvarboende parten 

står för vissa kostnader själv, men bostaden är samägd och menar att det då bör avräknas från 

ersättningen.
71

 

 

Att utgå från den synvinkel som Örjan Teleman har angående frågan så kan det vara oklart om ett 

sådant bedömande bör göras, eller om det är bättre att inte dra egna slutsatser och vänta på att 

domstolen ska komma med ett avgörande där frågan behandlas närmare. Örjan Teleman ger i och 

för sig en rimlig förklaring till hur frågan bör bedömas. Skulle en sådan vägledning användas så 

betyder det att det påverkar beloppsfrågan när det kommer till ersättningens storlek. I sådant fall går 

det inte att påstå att domstolarna inte gör någon skillnad på bedömningen om egendomen är samägd 

eller inte. En sak att gå på kan vara att när Örjan Teleman skrev sin artikel där ägarförhållandena 

behandlas hade endast NJA 1968 s. 197 och NJA 1983 s. 255 tillkommit. De senare fallen har inte 

följt Örjan Telemans linje. Frågan är obehandlad men bör inte lämnas därhän. Det finns två 

lösningar som går att få; den lösning som Örjan Teleman kommer med, och den andra lösningen 

som säger att ingen skillnad på bedömningen görs när egendomen är samägd och när den inte är det.  

Å andra sidan kan den andra lösningen betraktas som en lätt utväg i förhoppningen att frågan om 

nyttjanderättsersättning inte ska komma att kompliceras mer än den redan är. 

 

En närmare förklaring till hur Örjan Teleman kommer fram till sin synvinkel om frågan bör ges. Det 

kan i alla fall sägas vara en rimlig lösning. Är egendomen samägd ska ersättningen utgå i proportion 

till den andel som den utflyttade maken äger, medan ersättningen blir större om egendomen endast 

är samägd av den utflyttade maken. Det som kritiseras är att domstolarna inte gör det så lätt att  

kunna behandla frågan om ägarförhållandena utifrån deras domskäl. Ännu en gång väljer domstolen 
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att uttrycka sig flummigt och ger ingen vägledning. Att det därför finns hjälp att få i den doktrin 

som finns är inget annat än en fördel. 

4.4.2 Egendomsslagets påverkan på nyttjanderättsersättningen 

 

Att den omständigheten att bostaden är samägd eller inte kan komma att påverka storleken på 

ersättningen är inte det enda som bör undersökas. En annan fråga som uppkommer är huruvida 

egendomsslaget för bostaden medför en skillnad i bedömandet av domstolen huruvida ersättning 

ska utgå eller inte. Skulle ersättning utgå så kan egendomsslaget inverka på det slutliga beloppet, 

och därför påverka i lika stor omfattning som ägarförhållandena har. 

 

I NJA 1968 s. 197 prövades frågan om egendomsslaget samtidigt i ett annat fall vilket ledde till att 

HD valde att återförvisa fallet till hovrätten, men bara till en viss del. HD dömde till att mannen 

hade rätt till nyttjanderättsersättning, men inte hur stor ersättningen skulle vara. I väntan på att 

egendomsslaget skulle bestämmas fick ersättningens storlek också vänta. Ytterligare en sak som det 

här fallet innehöll var att bostadsförmånen skulle delas mellan parterna, men i väntan på 

egendomsslaget gick det inte att bestämma hur värdena skulle delas. Det här fallet visar här att 

egendomsslaget kan vara viktig och påverka ersättningens storlek. Det är dock svårt att kunna dra 

slutsatser utifrån det här fallet eftersom fallet var knutet till ett annat pågående fall. 

 

I NJA 1983 s. 255 utgjorde bostaden mannens giftorättsgods, och kvinnan fick kvarsittningsrätt. Av 

domstolarnas domskäl kan utläsas att egendomsslaget inte spelade någon stor roll här. Det finns 

inget som visar att bedömningen skulle vara annorlunda om egendomen utgjorde enskild egendom. 

Domstolen tog här hänsyn till att det var en gemensam bostad som ena parten inte kunnat nyttja, 

medan den andra kunnat. NJA 1983 s. 255 kan sägas ta mer sikte på begreppet ovanligt lång tid, och  

vägledning angående egendomsslagets påverkan går inte riktigt att utfå. Likaså kan inte heller 

någon slutsats dras av NJA 2006 s. 206 eftersom fallet utgör ett mål mellan sambor och inte makar, 

och egendomsslaget behandlas på ett annat sätt när det kommer till samboende
72

. I Svea Hovrätts 

dom 2015-02-24 mål nr T 4460-14 framgår det inte direkt om bostaden utgjorde enskild egendom 

eller giftorättsgods men av bakgrunden till målet kan det förstås så att fastigheten utgjorde 

giftorättsgods, som under bodelningen tillskiftades mannen. Det är tydligt att bostaden ägdes av 

mannen och att äktenskapsförord upprättades, men omfattade endast kvinnans egendom. I fallet 

fanns inte något uttryck för att egendomsslaget påverkade utgången. 
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Hur ska frågan då behandlas? En aspekt skulle kunna vara att om bostaden utgjorde giftorättsgods 

så kanske det skulle ge den kvarboende parten en större rätt att nyttja bostaden, och denne skulle då 

betala hälften av de utgifter som finns på bostaden. I det fall då bostaden i stället skulle utgöra den 

utflyttade partens enskilda egendom borde den kvarboende parten betala utgifterna i dess helhet. 

Även om giftorättsgods och enskild egendom inte betyder att det föreligger solidariskt 

betalningsansvar så betyder det med andra ord att båda parter har rätt i bostaden. Vem som har rätt 

att i framtiden nyttja bostaden bestäms utifrån en behovs- och skälighetsprövning, som är avgörande 

för kvarboendet. Det kan därför vara rimligt att bedöma på det viset. Som det redan sagts så kan 

vägledning inte sökas i rättspraxis eftersom domstolarna väljer att lämna frågan därhän och 

fokusera på frågan huruvida det anses rimligt att utdöma ersättning, men vägledning går att få i 11 

kap. 8 § ÄktB. 

 

Men är det verkligen så att frågan lämnas därhän? Örjan Teleman har tidigare nämnt problemet med 

egendomsslaget i bedömningen och menar att NJA 1968 s. 197 medförde en praktisk tillämpning 

som ledde till att ettårsregelns löptid börjar olika beroende på om egendomen utgör enskild 

egendom eller giftorättsgods. Ettårsregeln skulle börja löpa från och med skilsmässotalans väckande, 

dock tidigast från särlevnadens början, i det fall där bostaden utgjorde giftorättsgods.
73

 

 

Örjan Teleman nämner att det i det praktiska har tolkats på det viset. Domstolen har alltså inte 

kommit med ett påstående i domskälen som ger till handa en sådan behandling. Örjan Telemans, 

eller den praktiska tolkningen, kan dock ifrågasättas. Det nämns att ettårsregeln skulle börja löpa 

från och med skilsmässotalans väckande i det fall att egendomen utgjorde giftorättsgods, men inget 

nämns om egendomen skulle utgöra enskild egendom. När kommer ettårsregeln i det fallet börja 

löpa? Skilsmässotalans väckande är densamma och påverkas inte av egendomsslaget till egendomen. 

Att gå på samma linje Örjan Teleman bör ske med försiktighet och det är därför av vikt att se hur 

egendomsslaget har påverkat nyttjanderättsersättningen på senare tid. 

 

De senare fallen har visat att domstolen fäster mer avseende vid vad som är rimligt, inte utifrån 

egendomsslaget utan utifrån omständigheterna i övrigt, och fattar sina beslut i förhållande till vad 

som är gällande rätt. Det kan inte sägas vara så att egendomsslaget helt lämnas utanför domstolens 

bedömning, eftersom det kan komma att påverka andra delar i bedömningen, så som huruvida en 

betalningsfri period ska ges vid beräkningen av ersättningen eller inte. Det rimliga är att domstolen 

tar hänsyn till egendomsslaget för att se i fall den ena parten ska utge ersättning eller inte. I det fall 
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där bostaden utgör den utflyttade partens enskilda egendom kan det tyckas vara mer rimligt att den 

kvarboende parten inte ska få rätt till en betalningsfri period eftersom den utflyttade parten har mest 

rätt till bostaden. Det går dock inte att dra någon slutsats av det nyss sagda. 

  

I 7 kap. ÄktB regleras rådighetsinskränkningar som gäller för makar och som visar att 

egendomsslaget inte har någon påverkan. Det går att göra en motsvarande uppskattning vid 

bedömningen av egendomsslagets påverkan på nyttjanderättsersättningen. Vid 

rådighetsinskränkningarna som lyder i 7 kap. 5 § ÄktB krävs samtycke från den andra maken när 

den ena maken tänkt sig någon av de situationer som nämns i 7 kap. 4 § ÄktB. Att bostaden utgör 

ena makens enskilda egendom eller giftorättsgods påverkar inte den omständigheten att samtycke 

måste inhämtas.
74

 Det är även därför kvarsittningsrätt kan ges vid båda tillfällena, och det borde 

därför inte heller göras någon skillnad på bedömningen för ersättningsskyldighet om bostaden utgör 

enskild egendom eller giftorättsgods. Dessutom görs ingen skillnad, vid en bedömning om 

övertaganderätt, om egendomen utgör enskild egendom eller giftorättsgods,
75

 och även om 

övertaganderätt inte är detsamma som nyttjanderätt så kan en liknande bedömning göras. Det har 

visats på flera ställen att ÄktB inte gör skillnad på enskild egendom eller giftorättsgods när det 

kommer till viktiga bedömningar och frågor som råder mellan makarna. 

 

Frågan är komplicerad, så som allt övrigt som har med nyttjanderättsersättning, men en mer rimlig 

utgång är att inte låta egendomsslaget påverka bedömningen av ersättningsskyldigheten. Att 

makarna bott tillsammans och därför innehaft bostaden gemensamt är viktigare än att se på 

egendomsslaget. Egendomsslaget har ingen inverkan på bedömningen av om en bostad utgör 

gemensam bostad eller inte och det bör likaledes bli samma utgång vid bedömningen av 

ersättningsfrågan. 

5. Sambor 

 

Sambor går vanligtvis igenom liknande situationer som makar gör. För att veta vilka skillnader som 

finns mellan makar och sambor kan den reglering som finns undersökas. ÄktB gäller för makar och 

Sambolagen (2003:376) [cit. SamboL] för sambor. Även om liknande situationer kan förekomma 

för makar så som för sambor så kan reglerna som gäller skilja sig. Ett exempel är att det för makar 

finns giftorättsgods och enskild egendom, så som det förklarats närmare under kapitel 2, medan det 
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för sambor kallas samboegendom
76

. Andra skillnader finns också. Exempelvis sker bodelning inte 

automatiskt i och med att samborna separerar, medan det sker vid äktenskapsskillnad för makar.
77

 

Det kommer inte kunna ges en omfattande redogörelse för de skillnader som finns mellan makar 

och sambor men det är här av vikt att bedöma huruvida det finns skillnader mellan makar och 

sambor när det kommer till nyttjanderättsersättningen. I det ovan har rättspraxis, doktrin och de 

analyser som gjorts byggt på förhållandet makarna emellan, även om rättsfall där parterna var 

sambor har behandlats. I det vidare kommer fokus sättas på sambor och hur 

nyttjanderättsersättningens olika aspekter påverkas när parterna är sambor, och inte makar. 

5.1 Förutsättningarna för nyttjanderättsersättning 

 

Inledningsvis är det av vikt att behandla förutsättningarna för nyttjanderättsersättningen. Då det, när 

det kommer till makar, möjliggörs att framställa anspråk om nyttjanderättsersättning genom 

domstolsbeslut, bodelningsförrättare eller avtal samt överenskommelse kan det behöva klargöras 

huruvida detsamma gäller för sambor. 

5.1.1 Domstolsbeslut 

 

Frågan som främst ställs är huruvida rätt till kvarboende för en sambo leder till att den andra 

sambon begär nyttjanderättsersättning. Frågan är om ett underliggande beslut, så som beslut om 

kvarboende, kan leda till nyttjanderättsersättning för sambor. 

 

NJA 2006 s. 206 är ett sådant fall där det fanns ett underliggande beslut om kvarboende som ledde 

till att den ena maken väckte talan och begärde ersättning för kvarboendet. Kvarsittningsrätt för 

sambor finns för sambor så som för makar, och regleras i 28 § SamboL. 

 

Av förarbetena till SamboL framgår att 28 § motsvarar 21 § i 1987 års sambolag, och utformades 

med bland annat 14 kap. 7 § ÄktB som förebild.
78

 En förutsättning för att 28 § SamboL ska kunna 

tillämpas är att det gäller en gemensam bostad som utgör samboegendom. Egendomen är ändock 

oberoende av vem av samborna som äger bostaden; det är tillräckligt att bostaden är gemensam.
79

 

Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL där det blir tydligt att samboegendom är 

gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, om inget annat följer av 4 

och 9 §§, som reglerar egendom som ena sambon fått i arv, gåva eller testamente samt sådan 
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egendom som samborna avtalat om att inte utgöra samboegendom.
80

 Ytterligare en förutsättning är 

att egendomen finns i behåll när sammanboendet upphör.
81

 Utöver det sagda behöver en av 

samborna framställa en ansökan om kvarsittande till den gemensamma bostaden för att 28 § ska 

vara tillämpbar. Ett beslut om kvarboende kan här, i likhet med kvarsittningsrätt för makar, beslutas 

i och med ett interimistiskt beslut. Dessutom kan beslutet om kvarboende även här sträcka sig tills 

dess att bodelning mellan sambor skett.
82

 Det framgår inte, varken av lagregeln i sig eller i 

förarbetena till SamboL, hur domstolen bedömer vilken av samborna som ska ha rätt till 

kvarboende i den gemensamma bostaden. Uppkommer därför en sådan situation att båda parterna 

begär kvarsittningsrätt gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i fallet och utgår 

från en behovs- och skälighetsprövning. Det kan i och för sig sägas vara så att det som påverkar 

bedömningen är vem som bäst behöver bostaden genom att bland annat se på vem som har 

vårdnaden om barnen.
83

 Eftersom 28 § SamboL utformades med 14 kap. 7 § ÄktB som förebild kan 

det sägas vara samma bedömning som följer för sambor som för makar. 

 

Av det framförda framgår det att reglerna och tillämpningen om kvarsittande när det gäller sambor 

är detsamma som för makar. Även den omständigheten att det gäller den gemensamma bostaden är 

detsamma, förutom att den gemensamma bostaden behandlas på ett annat sätt för sambor än för 

makar. För sambor måste den gemensamma bostaden utgöra samboegendom, vilket förklaras ovan. 

För makar gäller endast att det ska vara den gemensamma bostaden, utan någon begränsning av 

egendomsslag, som i det fallet är giftorättsgods och enskild egendom. Det har behandlats under 

kapitel 4 att oberoende av egendomsslaget så kan beslut om kvarboende vara föremål för ett 

domstolsbeslut, bara det gäller den gemensamma bostaden. Utgången är alltså densamma vare sig 

det gäller sambor eller makar. 

 

Nästkommande fråga är huruvida ett beslut om kvarboende kan läggas till grund för en begäran av 

nyttjanderättsersättning. Ett centralt rättsfall som behandlar sambor är NJA 2006 s. 206. Orsaken till 

att rättsfallet har använts vid bedömandet av nyttjanderättsersättnings frågor när det gäller makar är 

att domstolen sett att samma principer kan användas för både makar och sambor. Eftersom 

nyttjanderättsersättning inte regleras i SamboL så blir det samma situation som vid makar; det enda 

som finns att gå på är rättspraxis i det fallet. Problemet som uppkom i och med NJA 2006 s. 206 var 

att de tidigare rättsfallen som hade behandlat frågan angående nyttjanderättsersättning gällde makar 
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och inte sambor. Därför var en viktig punkt för domstolen att bedöma huruvida samma regler skulle 

anses gälla för sambor som för makar. HD behandlade frågan och anförde att samma principer 

skulle gälla för sambor och makar eftersom det framgick av lagstiftningen att avsikten med den 

lagstiftning som hade införts för sambor var att den skulle likna den lagstiftning som fanns för 

makar, och hänvisade till ÄktB:s förarbeten.
84

 På grund av det anförda kom domstolen fram till den 

slutsatsen att samma principer skulle gälla för sambor som för makar när det gällde 

nyttjanderättsersättning. Domstolarna har fortsättningsvis sedan NJA 2006 s. 206 använt samma 

principer för sambor såväl som makar.
85

 

 

Ett beslut om kvarboende kan därför ligga till grund för en begäran om nyttjanderättsersättning, så 

som skett i det fall från 2006 som nämnts ovan. Att det finns ett beslut om kvarboende kan av vissa 

betraktas som den vanligaste orsaken till att den utflyttade parten begär ersättning för den andra 

partens kvarboende. Det anses rimligt att den part som lämnar bostaden även begär ersättning 

eftersom denne fråntagits rätten att nyttja sin bostad. Att fråntas rätten att disponera över sin bostad 

kan betraktas som ett för hårt slag för en och det bör därför finnas något som återgäldar personen 

för den förlust denne fått lida. Notera att förlusten inte behöver vara ekonomisk utan kan vara den 

personliga förlusten, den känslomässiga. Men det är endast parten själv som lider en sådan förlust; 

domstolen tar inte hänsyn till det känslomässiga. Det kan självklart finnas fall där kvarsittningsrätt 

utdömts till en parts fördel och där den andra parten inte väcker talan om någon ersättning, men att 

möjligheten att begära ersättning finns är på alla sätt positivt och inte negativt. Det är en möjlighet 

som en part kan prova på. Det är inte alltid en sådan talan lyckas men en sådan möjlighet ger den 

utflyttade parten en känsla av att förlusten kan återgäldas. Utöver beslut om kvarboende som kan 

leda till att en part väljer att begära ersättning så kan det finnas andra orsaker. 

5.1.2 Bodelning 

 

Det har för makar tagits upp den omständigheten att bodelningsförrättaren kan ge rätt till 

nyttjanderättsersättning i och med bodelningen. När det kommer till sambor så reglerar 26 § 

SamboL bodelningsförrättare. 26 § hänvisar till 17 kap. 1-2 och 4-9 §§ ÄktB som reglerar 

bodelningsförrättare. Eftersom det tidigare sagts att samma principer ska gälla för makar och 

sambor, och då 26 § SamboL utgår från att det är samma regler för sambor som för makar när det 

kommer till bodelningsförrättare så bör frågan få samma slutpunkt som för makar. 

Bodelningsförrättare ska även för sambor kunna besluta om nyttjanderättsersättning för den ena 
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sambon.
86

 

 

Att en bodelningsförrättare kan ta ett beslut om nyttjandeersättning kan vara av stor vikt för 

parterna. Det är en annan möjlighet för parterna att få det de vill utan att behöva gå till domstol. 

Eftersom bodelningsförrättaren har den behörigheten att besluta i sådana frågor kan det vara lättare 

att gå via bodelningsförrättaren för att få ersättning istället för att gå till domstolen. Rättegångar kan 

ibland betraktas som tidskrävande och även ekonomiskt sätt är det inte alltid en fördel. Att det 

därför finns en annan utväg kan inte ses som annat än positivt. Tar bodelningsförrättaren beslut i 

frågan så är det inte slutligt och beslutet kan i sig ifrågasättas hos domstol. Så det kan sägas vara så 

att samborna, eller parterna, har en utvidgad möjlighet att få saken prövad. En begäran om 

ersättning kan framställas till bodelningsförrättaren i första hand. Går det inte som parten tänkt sig 

kan då nästa steg vara att gå till domstolen. Det bör noteras att bodelningsförrättaren har till uppgift 

att lösa konflikter som uppkommer mellan parterna angående egendomen och liknande, och är 

insatt i parternas ekonomiska förhållanden, så det kan på något sätt vara bättre att ta den vägen först 

och begära ersättning via bodelningsförrättaren. Bedömningen bör ske på samma sätt som 

domstolen gör när den beslutar i en sådan fråga. Även om samma slutsats inte nödvändigtvis 

kommer dras hos bodelningsförrättaren som hos domstolen så är det inte omöjligt att få till stånd 

det en part vill. 

 

Det bör läggas märke till att bodelningen inte behandlas på samma sätt för sambor som för makar. 

När det gäller sambor så finns det en begränsningstid. Sambor måste framställa en begäran på att 

bodelning ska ske, och det måste då ske inom ett år från separationen enligt 8 § SamboL. Den 

begränsningen kan ses som en nackdel för sambor. Eftersom det måste ske inom ett år så måste 

samborna hålla koll på den tiden för att framställa begäran om ersättningsskyldighet. Makar har en 

mer vidgad möjlighet när det kommer till bodelningen. Det får därför observeras att möjligheten till 

att bodelningsförrättaren ska kunna ta ett beslut om nyttjanderättsersättning kan gå förlorad. 

5.1.3 Avtal eller överenskommelse 

 

Att makar kan ingå avtal om nyttjanderättsersättning har redan berörts. Möjligheten finns där likaså 

för sambor. Det är inte exakt likadana omständigheter som för makar, men det finns likheter. För 

sambor finns det, så som för makar, familjerättsliga avtal och förmögenhetsrättsliga avtal. De 

familjerättsliga avtalen är fem olika avtal vilka är 

 bodelningsavtal, 
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 föravtal om bodelning, 

 avtal rörande övertaganderätt, 

 avtal om att SamboL:s delningsregler inte ska gälla, och  

 avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelning. 

Utöver de familjerättsliga avtalen finns det förmögenhetsrättsliga avtal vilka är övriga avtal än de 

som nämns ovan och exempel på sådana avtal kan vara avtal om köp, byte eller gåva.
87

 

 

Mot den bakgrunden kan ett sådant avtal som reglerar i fall någon av parterna ska nyttja bostaden 

en viss tid, och i fall denne ska utge någon ersättning, sägas tillhöra de förmögenhetsrättsliga 

avtalen. Dels eftersom ett sådant avtal inte kan anses höra ihop med någon av de fem 

familjerättsliga avtalen, och dels eftersom en sådan fråga mer kan tillhöra förmögenhetsrättsliga 

avtal.
88

 

 

Eftersom SamboL till största delen är dispositiv
89

 och då lagen - specifikt 9 och 10 §§ - endast 

reglerar de familjerättsliga avtalen kan det dras likheter till vad som gäller för makar. Sådana avtal 

mellan makar som är förmögenhetsrättsliga behandlas enligt AvtL och det kan därför sägas vara 

detsamma för sambor, då det som framgått tidigare ska gälla samma principer för makar som för 

sambor i stort sett, och i mån av möjlighet till det. Att sambor därför ingår ett avtal som beskrivits 

ovan och som betraktas som förmögenhetsrättslig kan därför komma att prövas i domstol. Att 

sambor skulle kunna avtala om kvarsittanderätt framgår av rättspraxis.
90

 

 

SamboL är en skyddslag och skyddsobjektet är den ekonomiskt svagare parten.
91

 Att SamboL därför 

är dispositiv kan ibland kritiseras eftersom den svagare parten på sådant sätt inte längre kan skyddas 

av SamboL:s regler. Å ena sidan kan en sådan sak ses som positivt. Samborna är självständiga och 

kan avtala om det de vill; även om det finns begränsningar för vad som utgör skäligt och inte. En 

sambo som beslutar sig för att avtala bort SamboL:s regler bör vara insatt i det som det beslutet 

kommer att medföra. Det kan därför å andra sidan ses som en negativ sak att samborna kan avtala 

bort SamboL:s regler i viss mån. En part kan se det som sker för stunden som något bra, men kan 

komma att ångra sig senare. Som exempel kan ges en sådan situation där samborna avtalar om vem 

som ska bo kvar i bostaden i fall att samboförhållandet upphör. Samborna kanske inte tar upp 
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ersättningsfrågan eller vem som ska stå för kostnaderna i ett sådant fall. Det ges inte så stor vikt och 

frågan lämnas därhän. Avsikten med avtalet kan vara att skydda den svagare parten, som anses inte 

kunna hitta ett annat boende i fall separation sker. När separationen väl sker kommer den utflyttade 

parten med stor sannolikhet inte vara lika nöjd med avtalet som tidigare och ångra att, bland annat, 

ingen ersättning nämndes. Begär den utflyttade parten ersättning kommer domstolen att utgå från 

avtalet, vilket kommer att vara till fördel för den kvarboende parten. Även om AvtL innehåller 

skälighetsregler så ska sambor, och även makar, vara försiktiga när de ingår avtal.  Lagen finns till 

som vägledning och det är därför bättre att utgå från lagen. Avtalsfrihet finns men är inte alltid den 

bästa vägen att ta. 

5.1.4 Nyttjanderättsersättning utan underliggande beslut om kvarboende, bodelningsbeslut eller 

avtal/överenskommelse 

 

Det är inte alltid som orsaken till att begära nyttjanderättsersättning är ett beslut om kvarboende 

eller ett avtal mellan samborna. Det kan uppstå situationer då ena sambon tvingas lämna bostaden, 

eller lämnar bostaden självmant, och den andra parten tvingas bo kvar i bostaden ensam. Det senare 

fallet har ovan under kapitel 4.2 beskrivits som ett fall som kanske inte kan sägas vara densamma 

som för nyttjanderättsersättning, men liknande. Kan då en part gå till domstolen och begära 

ersättning utifrån sådana, eller liknande, omständigheter? 

 

Ett liknande fall har behandlats i hovrätten, men inte hos HD.
92

 I fallet var parterna sambor och 

ägde bostaden gemensamt. Ena parten flyttade självmant ut från bostaden och betalade inte för 

något som hade med bostadsrätten att göra. Den kvarboende parten i bostadsrätten väckte talan hos 

domstolen och yrkade på att få ersättning för de kostnader denne fått stå för ensam. Ingen 

överenskommelse fanns mellan de före detta samborna men domstolen tog upp frågan till 

behandling i alla fall. Hovrätten lade vikt vid om den utflyttade parten tvingats lämna bostaden, 

eller att den kvarboende parten på något sätt drev den andra till att lämna bostaden. Fallet är ett gott 

exempel till att ersättningsfrågan kan tas upp till behandling även i det fall där det inte finns något 

faktiskt som parten kan grunda sin talan på. 

5.2 Problem med nyttjanderättsersättningen 

 

Att samma principer gäller för makar så som för sambor har domstolarna klargjort i mer än ett 

rättsfall. Det behöver i och för sig inte betyda att bedömningen som domstolen gör kring 

ersättningen är densamma för sambor som för makar. Även om det är samma principer så kan 
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bedömningen skilja sig när det kommer till att bedöma tidsaspekten, storleken på ersättningen och 

ägarförhållandena. 

5.2.1 Tidsaspekten 

 

Det första rättsfallet som går att få vägledning av är NJA 2006 s. 206, eftersom det är det mest 

använda rättsfallet när det kommer till både tidsaspekten och sambor. Fallet behandlar sambor, men 

har även kommit att bli en utgångspunkt vid frågor kring bedömandet av tidsaspekten för makar. 

Det har framgått att det tidigare var så att ettårsregeln var den som tillämpades, vilket kunde visas i 

rättspraxis och doktrin. I och med tillkomsten av NJA 2006 s. 206 ändrades den omständigheten och 

NJA 1968 s. 197 kom att i stället bli en vägledning för vilka aspekter domstolen tittar på vid 

bedömandet av värdet. Ettårsregeln har med andra ord ansetts överspelat i och med NJA 2006 s. 

206.
93

 Sambofallet från 2006 förde med sig en annan syn på tidsaspekten. HD anförde i fallet att ett 

år kunde betraktas som för lång tid och att det nog borde vara så att tiden skulle börja gälla i och 

med separationsdagen, eller senare i fall att en betalningsfri period skulle ges. Orsaken till att det 

inte kan visas hur domstolen skulle ha räknat ut tiden exakt, utifrån fallet, är eftersom domstolen 

inte kunde gå vidare med det anförda på grund av att parternas talan var utformade på ett visst sätt 

som inte kunde leda till att domstolen fortsatte med sin bedömning. Vidare vägledning får därför 

komma att ges i senare rättsfall. Problemet med det är att de senare rättsfallen som uppkommit 

angående nyttjanderättsersättning inte gått upp till prövning hos HD, utan endast hos tingsrätten och 

hovrätten. Även om det går att utläsa hur domstolarna tolkat NJA 2006 s. 206, så skulle det vara 

värdefullt om HD kunde komma med ett prejudikatfall som löser alla frågor kring ersättningen. I 

sambofallet från 2015 kan det inte dras några slutsatser eftersom frågan var huruvida ersättning 

skulle utgå eller inte men någon tvist angående tid eller belopp fanns inte.
94

 Eftersom det tidigare 

visats att samma principer gäller för sambor som för makar kan det sägas vara så att samma 

bedömning ska ske. Det kan ses som den lättaste vägen att ta. 

 

Ser man till doktrinen är frågan tvistig och olika tolkningar har gjorts kring frågan angående 

tidsaspekten i förhållande till makar och sambor. Bland annat har Margareta Brattström och Anders 

Agell varit för att olika tidsberäkningsprinciper ska användas för makar och sambor, medan Örjan 

Teleman kritiserat den ståndpunkten. Margareta Brattström och Anders Agell menar att 

underhållsskyldigheten som finns mellan makar leder till att olika tidsberäkningsprinciper ska 

användas för makar än för sambor. Eftersom underhållsskyldighet inte föreligger sambor emellan 
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borde ersättningsskyldighet utgå från en tidigare tidpunkt.
95

 Örjan Teleman har inte uttryckligen 

kritiserat den ståndpunkten, men har tidigare skrivit att ersättningsfrågan inte ska kopplas till 

underhållsreglerna, och att underhållsreglerna i stället ska kopplas till redovisningsproblematiken 

som regleras i 9:3 ÄktB, eller till förmögenhetsrätten.
96

 Örjan Teleman har vidare kritiserat 

Margareta Brattström och Anders Agells ståndpunkt angående att samma principer inte ska gälla för 

makar såväl som för sambor och menar att deras ståndpunkt inte överensstämmer med HD:s 

uttalanden kring frågan.
97

 

 

Vilken ståndpunkt som kan vara den bäst tillämpliga är beroende av hur saken bedöms. Margareta 

Brattström och Anders Agells ståndpunkt kan ha både fördelar och nackdelar. Fördelen kan vara den 

situationen som de nämner, nämligen underhållsskyldigheten. Eftersom det inte finns någon 

underhållsskyldighet mellan sambor så kanske det är fördelaktigare att inte medge någon 

betalningsfri period när det kommer till nyttjanderättsersättning eftersom sambon som får lämna 

huset kanske behöver pengar, eller hjälp, och ersättningen kan därför hjälpa till. Likaså kan det bli 

med den sambo som bor kvar i bostaden, och speciellt om det finns barn med i bilden. Parten 

kanske behöver pengar och att den part som lämnat huset då inte ställer upp och betalar underhåll 

eller kostnader för bostaden kan innebära att nyttjanderättsersättningen blir en räddning. Å andra 

sidan kan det negativa med att inte medge någon betalningsfri period vara att den part som bor kvar 

i bostaden med sitt barn kanske inte har tillräckligt med pengar för att både betala för kostnaderna 

för bostaden, och för alla andra utgifter som kommer att finnas. Detsamma kan vara läget för den 

part som fått lämna bostaden. Denne kanske behöver skaffa sig en ny bostad vilket medför nya 

kostnader, och på sådant vis kommer denne att både få stå för kostnaderna för den gamla och den 

nya bostaden. Det kan på alla sätt inte sägas vara så att Margareta Brattström och Anders Agell varit 

för att ingen betalningsfri period ska ges; de har endast sagt att tiden ska vara kortare. 

 

En anledning till att inte koppla ersättningsfrågan till underhållsfrågan är att det inte finns 

underhållsskyldighet mellan sambor, medan sådan skyldighet finns mellan makar. Även om det 

endast är ett sätt att visa att det finns skillnad mellan makar och sambor så bör underhållsfrågan 

vara självständig från ersättningsfrågan. Vid ersättningsfrågan tar domstolen hänsyn till parternas 

ekonomiska förhållanden, vilket betyder att de bedömmer i fall parten kommer kunna stå för 

ersättningen eller inte. Det kommer att tas hänsyn till det ekonomiska förhållandet vare sig parten 

har rätt till underhåll eller inte. Det talar för Örjan Telemans mening om att underhållsfrågan och 
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ersättningsfrågan inte bör kopplas ihop och att underhållsfrågan i stället ska behandlas ur en annan 

synvinkel. Utöver det så anses Örjan Telemans ståndpunkt vara mer rimlig på grund av den 

ståndpunkt som nämns ovan, att samma principer ska gälla för sambor och makar. Att följa 

rättspraxis är egentligen det som bör göras och rättspraxis har inte på något sätt uttalat att det ska 

göras någon skillnad mellan sambor och makar, utan rena motsatsen. Eftersom domstolen uttryckt 

tidigare att det är samma principer som ska gälla så bör samma bedömning angående tiden göras. 

Att en make kan få rätt till underhåll hindrar inte, och inte heller stärker den, bedömningen ifall 

ersättning ska utgå eller inte. Örjan Telemans inställning är mer i linje med den rättspraxis som 

finns och det innebär att ersättningsfrågan inte ska kopplas till underhållsfrågan. 

5.2.2 Beloppsfrågan 

 

Vad gäller beloppsfrågan kan det inte sägas vara så att vare sig rättspraxis eller doktrin visat att 

bedömningen av beloppsfrågan ska ske annorlunda för sambor än vad som skett för makar. Det kan 

å ena sidan erläggas att domstolen konstaterat en gång för alla att samma principer ska gälla för 

sambor som för makar. Samtidigt kan det å andra sidan finnas skäl till att behandla frågan 

annorlunda än vad som skett för makar. För att kunna bedöma frågan och besvara den är det 

nödvändigt att undersöka rättspraxis och utifrån den kunna bedöma huruvida domstolen visat att en 

annan bedömning görs kring beloppsfrågan när fallet gäller sambor och inte makar. 

 

I NJA 2006 s. 206 fastställdes tingsrättens dom av hovrätten, och HD fastställde i sin tur hovrättens 

domslut. Hur beloppsfrågan behandlades kan därför utläsas av tingsrättens dom. I domslutet skriver 

tingsrätten att den bifaller mannens talan helt, vilket inkluderar mannens yrkande om beloppsfrågan. 

Mannen yrkade på att beloppsfrågan skulle bestämmas utifrån bostadens bruksvärdeshyra och 

kallhyra. Eftersom tingsrätten biföll mannens talan helt blev utgången så att beloppet fick den 

slutsats som mannen begärde. Att utgångspunkten för beloppet skulle vara lägenhetens 

bruksvärdeshyra och kallhyra var därför acceptabelt.
98

 I ett hovrättsfall som behandlar sambor rådde 

ingen tvist kring beloppet och domstolarna behandlade därför inte frågan vidare.
99

 

 

Domstolarna har självklart olika omständigheter att ta hänsyn till vid de enskilda fallen som 

kommer upp till prövning. Att beloppsfrågan inte behandlats vidare i de olika rättsfallen kan vara på 

grund av att det inte rått tvistiga åsikter mellan parterna kring den frågan. Även då det funnits skilda 
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åsikter mellan parterna har domstolarna inte visat att beloppsfrågan utgör ett stort problem eftersom 

det i de rättsfall som kommit upp till prövning har begärts skäliga belopp. I NJA 2006 s. 206 

ändrade inte domstolen på mannens talan och inte heller på det belopp som denne yrkat på, utan 

gick på samma linje. Det behöver inte betyda att det fortsättningsvis ska vara så att domstolen utgår 

från bruksvärdeshyran när det kommer till att bedöma storleken på beloppet. Inte heller betyder det 

att den ersättning som en part yrkat på kommer att bifallas. Beloppet måste vara skäligt, och även 

den omständigheten att bruksvärdeshyran är det som ska användas är rimligt i sig. Det kan å andra 

sidan finnas skäl till att inte använda kallhyran, utan varmhyran vilket betyder att driftskostnaderna 

också inkluderas. Det som går att utläsa ur rättspraxis, vare sig fallet gäller sambor eller makar, är 

att det inte finns regler kring hur beloppet ska bestämmas. Domstolen tar hänsyn till 

omständigheterna i fallet och det är självklart så att varje fall är speciell i sig och kan medföra en 

annan utgång än tidigare. Beloppet beror på vad som yrkats och hur domstolen behandlat den fakta 

som kommit fram under behandlingen av fallet. Det finns dock vissa punkter som är detsamma, 

vilka är att samma principer gäller vid bedömningen. Domstolen har tidigare anfört att en princip 

kan vara att utgå från hyran och en annan att utgångspunkten ska vara de faktiska kostnaderna som 

funnits för bostaden. Att parterna då är makar eller sambor spelar ingen roll. De faktiska 

kostnaderna beror inte på huruvida parterna är gifta eller endast bott tillsammans som sambor. 

 

Vad som egentligen är det viktiga att anföra här är att rättspraxis inte visat att det finns någon 

skillnad på bedömningen av beloppsfrågan när det kommer till sambor och makar. Det är 

omständigheterna i det enskilda fallet som påverkar utgången, och storleken, på ersättningen. Att 

ersättningens storlek skulle ändras på grund av den omständigheten att parterna är sambor och inte 

makar har alltså inte visats. 

5.2.3 Egendomsslaget och ägarförhållandets påverkan på nyttjanderättsersättningen 

 

Det bör inledningsvis konstateras att det framgått ovan att kvarsittningsrätt ges då frågan gäller 

gemensam bostad som utgör samboegendom, och vad som utgör samboegendom har också 

förklarats närmare ovan. Det betyder att vid alla anspråk om nyttjanderättsersättning hos domstolen 

där det finns ett underliggande beslut om kvarboende utgör bostaden samboegendom. I det vidare 

kommer därför nyttjanderättsersättning och vilken påverkan egendomsslaget och ägarförhållandena 

har att behandlas utifrån den aspekten då det inte finns något underliggande beslut om kvarboende. 

Frågan är då om den omständigheten att bostaden utgör samboegendom eller inte påverkar 

domstolens bedömning. Sedan så bör det även nämnas att eftersom samboegendom inte är 

detsamma som vare sig giftorättsgods eller enskild egendom för makar, kommer egendomsslaget 

och ägarförhållandet för bostaden slås ihop för sambor. Det är av den orsaken att när samborna 
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samäger bostaden kan det presumeras att bostaden utgör samboegendom. Behandlingen kommer 

därför att ske på annat sätt när det gäller sambor och de båda aspekterna behandlas tillsammans. 

 

I Göta Hovrätts dom 2015-02-27 mål nr T 2401-14 går det att utläsa att parterna var samägare till 

bostadsrätten vilket kan förstås att bostaden utgjorde samboegendom. På grund av det sagda ovan 

kring den omständigheten då en bostad är samägd av sambor så presumeras det att bostaden utgör 

samboegendom. Eftersom bostaden var samägd i fallet menade domstolen att kvinnan som hade 

lämnat huset hade rätt att nyttja bostaden på samma sätt som mannen hade, och eftersom parterna 

var samägare hade de att till lika delar ansvara för de kostnader som tillkom bostaden. Då det inte 

förekom omständigheter som fråntog kvinnan sin rätt att nyttja bostaden, och då hon inte varit 

tvungen att lämna bostaden, ansågs det rimligt att hon skulle utge ersättning till mannen för de 

kostnader som denne ensam fått stå för. Det framgår därför att den omständigheten att parterna är 

samägare påverkar bedömningen av ersättningsfrågan. Då det inte finns något som visar att en part 

varit tvungen att lämna bostaden och då denne inte har visat tillräckliga skäl till att inte ha betalat 

kostnaderna som åligger en kommer ersättning med stor sannolikhet att utgå. Den part som begärde 

ersättning i fallet begärde endast ett belopp som utgjorde det belopp som kvinnan i själva verket 

skulle ha stått för. Det går därför att undra hur fallet blir då det är den utflyttade parten som begär 

ersättning för de kostnader som den kvarboende parten i verkligheten skulle ha stått för. Domstolen 

skulle kunna se på vad den utflyttade personen haft för ekonomiska förluster och utifrån det 

bestämma beloppet. 

 

Eftersom rådighetsinskränkningar finns för sambor, så som för makar, kan även här göras en 

motsvarande uppskattning för bedömningen av om egendomsslaget ska anses ha någon påverkan 

över bedömningen om nyttjanderättsersättningen. Regleringen för rådighetsinskränkningar när det 

gäller sambor är i princip densamma som för makar.
100

 Det görs därför ingen skillnad på om 

egendomen endast ägs av en av samborna, eller om den ägs av båda. Det är endast den aspekten 

huruvida bostaden anses förvärvat för gemensamt bruk som påverkar frågan. Skulle en liknelse dras 

utifrån rådighetsinskränkningarna så skulle det kunna sägas vara så att nyttjanderättsersättningen 

endast skulle gälla för gemensam bostad som förvärvats för gemensamt bruk, och inte vid den 

situationen då ena personen flyttade in till den andra personen som redan hade bostaden sedan 

tidigare. Det skulle då vara samma situation som vid kvarsittningsrätten. Frågan är om det är rimligt 

att göra en sådan bedömning. Nyttjanderättsersättning borde nog ges även vid sådana situationer där 

bostaden utgör gemensam bostad, men där ena sambon haft bostaden sedan tidigare. 
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Det viktiga att notera här är den skillnad som görs mellan makar och sambor i det här fallet när det 

gäller egendomsslag och ägarförhållanden. En likhet är att det alltid anses vara rimligt att i sådana 

fall där en part varit skyldig att stå för vissa kostnader, men inte gjort det, ska den andra parten ha 

rätt till ersättning för de kostnaderna. Den stora skillnaden som ligger mellan sambor och makar här 

är den omständigheten att i de fall där det begärs nyttjanderättsersättning, och som har 

underliggande beslut om kvarboende, alltid är så att utgör bostaden utgör samboegendom. Det är 

den stora skillnaden här eftersom det för makar inte spelar någon roll hur bostaden erhållits och vem 

som står som ägare. 

5.3 Slutsatser 

 

Av vad som går att utläsa ur det som förts ovan och av den fakta som tagits upp är att det inte finns 

stora skillnader mellan sambor och makar. Den främsta anledningen är att domstolarna konstaterat i 

rättspraxis, och i mer än ett rättsfall, att samma principer ska gälla för sambor och makar. Det har 

även i förarbetena till SamboL anförts att ÄktB i stort sett tjänat som förebild. Vid 

lagstiftningsarbetet sattes fokus på att närma lagstiftningen för sambor så nära lagstiftningen för 

makar som möjligt. Att sambor inte har samma rättigheter som makar framgår av både ÄktB och 

SamboL, och med det menas de regler som finns gällande bodelningsregler, arvsregler och andra 

regler. Men allmänt sett finns nästan samma möjligheter för sambor som för makar, dock inte i 

samma utsträckning. När det gäller nyttjanderättsersättning kan konstateras att skillnaderna inte är 

så stora. Bedömningen kring ersättningen beror inte främst på huruvida parterna är sambor eller 

makar, utan det är de enskilda omständigheterna som påverkar. De omständigheterna kan vara 

ekonomiska förhållanden, familjerättsliga förhållanden men också förhållanden kring hur 

separationen skett, när den skett och liknande. Det går därför inte att dra en linje och säga att något 

gäller för sambor och annat för makar. Det är som sagt i stort sett samma regler när det gäller 

nyttjanderättsersättningen. Skillnaderna finns i stället i de omständigheterna som kan komma att 

påverka ersättningsfrågan. 

6. Principen om obehörig vinst 

  

En princip som dyker upp när man har att handskas med den rättspraxis som finns kring 

nyttjanderättsersättning är principen om obehörig vinst. Det är inte sällan som ena parten, oftast den 

utflyttade, åberopar principen om obehörig vinst när denne begär nyttjanderättsersättning. Parten   

menar då att den kvarboende parten har fått en obehörig vinst genom att ha bott kvar i bostaden, och 

därför även medfört förlust för den utflyttade. Hur domstolen har bedömt frågan om obehörig vinst 
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kommer att undersökas närmare nedan. 

6.1 Allmänt om principen om obehörig vinst 

 

Principen om obehörig vinst är en av de allmänna rättsprinciperna som domstolen idag använder sig 

av.
101

 Det har dock inte alltid varit klart att läget är sådant. Det finns många jurister som varit 

kritiska till att kalla principen om obehörig vinst till en allmän rättsprincip. Principen om obehörig 

vinst är inte lätt att behandla och har varit ett hett ämne som lett till debatt mellan rättsanalytiker. 

Det är ingen självklar allmän rättsprincip, eller har i alla fall inte varit det tidigare.
102

 

 

En likhet med nyttjanderättsersättningen är att principen inte är reglerad, utan bygger på rättspraxis 

och doktrin. Den sägs därför vara svårdefinierad och inte lätt behandlad. Det kan kort sägas att 

obehörig vinst bygger på att en part har gjort en vinst på en annan parts bekostnad, och den ska då 

gå åter. Principen kan därför ibland komma att betraktas tillsammans med andra principer så som 

condictio indebiti som ger en rätt att återkräva pengar som betalats av misstag.
103

 Detsamma 

framgår även i rättspraxis där domstolen tagit upp att ett huvudargument vid condictio indebiti fall 

är att parten då gjort en obehörig vinst.
104

 Studeras den doktrin som finns på området noga så är det 

inte svårt att se att principen har behandlats men det finns flera skilda åsikter om ämnet. I det vidare 

kommer därför en kort förklaring ges om principen om obehörig vinst och därefter tillämpas på 

nyttjanderättsersättning, då det inte finns tillräckligt med utrymme för en närmare behandling av 

principen här. 

 

Principen om obehörig vinst kan enligt domstolens beskrivning innebära att det uppstår en 

förmögenhetsförskjutning till en parts förmån utan rättsgrund.
105

 Det kan uppfattas att principen 

bygger på att någon har gjort en vinst som egentligen inte är till förmån för denne. Som exempel 

kan nämnas en situation där hyressituation föreligger. Om en person hyr en hyreslägenhet men 

samtidigt hyr ut lägenheten till någon annan, även om denne inte har rätt till det, gör då personen en 

obehörig vinst. Det är inte endast den situationen att personen hyr ut en lägenhet som inte ägs av 

denne utan andra omständigheter kan också påverka, som till exempel att personen tar ut en högre 

hyra än vad som egentligen gäller. Personen har på så sätt gjort en vinst som egentligen inte är till 

förmån för denne. Har det uppkommit en obehörig vinst så ska vinsten gå åter. Principen kan även, 
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utifrån de rättsfall som finns om ämnet, förstås vara så att den som tillgodogör sig en annans 

prestation måste betala för den, även i det fall där det inte finns ett avtalsförhållande.
106

 

 

Observera att principen om obehörig vinst än idag inte anses vara en självklar svensk rättsprincip. 

Principen har utsatts av massiv kritik, men det finns de som förespråkar att principen i dag har fått 

en stor inverkan på den svenska juridiken och att det inte längre går att missa att principen har fått 

genombrott i svensk rättspraxis. Bland andra är Mårten Schultz förespråkare för att principen ska 

numera ses som en rättsprincip i svensk rätt. Detsamma kan även utläsas i en artikel i Ny Juridik 

som tar upp den kritik som principen fått utstå, men menar att kritiken inte nått den rättspraxis som 

behandlar principen. I samma artikel framgår det att det bör krävas att vinsten bör ha skett medvetet, 

men personen i fråga behöver inte nödvändigtvis vara i ond tro.
107

 

6.2 Hur förhåller sig principen om obehörig vinst till nyttjanderättsersättningen 

 

Orsaken till att principen om obehörig vinst har kommit att nämnas i samband med 

nyttjanderättsersättningen är att de kan komma att ha en gemensam nämnare, vilken är att båda 

bygger på att en part gör en vinst på den andres bekostnad. 

 

I NJA 1968 s. 197 anförde den utflyttade parten, mannen i fallet, att den kvarboende parten hade 

erhållit obehörig vinst eftersom bostaden var hans giftorättsgods och han inte hade kunnat 

tillgodogöra sig avkastningen av den då kvinnan hade fått kvarsittningsrätt. Utöver det så anförde 

mannen att kvinnan hade gjort en obehörig vinst eftersom hon, utan att ha utgett någon ersättning, 

hade fått bo kvar i bostaden och kunnat hyra ut rum i bostaden och därför tillgodogöra sig vinst på 

hans bekostnad. Kvinnan å sin del anförde att hon inte hade hyrt ut något rum i bostaden och inte 

varit skyldig att utge någon ersättning till mannen, och att hon därför inte hade gjort någon obehörig 

vinst. Rådhusrätten, dåtida tingsrätten, behandlade obehörig vinst i domskälen kort och anförde att 

mannen inte hade kunnat visa skäl som skulle leda till att kvinnan skulle utge ersättning, eftersom 

obehörig vinst inte hade kunnat visas, och då det inte fanns lagstöd eller annat som medförde 

ersättningsskyldighet lämnades frågan därhän. Hovrätten anförde i stället att kvinnan hade haft en 

vinst på mannens bekostnad eftersom hon mot mannens vilja nyttjade fastigheten utan rättsgrund. 

Problemet som uppkommer är att obehörig vinst inte behandlades längre eftersom andra 

omständigheter inte var klara, så som att bodelningen inte hade vunnit laga kraft än. HD, eller 
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KM
108

, behandlade inte alls frågan om obehörig vinst. 

 

I det nyss nämnda fallet kan hovrättens uttalande i fråga om obehörig vinst och rättsgrunden 

ifrågasättas. Hovrätten menar att kvinnan i fallet hade gjort en vinst på mannens bekostnad eftersom 

nyttjandet hade skett utan rättsgrund. Hovrätten måste ha menat den tid som rådde efter det att 

bodelning hade skett, och inte innan, eftersom det förelåg kvarsittningsrätt. Kvarsittningsrätten 

utgör en rättsgrund och det kan därför inte vara det som hovrätten menade. 

 

I ett fall från 2012 kan det utläsas ur tingsrättens domskäl att parten som yrkat på ersättning hade 

framställt sin talan på ett sätt som inte kunde aktualisera en prövning ur obehörig vinstprincipen.
109

 

Tingsrättens uttalande visar att principen skulle komma att prövas i fall talans framställning hade 

tillåtit det. Uttalandet i sig visar att principen kan komma att påverka utfallet i domen. Hade talan i 

det här fallet framställts på ett sätt som fått domstolen att pröva ersättningsfrågan ur obehörig vinst 

perspektiv skulle utfallet kunna vara en annan. Även om uttalandet här gjordes av tingsrätten och 

kanske inte betraktas som en klar väg att ta så är det i alla fall en indikation att principen kan 

komma att prövas. Så som det framgått ovan så har det visats att även om domstolen inte nämner 

principen så har bedömningen gjorts utifrån en liknande prövning som görs vid principens 

åberopande. Det sagda har fått uttryck i en artikel som rör principen om obehörig vinst och där 

författaren menar att principen har prövats av domstolarna, även om det inte går att hitta principen i 

domskälen. Som exempel nämns bland annat NJA 2006 s. 206.
110

 

 

Även andra fall har kopplats till obehörig vinstprincipen, även om obehörig vinst inte riktigt nämns 

i något av fallen. Obehörig vinstmomentet kommer in då domstolen ska bedöma huruvida 

nyttjanderättsersättning ska utgå eller inte, och därmed se om den kvarboende parten haft en vinst 

på den andra partens bekostnad. Det är vanligt att den utflyttade parten yrkar på ersättning för vinst 

som inte erhållits, eller kunde ha erhållits, på grund av kvarboendet. Det har uppkommit fall där ena 

parten, vanligtvis den utflyttade, yrkar att få ersättning på grund av att bostaden inte kunnat säljas 

eftersom den andra parten disponerar över den. 

 

NJA 2006 s. 206 behandlade sambor som hade separerat. Kvinnan hade kvarsittanderätt i bostaden 

tills dess att bodelning skedde. Mannen yrkade att få ersättning för kvinnans nyttjande av bostaden, 

men förde ingen talan om obehörig vinst. Även om principen inte åberopades så kan det sägas vara 
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så att fallet på något sätt präglades av obehörig vinstprincipen. HD bedömde huruvida det var 

lämpligt att mannen skulle få ersättning för kvinnans nyttjande och menade vidare att det borde 

framstå som för lång tid att tillämpa ettårsregeln som följde av NJA 1968 s. 197. På något sätt kan 

en underliggande tanke om obehörig vinst ha legat till grund för den tanken domstolen för i 

domskälen. Av vad som framgår kan det sägas vara så att domstolen var inne på samma linje som 

vid en bedömning av principen om obehörig vinst.
111

 

 

Yrkandet om nyttjanderättsersättning skulle kunna ta start i samma behandling, eller samma 

åberopande, som görs vid obehörig vinstfrågor. Den part som åberopar nyttjanderättsersättningen 

utgår i sitt yrkande från att den andra parten har haft en vinst på dennes bekostnad, men det behöver 

inte vara pengamässigt. Vinsten som den kvarboende parten gör är att den får bo kvar i bostaden 

medan den andra parten i stället får hitta en annan bostad. Den part som får lämna bostaden har 

därför en nackdel i skillnad till den kvarboende parten. 

 

Det framstår som otillräckligt att ena parten begär ersättning med stöd av obehörig vinstprincipen 

och där den enda orsaken är att den andra parten fått nyttja bostaden. Det har visats genom den 

rättspraxis som finns på området att det krävs mer än så. Ett exempel är ett hovrättsfall från 2015, 

där ena parten lämnade bostaden, som var samägd, och inte bidrog till kostnaderna för den och 

begärde ersättning för att den andra parten bodde kvar i bostaden. Det var ingen orsak till att få 

ersättning enligt hovrätten.
112

 Likaså kan en part inte undkomma att utge ersättning för nyttjandet 

eller för kostnaderna som den andra parten haft, eller kostnader som åligger en själv, genom att 

åberopa att den andra parten haft en obehörig vinst. Obehörig vinstprincipen kan således inte 

åberopas till vilken orsak som helst eftersom det måste finnas tillräckligt med grund för att 

principen ska kunna tillämpas.
113

 

 

Det har tidigare sagts att principen om obehörig vinst inte är en lätt tillämpbar princip, och en oklar 

sådan. Till det kan det tilläggas att obehörig vinstprincipen har stora likheter med 

nyttjanderättsersättningen, och även en koppling till den. I en artikel som behandlar just den här 

frågan framhålls att principen om obehörig vinst kan ha inflytelse på nyttjanderättsersättningen. 

Ersättning kan utgå när den part som fått lämna bostaden har blivit tvungen till att dra på sig 

kostnader för en annan bostad. Med det kan obehörig vinstprincipen komma att spela en stor roll 

här eftersom det på ett sådant sätt kan uppfattas att den kvarboende parten får en obehörig vinst på 
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den andre partens bekostnad utan rättslig grund.
114

 

 

Det kan på ett visst sätt ifrågasättas hur obehörig vinstprincipen kan komma att påverka 

nyttjanderättsersättningen eftersom obehörig vinstprincipen bygger på att det sker utan rättslig 

grund. Det kan förklaras genom att ta ett exempel som liknar situationen som beskrivs ovan. När 

den ena parten bor kvar i en bostad och den andra parten varit tvungen att dra på sig kostnader för 

ett annat boende så bör ersättning till den senare parten då utgå, enligt ovan. Ersättningen kan då 

utgå genom att föra en obehörig vinsttalan. Problemet som uppkommer då är att obehörig 

vinstprincipen betyder att det ska ske en vinst på en annans bekostnad som inte har rättslig grund. 

Det kan därför ifrågasättas huruvida obehörig vinstprincipen kan föras när det finns ett beslut om 

kvarboende. Vid ett beslut om kvarboende så har den kvarboende parten tillbragts en vinst på något 

sätt eftersom parten då har rätt att disponera över bostaden, medan den andra parten får det sämre 

eftersom denne får lämna bostaden. Även om det är en vinst som sker till den kvarboendens fördel 

så bör inte obehörig vinstprincipen kunna tillämpas i en sådan situation eftersom det finns en 

rättslig grund för vinsten, vilken är beslutet om kvarboende. 

 

Hovrätten har i ett fall tagit upp obehörig vinst och där bedömt att principen kunde tillämpas 

eftersom kvinnan, som då hade nyttjat fastigheten med stöd av ett beslut om kvarboende, hade bott 

gratis i fastigheten och därför vållat skada för mannen som fått lämna bostaden.
115

 Även hovrättens 

anförande kan här ifrågasättas av den orsaken att det fanns ett beslut om kvarboende och det således 

betyder att även om det kan betraktas som att mannen åsamkats skada så bör inte kvinnan få stå för 

den skadan med stöd av obehörig vinstprincipen. Eller är det riktigt så? Frågan är här om det i och 

med ett beslut om kvarboende betyder att den kvarboende parten får bo i fastigheten gratis. Det 

framgår inte av 14 kap. 7 § 1 st. 1 p. ÄktB att det ska ske gratis, och inte heller framgår det 

motsatsen. Hur det då ska bedömas är oklart. Det kan vara så att det är allmänt uppfattat att har en 

part kvarsittningsrätt så bör det även betyda att det ska ske gratis; och en annan aspekt kan vara just 

motsatsen att den omständigheten att en part har rätt att bo ensam i en bostad betyder inte att det ska 

ske gratis, utan de kostnader som uppkommer ska denne ersätta. En sådan slutsats som i det senare 

kan nog inte dras eftersom det då skulle betyda att nyttjanderättsersättning alltid utgår när det finns 

ett beslut om kvarboende. På liknande sätt kan det inte dras någon slutsats utifrån den första 

förklaringen eftersom det då betyder att nyttjanderättsersättning aldrig ska utgå när det finns ett 

beslut om kvarboende, eftersom det då naturligt sett sker gratis. Vad hovrätten därför menar med att 

det ska ske gratis kan inte riktigt uppfattas på ett korrekt sätt utan att det uppkommer frågetecken 
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kring slutsatsen som tänker dras. Dessutom går det inte riktigt att bedöma huruvida beslut om 

kvarboende medför att det finns en rättslig grund för den obehöriga vinsten och att det därför ska 

vara så att obehörig vinstprincipen inte ska kunna påverka de fall där kvarsittningsrätt finns.   

 

Det har hävdats att tillämpningen av obehörig vinstprincipen i nyttjanderättsersättningsfall innebär 

att den kvarboende kan bli ersättningsskyldig oavsett om det föreligger ett kvarboende beslut eller 

inte.
116

 Huruvida ett sådant synsätt ska användas eller inte är oklart. Det som därför bör vara 

vägledningen här är att obehörig vinstprincipen kan ha en påverkan över nyttjanderättsersättningen. 

En part kan åberopa principen för att på ett starkare sätt föra sin talan om ersättning, men hur 

principen kommer att bedömas av domstolen kan inte sägas i förväg. 

 

Principen kan behandlas ur en annan aspekt när det gäller ersättningsskyldigheten, och det genom 

att titta på bostaden när den är samägd. En samägd egendom behandlas enligt SamägL, även när det 

gäller makar sinsemellan, eller sambor. Eftersom egendomen är samägd kan varje delägare fritt 

förfoga över sin del av egendomen och därför sälja sin del eller liknande. Ett problem som makarna 

kan stöta på här är samtyckesreglerna i ÄktB när det gäller gemensam bostad, som kan förhindra en 

försäljning av ena makens andel, om inte egendomen säljs i sin helhet. Den aspekten gör då att ena 

maken begränsas.
117

 Likaså blir det när ett beslut om kvarboende finns. Det finns förmodligen inte 

så många som skulle gå med på att köpa egendom som tyngs av en nyttjanderätt. Därför kan det i 

sådana fall sägas vara så att den part som inte får, eller kan, sälja sin andel lider förlust, medan 

andra parten gör en vinst på det eftersom denne inte endast gör en vinst på att den andra maken inte 

säljer sin andel, utan får även nyttja och disponera över den andelen. Det kan därför sägas vara så 

att den kvarboende maken gör här en obehörig vinst på den andra partens bekostnad. På grund av 

det sagda är det fördelaktigt att kunna yrka på ersättningsskyldighet utifrån principen om obehörig 

vinst. 

7. Analys och diskussion 

 

Nyttjanderättsersättning kan svårligen beskrivas med ett par ord på grund av alla de olika 

aspekterna som omger frågan. Det har i det ovan tagits upp flera av de problem som jurister kan 

stöta på när de behandlar frågan om ersättningsskyldighet. Även om problemen tagits upp så kan 

det sägas vara så att det inte finns något korrekt svar för om ersättningsskyldighet föreligger vid ena 

partens kvarboende eller inte, vare sig kvarboendet sker genom ett domstolsbeslut, 
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överenskommelse eller liknande. Så som det upprepade gånger tagits upp ovan så beror utfallet av 

en domstolsprövning på de olika enskilda omständigheterna som föreligger i det enskilda fallet. Det 

kan finnas liknande fall men att kunna ge ett konstaterande som skulle gälla för alla framtida fall 

skulle vara omöjligt. Det sagda kan förstås genom att endast ta en titt på den splittrade rättspraxis 

som finns på området. Domstolarna har inte kunnat ge en klar linje angående bedömningen vid 

uppkomsten av en sådan fråga. På motsvarande sätt har ingen klar linje getts i doktrinen utan 

åsikterna är olika. Hur de olika rättsfallen bör tolkas kan inte sägas. En sak som skulle kunna ges 

som vägledning är att det i varje enskilt fall ska göras en avvägning huruvida det anses rimligt 

genom att titta på de olika omständigheter som föreligger mellan makarna, eller samborna. Det är 

ytterst viktigt att inte lämna parternas ekonomiska förhållanden utanför bedömningen eftersom 

ekonomin spelar en stor roll i det här avseendet. Så som det tidigare nämnts i behandlingen ovan så 

förutsätter domstolen vid ett beslut om kvarboende att den make som får rätt till att sitta kvar i 

bostaden ska klara av de kostnader som medföljer. På samma sätt bör domstolen göra en avvägning 

kring i fall den part som är skyldig till ersättning kommer att klara av att ge en sådan ersättning och 

huruvida den motsatte parten är i riktig behov av ersättningen. Det ska som sagt vara rimligt. Det 

kan för några te sig vara självklart att när en part nyttjar den andra partens bostad bör ersättning 

utges, medan för andra kan det kanske anses vara orimligt på grund av att parten som bor kvar i 

huset egentligen nyttjar sin bostad som utgjort den gemensamma bostaden. 

 

På något sätt så kan den tanken att ersättning bör ges oberoende av om bostaden var den 

gemensamma, och oberoende av värdet eller liknande, föras med åberopande av samma principer 

som gäller vid hyra av en bostad. Det är naturligt att den som nyttjar någon annans bostad ska betala 

hyra för det. Skulle därför ena maken bo kvar i andra makens egendom bör det vara naturligt att 

denne ska utge någon sorts ”hyra”, som i det här fallet är nyttjandeersättningen. Hur blir det då om 

bostaden ägs gemensamt? Även om frågan behandlats ovan och där undersökts hur rättspraxis och 

doktrin ser på frågan så kan en tanke, för egen del, vara att det även där ska föreligga rätt för den 

make som lämnar huset att få någon sorts ersättning, i alla fall för sin egen andel. Att en person 

nyttjar sin egen egendom ska inte medföra någon skyldighet för att betala något, men nyttjas någon 

annans egendom bör alltså ersättning utgå. I det fall där bostaden ägs gemensamt bör därför 

ersättning utgå för den andel som tillhör den utflyttade parten, och som nyttjas av den kvarboende. I 

det fall den part som lämnar bostaden får stå för alla kostnader är det ännu en omständighet som 

skulle leda till en självklar rättighet att erhålla ersättning, och det har domstolarna på något sätt visat 

genom de rättsfall som nämnts ovan. I flera fall har en rätt för ersättning, för i alla fall hälften av 

kostnaderna, getts till den person som fått stå för alla kostnader, vare sig det är den utflyttade, eller 

den kvarboende, parten. 
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Vad gäller tidsaspekten och beloppet är det med all säkerhet svåra frågor. Logiskt sett borde 

tidsaspekten inte vara så lång. Det talar för att Örjan Telemans åsikt är den mest rimliga i dagens 

samhälle. Eftersom domstolarna bör ta hänsyn till parternas ekonomiska förhållanden när de gör en 

bedömning angående kvarsittning och nyttjandeersättning så talar det för att en betalningsfri period 

inte bör ges, eller ska ges i begränsad form. Här går det att fortsätta på den linje som förs ovan 

angående hyresgäster. En person som bor kvar i en bostad utgör en hyresgäst på något sätt. Det kan 

finnas fall då ersättningen kan komma att vara orimlig eller oskälig, men det bedöms i det enskilda 

fallet. Det har nämnts fall då den person som bor kvar inte har möjlighet att hitta ett annat boende 

för tillfället samtidigt som denne inte kan stå för alla kostnader ensam. I ett sådant fall kan en 

betalningsfri period ges, men bör begränsas till att avse några månader. Det går som sagt inte att 

säga precist hur det ska vara eftersom omständigheterna kan skilja sig från fall till fall, men att gå 

på ettårsregeln kan ses som en för lång tid. Domstolens avsikt med ettårsregeln var att eliminera 

ovanligt lång tid, men även ett år kan betraktas som en lång tid. Det är därför på grund av allt det 

anförda mer rimligt att gå på NJA 2006 s. 206. 

 

Av vikt att nämnas är den underhållsskyldighet som finns mellan makar, även efter det att 

separation och äktenskapsskillnad sker. Underhållsskyldighet kan ges till ena maken om denne är i 

behov av det. Det finns rekvisit som måste vara uppfyllda och omständigheter som domstolen 

behandlar.
118

 I ett sådant fall skulle det tyckas ha ett intryck på ersättningsfrågan, så som Örjan 

Teleman anför i en av sina böcker. Där skriver Örjan Teleman att i det fall ena maken blir skyldig 

att stå för den andre makens boende bör det beaktas vid bedömningen av underhållsskyldigheten.
119

 

Örjan Teleman menar inte att de båda frågorna hör ihop men hans synsätt är rimlig då ena maken 

inte ska behöva stå för så stora kostnader, det vill säga både stå för kostnaderna för den andre 

makens boende samt ge underhållsbidrag till denne. Det blir för mycket som sätts på den ena maken 

i sådana fall. 

 

Även om en sådan fråga inte påverkar nyttjanderättsersättningen i sig så anses uttrycket, eller 

synsättet, ge en vägledning för ersättningsfrågan där domstolen bör ta hänsyn till de båda makarna 

och vad de redan har för kostnader att stå för. Det är på motsvarande sätt för sambor. Ingen 

underhållsskyldighet finns mellan sambor men det är synsättet som är det viktiga här. Att ena maken, 

eller sambon, som får lämna bostaden ska behöva stå för kostnaderna för sitt eget boende och 

samtidigt för den andre makens boende är orimligt och det är därför den kvarboende maken kan blir 
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ersättningsskyldig på olika sätt. På motsvarande sätt kan den kvarboende maken få utstå samma 

situation och domstolen bör ta hänsyn till det då. 

 

Något som visar sig vara en gemensam nämnare för alla bedömningar är att det är omständigheterna 

i det enskilda fallet som påverkar bedömningen. En gemensam nämnare bör vara vad som anses 

vara rimligt för tillfället. Det är därför en svårbedömd fråga. 

 

När det gäller beloppsfrågan så kan det sägas vara lite lättare än tidsaspekten. Beloppsfrågan har 

behandlats av domstolarna och i flera fall har domstolarna visat vilken väg det går att ta. Ännu en 

gång är det frågan om vad som är rimligt och här har domstolarna visat vad det är. Att jämföra med 

hyresnivåerna är rimligt, likaså schablonvärdena som finns hos Skatteverket har accepterats, och 

annars är det de faktiska kostnaderna som det fästs avseende vid. Den mest rimliga utgången skulle 

vara att titta på de faktiska kostnaderna som uppkommit i och med nyttjandet, och utifrån de 

bedöma hur stor ersättningen ska vara. De två andra sätten är inte fel, tvärtom har domstolarna 

accepterat sådana utvägar. Det som menas här är att de faktiska kostnaderna visar vad de två 

parterna haft för kostnader och fått stå för. Det kommer att vara något som ingen av parterna 

kommer att kunna säga emot. Även om parterna kan komma att bestrida en sådan beräkning så är 

det mest troligt att det är den bäst möjliga utvägen. 

 

Hur mycket det än pratas om ersättningen och hur mycket det än finns olika åsikter som råder så 

visar det endast en sak, och det är att nyttjanderättsersättningen är här för att stanna. En redogörelse 

för vad som gäller behövs, om inte reglering sker på området. Det skulle uppskattas om det kunde 

göras en utredning om ämnet som kanske i det senare skulle kunna utgöra förslag till lag. Det har 

klargjorts ovan vilka olika aspekter det finns och att nyttjanderättsersättningen innehåller flera olika 

bedömningar. Att nyttjanderättsersättningen är en viktig ersättning går inte att ta miste på, och att 

den kommer till användning är något som måste tas med allvar. Det anses därför vara viktigt att 

tänka på att ersättningsskyldighet kan förekomma. Att det finns olika aspekter som måste 

undersökas innan det kan bestämmas huruvida nyttjanderättsersättning föreligger eller inte, ska inte 

hindra en från att begära sådan ersättning. Det kan vara till stor hjälp och förändra mycket. 
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