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Sammanfattning 

Uppsatsen utreder om rådande sambolagstiftning ger sambor ett tillräckligt rättsligt skydd om 

samboförhållandet upphör genom separation eller dödsfall. Det är sambolagens regler kring 

sambors miniskydd som står i centrum för granskningen. Den rådande sambolagstiftningen 

har endast till syfte att ge sambor ett minimiskydd utifall att samboförhållandet upphör genom 

separation eller dödsfall. Detta minimiskydd grundar sig på sambors rätt till hälftendelning av 

samboegendomen. Samboegendomen som består utav den gemensamma bostaden och det 

gemensamma bohaget som har införskaffats för gemensam användning enligt 3 § 

sambolagen, är såldes den enda egendomen som kan bli föremål för bodelning enligt 

sambolagens bodelningsregler. För de sambor som önskar en mer omfattande reglering av 

sina egendomsförhållanden har lagstiftaren hänvisat till att ingå äktenskap eller att upprätta ett 

inbördes testamente.  

När sambolagens minimiskydd utformades ansågs samboförhållandet i princip som ett 

förstadium till äktenskap vilket resulterade i det begränsade efterlevnadsskyddet avseende två 

basbelopp för efterlevande sambo. Samboförhållanden kan dock inte längre anses vara ett 

förstadium till äktenskap då samboförhållanden i många fall varar livet ut. Med beaktande av 

att samboförhållanden utgör en allt vanligare samlevnadsform måste därför sambors 

efterlevnadsskydd förstärkas och sambolagens tillämpningsområde utvidgas för att kunna 

tillgodose sambors skyddsbehov.  

Uppsatsen tar därför fasta på hur sambolagens tillämpningsområde skulle kunna utvidgas för 

att tillgodose sambors skyddsbehov och hur ett förstärkande av sambors efterlevnadsskydd 

skulle kunna tillgodoses.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

 

Arveloven    LOV-1972-03-03-5 om arv m.m. (Norge) 

Bet.      Betänkande  

FB      Föräldrabalken  

HD     Högsta domstolen 

JB     Jordabalken  

LU     Lagutskottet 

NJA      Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I 

NJA II     Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning II  

Prop.      Proposition 

Prp.      Norska regeringens proposition 

RH      Rättsfall från hovrätterna 

RP      Finska regeringens proposition  

SOU     Statens offentliga utredningar  

SvJT      Svensk juristtidning  

ÄB      Ärvdabalken (1958:632) 

ÄktB      Äktenskapsbalken (1987:230) 



1 

 

1. Introduktion till ämnet  

1.1 Inledning  

I dagens samhälle finns det en uppsjö av olika begrepp för diverse konstellationer av 

levnadsformer. Samboförhållanden har blivit en vanligare och allt mer socialt accepterad 

levnadsform. Många sambor lever även som om de vore gifta men ur ett rättsligt perspektiv är 

skillnaden mellan att vara gift och sambo betydande. Makar tillerkänns till skillnad från 

sambopar ett omfattade regelverk genom äktenskapsbalken och ärvdabalken medan sambors 

rättsliga förhållanden framförallt regleras genom sambolagen. Sambolagen reglerar dock 

endast hur sambors gemensamma bostad och bohag ska fördels.1  

Tidigare ansågs samboförhållanden i princip vara ett förstadium till äktenskap och 

sambolagen är i stort sett utformad och anpassade efter människors familjebildningsvanor 

under 1980-talets början. Samboförhållanden har dock ökat markant under de senaste trettio 

åren och den mångfald av sambopar som numera utgör en betydande del av samhället har 

bidragit till att sambors skyddsbehov möjligtvis ser annorlunda ut idag än under 1980-talet. 

Det måste därför anses motiverat att analysera ifall sambolagen verkligen ger ett tillräckligt 

rättsligt skydd i förhållande till samhällsutvecklingen och sambors sociala och ekonomiska 

gemenskap.  

Att enbart studera sambolagen skulle dock leda till en missvisande bild av de rättliga 

instrument som sambor har att förhålla sig till. Sambolagen är visserligen den enda specifika 

lagen som syftar till att reglera samboförhållanden men för frågor som inte faller inom ramen 

för sambors mellanhavanden hänvisas sambopar till den allmänna förmögenhetsrätten.  Detta 

medför att ett samboförhållandes upphörande måste beaktas utifrån ett bredare perspektiv av 

olika lagar, principer och överenskommelser som kommer ha betydelse för den ekonomiska 

situationen för respektive sambo vid förhållandets upplösande.2 Då det finns mängder av olika 

dokument som kan ha betydelse för egendomsförhållandena för sambor såsom samboavtal, 

testamente, samäganderättsavtal och andra typer av förmögenhetsrättsliga överenskommelser 

är det idag väldigt oklar för många sambopar hur dessa rättsliga instrument fungerar och 

vilket av dessa olika rättsliga instrument sambopar i olika stadier i livet bör använda sig av.  

 

                                                           
1 Lind Göran, Sambolagen m.m. En kommentar, 1:1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm 2013, s. 45.  
2 Walleng Kajsa, Att leva som sambo, 1:1 u, Iustus förlag AB, Uppsala 2015, s. 21-22.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera om rådande sambolagstiftning ger ett tillräckligt rättsligt 

skydd för sambor utifall att samboförhållandet upplöses genom separation eller dödsfall.   

För att uppnås syftet med uppsatsen kommer följande frågor att behandlas: 

 Ger rådande sambolagstiftning ett tillräckligt rättsligt skydd för sambor? 

 

 Bör sambolagen utvidgas till att även omfatta egendom som sambor innehar med 

samäganderätt?  

 

 Finns det ett behov av att införa arvsrätt för sambor?  

 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att begränsas i flera aspekter för att förhålla sig till dess syfte och 

frågeställningar. I begränsad omfattning redogörs för den påverkan samäganderätten har på 

problematiken, i begränsad omfattning berörs även äktenskapsbalkens och ärvdabalkens 

påverkan. Bakgrundsredogörelse samt mer omfattande diskussioner kring dessa aspekter 

kommer dock att utelämnas. Komparativa  inslag kommer till viss del att användas främst i 

syfte att belysa hur andra nordiska länder med liknande rättssystem har löst likande problem. 

Någon närmare analys i dessa rättskällor kommer inte att göras. Ämnets historik kommer inte 

att behandlas annat än då det har direkt relevans för det som presenteras.  

 

Utgångspunkten för uppsatsen kommer vara att analysera möjligheten till att utvidga 

sambolagens tillämpningsområde till att även omfatta samägd egendom enligt 

samäganderättslagen. Fokus kommer också att ligga på sambors skyddsintresse och hur detta 

kan tillgodoses genom familjerättsliga avtal och vilka rättsverkningar dessa avtal har.  

Den önskade skyddsnivån hos sambopar får dock i allra högsta grad anses som individuell, då 

det givetvis finns samboförhållanden som eftersträvar ett svagare skydd än vad gällande rätt 

medför. Då rådande sambolagstiftningen endast ger ett minimiskydd, vilket även kan 

försvagas ytterligare av parterna genom samboavtal, kommer aspekter rörande försvagande av 

skyddet för sambor utelämnas ur uppsatsen. 
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2. Arbetets utformning  

2.1 Metod och material 

I de delar av uppsatsen som redogör för gällande rätt kommer rättsdogmatisk metod att 

användas. Utgångspunkten för materialet är de olika rättskällorna och deras inbördes 

normhierarki, vilka kommer användas som verktyg för att bearbeta materialet och för att 

eftersträva juridisk korrekthet i uppsatsen. Primära rättskällor kommer vara utgångspunkten 

för redogörelsen såsom relevanta lagbestämmelser och för att förtydliga eller fördjupa 

kommer förarbeten och rättspraxis att användas. Sekundära rättskällor såsom doktrin, artiklar 

och annan juridisk litteratur kommer att ges relevans för att ytterligare belysa rättsområdet.3 

De sekundära rättskällorna kommer att användas för att illustrera olika ställningstaganden i 

den juridiska debatten kring rådande sambolagstiftning.  

 

Som framgår av ovanstående syfte och frågeställningar så kommer gällande rätt även att 

undersökas och analyseras utifrån en rättsanalytisk metod med utgångspunkt i möjliga 

förbättringar av sambolagen. Dessa frågor kommer i denna uppsats att undersökas och 

analyseras med utgångspunkt i rättsanalytisk metod och ta sin utgångspunkt i en granskning 

och analys av rättskällorna. Med rättsanalytisk metod avses något mer än det som brukar 

kallas rättsdogmatisk metod. En rättsdogmatisk metod framställs och uppfattas ofta som en 

sluten metod där man utifrån rättskällorna systematiserar och tolkar rättsreglerna för att ge 

svar på vad som utgör gällande rätt.4 För att kunna analysera sambolagen ur ett mer kritiskt 

perspektiv ingår som en del av analysen att fastställa gällande rätt. Uppsatsens främsta 

intresse ligger dock i att reflektera kring de lege ferenda frågor, dvs. möjliga förändringar i 

regleringen eller hur lagen borde vara. Traditionellt sett så förknippas inte rättsdogmatiken 

med dessa frågor. Flertalet forskare har dock framfört att rättsdogmatiken både kan och bör 

sträcka sig utanför rättskällorna och gällande rätt.5 Claes Sandgren har exempelvis beskrivit 

hur rättsdogmatiken redan verkar utanför de lege lata och hur rättsdogmatiken i praktiken 

framstår som föga dogmatisk.6  

 

Med beaktande av att uppsatsens primära fokus ligger på att kritiskt granska sambolagen och 

samäganderättslagen samt att reflektera kring möjligheten till förändring av gällande rätt så 

                                                           
3 Bernitz Ulf, Heuman Lars m.fl., Finna rätt, 10 u., Norstedts juridik AB, Stockholm, 2008, s. 29   
4 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, författaren och Fritzes Förlag AB, Lund, 1995, s. 33-34. 
5 Jareborg Nils, ”Rättsdogmatiken som vetenskap” i SvJT 2004, s. 1-10, på s. 5. 
6 Sandgren Claes, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?” i TfR nr. 4-5 2005, s. 656 
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används en rättsanalytisk metod i de delar av uppsatsen där diskussioner, analyser och 

besvarande av frågeställningarna görs. Komparativa  inslag kommer även att återfinnas i dessa 

delar för att belysa hur andra nordiska länder med liknande rättssystem har löst likande 

problem.  

 

2.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse av samboförhållandets bestånd för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för vem som enligt sambolagen är att anse som sambo. Därefter 

kommer samtliga avsnitt i uppsatsen att inledas med en redogörelse av gällande rätt och sedan 

kommer gällande rätt att analyseras utifrån ett de lege ferenda- perspektiv i diskussionsdelen 

som avslutar varje avsnitt i uppsatsen. Baserat på diskussionsdelarna i varje avsnitt sker sedan 

vidare analyser och besvarande av frågeställningarna i avsnitt 10 för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en slutsats för att på detta sätt tydligt klargöra författarens 

ståndpunkter.  

 

2.3 Arbetets målgrupp  

Uppsatsen riktar sig främst till verksamma jurister med grundläggande kunskaper inom den 

ekonomiska familjerätten. Utförliga förklaringar och redogörelser av grundläggande begrepp 

utelämnas därför av ovanstående skäl.  
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3. Allmänt om samboförhållandets bestånd  

3.1 Samboförhållandets ingående 

Enligt 1 § första stycket sambolagen så avses med sambor två personer som stadigvarande bor 

tillsammans i ett parförhållande och innehar gemensamt hushåll. Bestämmelserna i 2003-års 

sambolag inkluderar heterosexuella sambopar likväl som homosexuella sambopar.7  Lagen 

uppställer följande krav för att ett samboförhållande ska anses föreligga. 

 

3.1.1 Gemensamt boende 

Kravet på att parterna ska bo tillsammans för att anses som sambor innebär huvudsakligen att 

parterna ska ha en gemensam permanentbostad. Kravet hindrar dock inte en part att utöver 

parternas gemensamma permanentbostad inneha en egen bostad, men parten får då inte ensam 

ha sitt huvudsakliga boende i den bostaden. Det kan också tänkas att parterna har två 

permanentbostäder där de faktiskt bor tillsammans t.ex. vid pensionering eller vid arbete på 

annan ort.8 Vid avgörande om parterna innehar gemensam bostad kan ledning tas från 

folkbokföringen. En person ska enligt Folkbokföringslagen folkbokföras på den fastighet och 

i den territoriella församlingen där denne är att anse såsom bosatt. En person anses vara bosatt 

på den fastighet där denne regelmässigt eller kan antas regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. 

Den som kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska då anses vara bosatt på den fastighet 

där denne samlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha 

sitt egentliga hemvist.9  

 

3.1.2 Ett parförhållande 

I den tidigare sambolagen från år 1987 var relationen som parterna skulle ha etablerat för att 

få räknas som sambor ett ”äktenskapsliknande förhållande”. Inför 2003-års sambolag byttes 

begreppet ut mot ”parförhållande” i syfte att även omfatta homosexuella sambopar och göra 

sambolagen könsneutral. Vid lagens tillkomst var homosexuella par inte behöriga att ingå 

                                                           
7 Agell, Anders, och Brattström, Margareta, Äktenskap Sammanboende Partnerskap, 5 u, Iustus förlag AB, 

Uppsala, 2011, s. 252 f.  
8 Lind, Göran, Sambolagen m.m. – En kommentar, 1:1 u, Författaren och Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 

2013, s. 47.  
9 Lind, Sambolagen, 2013, s. 49.  
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äktenskap och därför ansågs ”parförhållanden” av lagstiftaren som ett mer lämpligt begrepp. 

Det har dock aldrig blivit aktuellt att återinföra begreppet ”äktenskapsliknande förhållanden” 

efter det att homosexuella år 2009 blev berättigade att ingå äktenskap. Relationens innehåll tar 

fortfarande fasta på samma grunder och någon förändring i sak har inte skett sedan begreppet 

”äktenskapsliknande förhållande” byttes ut mot ”parförhållande”. Lagstiftaren har under båda 

begreppen åsyftat att relationen bör innefatta sexuellt samliv.10 Genom kravet på sexuellt 

samliv undantas närliggande relationer från lagens tillämpningsområde. Det är således inte 

möjligt för vänner, arbetskamrater, släktingar o.s.v. som bor tillsammans och har gemensamt 

hushåll att vara sambor.11 Tillfälligt sexuellt umgänge mellan personer som t.ex. delar rum 

eller studenter som bor i samma studentkorridor kan inte heller räknas in i begreppet 

parförhållande.12 Lagstiftningen gör dock avsteg från kravet på sexuellt samliv då det inte 

alltid kan ställas på äldre människor som lever tillsammans. Ett längre etablerat 

parförhållande kan inte anses upphöra bara för att det sexuella samlivet gör det. Lagstiftaren 

har således tagit hänsyn till att samboförhållanden kan se olika ut och variera beroende på 

parternas ålder. Lagstiftaren har också till viss del tagit hänsyn till hur parterna själva 

upplever förhållandet.13  

Förekomsten av gemensamma barn utgör inte något krav för att ett samboförhållande ska 

anses föreligga enligt sambolagen, vilket skiljer sig från andra rättssystem och den svenska 

social- och skatterätten. Om parterna stadigvarande bor tillsammans och har, haft eller väntar 

barn kan det dock utgöra en betydelsefull faktor för bedömningen om ett samboförhållande 

föreligger. Har parterna gemensamma barn och en gemensam bostad så har detta ansetts 

tillräckligt för att konstituera att ett samboförhållande föreligger.14  

En annan beaktningsvärd omständighet är parternas framträdande utåt sett gentemot sin 

omgivning. Parternas agerande utåt sett tillmäts stor betydelse i andra rättsordningar och anses 

även vara av betydelse vid tillämpningen av begreppet parförhållande enligt sambolagen. Om 

parterna agerar som ett par inför vänner, släktningar, i umgängeslivet, under semesterresor 

och även gentemot myndigheter och i andra offentliga sammanhang anses parternas agerade 

tillmätas viss relevans i svensk rätt. I amerikans rätt tillmäts parternas framträdande utåt sett 

stor betydelse vid konstituerande av ett så kallat ”common law marriage”, vilket förenklat sett 

                                                           
10 Prop. 1986/87:1 s. 252; prop. 2002/03:80 s. 27.  
11 Prop. 1986/87:1 s. 99 f.; prop. 2002/2003:80 s. 26. 
12 RH 2005:28  
13 Lind, Sambolagen, 2013, s. 51 f.  
14 NJA 1994 s. 256.  
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kan förklaras som ett samboförhållande som i vissa delstater i USA ger äktenskapsliknande 

rättigheter och skyldigheter för parterna.15 Även i finsk rätt har gemensam fritid, 

gemensamma semestrar och den bild vänner och släktingarna har av parternas förhållande 

tillmätts stor betydelse vid bedömning av om ett samboförhållande föreligger enligt 

propositionen till den finska sambolagen.16  

 

3.1.3 Gemensamt hushåll 

Gemensamt hushåll är en faktor som har haft en historisk betydelse för konstituerande av en 

äktenskaplig relation. Gemensamt hushåll är enligt rådande sambolag en nödvändighet för att 

ett samboförhållande ska anses föreligga men vid 1987-års sambolag utgjorde gemensamt 

hushåll endast en av många beaktningsvärda faktorer.17 Kravet på gemensamt hushåll är 

således betydande enligt 2003-års sambolag för att kunna konstituera att ett samboförhållande 

faktiskt föreligger. Med gemensamt hushåll avses att parterna innehar en bostad tillsammans 

och att parterna har ett visst mått av ekonomiskt samarbete eller ekonomisk gemenskap samt 

att det föreligger ett samarbete i vardagliga göromål. Kravet på gemensamt hushåll avgränsar 

även samboförhållandet mot andra tillfälliga sexuella förbindelser eller 

inneboendeförhållanden.18  

Problem kan dock uppstå om en av parterna långvarigt vistas på annan ort på grund av arbete, 

studier, sjukvård eller liknande. Kravet på gemensamt hushåll kan således bli rejält uttunnat 

till att enbart omfatta viss gemensam ekonomisk planering.19 Även om sexuellt umgänge, 

boende och hushåll begränsats kan ett samboförhållande fortfarande existera om parterna före 

avflyttning eller t.ex. vid långvarig utlandsvistelse haft gemensamt hushåll jämte att övriga 

förhållanden uppfyller kraven för att ett samboförhållande föreligger. Detsamma torde även 

gälla då en av parterna blir inlagd på vårdinrättning eller sjukhus.20 Samboförhållandet ska 

anses gälla så länge parterna inte rent subjektivt därigenom avser att avsluta 

samboförhållandet. Parterna kan dock inte själva avtala om att ett samboförhållande föreligger 

om de aldrig har flyttat samman om de bor och arbetar på olika orter. Lagen ställer hårda krav 

                                                           
15 Lind, Göran, Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitation, Oxford University Press, 2008, s. 

551 ff.  
16 RP 37/2010 rd., s. 20-21.  
17 SOU 1999:104, s. 187.  
18 Lind, Sambolagen. 2013, s. 53 f.  
19 Lind, Common Law Marriage, 2008, s. 826.  
20 NJA 1994 s. 61.  
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på att parterna ska flytta ihop och stadigvarande bo tillsammans för att kunna konstituera ett 

parförhållande som kan uppfylla kraven för att ett samboförhållande föreligger.21 

 

3.2 Samboförhållandets upplösande  

Utgångspunkten för bodelning mellan sambopar utgörs inte av egendomsförhållandena vid en 

viss tidpunkt, såsom brytdagen för gifta, utan tar i stället fasta på vilken slags egendom det rör 

sig om och i vilket syfte denna egendom har anskaffats.22 Detta medför att en reglering av 

samboförhållandets upphörande är en fråga av betydelse för att avgöra frågor rörande 

bodelning. I 2 § sambolagen anges när ett samboförhållande är att anse som upplöst.  

Bestämmelserna i 2 § sambolagen avgör när bodelning kan påkallas, den avgörande 

tidpunkten för vilka tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen samt när bodelning 

senast kan begäras enligt 8 § sambolagen. Reglerna om samboförhållandets upphörande 

reglerar i vilken utsträckning och utgör även utgångspunkten för inom den tid sambopar får 

träffa föravtal om kommande bodelning enligt 10 § sambolagen. Bestämmelserna i 2 § 

sambolagen får också betydelse vid frågor om övertagande av bostad och tidpunkten för 

sådant anspråksframställande enligt 22 § sambolagen.  

För att undvika tillämpningssvårigheter anger bestämmelserna om samboförhållandets 

upphörande ett antal objektiva omständigheter då ett samboförhållande upphör eller ska anses 

upphöra. Enligt 2 § sambolagen kan ett samboförhållande upphöra då någon av samborna 

gifter sig, samborna flyttar isär, någon av samborna avlider eller när någon av samborna 

ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § sambolagen, ansöker om rätt att 

få bo kvar i bostaden enligt 28 § sambolagen eller väcker talan om övertagande av bostad som 

inte utgör samboegendom 22 § sambolagen.23  

 

3.2.1 Någon av samborna ingår äktenskap 

Ett samboförhållande kan upphöra enligt 2 § 1 punkten sambolagen då någon av samborna 

gifter sig. Bestämmelsen är tillämplig både på situationer då parterna gifter sig med varandra 

eller om en av parterna ingår äktenskap med någon annan. Sambolagen är således tillämplig 

                                                           
21 Lind, Sambolagen, s. 53 f.  
22 Prop. 1986/87:1, s. 372.  
23 Prop. 2002/03:80, s. 46.  
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på parternas förhållande fram till den dag då de ingår äktenskap. Dagen för äktenskapets 

ingående upplöser samboförhållandet och sambolagen är då inte längre tillämplig på parternas 

mellanhavanden. Om någon av parterna skulle gifta sig med någon annan under 

samboförhållandet tillämpas sambolagen fram till tidpunkten för giftermålet. Om någon av 

parterna efter samboförhållandets upplösande gifter sig med någon annan är sambolagen 

tillämplig på samboförhållandets upplösning förutsatt att en sådan tillämpning påkallas inom 

föreskriven tid, t.ex. vid begäran om bodelning enligt 8 § 2 st. sambolagen.24  

 

3.2.2 Samborna flyttar isär  

Ett samboförhållande kan upplösas om parterna flyttar isär enligt 2 § 2 stycket sambolagen. 

Enligt definitionen i 1 § 1 stycket sambolagen skulle det kunna hävdas att samboförhållandet 

ska upphöra om parterna inte längre innehar en gemensam permanentbostad, då 1 § 1 stycket 

sambolagen rent objektivt kräver att sambor bor tillsammans och innehar gemensam 

permanentbostad. Vanligtvis har sambopar ansetts flytta isär då någon av dem bosätter sig på 

en annan plats även om den nya bostaden inte kan betraktats såsom permanent.25  

Viss ledning kan tas från folkbokföringsadressen då sambor flyttar isär. Tidpunkten för 

adressändringen till folkbokföringsmyndigheten har ansetts som den senaste tidpunkten för då 

ett samboförhållande ska anses ha upphört om samborna tidigare har varit folkbokförda på 

samma adress och en av dem sedan anmäler en ny folkbokföringsadress.26  

Då sambolagen i sig inte upptar något subjektivt rekvisit för bedömningen av om ett 

samboförhållande ska anses som upphört har lagstiftaren ansett att svårigheter uppkommer 

om inte hänsyn tas till subjektiva omständigheter såsom parternas avsikter. Lagstiftarens 

mening med bestämmelsen i 2 § sambolagen har inte varit att ett samboförhållande ska anses 

såsom upphört då någon av parterna måste flytta till annan ort på grund av arbete, studier, 

sjukhusvistelse, militärtjänstgöring eller liknande. I detta resonemang vägs parternas avsikt in 

och i de fall parterna inte har för avsikt att avsluta samboförhållandet i ovanstående 

situationer ska samboförhållandet inte heller anses som upphört.27  

                                                           
24 Prop. 2002/03:80, s.45  
25 Prop. 2002/03:80, s. 46.  
26 SOU 1999:104, s. 339.  
27 Prop. 2002/03:80, s. 46.  
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I NJA 1994 s. 61 ansågs inte ett samboförhållande som upphört till trots att alla objektiva 

omständigheter såsom gemensamt boende, gemensamt hushåll och sexuellt samliv som enligt 

1 § sambolagen konstituerar ett samboförhållande inte var uppfyllda. Mannen i 

samboförhållandet hade under många år vårdats på vårdinrättningar och gruppboenden på 

grund av svåra hjärnskador som gjort honom invalidiserad. Samborna hade två gemensamma 

barn men de hade inte innehaft en gemensam permanentbostad under sju års tid när ansökan 

om bodelningsförrättare för att upplösa samboförhållandet inkom från mannens goda man, 

som också var dennes moder, då inte mannen själv kunde ge uttryck för sin vilja. Mannens 

sambo bestred yrkandet då hon menade att parterna aldrig hade haft för avsikt att separera.  

HD fann att de faktiska förhållandena som råder i allmänhet är avgörande men att den faktiska 

anledningen till varför samborna de facto bor isär bör beaktas och anförde vidare att 

samboförhållandet bör bestå om t.ex. den ena parten är inlagd på vårdinrättning eller sjukhus 

såvida inte parterna själva avsett annat. HD menade dock att det inte bör krävas något 

uttryckligt tillkännagivande från någon av parterna för att upplösa samboförhållandet men om 

någon av parterna uttryckligen ger uttryck för en sådan ståndpunkt måste samboförhållandet 

som huvudregel anses som upplöst så länge viljeförklaringen inte strider mot de faktiska 

förhållandena. HD beslutade i målet att en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare 

måste anses ge uttryck för att den parten som ansöker vill få samboförhållandet upplöst. HD 

biföll därför ansökan då det ansågs att sökandens ståndpunkt inte stred mot de faktiska 

förhållandena.  

Sammanfattningsvis kan sägas att om sambor flyttar isär behöver det inte innebära att 

samboförhållandet upphört då någon av parterna vistas på sjukhus, vårdinrättning, arbetar 

eller studerar på annan ort och därav inte har möjlighet att dela permanentbostad. Ett 

samboförhållande kan dock upphöra om de faktiska förhållandena talar för att förhållandet 

ska upphöra samt att detta manifesteras på ett för utomstående tillräckligt synbart sätt då 

någon av parterna även har till avsikt att samboförhållandet ska upphöra, såsom vid ingivande 

av en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare.28   

 

 

 

                                                           
28 NJA 1994 s. 61.  
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3.2.3 Någon av samborna avlider 

Enligt 2 § tredje punkten sambolagen upphör ett samboförhållande om någon av samborna 

avlider. Sambolagen är dock inte tillämplig om båda samborna skulle avlida vid samma 

tillfälle då bestämmelserna i sambolagen endast gäller till förmån för en efterlevande sambo. 

Dagen för dödsfallet får betydelsefulla rättsverkningar då bodelningen tar sin utgångspunkt i 

de egendomsförhållanden som råder på dödsdagen. En begäran om bodelning ska framställas 

senast vid bouppteckningen om ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna 

avlider eller en av samborna avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. 

Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet enligt 8 § sambolagen. Om 

den efterlevande sambon bor kvar i sambornas gemensamma bostad gäller ingen tidsfrist för 

övertagande av bostad men om den efterlevande sambon inte bor kvar i bostaden ska dennes 

anspråk om övertagande av bostad som inte utgör samboegendom göras senast tre månader 

efter den avlidne sambons bortgång enligt 22 § andra stycket sambolagen. 

 

3.2.4 Övriga skäl till upphörande  

Ett samboförhållande kan även upphöra enligt 2 § andra stycket sambolagen p.g.a. att någon 

av parterna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätt att bo kvar i bostaden till 

dess bodelning förrättas eller väcker talan om att få bo kvar i bostad som inte utgör 

samboegendom. Från och med att en ansökan enligt ovan inkommer till domstolen ska 

samboförhållandet anses som upphört även om parterna fortsätter bo tillsammans. Om 

parterna fortsätter att bo ihop efter att en ansökan har inkommit till domstolen kan det i vissa 

fall peka på att ett samboförhållande har återupptagits. Samma bedömning torde gälla om ett 

ärende om förordnande av bodelningsförrättare avskrivs. En helhetsbedömning i det enskilda 

fallet torde med utgångspunkt i sambolagens syfte samt definitionen av sambor i 1 § 

sambolagen utgöra grunden för bedömningen om ett samboförhållande ska bestå eller anses 

ha upphört.29  

 

Sammanfattningsvis så anses ett samboförhållande föreligga då de objektiva 

omständigheterna i 1 § sambolagen är uppfyllda. Det finns således i lagen tydligt uppställda 

krav för hur ett samboförhållande konstitueras, vilka förutsätter att ett gemensamt boende, ett 

                                                           
29 Prop. 2002/03:80, s. 46.  
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parförhållande och att ett gemensamt hushåll föreligger. Det finns dock omständigheter som i 

det enskilda fallet gör att det går att bortse från de objektiva omständigheterna, vilket bidrar 

till att ett samboförhållande kan anses föreligga trots att det brister i någon av de objektiva 

omständigheterna i sambolagen. Lagstiftaren har beaktat att samboförhållanden kan se olika 

ut mellan olika sambopar pga. ålder, arbets- eller studiesituationer, sjukvårdsvistelser eller 

liknande omständigheter. Då ett samboförhållande objektivt sett varit kortvarigt och en av 

parterna avlider, kan parternas avsikt att leva tillsammans stadigvarande och långsiktigt 

tillmätas betydelse om parterna t.ex. har gjort investeringar i syfte att leva ett långvarigt 

samliv och hunnit inrätta sig efter detta.30  

I dessa fall uppställs det således ingen minimitid som parterna måste ha sammanbott för att få 

räknas som sambor då parterna har ett långsiktigt syfte att leva tillsammans. I förarbetena till 

sambolagen har lagstiftaren även varit beredd att frångå den rekommenderande tiden om sex 

månaders sammanboende i det fall parterna har upprättat testamente, ingått avtal om vissa 

ekonomiska angelägenheter eller skaffat gemensamma bankkonton.31  

Det ska dock framhållas att parterna själva inte kan avtala om att vara sambors om de aldrig 

har flyttat ihop och stadigvarande bott ihop i ett gemensamt hushåll. Lagen ställer stränga 

krav på att parterna måste ha flyttat ihop och stadigvarande bott tillsammans för att kunna 

konstituera ett samboförhållande. En gemensam avsikt kan således inte ensam grunda ett 

samboförhållande då ett samboförhållande enligt svensk rätt aldrig kan anses grundat på ett 

avtal mellan parterna.32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Prop. 1986/87:1 s. 253, Prop. 2002/03:80 s. 27, SOU 1999:104 s.186.  
31 Prop. 1986/87:1 s. 253.  
32 Prop. 1986/87:1 s. 368. 
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4. Sambors egendom  

4.1 Samboegendom – 3 § sambolagen 

Sambolagen har som grundläggande syfte att vid separation eller dödsfall ge sambor ett 

minimiskydd. Samboegendomen har således begränsats till gemensam bostad och gemensamt 

bohag som har förvärvats för gemensam användning. Regleringen av detta minimiskydd 

återfinns i 3 § sambolagen. Par som önskar en mer omfattande ekonomisk gemenskap 

hänvisas istället till att ingå äktenskap medan par som önskar större ekonomisk 

självständighet kan upprätta samboavtal enligt 9 § sambolagen.33  

Sambors egendomsgemenskap är mycket mer begränsad i jämförelse med makars 

egendomsordning, inte bara i egenskap av vilken egendom som den omfattar. Sambors 

ekonomiska gemenskap skapas genom att egendom förvärvas för gemensamt begagnade.  

Sambors rätt till likadelning är begränsad till samboegendomen som förvärvas under 

samlevnaden medan makars giftorätt i princip även omfattar egendom som makarna förvärvat 

innan äktenskapets ingående och oavsett om egendomen är införskaffad för gemensam 

användning eller inte. Om inte egendomen som sambor för med sig in i det gemensamma boet 

är införskaffat för den gemensamma samlevnaden anses således inte denna egendom omfattas 

av rätten till hälftendelning enligt sambolagen.34  

För att egendom ska utgöra samboegendom enligt 3 § sambolagen ska egendomen utgöras av 

gemensam bostad, 5 § sambolagen, och gemensamt bohag, 6 § sambolagen, samt vara 

införskaffad för gemensam användning. Med uttrycket ”för gemensam användning” har 

lagstiftaren avsett att vid tidpunkten för förvärvet ska det ha funnits ett syfte hos parterna att 

den förvärvade egendomen ska användas gemensamt. Detta gäller således även för egendom 

som endast en av samborna förvärvar för egna medel så länge egendomen, i form av bostad 

eller bohag, är tänkt att användas gemensamt av parterna.  

Bestämmelsen kan dock leda till svårigheter i rättstillämpningen då den delningsbara 

egendomen har begränsats till viss egendom förvärvad under eller inför gemensam 

samlevnad. En gränsdragning mellan sambors egen egendom och samboegendom kan därför 

bli problematisk vid den praktiska tillämpningen av bestämmelsen 3 § sambolagen. Detta kan 

illustreras med att då två parter flyttar samman och den ena parten för med sig en soffa som 

denne förvärvade långt innan parterna träffades, så kommer soffan inte att anses som 

                                                           
33 Lind, Sambolagen, 2013, s. 79-80. 
34 Prop. 1986/87:1 s. 104.  
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införskaffad för gemensamt bruk och inte heller anses ingå i samboegendomen. Om den andra 

parten införskaffar bohag för en inte ansenlig summa inför inflyttningen, i syfte att detta ska 

användas av parterna i det nya gemensamma hemmet, så kommer detta bohag att utgöra 

samboegendom och kommer sålunda bli föremål för hälftendelning den dag 

samboförhållandet upplöses.  

Detta gäller även bostaden i vilken samborna bor tillsammans. Har en av parterna införskaffat 

bostaden innan samboförhållandet inleddes så är inte bostaden att anse som samboegendom 

och kan således inte heller bli föremål för delning, så länge den inte anskaffats för gemensam 

användning. Detsamma gäller i de fall då ena parten förvärvar en fastighet innan samlevnaden 

och om denne under samlevnaden uppför en bostad på fastigheten till vilken den parten är 

ensam ägare. Varken den ursprungliga fastigheten eller byggnaden, som utgör tillbehör till 

fastigheten, har då ansetts utgöra samboegendom.35 

Bedömningen kan dock bli annorlunda om den uppförda byggnaden under samlevnaden 

inköps och ägs av båda samborna. Situationen blir även annorlunda om en före samlevnaden 

förvärvad bostad, under samboförhållandet, byts ut mot en ny bostad. I detta fall kan den nya 

bostaden anses utgöra samboegendom och blir således även föremål för hälftendelning då den 

anses införskaffad för gemensamt användning.36  

 

4.1.1 Avsaknaden av en substitutprincip i 3 § sambolagen  

Egendomsfördelningen kan således påverkas i allra högsta grad vid samboförhållandets 

upphörande om samborna exempelvis under samboförhållandet måste flytta till annan ort pga. 

studier eller arbete och därav byter ut den gamla bostaden mot en ny bostad på den nya orten. 

Då 3 § sambolagen inte innehåller någon substitutsprincip finns ingen möjlighet för den 

parten som innehar ursprungsbostaden att hävda att den nya bostaden skulle utgöra ett 

substitut eller surrogat för den gamla bostaden. Dock torde jämkningsreglerna i 15 § 

sambolagen kunna bli tillämpliga om samboförhållandet t.ex. har varit orimligt kort eller om 

andra skäl föreligger för att ena parten borde få behålla den nya bostaden vid en eventuell 

bodelning.  

Avsaknaden av en substitutprincip i 3 § sambolagen torde förorsaka tillämpningsproblem i en 

hel del situationer. Makar har enligt 10:2 a ÄktB möjligheten att vid bodelning undanta 

                                                           
35 NJA 2004 s. 542, NJA 1997 s.227.  
36 Agell & Brattström, 2013, s. 269.  
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egendom som make fått i ersättning för personskada och kränkning jämte vad som trätt istället 

för sådan egendom. Regeringen anförde vid införandet av 10:2 a ÄktB att även sambor skulle 

kunna tänkas använda sådan ersättning till köp av bostad och bohag. Även i detta fall torde 15 

§ sambolagen kunna tillämpas för jämkning vid bodelning om sambor för sådan ersättning 

införskaffar gemensam bostad eller bohag. Regeringen ansåg dock att en motsvarande 

bestämmelse likt 10:2 a ÄktB inte behövde införas i sambolagstiftningen.37  

Egendom som är förvärvad under samlevnaden men som är avsedd för den ena sambons 

privata bruk utgör inte samboegendom även om den skulle vara förvärvad under 

samboförhållandet. Detta kan ställa till problem för sambopar om den ena av samborna innan 

samboförhållandet har upphört, på ett eller annat sätt gör sig av med samboegendom och 

införskaffa en bil eller ett fritidshus för ersättningen denne erhållit för den tidigare 

samboegendomen. En bil eller ett fritidshus kan enligt rådande sambolagstiftning inte 

omfattas av begreppet samboegendom då dessa inte kan räknas in som varken bostad eller 

bohag och undantas således även från sambolagens bodelningsregler. 

Den andra sambon kan dock åtnjuta visst skydd genom så kallade rådighetsinskränkningar i 

23-25 § § sambolagen om en försäljning av samboegendom skett utan dennes samtycke. Det 

krävs dock att en talan om ogiltighet enligt 23-25 § § sambolagen för inom en viss tid från 

och med att den andra sambon fick vetskap om försäljningen eller bytet av den berörda 

samboegendomen. Till skillnad från 3 § sambolagen så innehar 4 § sambolagen en 

substitutprincip för den egendom som är sambors egen egendom.38  

Lagstiftaren har inte reglerat frågan huruvida bostad och bohag som förvärvats genom 

testamente, arv eller gåva utgör samboegendom. Enligt Agell bygger delningsrätten på att det 

gemensamma hemmet på något sätt har byggts upp av samboparet och vad var enskild sambo 

har erhållit på grund av arv, testamente eller gåva knappast ska anses förvärvat för gemensam 

användning enligt sambolagen.39 Då arv, testamente och gåva är en fråga om fång varigenom 

parterna knappast kan anses med gemensamma ansträngningar ha byggt upp eller aktivt 

medverkat till att bygga upp det gemensamma hemmet, borde därför inte förvärv genom dessa 

fång utgör samboegendom enligt den svenska sambolagstiftningen.40   

                                                           
37 Prop. 2006/07:32, s.11.  
38 Prop. 1986/87:1, s. 104. 
39 Agell & Brattström, 2013, s. 271.  
40 Prop. 1986/87, s. 105.  
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Departementschefen uttalade i förarbetena till 1987-års sambolag att egendom som erhålls 

genom arv eller testamente ”mer sällan” borde beaktas som gemensamt förvärvad medan 

däremot en gåva skulle kunna anses gemensamt begagnad.41 Walin har i sin granskning av 

uttalandet ansett att distinktionen måste bero på att vid gåva så medverkar gåvomottagaren 

genom mottagandet och kan genom detta anses ha en viss avsikt med förvärvet. Detsamma 

har Walin även ansett gälla vid arv om arvingen väljer ut viss egendom för att passa in i 

samboparets gemensamma bostad.42 Sambokommittén har ansett att en förutsättning för att 

egendom som förvärvas genom arv, testamente eller gåva ska kunna anses förvärvad för 

gemensam användning krävs någon form av medverkan från mottagarens sida som i sin tur 

talar för att egendomen mottagits för gemensam användning.43  

 

4.2 Gemensamt bohag - 6 § sambolagen  

Till sambors gemensamma bohag räknas det inre lösöret som är avsett att användas av båda 

samborna i det gemensamma hemmet. Bohag som används uteslutande av den ena sambon för 

dennes privata bruk omfattas inte av sambolagen enligt bestämmelsen i 6 § sambolagen. Från 

lagens tillämpningsområde undantas även lösöre eller egendom som används uteslutande för 

fritidsändamål enligt 7 § sambolagen. Bestämmelsen i 6 § sambolagen utformades med 

beaktande av sambors sociala skyddsintresse och ger således endast ett uttryck för det 

minimiskydd sambor är berättigade till. Det är dock inte helt givet hur gränsen för hur gränsen 

för bohagsbegreppet bör dras med sambors sociala skyddsintresse som utgångspunkt.  

Enligt rådande sambolagstiftning räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som 

är avsett för sambornas gemensamma hem såsom bohag enligt 6 § sambolagen. Till möbler 

räknas bord, stolar, sängar och skåp. Med hushållsmaskiner menas kylskåp, frysbox och spis 

så länge dessa inte utgör tillbehör till fast egendom. Vad gäller det inre lösöret har det någon 

fullständig uppräkning gjorts i varken lagen eller förarbeten.44 Lagstiftarens avsikt med 

bestämmelsen i 6 § sambolagen torde ha varit att allt inre lösöre som normalt ingår i ett hem 

ska utgöra bohag. För att det gemensamma bohaget överhuvudtaget ska kunna utgöra 

samboegendom krävs dock enligt 3 § sambolagen att bohaget är förvärvat för gemensam 

användning. Bestämmelsen i 6 § sambolagen innefattar något krav på gemensamt ägande. 

                                                           
41 Prop. 1986/87:1, s. 105.  
42 Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken Del 1 (1-17 kap.) Arv och testamente, 3:e u, Gösta Walin & 

Nordstedts Förlag, Stockholm, 1986 (Nordstedts Blå Bibliotek), s. 301 f.  
43 SOU 1999:104, s. 205.  
44 Prop. 1986/87:1, s. 133.  
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Gemensamt bohag kan ägas av en av parterna eller gemensamt med dold eller öppen 

samäganderätt.45 

 

4.2.1 Förslag av utvidgande av bohagsbegreppet 

Familjelagssakkunniga föreslog inför införandet av 1987-års sambolag att bohagsbegreppet 

även skulle omfatta bilar, båtar och lösöre som används för fritidsändamål. Förslaget 

grundande sig på att även sådan egendom ansågs ha stor betydelse för parternas ekonomi.46 

Förslaget vann dock inte gehör vid tillkomsten av 1987-års sambolag då bohagsbegreppet 

ansågs vara alldeles för omfattande.  

Vid tillkomsten av 2003-års sambolag övervägdes återigen om sambolagen borde omfatta 

även annan egendom än gemensam bostad och gemensamt bohag. Denna gång kom 

Sambokommittén med förslaget att sambors gemensamma motordrivna fortskaffningsmedel 

såsom bilar, båtar, snöskotrar m.m. som används i parternas hushåll skulle omfattas av 

begreppet. Syftet med förslaget var att ge ett starkare skydd för den svagare parten i 

samboförhållandet samt att ett naturligt samband med behovet i det dagliga hushållet och 

sådana fortskaffningsmedel ansågs föreligga. Kommittén ansåg dock att sådan egendom som 

huvudsakligen används för fritidsändamål inte skulle ingå i det nya begreppet.47   

Sambokommitténs förslag om att sambolagen skulle utvidgas till att omfatta även 

motordrivna fortskaffningsmedel avstyrktes av både Socialstyrlen och Sverige 

Advokatsamfund med hänvisning till bevisproblematiken och den avgränsningsproblematik 

förslaget kunde leda till. Socialstyrelsen anförde vidare att dessa bevissvårigheter skulle 

kunna leda till onödiga processer då en avgränsning måste göras mot fordon som 

huvudsakligen används i fritidsändamål. Det anfördes istället att sambor bör använda de 

civilrättsliga medel som redan finns samt att mer information om dessa medel bör satsas på 

istället för en utvidgning av regleringen i sambolagen. Flera remissinstanser fick även yttra 

sig angående förslaget såsom Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping m.m. 

Remissinstanserna var även de kritiskt inställda till förslaget då de ansåg att en utvidgning 

skulle kunna leda till betydande gränsdragningsproblem.48  

                                                           
45 Lind, Sambolagen, 2013, s. 103. 
46 SOU 1981:85, s. 142 ff.  
47 SOU 1999:104, s. 199 ff.  
48 Prop. 2002/03:80, s. 30 ff. 
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Regeringen antog inte Sambokommitténs förslag med motiveringen att avgränsningsproblem 

skulle kunna uppstå då det skulle bli svårt att skilja mellan fordon som används i hushållet 

och fordon som används för fritidsverksamhet och förvärvsverksamhet. Regeringen fann att 

frågan om att stärka skyddet för sambor, dels genom att utvidga bohagsbegreppet till att 

omfatta motordrivna fortskaffningsmedel samt att även utreda andra möjligheter till 

utvidgning av vad som bör omfattas av sambolagens bodelningsregler borde beredas vidare 

inom Regeringskansliet.49  

 

4.3 Sambors gemensamma bostad – 5 § 

Sambors gemensamma bostad kan utgöras av olika typer av egendom såsom fast egendom, 

byggnad, hyresrätt eller bostadsrätt etc., vilken är avsedd som sambors gemensamma hem och 

innehas huvudsakligen för detta ändamål.  Fastigheten måste inte ägas gemensamt men den 

ska utgöra grunden för sambornas gemensamma hem. En gemensam bostad kan således ägas 

av den ena sambon eller av båda, med dold eller öppen samäganderätt.50  

Det sociala skyddsintresse har även varit utgångenspunkten vid bestämningen av vad som 

utgör en gemensam bostad. Gränsen för var det sociala skyddsintresset går har dock inte varit 

helt given. Familjelagssakkunniga föreslog inför införandet av 1987-års sambolag att ett mer 

omfattade bostadsbegrepp vilket även innefattade fritidsbostäder då de ansåg att den 

ekonomiska sammanflätningen var lika stark som vid den vanliga bostaden.51 Sambor har 

dock kunnat anses inneha mer än en permanentbostad vilket skulle kunna vara fallet då 

sambor exempelvis på grund av pensionering eller yrkesverksamhet på annan ort bor ena 

halvan av året på en ort och den andra halvan av året på en annan ort.52 

I NJA 2004 s. 542 ägde en av samborna en fritidsfastighet i samband med att parterna blev 

sambors. Under förhållandet uppfördes senare en tillbyggnad till fritidsfastigheten och 

parterna använde senare huset som gemensam bostad. Efter att samboförhållandet upphört 

yrkade ena parten att bostadsbyggnaden eller åtminstone tillbyggnad skulle ingå i parternas 

bodelning. HD gjorde dock bedömningen att både byggnaden och tillbyggnaden utgjorde 

fastighetstillbehör samt att den andra parten hade ägt fastigheten innan samboförhållandet 

                                                           
49 Agell & Brattström, 2013, s. 266.  
50 Prop. 1986/87:1, s. 134.  
51 SOU 1981:85, s. 144.  
52 Prop. 1986/87:1, s. 134.  
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inleddes. Fastigheten kunde således inte anses förvärvad för gemensam användning och 

utgjorde därför inte heller samboegendom enligt sambolagen.  

Om däremot en tidigare bostad byts mot en ny bostad kan denna anses förvärvad för 

gemensam användning och således bli föremål för bodelning enligt sambolagen.53 

 

4.4 Egendom för fritidsändamål 

Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte till sambornas 

gemensamma bostad och bohag och utgör således inte heller samboegendom enligt 7 § 

sambolagen. Familjelagssakkunniga föreslog inför införandet av 1987-års sambolag att 

fritidsbostäder skulle omfattas av den föreslagna samäganderättspresumtioner för sambopar. 

De ansåg att fritidsbostäder har en betydande inverkan på familjers ekonomi och att den 

ekonomiska sammanflätningen sambor emellan vid innehav av en fritidsbostad skulle kunna 

jämställas med innehav av en permanentbostad.54 Departementschefen var dock av en annan 

åsikt och ansåg att det var naturligt att begränsa samboegendomen till att endast omfatta 

parternas permanentbostad och det bohag som finns i denna då sambolagens syfte är att ge 

sambor ett socialt grundskydd.  

Vid införandet av 2003-års sambolag vidhölls departementschefens åsikt och fritidsbostäder 

ansågs inte kunna omfattas av begreppet samboegendom enligt 3 § sambolagen och faller 

således utanför sambolagens tillämpningsområde.55 Sambor kan dock i undantagsfall anses ha 

två permanentbostäder enligt 5 § sambolagen. Avgränsningsproblematik kan därför uppstå då 

det blir allt vanligare för pensionärer att bo ena halvan av året vid solkusten och andra halvan 

av året i Sverige. Det kan då vara svårt att bedöma om båda bostäderna kan utgöra 

permanentbostäder eller om en av dessa borde klassas som fritidsbostad. Det bohag som finns 

i fritidsbostaden räknas till bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål och faller 

således även utanför sambolagens tillämpningsområde. Även annat lösöre såsom 

hobbyredskap, idrottsutrustningar, musikinstrument och samlingar av föremål har ansett falla 

utanför sambolagens tillämpningsområde.56  

 

                                                           
53 Agell & Brattström, 2013, s. 268.  
54 SOU 1981:85, s. 144.  
55 Prop. 1986/87:1, s. 134; SOU 1999:104, s. 199; prop. 2002/03:80 s. 30 ff.  
56 Prop. 1986/87:1, s. 134.  
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4.5 Diskussion  

Sambors egendom består således av samboegendomen som enligt 3 § sambolagen utgörs av 

gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats för gemensam användning. Det 

framkommer dock att en avgränsning mellan vad som är samboegendom och vad som faller 

utanför 3 § sambolagen kan visa sig problematisk vid rättstillämpningen. Det är inte alltid helt 

klart för gemene man vad som ska räknas in i samboegendomen. Det kan därför ibland 

uppfattas näst intill orättvist att den egendom den ena sambon för med sig in i boet inte ska 

utgöra samboegendom då egendomen inhandlades innan samboförhållandet och således inte 

uppfyller kravet på gemensamt användande, medan all den andra sambons egendom ska anses 

utgöra samboegendom och därmed också blir föremål för hälftendelning. Sambors gemenskap 

kretsar således kring det gemensamma hemmet och det som finns i hemmet.  

Det har vid införandet av 1987-års sambolag samt 2003-års sambolag diskuterats huruvida 

bilar, båtar och andra motordrivna fortskaffningsmedel även bör omfattas av 

bohagsbegreppet. Syftet med förslagen har tagit fasta på att stärka skyddet för den svagare 

parten i ett samboförhållande. Jag anser här i enlighet med Socialstyrelsen och Sveriges 

Advokatsamfund att ett sådant förslag huvudsakligen skulle leda till en 

gränsdragningsproblematik kring huruvida exempelvis en bil används i tjänsten eller privat 

för hushållets räkning. Frågan blir också hur mycket en bil eller båt bidrar till att stärka 

skyddet för den svagare parten vid en bodelning. Ett utvidgande av bohagsbegreppet till att 

även omfatta motordrivna fortskaffningsmedel skulle troligtvis endast leda till att fler 

kostsamma processer angående avgränsningsproblematiken. Regeringen har dock ansett att 

frågan om att förstärka skyddet för den svagare parten bör utredas närmare men än så länge 

har inga nya förslag om utvidgande av bohagsbegreppet presenterats. Detta har troligtvis sin 

grund i att sambolagen har till syfte att ge parter ett minimiskydd. Det skulle således inte och 

inte vara förenligt med lagens syfte om bohags- och bostadsbegreppet utvidgas till den grad 

att det börja likna makars egendomsförhållande. Med beaktande av att många par faktiskt 

väljer att vara sambor för att de vill hålla sin ekonomi åtskilda kan det inte anses förenligt att 

utvidga varken sambolagens bohagsbegrepp eller bostadsbegrepp till att även omfatta annan 

egendom än just den som avser sambors gemensamma bostad och bohag som är införskaffade 

för gemensam användning.  
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5. Samäganderätt 

De familjerättsliga reglerna i sambolagen är huvudsakligen avgörande vid bodelning mellan 

sambopar men även äganderättsfrågor aktualiseras i viss mån vid bodelningen. Både sambors 

och makars rättsliga ställning karaktäriseras av att de dels är självständiga individer men även 

parter i en gemenskap. För sambor regleras den familjerättsliga gemenskapen av sambolagen 

medan allmänna civilrättsliga regler och principer i hög grad reglerar sambors inbördes 

rättigheter såsom individer. Äganderätt till egendom regleras således inte av sambolagen och 

något gemensamt ägande uppkommer inte heller av samboförhållandet i sig. Äganderätten 

påverkas inte av om egendomen utgör den ena sambons egen egendom eller samboegendom. 

Ett samboförhållande medför inte heller att något gemensamt skuldansvar uppstår.57  

Sambors rätt till hälftendelning av gemensamt bohag och gemensam bostad som förvärvats 

för gemensam användning anses vara grundläggande familjerättsliga rättigheter. Dessa 

familjerättsliga rättigheter aktualiseras dock först vid en bodelning mellan parterna och fram 

tills bodelningen är grundprincipen att var och en av parterna äger sin egendom så länge inte 

annat följer av förmögenhetsrättsliga regler och parternas rättshandlande. Under bestående 

samboförhållande kan därför frågan om vem av parterna som äger egendom i boet bli 

avgörande i förhållande till borgenärer.  

Äganderättsfrågorna får dock en helt avgörande betydelse vid fördelning av egendom som 

inte ingår i bodelning enligt sambolagen. Vid upplösning av ett samboförhållande kan det 

således uppstå tvister kring den egendom som inte utgör samboegendom enligt 3 § 

sambolagen. Denna egendom kan bestå utav fritidsfastigheter, bilar, båtar, annat yttre lösöre, 

värde papper och bankkonton men även gemensam bostad och gemensamt bohag som 

samborna genom samboavtal har undantagit från bodelningen.58  

Samäganderättslagen stadgar vad som gäller vid samäganderätt men det framgår inte av lagen 

hur samäganderätten uppkommer utan endast hur samäganderätt som redan föreligger ska 

hanteras. Det finns enligt svensk rätt inte heller någon annan lag som reglerar 

samäganderättens uppkomst. Samäganderättslagen är även dispositiv vilket möjliggör för 

parterna att avtala om att annat ska gälla. Samäganderättens uppkomst har därför framförallt 

kommit till uttryck genom en omfattande rättspraxis.59 

                                                           
57 Lind, Sambolagen, 2013, s.285 f.  
58 Agell & Brattström, 2013, s. 252 f.  
59 SOU 1999:104, s. 149.  
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5.1 Individuell äganderätt 

Äganderätt till egendom regleras således varken i sambolagen eller ÄktB. Den civilrättsliga 

allmänna rättsgrundsatsen om att envar äger sin egendom gäller för såväl makar som sambor, 

med andra ord så äger var och en av parterna vad de för egen del har förvärvat. Både sambor 

och makar svarar också envar med sin egendom för sina skulder, vilket är en rättsgrundsats 

som för makar har blivit lagstadgad i 1:3 ÄktB.  

Att utreda vem av samborna eller makarna som har förvärvat egendomen och således ska 

anses som ägare till denna kan vara förenat med svårigheter. Lön som make eller sambo har 

erhållit är således denne ensam ägare till. I de fall där den ena sambons lön har gått till 

hushållskassan ska den sambon anses som ägare till denna och det som köps för dess medel.60  

Om en sambo har köpt bohag för egna medel som även används av den andra sambon anses 

dock den sambon som införskaffade bohaget som ägare så länge det inte är fråga om gåva. 

Det som en av samborna har förvärvat genom arv, testamente, gåva eller bodelning i tidigare 

samboförhållande eller äktenskap brukar tydligt framgå av de formellt upprättade 

handlingarna. Den grundläggande förmögenhetsrättsliga utgångspunkten blir således att 

avgöra frågan om vem av samborna som har förvärvat varje enskild tillgång för att kunna 

utreda vem av dem som är ägare till tillgången.61  

I det fall samborna innehar ett gemensamt bankkonto är var och en av parterna i princip ägare 

till de medel som denne har satt in på kontot. En förutsättning till att en sambo kan anses äga 

en viss summa är dock att detta kan utredas vilket inte alltid är helt enkelt. Om tvistighet 

uppstår så har omständigheten att båda parterna står som innehavare av kontot vägas in och 

vid svårigheter att avgöra vem som är ägare har en presumtion om hälften var av 

banktillgodohavandena etablerats utifrån 1 § samäganderättslagen.62  

Det är inte heller ovanligt att en skuldsatt part låter sin sambo eller make formellt stå som 

ägare till egendom för att kunna undvika krav från borgenärer. Det individuella ägandet är 

vanligen öppet men som i ovanstående fall kan det även vara dolt genom att den ena sambon 

                                                           
60 Agell & Brattström, 2013, s. 57.  
61 NJA 1946 s. 59.  
62 NJA 1988 s. 112.  
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förvärvar egendom enbart för den andra sambons eller makens räkning genom ett så kallat 

bulvanförhållande.63  

Ett individuellt ägande kan även uppkomma genom att en av samborna eller makarna innehar 

fullmakt från den andra att för den förras räkning göra inköp. Det måste dock framhållas att 

det i många fall är svårt att bedöma vem av samborna eller makarna som har förvärvat en viss 

tillgång. I många förhållanden är det ofta slumpen som avgör vem av parterna som betalar vid 

de olika inköpen och vid många inköp finns inga tydliga skriftliga handlingar som kan visa på 

vem som har gjort inköpen och för vems räkning.  

De rådande bevissvårigheterna har således lett till att ett flertal presumtioner har etablerats 

genom rättspraxis, vilket i sig har resulterat i mera generella lösningar av 

samäganderättproblem medan stöd av lagstiftning har avvisats. I SOU 1981:85 förslogs att det 

skulle införas en presumtion om att bostad och bohag som sambor eller makar förvärvat för 

gemensamt begagnande skulle innehas med samäganderätt till lika delar. Förslaget avvisades 

dock med hänvisning till borgenärsintresset och att en presumtion av detta slag skulle vara för 

komplicerad samt att syftet skulle kunna uppnås på annat sätt. 64 Omfattande rättspraxis har på 

grund av detta format det rådande rättsläget.  

 

5.2 Öppen samäganderätt  

Öppen samäganderätt uppstår då parterna gemensamt förvärvar egendom och är oftast lätt att 

utvisa från förvärvshandlingarna då båda parterna skriver under eller gemensamt betalar 

egendomen. Det har blivit allt vanligare att båda samborna undertecknar t.ex. köpehandlingar 

vid förvärvande av bostadsfastigheter och bostadsrätter. Öppen samäganderätt föranleder 

således sällan några större diskussioner om samäganderätten rent faktiskt föreligger.65 

Däremot kan tvistighet och frågor uppkomma gällande hur stora andelar respektive sambo har 

i den förvärvade egendomen vilket kan bli nog så problematiskt i sig. I NJA 2002 s. 3 hade 

två sambor undertecknat ett köpekontrakt som avsåg en bostadsrätt utan att deras andelar 

specifikt angavs i kontraktet. Mannen hävdade senare att han var ensam ägare till 

bostadsrätten såsom dold ägare till den andel som enligt kontraktet tillkom kvinnan då han 

                                                           
63 NJA 1983 s. 410 I, NJA 1983 s.410 II, NJA 1986 s.443.  
64 SOU 1981:85 s. 121 ff och 148 ff., prop. 1986/87:1 s.56 ff. och 101 ff.  
65 Lind, Sambolagen, 2013, s. 288.  
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menade att han ensam hade betalat för hela bostadsrätten. HD fann att mannen härigenom inte 

hade visat att han även ägde den andel som enligt avtalet belöpte på kvinnan.  

 

5.3 Dold samäganderätt 

Sambors möjlighet att göra anspråk på dold samäganderätt har ansetts motiverad med 

rättspolitiska övervägande av familjerättslig natur trots att rättspraxis inte har haft för avsikt 

att genom förmögenhetsrättsliga principer ge sambor ett rättsskydd som kan liknas med det 

som tillkommer makar enligt familjerättslagstiftningen.66 Syftet med dessa rättspolitiska 

överväganden har i första hand varit av ekonomiska skäl för att skydda den sambo eller make 

som gör ekonomiska investeringar som den andra sambon eller maken företar i sitt namn.67 

Den dolda samäganderätten som uppkommer i familjerättsliga förhållanden har dock inte 

ansetts kunna uppkomma i en relation mellan juridiska personer.68  

Dold samäganderätt är till skillnad från öppen samäganderätt betydligt svårare att fastställa, 

vilket har utmynnat i en omfattande rättspraxis från HD. Trots den omfattande rättspraxis som 

tar upp dold samäganderätt får rättsläget anses långtifrån utrett. Vid köp och förvärv som 

ombesörjes utav en av parterna har HD till synes byggt samäganderätten på om en 

överenskommelse förelegat mellan parterna d.v.s. om att båda parter har avsett att bli ägare 

även om köpet eller förvärvet gjorts i en av parternas namn. Parternas överenskommelse har 

dock inte ansetts behövt vara uttrycklig utan HD har under vissa förutsättningar varit villiga 

att tolka in en tyst överenskommelse i omständigheterna i samband med köpet eller 

förvärvet.69 Följande förutsättningar måste dock föreligga för att dold samäganderätt 

överhuvudtaget ska kunna anses föreligga:   

 

1. Egendomen inköps för parternas gemensamma bruk.   

2. Den part som inte utåt sett framträder som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag 

till inköpet.  

3. Båda parterna har avsett att egendomen skulle vara gemensam.70 

 

                                                           
66 NJA 2002 s.142 och NJA 2004 s.397. 
67 NJA 2008 s.826.  
68 NJA 2002 s. 142.  
69 NJA 2002 s. 3.  
70 SOU 1999:104 s. 148, NJA 1980 s.705, NJA 1981 s. 693, NJA 1982 s. 589, NJA 2004 s. 397, NJA 2002 s. 

142.  
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5.3.1 Gemensamt bruk 

För att egendomen ska anses vara införskaffad för gemensamt bruk måste parternas avsikt 

med förvärvet beaktas. Parterna måste således ha haft en avsikt att använda egendomen 

gemensamt. De ansträngningar som parterna har gjort dels på egendomen men även i övrig 

har betydelse för om egendom ska anses innehas med samäganderätt. Den dolda ägarens 

intresse i egendomen ska också beaktas för att avgöra om egendomen har anskaffats för 

gemensam användning. I det fall egendomen endast har införskaffats för en parts 

fritidsändamål kan aldrig egendomen anses inköpt för gemensam användning.71 

 

5.3.2 Ekonomiskt bidrag  

För att dold samäganderätt ska föreligga mellan parterna ska den sambo som inte är den 

formella ägaren ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till förvärvet av egendomen. Det ekonomiska 

bidraget kan ha skett på olika sätt, dels genom att sambon genom egna medel har betalat för 

egendomen eller tagit ett lån för att betala viss del av egendomen. Det ekonomiska bidraget 

kan även bestå utav att en av parterna har gjort arbetsinsatser på egendomen. HD har ansett att 

det ekonomiska bidraget ska ha möjliggjort eller i alla fall underlättat för egendomens 

förvärvande.72 I NJA 1981 s. 639 hade parterna från den ena partens far förvärvat mark långt 

under marknadsvärdet och trots att den andra parten betalade lånen ansågs dold samäganderätt 

föreligga mellan parterna på grund av det förmånliga förvärvspriset. I RH 1991:23 fastställdes 

dold samäganderätt på samma sätt då en av parterna hade fått ett förmånligt lån av sin mor för 

att förvärvet skulle komma till stånd.  

 

5.3.3 Gemensam partsvilja  

Partsviljan grundar sig på syftet med det ekonomiska bidraget vid egendomens förvärvande. 

Parterna måste alltså ha avsett att gemensamt äga egendomen för att en gemensam partsvilja 

ska anses föreligga. HD har dock ansett att det räcker med att en tyst överenskommelse 

föreligger mellan parterna för att dold samäganderätt ska anses föreligga. Överenskommelsen 

behöver såldes inte vara klart uttalad.73  Vid bedömningen för om en tyst överenskommelse 

föreligger ska omständigheterna i vid köptillfället beaktas.74 Har den ena sambon bidragit till 

                                                           
71 NJA 1992 s.163  
72 NJA 1992 s. 163.  
73 NJA 2002 s. 3. 
74 NJA 1992 s. 163.  
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förvärvet och därmed tagit förgivet att även denne är delägare samt att den sambo som företog 

köpet också har utgått från detta anses den gemensamma partsviljan vara uppfylld.75  

 

5.4 Förvaltning av god man  

På begäran av någon av samborna till den samägda egendomen kan rätten besluta om att en 

god man utses för att förvalta den samägda egendomen om oenighet skulle uppstå mellan 

parterna.76 Förordnande av god man enligt samäganderättslagen kan bli aktuellt då delägarna 

inte kan enas angående egendomens förvaltning eller nyttjande enligt 3 § samäganderättslagen 

samt då egendomen ska bjudas ut på offentlig aktion enligt 8 § samäganderättslagen. Den 

gode mannen utses av domstolen för en viss tid enligt 3§ samäganderättslagen. Delägarna kan 

dock återta förvaltningen, sälja den samägda egendomen eller på annat sätt upplösa 

samäganderätten innan tiden för den goda mannens uppdrag har gått ut enligt 5 § 

samäganderättslagen. Delägarna ska i så fall göra en anmälan till domstolen varefter rätten 

kan entlediga den goda mannen från sitt uppdrag. Det är däremot inte lika enkelt för den gode 

mannen om denne skulle vilja frånträda sig uppdraget. Den gode mannen måste i så fall visa 

på skälig orsak vilket kan utgöras av personliga förhållanden såsom sjukdom eller för hög 

arbetsbelastning för att kunna bli entledigad.77 

 

5.5 Diskussion  

För sambor spelar samäganderätten till egendom en betydande roll då all egendom som inte 

utgör samboegendom inte kan tas upp vid bodelningen enligt sambolagen utan istället innehas 

med samäganderätt. Denna egendom som består av allt från fritidsfastigheter bilar, båtar, 

annat yttre lösöre, värdepapper och bankkonton m.m. är sådan egendom som har varit uppe 

som förslag för att inkluderas i bohagsbegreppet i 6 § sambolagen vid införandet av både 

1987-års sambolag som såväl 2003-års sambolag.  

Eftersom sambor dels är att anses som självständiga individer men även parter som lever i 

gemenskap blir ofta gränsdragningen för vad som innehas med samäganderätt och vad som är 

den ena partnerna egna egendom svåra att avgöra. Samäganderättslagen kan inte heller anses 

som en helt klar och uttömmande lag i sig vilket har visat sig vid rättstillämpningen. Att 

                                                           
75 NJA 2002 s. 3.  
76 Malmström, Civilrätt, Liber AB, 2014, u. 23, s. 69 f.  
77 Walin, Gösta, Samäganderätt: En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., 1 u, 

Nordstedts Juridik AB, 2000, s. 163.  



27 

 

utreda vem av parterna som har förvärvat en viss egendom kan leda till betydande svårigheter 

vilket har visat sig i en omfattande rättspraxis från HD:s sida. För att kunna avgöra om 

samäganderätt föreligger till en viss egendom blir således den grundläggande 

förmögenhetsrättsliga utgångspunkten att försöka avgöra vem av samborna eller om de 

gemensamt har förvärvat varje enskild tillgång för att på så sätt kunna utreda vem som ska 

anses som ägare till tillgången.78  

I många fall är det slumpen som avgör vem av samborna som gör inköpen och det är inte 

heller helt lätt att vid dessa vardagsinköp klargöra vem som har gjort inköpen och för vems 

räkning. Detta har således lett till en betydande bevissvårighet vid samäganderättsfrågor vilket 

i sin tur har resulterat i ett flertal presumtioner vilka har etablerats genom rättspraxis. Den 

stora mängden rättspraxis har i sig resulterat i mer generella lösningar medan stöd genom 

lagstiftning av samäganderättsproblem har avvisats.  

Samäganderättslagen måste i många avseenden anses bristfällig och föråldrar då den 

egentligen inte ger någon direkt härledning av när samäganderätten uppstår, utan reglerar 

endast hur parterna bör gå tillväga då samäganderätten redan är etablerad.  

Den öppna samäganderätten anses ofta lätt att utvisa utifrån kvitton och andra 

förvärvshandlingar medan den dolda samäganderätten har ansetts betydligt svårare att 

fastställa. Den öppna samäganderätten är dock inte heller helt problemfri vilket kan visa sig 

genom att tvistighet rörande exempelvis hur stora andelar respektive part ska tillerkännas i de 

samägda egendomen som i NJA 2002 s. 3.  

Vad gäller den dolda samäganderätten finns det i princip lika mycket rättspraxis som det finns 

tvistiga parter. Det som kan sägas med klarhet är att HD tycks ha byggt samäganderätten på 

om en överenskommelse förelegat mellan parterna vid tidpunkten för förvärvet. På detta sätt 

kan båda parterna anses som ägare även om förvärvet har gjorts i ett av parternas namn. HD 

har dock inte ansett att överenskommelsen behöver vara uttrycklig utan har även godtagit att 

en tyst överenskommelse förelegat mellan parterna som i NJA 2002 s. 3. Utöver att det måste 

finnas en överenskommelse för att kunna stadga samäganderätt till viss egendom så har det 

genom praxis växt fram en presumtion om att egendom ska inköpas för parternas 

gemensamma bruk, den part som inte utåt sett framstår som ägare ska ha lämnat ett 

                                                           
78 NJA 1946 s. 59.  
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ekonomiskt bidrag till inköpet och båda parter ska ha avsett att egendomen ska vara 

gemensam.  

Kravet på gemensamt bruk får anses välgrundat för att samäganderätt överhuvudtaget ska 

kunna föreligga. Kravet på det ekonomiska bidraget har tagit kommit till uttryck på olika sätt i 

rättspraxis då även förmånliga lån från en parts anhörig så som i RH 1991:23 samt 

förvärvande av mark till underpris som i NJA 1981 s. 639 har kunnat anses som ett 

ekonomiskt bidrag från den part vars anhörig överlåter mark eller lånar ut pengar. 

Utöver detta så kan samäganderätten till stor del anses bygga på att den gemensamma 

partsviljan. Det faktum att HD även har godtagit en tyst överenskommelse möjliggör för 

parter att lättare kunna etablera samäganderätt men det måste rent rättsligt anses märkligt att 

en typ av underförstådd vilja skulle kunna etablera samäganderätt. Med beaktande av detta så 

är det inte märkligt att en så stor och omfattande praxis gällande dold samäganderätt har 

etablerats i svensk rätt.  

Med beaktande av det oklara rättsläget gällande samäganderätt samt den stora variation av 

rättspraxis som har etablerats på området vore det att föredra att lagstiftaren genom lag 

stadgade en grundläggande presumtion för hur samäganderätt etableras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

6. Bodelning mellan sambor  

6.1 Sambolagens bodelningsregler vid separation  

När ett förhållande upphör enligt kriterierna i 2 § sambolagen ska samboegendomen enligt 3 § 

sambolagen, som består av gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för 

gemensamt bruk, fördelas mellan samborna genom bodelning då någon av samborna begär 

detta enligt 8 § 1 stycket sambolagen. Bodelningen mellan sambor innefattar andelsberäkning 

enligt 12-15 §§ sambolagen samt lottläggning enligt 16-17 §§ sambolagen på motsvarande vis 

som för makar. Borgenärers rättsställning regleras även på liknande sätt som för äktenskap 

enligt 20-21 §§ sambolagen. På en av sambornas begäran kan en bodelningsförrättare 

förordnas enligt 26 § sambolagen, vilken har i uppgift att fördela boet.  

Till skillnad från upplösning av äktenskap där bodelning skall ske utan att någon särskild 

begäran från parternas sida behövs enligt 9 § 1 stycket ÄktB så förutsätter en bodelning enligt 

8 § 1 stycket sambolagen att en av samborna begär det. Regleringen i 8 § 1 stycket 

sambolagen har motiverats med att sambor kan vara överens om att var och en behåller sin 

egendom istället för att påkalla bodelning. Den bodelningsbara samboegendomen som ska tas 

upp vid bodelningen mellan sambor kan även begränsas genom samboavtal. I 2003-års 

sambolag infördes en tidsfrist för sambors rätt att begära bodelning. Begäran om bodelning 

måste framställas senaste ett år efter det att samboförhållandet upphörde för att inte rätten ska 

falla bort.79  

I de fall då sambor inte kan enas om bodelningen kan de vända sig till domstol och ansöka om 

att en bodelningsförrättare ska förordnas enligt 26 § sambolagen. Det blir då 

bodelningsförrättarens uppgift att första hand avgöra hur det förhåller sig med de tvistiga 

frågorna rörande boet.80 

 

6.2 Efterlevande sambo 

Om samboförhållandet upphör genom att en av samborna avlider tillkommer rätten att begära 

bodelning samt rätten att överta bostaden endast till förmån för den efterlevande sambon 

enligt 18 § 1 stycket sambolagen. Syftet med bestämmelsen grundar sig i att den efterlevande 

sambon ska tillerkännas samma rättigheter då samboförhållandet upphör genom dödsfall som 

                                                           
79 Agell & Brattström, 2013, s. 269 f.  
80 RH 1991:55  
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då det upphör genom separation. Den avlidna sambons arvingar har dock inga motsvarande 

rättigheter.81 

Då ett samboförhållande upphör på grund av att en av samborna avlider eller om en sambo 

avlider inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde måste begäran om bodelning 

framställas senast när bouppteckningen förrättas enligt 8 § 2 stycket sambolagen.82  

Väljer den efterlevande sambon att begära bodelning blir reglerna om bodelningens 

genomförande tillämpliga vilket möjliggör för dödsboet att begära avräkning för skulder på 

den samboegendom som ska ingå i bodelningen enligt 13 § sambolagen. Även 

jämkningsregeln i 15 § sambolagen blir tillämplig för den avlidne sambons arvingar om den 

efterlevande sambon begär bodelning. Jämkningsregeln kan dock även användas till förmån 

för den efterlevande sambon gentemot den avlidnes arvingar. Jämkningsregeln i 15 § 

sambolagen har motiverats med att det i vissa fall kan vara oskäligt mot den avlidne sambons 

arvingar om den efterlevande sambon ska få överta samboegendomen. Detta kan vara fallet 

vid ett kortvarigt sammanboende och den efterlevande sambon skulle få överta halva värdet 

av en mycket värdefull fastighet som den avlidne visserligen införskaffat för gemensam 

användning men för helt egna medel eller om den efterlevande sambon vid sidan av 

samboegendomen har en betydande förmögenhet.83 Det har således inte ansetts motiverat att 

tillerkänna efterlevande sambo arvsrätt vilket redogörs för närmare i avsnitt 9.  

En särskild skyddsregel återfinns dock i 18 § 2 stycket sambolagen. Genom 18 § 2 stycket 

sambolagen garanteras den efterlevande sambon att få ut två gånger basbeloppet, vilken kallas 

lilla basbeloppsregeln. Motiveringen till lilla basbeloppsregeln torde ha varit att den 

efterlevande sambon bör skyddas så att den nödvändigaste egendomen i hemmet inte förloras 

vid arvsskiftet efter den avlidna sambon.  

 

6.3 Diskussion 

Det som kan bodelas enligt sambolagens bodelningsregler är sambornas samboegendom 

enligt 3 § sambolagen. Sambor behöver dock inte bodela utan kan själva göra upp hur den 

gemensamma bostaden och bohaget ska fördelas vilket har resulterat i att en av samborna 

måste påkalla bodelning för att ska komma till stånd enligt 8 § 1 stycket sambolagen. Om 

                                                           
81 Prop. 1986/87:1, s. 265. 
82 Agell & Brattström, 2013, s. 269 f.  
83 LU 1986/87:18, s. 47; prop. 2002/03:80, s. 51 f.  
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samborna inte kan komma överens kan dock någon av dem begära bodelningsförrättare som 

då har till uppgift att fördela boet efter samborna enligt 26 § sambolagen.  

Som tidigare nämnts så är det inte alltid helt lätt att avgöra vad som ska ingå i bodelningen då 

en avgränsning mellan vad som sambor innehar som samboegendom, med samäganderätt 

eller om egendomen ska anses utgöra sambors egen egendom. För att underlätta bodelningen 

mellan sambor vid separation skulle bodelningsreglerna i 8 § sambolagen kunna göras om så 

att även den egendom som sambor innehar med samäganderätt skulle kunna tas upp vid 

bodelningen. Enligt rådande lagstiftning så kan en bodelningsförrättare förordnas för att 

fördela samboegendomen medan en god man samtidigt ska förordnas enligt 3 § 

samäganderättslagen för att förvalta den samägda egendomen om tvistighet uppstår. För 

sambors del skulle det kunna röra sig om att även kunna bodela en bil eller en fritidsfastighet 

då detta är egendom som sambor kan inneha med samäganderätt men som enligt rådande 

lagstiftning inte kan tas upp vid bodelningen. Om en bodelning av den samtliga samägda 

egendomen och samboegendomen skulle kunna tas upp samtidigt skulle sambor kunna 

undvika kostnaderna för både en bodelningsförrättare och en god man och på så sätt dela upp 

egendomen mellan sig vid ett tillfälle.  

Både Sambokommittén och Familjelagssakkunniga har kommit med förslag på att utvidga 

bohagsbegreppet till att även omfatta egendom som enligt rådande lagstiftning regleras enligt 

samäganderättslagen. Frågan är då om det inte är mer förenligt med sambolagens syfte att 

utforma sambolagens bodelningsregler så att sambor skulle kunna ta upp även samägd 

egendom vid bodelningen istället för att utvidga bohagsbegreppet. Att utöka skyddet för 

sambor vid separation genom att inkludera mer egendom i bohagsbegreppet kan inte anses 

önskvärt med beaktande av att sambolagen har till syfte att utgöra ett minimiskydd. Det måste 

däremot anses förenligt med parternas bästa rent processekonomiskt att vid bodelningen enligt 

sambolagen även kunna ta upp den samägda egendomen för att på så sätt kunna fördela boet 

vid ett och samma tillfälle.  

Efterlevande sambors rätt att påkalla bodelning stadgas i 18 § 1 stycket sambolagen. 

Efterlevande sambo tillerkänns även en särskild skyddsregel i 18 § 2 stycket sambolagen 

vilken garanterar den efterlevande två prisbasbelopp. Även efterlevande sambors skydd 

bygger på den det minimiskydd som kretsar kring sambors gemensamma hem. Lilla 

basbeloppsregeln har således utformats för att skydda den efterlevande sambon från att den 

nödvändigaste egendomen i hemmet går förlorad vid arvskifte. Den efterlevande sambons 

skyddsintresse kommer närmare att diskuteras i avsnitt 9, där analyser kring dels ett 
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förstärkande av basbeloppet och införande av en självständig arvsrätt för efterlevande sambo 

kommer att diskuteras närmare.  
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7. Samboavtal 

Enligt 9 § sambolagen kan sambor upprätta avtal om att sambolagens bodelningsregler inte 

ska gälla för deras förhållande. Detta gör så att de sambopar som av olika anledningar vill 

hålla sin ekonomi helt åtskilda har möjlighet till detta förutom de övertagandereglerna till 

bostadsrätt och hyresrätt i 22 § sambolagen som är tvingande. Samboavtalet ska vara skriftligt 

och undertecknat. Till skillnad från äktenskapsförord behöver samboavtal inte skrivas under 

av båda samborna vid ett och samma tillfälle och avtalet behöver inte heller bevittnas. Det 

finns inte heller något krav på att samboavtal ska registreras hos domstol till skillnad från 

äktenskapsförord.84  

Det råder dock stor osäkerhet vilka rättsverkningar ett samboavtal med säkerhet kan 

åstadkomma vilket har medfört att många advokater väljer att inte medverka till upprättande 

av samboavtal utan istället hänvisar berörda parter att ingå äktenskap eller upprätta testamente 

för att reglera sina mellanhavanden. Samboavtalets svaga ställning och synpunkten att sambor 

genom avtal skulle kunna skapa ett privat alternativ till äktenskapet som juridisk 

samlevnadsform kan inte anses föreligga.85  

 

I NJA 1985 s. 172 hade ett sambopar skrivit ett samboavtal som innehöll en önskan om att 

deras egendom skulle behandlas enligt giftermålsbalkens regler om giftorättsgods och således 

skulle fördelas i två lika delar. HD fann att då avtalets innebörd inte var mer preciserat så 

kunde inte heller käromålet inte prövas och visade därför åter målet till tingsrätten.  

 

Enligt Agell så har HD genom NJA 1985 s.172 gett uttryck för att ett samboavtal inte kan 

formuleras på ett sådant sätt att reglerna för gifta generellt ska bli tillämpliga på parterna. Ett 

avtal med denna innebörd skulle dock enligt Agell kunna innefatta giltiga 

förmögenhetsrättsliga avtalsvillkor genom tolkning.86 Det är dock inte säkert att ett avtal 

mellan sambor som utgör en mer preciserad överenskommelse än den i NJA 1985 s. 172 vid 

tvistighet mellan parterna skulle kunna bli bindande dem emellan. Avtalet skulle i sådant fall 

kunna ses som en gåvoutfästelse då samborna avtalat om att en sambos egen egendom ska 

delas lika eller vara samägd vid en framtida separation eftersom prestationen innebär att 

överlåtelsen inte kan betraktas som att ett byte eller köp skulle föreligga. Det finns dock 

                                                           
84 Eriksson, Anders, Den nya familjerätten, 2013, s. 90 f. 
85 Agell & Brattström, 2013, s. 256.  
86 Agell & Brattström, 2013, s.255.  
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särskilda regler i 1§ Lagen (1936:83) angående utfästelse av gåva samt i 4:29 JB som måste 

vara uppfyllda för att gåvoutfästelsen ska anses vara giltig. Dessa regler kan således få 

betydelse för avtalets tillämplighet och innebörden av dessa regler kan leda till att 

gåvoutfästelsen inte behöver vara bindande.87 

Sambolagen uppställer dock inga krav på utformningen av samboavtalens materiella innehåll. 

Det vanliga är att samborna eller de blivande samborna överenskommer att bodelning enligt 

sambolagen inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning.88 

I NJA 1992 s. 607 hade ett sambopar år 1981 upprättat ett samlevnadsavtal innan nuvarande 

sambolag trätt ikraft. Av avtalet framgick att efter skuldtäckning skulle likadelning ske av all 

egendom med undantag för fast egendom. HD prövande inte avtalets giltighet vid ansökan om 

förordnande bodelningsförrättare men fann att avtalet uteslöt bodelning enligt 1987-års 

sambolag. Detta resulterade i att bodelningsförrättare inte kunde förordnas och sambolagens 

bodelningsregler var inte heller tillämpliga på avtalet.  

I NJA 2003 s. 650 hade två sambor genom ett avtal i vilket de hade bestämt i procentdelar hur 

äganderätten till en bostadslägenhet skulle vara fördelad mellan samborna och en av 

sambornas barn. HD ansåg i detta mål att avtalet inte ansågs utesluta bodelning enligt 1987-

års sambolag men att bodelningen skulle jämkas enligt jämkningsregeln i 9 § sambolagen, 

numera 15 § i 2003-års sambolag.  

I mål nr T 2751-11 hade två sambor överenskommit, i en såsom äktenskapsförord betecknad 

handling, att de vid en separation eller försäljning av en fastighet skulle inneha äganderätten 

med 4/5-delar respektive 1/5-del vardera. Majoriteten i Hovrätten för Västra Sverige ansåg att 

sambornas avtal enligt 9 § sambolagen uteslöt att sambolagens bodelningsregler skulle bli 

tillämpliga på avtalet. Prövningstillstånd meddelandes inte heller av HD.89 

Familjelagssakkunniga föreslog inför tillkomsten av 1987-års sambolag att sambor även 

skulle kunna få träffa avtal om att samäganderätt till egendom som inte omfattas av 

sambolagen skulle kunna upplösas genom bodelning. Förslaget motiverades med att sambor 

därigenom skulle kunna undvika det förfarande som samäganderättslagen tillhandahåller 

vilket bl.a. innefattar försäljning på offentlig auktion. Förslaget vann gehör i det av regeringen 

                                                           
87 SOU 1999:104, s. 151.  
88 Agell & Brattström, 2013, s. 267.  
89 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2012-10-02 i mål nr T 2751-11.  
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remitterade förslaget till Lagrådet.90 Förslaget möttes dock av kritik från Lagrådet som ansåg 

att förslaget var allt för godtyckligt och förslaget togs därför tillbaka.91 Vid tillkomsten av 

2003-års sambolag väcktes dock frågan på nytt. Sambokommittén ansåg då att frågan låg 

utanför dess begärande uppdragsområde medan regeringen menade att frågan borde utredas 

närmare. 

Sambor har således inte möjligheten att genom samboavtal utvidga sambolagens 

tillämpningsområde till att även annan egendom än gemensam bostad och gemensamt bohag 

som har förvärvats för gemensamt begagnade. Detta medför att sambor i enlighet med 

rådande rättsläge inte kan åstadkomma ett rättsläge som liknar makars giftorättsgemenskap 

och inte heller inkluderar bilar, båtar, bankmedel, aktier, fritidsbostäder m.m. i bodelningen 

genom ett samboavtal.92 

 

7.1 Diskussion 

Då sambolagen blir tillämplig på parternas relation på grund av samlevnaden måste 

möjligheten till att avtal bort bodelningsreglerna i sambolagen anses betydelsefull för de 

sambopar som inte önskar någon närmare ekonomisk gemenskap. Detta gäller framförallt 

yngre sambopar som under den inledande tiden kanske inte är helt säkra på relationens 

varaktighet men även par som träffas på senare dagar och som önskar markera sin 

ekonomiska självständighet. Det kan också tänkas att sambor väljer att upprätta samboavtal 

med hänsyn till barn från tidigare förhållanden. Samboavtalet bör därför användas av parter 

som önskar att försvaga det minimiskydd som sambolagen erbjuder.  

Både Lind93 och Agell94 har dock belyst samboavtalets osäkerhet då det måste anses tämligen 

oklart vilken rättsställning samboavtalet rent faktiskt har då det inom advokatbranschen 

föreligger en ovilja att upprätta samboavtal.  Något som måste anses utrett är att ett 

samboavtal kan användas av parter som vill begränsa den bodelningsbara egendomen men det 

finns i nuläget ingen rättslig möjlighet att utvidga den bodelningsbara egendomen genom 

samboavtal. Frågan blir då om det ens är mögligt att föreslå att sambor skulle kunna utvidga 

                                                           
90 Prop. 1981:85, s.252 f., prop. 1986/87:1, s.108.  
91 Prop. 1986/87:1, s. 378 f.  
92 Prop. 1986/87, s. 107, prop. 2002/03:80, s.32.  
93 Lind, Sambolagen, 2013, s. 119.  
94 Agell & Brattström, 2013, s. 255.  
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den bodelningsbara egendomen till att även inkludera samägd egendom enligt 

samäganderättslagen via ett samboavtal, då samboavtalet har en så svag rättslig ställning.  

Skulle ett förstärkande av sambors skyddsintresse bli aktuellt så är det nog att föredra att detta 

förstärkande skydd sker genom lagstiftning där sambolagens tillämpningsområde utvidgas till 

att även omfatta samägd egendom, som enligt rådande lagstiftning behandlas enligt 

samäganderättslagen, istället för att föreslå att detta ska åstadkommas genom samboavtal. Om 

samboavtalet ska kunna användas på ett mer tillfredställande sätt så skulle ett alternativ vara 

att förstärka de materiella kraven för samboavtalets upprättande. Ett förslag är att exempelvis 

införa bevittning eller registrering av samboavtal. Detta skulle troligen medföra kritik från 

flera håll då samboavtalet skulle få en mer liknande karaktär av ett äktenskapsförord eller ett 

testamente vilket inte kan anses vara lagstiftarens mening med sambors möjlighet till 

upprättande av samboavtal.  
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8. Testamente 

Behovet av testamente måste till stor del anses individuellt för alla sambopar. Behovet av 

testamente måste dock anses vara av stor vikt för de sambor som vill tillförsäkra sig ett mer 

omfattande efterlevandeskydd än det skydd som sambolagens bodelnings- och 

övertaganderegler erbjuder i det fall den andra sambon avlider. De sambopar som vill 

tillförsäkra sig ett starkare efterlevandeskydd kan då upprätta ett testamente till förmån för 

varandra. Det är dock väldigt viktigt att testamentet utformas och individualiseras vid varje 

enskilt fall med hänsyn till kvarlåtenskapens omfattning, innehåll och kretsen av arvingar för 

att kunna avvika från den legala arvsordningen.95  

I testamentet kan samborna förordna om att egendomen ska innehas med full äganderätt eller 

fri förfoganderätt. Av den omfattade rättspraxis angående makars testamentesförordande 

framkommer det att fri förfoganderätt och full äganderätt inte i alla fall har en helt klar och 

otvetydig innebörd.96 Detta kan förklaras med att enligt grundläggande principer så ska ett 

testamente tolkas utifrån testatorns individuella och faktiska vilja enligt 11:1 ÄB. Vissa 

presumtioner för tolkning av fri förfoganderätt och full äganderätt har dock etablerats genom 

rättspraxis men för att undvika tolkningsproblem är det därför av största vikt att samborna vid 

utformningen av testamente tydligt anger vilka rättsföljder de önskar uppnå, dels vid 

bestämmande av den rätt som den andra sambon ska inneha egendomen och dels hur 

fördelningen efter den sist avlidna sambons död ska ske.97  

Om samborna önskar att den efterlevande sambon ska ha rätt att genom testamente förfoga 

över hela egendomen ska de upprätta ett testamente där den efterlevande sambon erhåller hela 

kvarlåtenskapen med full äganderätt. Ett förordnande om full äganderätt till den efterlevande 

sambon medför att någon sekundosuccession till förmån för den första avlidna sambons 

arvingar inte kommer att komma till stånd. Den efterlevande sambon erhåller således hela 

kvarlåtenskapen efter den först avlidna sambon. Detta innebär således att då den efterlevande 

sambon avlider så kommer kvarlåtenskapen endast att fördelas mellan den sist avlidna 

sambons arvingar. Ett förordnande av full äganderätt till förmån för den efterlevande sambon 

kan således innebära ett gynnande av den sist avlidna sambons släktingar, vilket medför att 

                                                           
95 Lind, Sambolagen, 2013, s. 271.  
96 Walin, Kommentar till ÄB, Del 1, s. 318-334.  
97 Lind, Sambolagen, 2013, s. 272.  
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sambor som inte vill missgynna sina släktingar bör ange hur kvarlåtenskapen efter den sist 

avlidna sambons död ska fördelas.98  

Skulle samborna inte vilja att en av sambornas släkt gynnas framför den andra kan de istället 

förordna om att efterlevande sambo ska erhålla hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. 

Genom förordnandet om fri förfoganderätt blir den efterlevande sambon ägare till egendomen 

men saknar däremot rätten att genom testamente förfoga över den del av egendomen som 

innehas med fri förfoganderätt.99 Detta kan liknas med efterlevande make som ärvt egendom 

framför gemensamma barn eller arvingar i andra arvsklassen.100  

Vid tolknings -och tillämpningsproblem av testamente hänvisas även sambor till ÄB:s 

regelverk. En särskild tolkningsregel avseende testamente till förmån för sambo återfinns i 

11:8 ÄB, vilken innebär att om samboförhållandet upphört innan testators död så är 

förordnandet utan verkan när en sambo upprättat testamente till förmån för den andra sambon. 

Samboförhållandets upphörande regleras i 2 § sambolagen där det anges att 

samboförhållandet upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, samborna flyttar 

isär eller om någon av dem avlider. Förhållandet kan också upphöra om en av samborna 

ansöker om förordnade av bodelningsförrättare, eller om rätt att bo kvar i bostaden, eller om 

en av samborna väcker talan om att få bo kvar i bostaden. Det bör dock framhållas att ÄB 

11:8 endast är en tolkningsregel vilket medför att förordnandet kan komma att gälla om det 

framgår av en förskrift i testamentet eller genom tolkning därav även om förhållandet har 

upphört.101  

 

8.1 Sambor utan barn  

För barnlösa sambor är utgångspunkten för testamentesbehovet den legala arvsordningen. 

Detta medför att sedan bodelning mellan samborna ägt rum mellan efterlevande sambo och 

den avlidne sambons arvingar och universella testamentstagare så ska arvet efter den avlidne 

fördelas mellan dennes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar enligt 2:2 ÄB. Skulle 

dessa arvingar inte vara i livet fördelas arvet mellan den avlidnes far- och morföräldrar eller 

om även de är avlidna, deras barn enligt 2:3 ÄB.  

                                                           
98 Lind, Sambolagen, 2013, s. 273.  
99 NJA 1937 s. 243.  
100 Brattström & Singer, Rätt arv, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2011, 3 u, s. 101 
101 Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken Del 1, s. 350.  
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Barnlösa sambor som istället vill tillgodose varandra och avvika från den legala 

arvsordningen har goda möjligheter att göra detta då något tvingande laglottskydd till förmån 

för arvingarna inte begränsar testatorsfriheten. För sambor utan barm blir det istället fråga om 

hur testamentet ska reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid den sist avlidna sambons 

död.102  

8.2 Sambor med barn  

Då sambor har barn kan behovet av att upprätta testamente vara betydande för att tillförsäkra 

varandra hela kvarlåtenskapen eller delar av den. Detta beror på att sambor inte innehar någon 

legal arvsrätt efter vandra medan barn såsom bröstarvingar har arvsrätt efter sina föräldrar 

enligt den legala arvsordningen i 2:1 ÄB. Sambors gemensamma barn behöver till skillnad 

från makars gemensamma barn således inte vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande 

sambon har avlidit.103
 Då sambor har barn så begränsas deras testatorsfrihet på grund av 

bröstarvingars rätt till sin laglott, vilket motsvarar halva arvslotten enligt 7:1 ÄB.  Detta 

medför att sambors bröstarvingar, oavsett om det är sambors gemensamma barn eller 

särkullbarn till den avlidne sambon, alltid har rätt att omedelbart få ut sin laglott vid den första 

avlidna sambons död.104 

 

8.3 Testamentets sårbarhet  

Det är dock långt ifrån alla testamenten som hittas efter ett dödsfall. I vissa fall kan den 

avlidne själv ha slarvat bort testamentet medan i andra fall så kan den avlidne ha förvarat 

testamente på ett sådant ställe att det inte återfinns. Det kan även vara så att en arvinge som 

missgynnas utav testamentets innehåll förstör dokumentet. I svensk rätt gäller ganska strikta 

regler för upprättande av testamente medan återkallelse av ett testamente är betydligt enklare. 

Om ett testamente inte återfinns efter ett dödsfall är det inte ovanligt att domstolarna helt 

enkelt anser att testamentet har återkallats eller förstörts av den avlidna. Eriksson har på grund 

av detta föreslagit att ett testamentsregister ska införas för att kunna tillgodose att de 

testamenten som har upprättats faktiskt återfinns. Eriksson förespråkar dock ingen 

obligatorisk registrering men att möjligheten för de som vill säkerställa att deras yttersta vilja 

respekteras efter deras död ska kunna tillförsäkra sig detta genom att registrera testamentet.105 

                                                           
102 Lind, Sambolagen, 2013, s. 272.  
103 Lind, Sambolagen, 2013, s. 276. 
104 Walin, Kommentar till ÄB, Del 1, 2008, s. 215 ff.  
105 Eriksson Anders, ”Många testamenten försvinner spårlöst”, i DN-debatt, 2005-09-16.  



40 

 

8.4 Diskussion  

Testamente är det rättsliga dokument som kan ge sambor ett starkare efterlevnadsskydd än det 

minimiskydd som rådande sambolagstiftning erbjuder. För sambor är det av största vikt att de 

utformar testamente efter sina önskemål i det enskilda fallet samt med beaktande av vilka 

arvingar de vill gynna. För sambor utan barn blir det i princip uteslutande en fråga om vilka 

av de båda sambornas arvingar som de vill inkludera eller utesluta genom testamente. För 

sambor med gemensamma barn eller då det finns särkullbarn ser situationen annorlunda ut. 

Har sambor barn, gemensamma eller särkullbarn, så har barnen alltid rätt att få ut sin laglott 

till skillnad från barn till äkta makar. Samborna kan dock genom att förordna om full 

äganderätt eller fri förfoganderätt till viss del se till att t.ex. särkullbarn inte får ut något mer 

än just laglotten då den efterlevande sambon avlider. Genom att förordna om full äganderätt 

till den efterlevande sambon, kan denne genom testamente exempelvis se till att särkullbarnet 

inte ärver något mer ur kvarlåtenskapen efter den sist avlidna sambons död. Upprättas istället 

ett testamente med fri förfoganderätt kan även särkullbarnets arvsrätt efter den först avlidna 

sambons del i kvarlåtenskapen aktualiseras. Det är därför av största vikt för sambor som ska 

upprätta ett testamente att klart och tydligt ange hur egendom efter den ena sambons död ska 

fördelas samt hur egendom efter den sist avlidna sambon ska fördelas för att undvika 

tolkningstvister.  

Som Anders Eriksson belyst så gäller enligt svensk rätt väldigt strikta regler för upprättande 

av testamente medan reglerna om återkallande av testamente kan anses som ganska liberala i 

jämförelse.106 Det är därför ingen ovanlighet att testamenten kan försvinna eller förstöras av 

misstag eller av en arvinge som missgynnas av testamentets innehåll. För sambors del så 

måste testamentets sårbarhet anses förödande då ett upprättande av testamente är det 

dokument som sambor kan använda sig av för att förstärka det minimiskydd som enligt 

rådande lagstiftning består av två basbelopp. 

Testamentet har således en betydande roll för sambors efterlevnadsskydd. Jag anser i enighet 

med Anders Eriksson att det faktum att så många testamenten både försvinner och förstörs 

bidrar till ett osäkert läge för testamentstagaren. För sambor som endast innehar ett väldigt 

lågt minimiskydd efter varandra är vikten av testamente betydande. Anders Eriksson förslag 

om att införa ett testamentesregister är därför ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att 

                                                           
106 Eriksson, Anders, ”Många testamenten försvinner spårlöst”, i DN-debatt, 2005-09-16. 
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testators yttersta vilja kommer till uttryck men även för att stärka skyddet för 

testamentstagarna.  
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9. Arvsrätt 

9.1 Efterlevande sambos rättsliga ställning  

Efterlevande sambo har som huvudregel rätt att erhålla hälften av den behållna 

samboegendomen, vilket består av gemensam bostad och gemensamt bohag som har 

förvärvats för gemensamt bruk, till ett värde som minst motsvarar två basbelopp, lilla 

basbeloppsregeln, vid bodelning mellan den avlidnes arvingar och universella 

testamentstagare.107 Efterlevande sambo har förutom rätten till bodelning rätt att överta en 

gemensam bostad som inte utgör samboegendom men som den avlidne innehaft med hyresrätt 

eller bostadsrätt enligt 22 § sambolagen. Efterlevande sambo har utöver detta rätten att begära 

bodelning enligt 18 § 1 stycket sambolagen. Här slutar dock rättigheterna för den efterlevande 

sambon då sambor inte har någon arvsrätt efter den avlidne sambon. Detta medför att den 

avlidne sambons kvarlåtenskap fördelas mellan den avlidnes arvingar och universella 

testamentstagare efter bodelning och eventuellt övertagande av bostad- eller hyresrätt.  

Den efterlevande sambon kan således inte göra anspråk såsom legal arvinge på den avlidnes 

andel i bodelningen samt all annan egendom som inte ingick i denna. Sådan egendom kan 

bestå av bostadsfastighet och bohag som den avlidne förvärvat innan samboförhållandet, 

bostad och bohag som förvärvats under samboförhållandet men som genom samboavtal hålls 

utanför bodelningen, villkorsförvärvad bostad och bohag som ska utgöra den avskildes 

enskilda egendom, den avlidnes bil, båt, annat yttre lösöre samt värdepapper och 

bankmedel.108  

Vid införandet av 1987-års sambolag motiverades avsaknaden av arvsrätt för sambor med att 

det inte var lämpligt. Det konstaterades dock att det otvivelaktigt fanns långvariga 

samboförhållanden där efterlevande sambo med goda skäl kunde sägas ha anspråk på samma 

arvsrättsliga ställning som makar men att dessa fall troligtvis var relativt få. Lagstiftaren 

menade att dessa sambor hade gjort ett noga övervägt val av levnadsform och att samborna i 

regel också övervägt det efterlevandeskydd som ett testamente kan tillgodose. Det ansågs inte 

heller vara lämpligt att i vissa fall utefter en särskild prövning av förhållandets varaktighet 

och övriga omständigheter tillerkänna efterlevande sambor arvsrätt. Detta resulterade i att 

lagstiftaren valde att inte förordna om någon inbördes arvsrätt för sambor.109  

                                                           
107 3 och 14 §§ sambolagen, 18 § 2 st. sambolagen.  
108 Lind, Sambolagen, 2013, s. 269. 
109 Prop. 1986/87, s. 109 f.  



43 

 

Vid införandet av 2003-års sambolag gjordes likande bedömning då det ansågs att 

huvudsyftet med sambolagen endast var att bereda den svagare parten ett minimiskydd vid 

samboförhållandets upplösning. Regeringen ansåg att en mer heltäckande reglering skulle 

bidra till att sambolagstiftningen i allt för hög utsträckning skulle närma sig den 

äktenskapsrättsliga regleringen. Det ansågs att samboförhållandet till skillnad från 

äktenskapet gör att särskilda rättsliga regler bli tillämpliga på samlevnaden utan att någon 

direkt uttrycklig viljeförklaring eller önskan från samborna själva. Det konstaterades att de 

sambor som önskar en mer heltäckande reglering ska hänvisas till att gifta sig eller att 

åstadkomma detta genom avtal, testamente och andra rättshandlingar.110 Riksdagen har 

sedermera avvisat alla motioner med förslag om införande av arvsrätt för sambor.111  

Trots detta har det visat sig tvärtemot regeringens antagande att antalet långvarig 

samboförhållanden är betydande och att gemen man oftast har en väldigt bristfällig 

uppfattning av hur de ska gå tillväga för att skapa sig ett efterlevnadsskydd. Det finns även de 

par som är av uppfattningen att sambor innehar legal arvsrätt efter varandra och således har 

avstått från att upprätta ett testamente vilket har lett till betydande rättsliga förluster.112  

Eftersom sambor inte innehar arvsrätt efter varandra och någon särskild regel som ger 

efterlevande sambo något särskilt skydd mot laglottsanspråk inte heller återfinns i svensk rätt 

medför detta att sambor inte ens har något skydd mot laglottsanspråk även om det skulle 

komma från sambors gemensamma barn. Detta kan bli väldigt problematiskt för den 

efterlevande sambon om en av samborna avlider och efterlämnar sig ett underårigt barn så har 

den som företräder barnet, vilket torde vara den efterlevande sambon om barnet är 

gemensamt, inte rätt att avstå från arv för barnets räkning.113 Företrädaren för barnet måste i 

detta fall påkalla jämkning av testamentet så att barnet får ut sin laglott vilket kan försätta den 

efterlevande sambon i en mycket besvärlig ekonomisk situation.114   

 

9.2 Nordisk rätt  

I andra nordiska rättsordningar har dock regler som stärker efterlevande sambors rättsställning 

införts. I norsk rätt har sambor tillerkänts ett minimi arv motsvarande fyra grundbelopp enligt 

                                                           
110 Prop 2002/03:8,0 s. 25.  
111 Se exempelvis bet. 2005/06:LU10. 
112 SOU 1999:104, s. 246.  
113 15:6 1 st. FB, 17:2 2 st. ÄB.  
114 Eriksson Anders, Arv och testamente, Thomson Förlag AB, 2008, s. 197 f.  
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Folketrygdsloven, vilket motsvarar omkring 340 980 norska kronor (den 1 maj 2013), samt en 

rätt för efterlevande sambo att sitta kvar i oskiftat bo. Förutsättningen för detta är att parterna 

lever tillsammans i ett ”ektenskaplignende forhold” och att de har, haft eller väntar 

gemensamma barn.115 Denna lagstiftning infördes år 2008 och var en kompromiss mellan att 

ge ett rättsskydd till den svagare parten i samboförhållandet samt att ge sambopar möjligheten 

att själva antingen upphäva eller utvidga arvsrätten genom testamente.116 

Dansk rätt saknar sambolag och avstod år 2006 från att införa en legal arvsrätt för sambor. 

Lagstiftaren motiverade detta med till parternas frihet att själva välja regelsystem och på 

grund av de tillämpningsproblem som man befarade skulle kunna uppkomma. Det infördes 

istället en möjlighet för sambor att upprätta ”udvidet samlevertestatmente” vilket ger samma 

rätt till arv som tillkommer äkta makar med enskild egendom enligt 87 § Arveloven. Som 

krav uppställdes att samborna vid tidpunkten för dödsfallet sammanbodde och väntade, hade 

eller hade haft ett gemensamt barn eller hade levt i ett äktenskapsliknande förhållande de sista 

två åren.117  

Finsk rätt införde en bestämmelse i den finska ärvdabalken 8:2, i samband med införandet av 

lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, vilken ger den efterlevande sambon 

en rätt att få bidrag ur kvarlåtenskapen. Enligt dessa författningar anses som sambo ”en part 

som lever i ett parförhållande där parterna bor i ett gemensamt hushåll”. För att kunna ta del 

av bidraget ur kvarlåtenskapen ska parterna ha sammanbott i minst fem år eller ha eller ha 

haft gemensamt barn eller ha eller ha haft vårdanden om ett barn.118 

 

9.3 Diskussion 

Regeringens antagande av att antalet långvariga samboförhållanden endast utgör ett fåtal fall 

måste ifrågasättas då antalet samboförhållandefall idag utgör en betydande del av samhället. 

Det måste även ifrågasättas om dessa sambopar rent faktiskt gör ett noga övervägt val huruvida 

de genom testamente ska skapa sig ett visst efterlevandeskydd. Det har genom undersökningar 

visat sig tvärtemot regeringen antagande att kunskapen om sambolagen hos gemene man är 

tämligen bristfällig och att många samboförhållanden blir långvariga och rent av varar livet 

                                                           
115 § 28 b-c, III kap. A. Arveloven.  
116 Ot.prp. nr 73 (2007-2008), Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere), s. 14.  
117 Lov nr 515m 6. Juni 2007, som trädde i kraft den 1 januari 2008; Forslag til arvelov, L 100, 2006-07, 15.3. 
118 RP 37/2010 rd., s. 14 ff.  
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ut.119 Det faktum att gemene man har en så bristfällig uppfattning om hur lagstiftningen är 

utformad kan leda till stora rättsliga förluster för berörda parter och det finns även par som har 

avstått från att upprätta testamente i tron på att sambor har legal arvsrätt efter varandra.120 Ett 

mycket omdiskuterat exempel på detta är arvet efter Stieg Larsson, där hans sambo Eva 

Gabrielsson drog igång en mycket omfattande rättsprocess mot Stieg Larssons legala arvingar. 

Det bör även påpekas att ett antal motioner sedan 2003-års sambolag har inkommit angående 

sambors arvsrätt så frågan måste i allra högsta grad anses högaktuell då en så stor del av 

samhällets levnadsformer består av samboförhållanden. Riksdagen har dock sedan införandet 

av 2003-års sambolag avvisat alla motioner om införande av arvsrätt för sambor.121  

Sambor kan således hamna i en mycket bekymmersam ekonomisk situation vid den andra 

sambons frånfälle då det exempelvis finns väldigt lite eller ingen egendom alls att bodela, om 

den först avlidna sambon inte har upprättat ett testamente till förmån för den andra sambon, 

eller i de fall där det faktiskt finns ett testamente men den avlidnes bröstarvingar begär jämkning 

för att få ut sin laglott. Bröstarvingars omedelbara rätt att få ut sin laglott gäller oavsett om 

bröstarvingen är sambors gemensamma barn eller den avlidnes särkullbarn.122 Om barnet är 

under 18 år vid förälderns frånfälle ska dessutom jämkning ske för att barnet ska få ut sin laglott. 

Barnets ställföreträdare, som då oftast är den efterlevande sambon vid gemensamma barn, anses 

då enligt förmyndarskapsrättsliga regler skyldig att begära jämkning för att barnets ska få ut sin 

laglott enligt 15:6 FB.  

Brattström har också ifrågasatt om efterlevande sambors skydd enligt gällande svensk rätt är 

tillfredställande, speciellt situationen för sambor som har gemensamma underåriga barn där 

ovanstående problematik blir påtaglig. Brattström har därför föreslagit att sambor skulle kunna 

tillskansas ett bättre efterlevnadsskydd genom att då det exempelvis finns ett testamente till 

förmån för den efterlevande sambon så skulle bröstarvingar kunna ges rätten att avstå från att 

omedelbart få ut sin laglott och istället iträda sig rollen som efterarvingar på motsvarande sätt 

som särkullbarn vid makes frånfälle kan göra enligt 3:9 ÄB.  

Enligt 15:6 2 stycket FB kan underåriga barn avstå från sin omedelbara arvsrätt, genom 

ställföreträdare med en överförmyndares samtycke, genom att i utbyte inneha efterarvsrätt i 

                                                           
119 SOU 1999:104, s. 246. 
120 SOU 1999:104, s. 246. 
121 Exempelvis bet. 2005/06: LU10.  
122 Brattström, Margareta, ”Balansen mellan efterlevande makes rätt och den först avlidna makens arvingar. 

Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv”, i Nordisk arverettskonferanse den 24 oktober 2012, TemaNord 

2013:517, s. 126.  



46 

 

samband med den efterlevande makens frånfälle. Brattström har ansett samma rätt skulle kunna 

göras tillämplig även för barn till sambor för att på detta sätt kunna stärka sambors 

efterlevnadsskydd.123 

Ett förstärkande av efterlevande sambors ställning skulle även kunna ske genom att minska 

eller rent av avskaffa bröstarvingars rätt till laglott. Detta skulle kunna öppna upp möjligheten 

för sambor att själva kunna utforma ett testamente med ett skydd som passar i det enskilda 

fallet. Detta måste dock anses som en mycket ingripande åtgärd vilken troligtvis skulle mötas 

av skarp kritik från många håll. Det kan inte heller anses förenligt att inskränka bröstarvingars 

arvsrätt på detta sätt till förmån för en efterlevande sambo. En annan variant skulle kunna vara 

att jämställa sambors gemensamma barn med äkta makars gemensamma barn, vilket skulle vara 

en mindre ingripande åtgärd och bidra till att den bröstarvinge som väljer att begära 

laglottsjämkning kommer att få vänta med att få ut sitt arv efter den av föräldrarna som först 

avlider till dess den andra föräldern avlidit i enlighet med 7:3 ÄB.  

Ett annat sätt att stärka skyddet för efterlevde sambo skulle vara att införa en självständig 

arvsrätt för sambor. Att införa arvsrätt för sambor skulle dock kunna bidra till att 

samboförhållanden skulle närma sig regleringen som gäller för makar i allt för hög grad. 

Samboförhållandet i sig gör så att särskilda rättsliga regler blir tillämpliga på samlevnaden utan 

att någon direkt viljeyttring från parternas sida sker till skillnad från vid ingående av 

äktenskap.124 Det skulle därför få allt för ingående konsekvenser om alla sambopar skulle 

tillerkännas arvsrätt efter varandra. Sambor kan ha avstått från att gifta sig med anledning av 

att en eller båda samborna vill undvika såväl arvsrätt som giftorätt efter varandra. Skulle en 

självständig arvsrätt införas för sambor så skulle sambolagens reglering av samboförhållandet 

förlora sitt syfte och samboförhållandet skulle kunna liknas vid ett slags ”laglöst” äktenskap 

om de äktenskapsrättsliga reglerna i allt för hög utsträckning blir tillämpliga även på 

samboförhållanden.  

En annan variant som skulle kunna vara att föredra är att utöka grundskyddet som följer av lilla 

basbeloppsregeln för att stärka skyddet för efterlevande sambo. En sambo är idag i enlighet 

med svensk gällande rätt garanterad att behålla vädret motsvarande två basbelopp ur 

samboegendomen, vilket motsvarar omkring 88 000 kr, enligt 18 § sambolagen. Med beaktande 

                                                           
123 Brattström, Margareta, ”Balansen mellan efterlevande makes rätt och den först avlidna makens arvingar. 

Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv”, i Nordisk arverettskonferanse den 24 oktober 2012, TemaNord 

2013:517, s. 127 f.   
124 Prop. 2002/03:80, s. 25.  
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av andra nordiska rättsordningar, såsom Norge och Danmark så kan det konstateras att det 

svenska basbeloppsskyddet ter sig tämligen skralt. Enligt norsk rätt så tillerkänns efterlevande 

sambo ett minimi arv motsvarande grundbelopp vilket ger omkring 340 980 norska kronor. Den 

danska rätten ger sambor möjlighet att upprätta ett testamente som kan ge sambor samma rätt 

till arv som tillkommer äkta makar. Dessa rättigheter i övriga nordiska rättsordningar är dock 

förenade med att vissa krav ställs på samboförhållandets varaktighet eller att det finns eller har 

funnits gemensamma barn. Att även förstärka basbeloppet i svensk rätt vore ett bra sätt att stärka 

efterlevande sambors rättsliga ställning. Om en eventuell höjning av basbeloppet skulle komma 

till stånd blir dock frågan om den efterlevande sambon skulle erhålla beloppet med full 

äganderätt eller om en sådan höjning bör förenas med en efterarvsrätt för den först avlidna 

sambons arvingar för att inte kränka deras rättigheter.125 

Enligt min mening är det hög tid att diskutera behovet av en förändring av efterlevnadsskyddet 

för sambor. Med beaktande av att en stor del av de nordiska ländernas arvsrätt utformades för 

snart hundra år sedan samt på grund av den samhällsutveckling som har skett sedan dess måste 

Sverige se över sin reglering av skyddsbehovet för efterlevande sambor. De övriga nordiska 

länderna har alla under 2000-talet förstärkt efterlevnadsskyddet för sambo till skillnad från 

svensk lagstiftning. Svensk lagstiftning bör därför med beaktande av våra grannländers 

utformning samt Brattströms välgrundade förslag göra en närmare utredning av ett förstärkande 

av sambors efterlevnadsskydd för att på detta sätt tillgodose samhällets behov av ett starkare 

efterlevandeskydd för sambor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Brattström, Margareta, ”Balansen mellan efterlevande makes rätt och den först avlidna makens arvingar. 

Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv”, i Nordisk arverettskonferanse den 24 oktober 2012, TemaNord 

2013:517, s. 128 f.  
 



48 

 

10.  Analys och besvarande av frågeställningar 

10.1 Ger sambolagen ett tillräckligt skydd? 

Sambolagen ger endast sambor ett minimiskydd som kretsar kring det gemensamma hemmet. 

Det enda som sambolagen är tillämplig på är samboegendomen som består av den 

gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som är införskaffat för gemensam 

användning enligt 3 § sambolagen. Utöver detta kan sambor till viss del reglera sina inbördes 

mellanhavanden med samboavtal och testamente.  

I NJA 1985 s. 172 framkom att ett samboavtals giltighet avgörs av hur avtalet är formulerat. 

Samboavtalet måste vara preciserat till sin innebörd för att det ska kunna bli tillämpligt på 

parternas äganderättsförhållanden. Enligt min mening så medför samboavtalet ett risktagande 

för parterna i det fall att avtalet, trots att det är parternas vilja att på detta sätt reglera 

äganderätten, i rättslig mening anses för opreciserat. Detta kan medföra att samboavtalet 

lämnas utan avseende. Då det inte uppställs några materiella krav för upprättande av 

samboavtal så måste HD:s bedömningar anses riktiga då alldeles för vaga avtal om att 

undanta bodelningsbar egendom för sambor inte skulle vara att fördra. Om samboavtal 

överhuvudtaget ska användas måste parternas avsikt med avtalet tydligt framgå annars kan 

tolkningsproblem uppkomma. Detta kan vara anledningen till att verksamma advokater ofta 

ställer sig tveksamma till att överhuvudtaget upprätta samboavtal då det inte finns några 

tydliga regler för om avtalet kommer att tillmätas någon rättslig betydelse. Frågan blir då om 

det ens går att fastställa äganderätt till egendom genom ett samboavtal då det saknas 

materiella regler för avtalets utformande. Agell126 och Lind127 har båda ställt sig tveksamma 

till samboavtalets rättsliga betydelse. Det finns dock rättsfall där samboavtal har ansetts 

utgöra en så uttömmande reglering av parternas avsikt att tolkningsproblem inte har kunnat 

uppstå att avtalet därmed har ansetts tillämpligt.128  

Det måste även klargöras att samboavtalet endast är ett avtal som har till syfte att begränsa 

sambolagens bodelningsregler, inte utvidga dem. Med beaktande av NJA 1985 s. 172 där 

samborna genom ett samboavtal försökte få giftermålsbalkens regler om giftorättsgods att bli 

tillämpliga på egendomsfördelningen. Agell129 har redogjort för uppfattningen att HD genom 

bedömningen i NJA 1985 s. 172 inte bara statuerade att samboavtal måste vara preciserat till 

                                                           
126 Agell & Brattström, 2013, s. 255.  
127 Lind, Sambolagen, 2013, s. 119. 
128 NJA 1992 s. 607.  
129 Agell & Brattström, 2013, s. 255. 
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innehållet utan att HD även genom detta mål statuerade att samboavtal inte kan formuleras så 

att reglerna för makar blir tillämpliga.  

Familjelagssakkunnigas förslag inför tillkomsten av 1987-års sambolag om att sambor skulle 

kunna träffa avtal om att samäganderätt till egendom som inte omfattas av sambolagen skulle 

kunna upplösas genom bodelning måste anses som ett väldigt intressant förslag om 

samboavtalet hade haft en starkare rättsliga ställning. Om samboavtalets rättsliga ställning 

hade varit starkare så skulle förslaget om att kunna ta upp samägd egendom vid bodelning 

mellan sambor enligt sambolagen vara en bra möjlighet för att förenkla bodelningen för 

sambor. 

Skulle samboavtalet kunna få ett bredare tillämpningsområde till att både kunna begränsa och 

utvidga den bodelningsbara samboegendomen så skulle sambor som inte vill upprätta 

testamente på detta sätt kunna tillgodoses ett starkare skydd. En förutsättning för att 

samboavtal skulle kunna få en stakare rättslig ställning måste då grunda sig i att det bringas en 

större klarhet i hur avtalets ska upprättas och vad avtalet ska innehålla. Skulle de materiella 

reglerna kring samboavtalets utformande och upprättande förstärkas genom krav på t.ex. 

registrering så skulle sambor på detta sätt själva kunna reglera om de vill utvidga den 

bodelningsbara egendomen och på så sätt även ta upp t.ex. fritidshus, bilar, båtar, bankmedel 

etc. vid bodelning som görs enligt sambolagen.  

Ett förslag enligt ovan att utvidga samboavtalets tillämpning skulle troligtvis inte tas emot 

med öppna armar varken av verksamma advokater eller rättstillämparen med beaktande av 

den tolknings- och avgränsningsproblematik förslaget skulle kunna leda till. Det faktum att 

samboavtal har en väldigt svag och osäker ställning samt det faktum att det redan finns andra 

befintliga rättsliga dokument såsom testamente som även sambor kan använda sig av.  

Lagstiftarens tanke med samboavtal och testamente torde ha varit att samboavtalet kan 

begränsa den bodelningsbara egendomen och därmed försvaga minimiskyddet som 

sambolagen uppställer medan ett testamente ska kunna utvidga och ge ett starkare ekonomiskt 

skydd än sambolagens minimiskydd. Det får därför anses beklagligt att detta inte klart och 

tydligt har framkommit varken bland verksamma jurister eller hos gemene man.  

För de sambor som eftersträvar ett starkare skydd än vad gällande rätt erbjuder skulle jag 

enligt rådande lagstiftning rekommendera att upprätta ett testamente till förmån för varandra 

för på så sätt tillgodogöra sig ett starkare skydd om den andra sambon skulle avlida. 
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Testamentet är i dagsläget det enda dokument som sambor kan använda sig av för att till 

förmån för den andra sambon komma runt den legala arvsordningen.  

Jag anser därför att sambor i första hand bör använda sig av ett testamente då de vill reglera 

sina egendomsförhållanden samt att mer information kring hur sambor ska gå tillväga för att 

tillförskaffa sig ett stakare skydd bör satsas på från lagstiftarens sida. Skulle mer information 

om hur sambor bör gå tillväga komma gemene man tillhanda skulle betydande rättsliga 

förluster för många sambopar kunna undvikas.  

Sambolagen kan således på grund av dess nuvarande utformning, samboavtalets osäkra 

tillämplighet och testamentets sårbarhet inte anses utgöra ett tillräckligt rättslig skydd för 

sambor om förhållandet upplöses genom separation eller dödsfall.  

 

10.2 Finns det utrymme att utvidga sambolagens tillämpningsområde till att även 

omfatta egendom som sambor innehar med samäganderätt? 

Inför införandet av såväl 1987-års sambolag som 2003-års sambolag har en utvidgning av 

bohagsbegreppet varit uppe för förslag. Förslagen av ett utvidgande av bohagbegerppet har 

dock vid samtliga tillfällen avslagits med hänvisning till dels sambolagens syfte men även den 

gränsdragnings- och tillämpningsproblematik sådana förslag skulle kunna leda till.  

Inför 1987-års sambolag föreslog Familjelagssakkunniga att om att sambor genom 

samboavtal skulle kunna träffa avtal så att samäganderätt till egendom som inte omfattades av 

sambolagen skulle kunna upplösas vid bodelningen enligt sambolagens bodelningsregler. 

Förslagets syfte var att sambor därigenom skulle kunna undvika det förfarande som 

samäganderättslagen tillhandahåller vilket bl.a. innefattar försäljning på offentlig aktion.  

Dessvärre måste samboavtal anses ha en så väldigt svag rättslig ställning enligt gällande rätt. 

HD har enligt i princip klargjort att samboavtal inte kan utvidga sambolagens 

tillämpningsområde utan enbart begränsa den bodelningsbara samboegendomen.130 Hade 

samboavtal haft en starkare rättslig ställning så skulle möjligtvis en utvidgning av 

sambolagens tillämpningsområde kunna ske på detta sätt men då många advokater inte ens 

åtar sig uppdraget att författa ett samboavtal skulle detta förslag stöta på stort motstånd både 

bland juristkåren och även hos rättstillämparen.  

                                                           
130 NJA 1985 s. 172. 
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Något som däremot inte har varit uppe för utredning än är huruvida sambolagens 

bodelningsregler skulle kunna utformas så att även samägd egendom skulle kunna tas upp vid 

bodelningen enligt 8 § sambolagen.  

För att undvika den otillfredsställande regleringen av vad som får tas upp vid bodelning 

mellan sambor, vilket endast består av samboegendomen enligt 3 § sambolagen, borde 

bodelningsreglerna i 8 § sambolagen kunna göras om till att även sambors samägda egendom 

ska kunna tas upp i samband med bodelningen. Som tidigare nämnts så är det inte alltid helt 

lätt att avgöra vad som ska ingå i bodelningen då en avgränsning mellan vad som sambor 

innehar som samboegendom, med samäganderätt eller om egendomen ska anses utgöra 

sambors egen egendom. För att underlätta bodelningen mellan sambor skulle 

bodelningsreglerna i 8 § sambolagen kunna göras om så att även den egendom som sambor 

innehar med samäganderätt skulle kunna tas upp vid bodelningen.  

Enligt rådande lagstiftning så kan en bodelningsförrättare förordnas för att fördela 

samboegendomen medan en god man samtidigt ska förordnas enligt 3 § samäganderättslagen 

för att förvalta den samägda egendomen om tvistighet uppstår. För sambors del skulle det röra 

sig om att även kunna bodela exempelvis en bil eller en fritidsfastighet då detta är egendom 

som sambor kan inneha med samäganderätt men som enligt rådande lagstiftning inte kan tas 

upp vid bodelningen enligt sambolagen, då denna egendom faller utanför sambolagens 

tillämpningsområde. Om en bodelning av den samägda egendomen och samboegendomen 

skulle kunna tas upp samtidigt skulle sambor kunna undvika kostnaderna för både en 

bodelningsförrättare och en god man och på så sätt dela upp egendomen mellan sig vid ett och 

samma tillfälle.  

Då det inte har ansett motiverat utvidga bohagsbegreppet eller att genom samboavtal kunna 

möjliggöra att samägd egendom ska kunna tas upp vid bodelningen enligt sambolagen borde 

därför lagstiftaren närmare utreda hur bodelningsreglerna i sambolagen skulle kunna göras om 

för att även samägd egendom ska kunna tas upp vid bodelningen. Det måste anses förenligt 

med parternas bästa rent processekonomiskt att vid bodelningen enligt sambolagen även 

kunna ta upp den samägda egendomen för att på så sätt kunna fördela boet vid ett och samma 

tillfälle.  

Det finns såldes utrymme att utvidga sambolagens tillämpningsområde till att även omfatta 

samägd egendom då det inte kan anses strida mot sambolagens syfte att samägd egendom ska 
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kunna bodelas samtidigt som samboegendomen. Lagstiftaren bör därför utreda frågan närmare 

hur en sådan utvidgning skulle kunna göras för att underlätta bodelningen för sambor.  

 

10.3 Bör arvsrätt införas för sambor?  

Frågan om sambo ska tillerkännas arvsrätt är en mycket omdiskuterad fråga i svensk rätt. Då 

sambor enligt andra rättsordningar har tillerkänts viss mån av arvsrätt under förutsättningen 

att vissa förhållanden är uppfyllda måste även lagstiftaren utreda frågan närmre.  

I andra nordiska rättsordningar har regler som stärkt efterlevande sambors rättsställning 

införts. I norsk rätt har sambor tillerkänts ett minimiarv motsvarande fyra grundbelopp enligt 

Folketrygdsloven, vilket motsvarar omkring 340 980 norska kronor (den 1 maj 2013), samt en 

rätt för efterlevande sambo att sitta kvar i oskiftat bo. Förutsättningen för detta är att parterna 

lever tillsammans i ett ”ektenskaplignende forhold” och att de har, haft eller väntar 

gemensamma barn.  Denna lagstiftning infördes år 2008 och var en kompromiss mellan att ge 

ett rättsskydd till den svagare parten i samboförhållandet samt att ge samboparen möjligheten 

att själva antingen upphäva eller utvidga arvsrätten genom ett testamente.  

Dansk rätt saknar sambolag och avstod år 2006 från att införa en legal arvsrätt för sambor. 

Det infördes istället en möjlighet för sambor att upprätta ”udvidet samlevertestatmente” vilket 

ger samma rätt till arv som tillkommer äkta makar med enskild egendom enligt 87 § 

Arveloven. Som krav uppställdes att samborna vid tidpunkten för dödsfallet sammanbodde 

och väntade, hade eller hade haft ett gemensamt barn eller hade levt i ett äktenskapsliknande 

förhållande de sista två åren.   

Finsk rätt införde i samband med införandet av lagen om upplösning av sambors 

gemensamma hushåll i en bestämmelse i den finska ärvdabalken 8:2 vilken ger den 

efterlevande sambon en rätt att ur kvarlåtenskapen få bidrag. Enligt dessa författningar anses 

som sambo ”en part som lever i ett parförhållande där parterna bor i ett gemensamt hushåll”. 

För att kunna ta del av bidraget ur kvarlåtenskapen ska parterna ha sammanbott i minst fem år 

eller ha eller ha haft gemensamt barn eller ha eller ha haft vårdanden om ett barn.  

Jag skulle härmed inte gå så långt som att föreslå att efterlevande sambo ska tillerkännas 

arvsrätt men det faktum att både Norge, Finland och Danmark har utökat det ekonomiska 

skyddet för efterlevande sambor öppnar upp för frågan om även Sverige borde införa ett 

stakare ekonomiskt skydd för efterlevande sambo. I finsk och dansk rätt synes skyddet 
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tillkomma sambor med barn och som under en viss tid har levt ihop. Detta är något som även 

skulle kunna gagna den svenska sambolagstiftningen då det i dagsläget inte tas någon vidare 

hänsyn till varken det faktum att det finns barn i ett samboförhållande eller 

samboförhållandets varaktighet. Förstärkningen av efterlevnadsskyddet för efterlevande 

sambor infördes i Norge år 2008, i Danmark år 2006 och i Finland år 2010. Med beaktande av 

att den svenska rådande sambolagstiftningen utformades år 2003 måste det därför anses av 

intresse att på nytt lyfta frågan om ett förstärkande av sambors efterlevnadsskydd.  

Med beaktande av Brattströms förslag på hur en förändring av efterlevnadsskyddet för sambor 

skulle kunna ske anser jag personligen att ett förstärkande av basbeloppet skulle kunna 

tillgodose efterlevande sambors skyddsbehov. Att införa en självständig arvsrätt för sambor 

skulle kunna leda till problem för de par som faktiskt väljer att inte gifta sig för att undvika att 

deras egendom blir såväl giftorättsgods som att inneha arvsrätt. Parter som flyttar ihop och 

uppfyller kraven för sammanboende enligt sambolagen anses som sambor utan att någon 

egentlig viljeyttring om detta sker från parterna sida.  

Enligt min mening är det därför hög tid att diskutera behovet av en förändring av 

efterlevnadsskyddet för sambor. Med beaktande av att en stor del av de nordiska ländernas 

arvsrätt utformades för snart hundra år sedan samt på grund av den samhällsutveckling som har 

skett sedan dess måste Sverige se över sin reglering av skyddsbehovet för efterlevande sambor.  

De övriga nordiska länderna har alla under 2000-talet förstärkt efterlevnadsskyddet för sambor 

till skillnad från den svenska lagstiftningen. Svensk lagstiftning bör därför med beaktande av 

våra grannländers utformning göra en närmare utredning av ett förstärkande av sambors 

efterlevnadsskydd för att på detta sätt tillgodose samhällets behov av ett starkare 

efterlevandeskydd för sambor. Jag anser även i enlighet med Anders Eriksson131 att ett 

införande av testamentesregister skulle vara att föredra för att undvika att testamenten förstörs 

eller försvinner. Då testamente i dagsläget är det enda skydd som sambor kan använda sig av 

för att tillförsäkra sig ett starkare skydd borde även frågan om införande av ett testamentregister 

utredas närmare.  

 

 

                                                           
131 Eriksson Anders, ”Många testamenten försvinner spårlöst”, i DN-debatt, 2005-09-16. 
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11.  Slutsats  

Enligt min mening så ger inte rådande sambolagstiftning ett tillräckligt rättsligt skydd för 

sambor. De rättsliga dokument som sambor har att förhålla sig till är samboavtal och 

testamente. Samboavtalets inverkan på samboförhållandet är mycket omdiskuterat. Bland 

gemene man tycks det råda en allmän uppfattning om att ett samboavtal skulle kunna omfatta 

all egendom som samborna äger eller kommer att förvärva samt att denna egendom kan delas 

lika mellan samborna enligt samma regler som för gifta. Det måste dock anses klarlagt genom 

rättspraxis att samboavtalet endast kan begränsa sambolagens bodelningsregler och inte 

utvidga dem. För att underlätta för sambor vid separation bör därför lagstiftaren utreda hur en 

omarbetning av sambolagens bodelningsregler skulle kunna ske för att möjliggöra för sambor 

att även ta upp samägd egendom vid bodelningen enligt sambolagen. På så sätt skulle 

förordnande av både en god man och en bodelningsförrättare kunna undvikas och sambor 

skulle på detta sätt kunna dela den samägda egendomen och samboegendomen vid ett och 

samma tillfälle.  

Det familjerättsliga dokument som kan förstärka sambors rättsliga ställning är testamente. Ett 

testamente kan dock aldrig ta ifrån legala arvingar sitt laglottsanspråk, även om laglotten 

tillkommer sambors gemensamma barn, vilket kan leda till att den efterlevande sambon 

hamnar i ett svårt ekonomiskt läge. Det är dock inte heller helt ovanligt att testamenten 

frångås genom förstörelse eller liknande vilket medför att de efterlevande kan hamnar i ett 

svårt läge. Testamentes sårbarhet borde även tala för vikten av att förstärka prisbasbeloppet 

för efterlevande sambo för att på så sätt undvika att den efterlevande sambon hamnar i en 

mycket besvärlig ekonomisk situation då den andra sambon avlider.   

Lagstiftaren bör således utreda möjligheten till att förstärka basbeloppet för efterlevande 

sambo då rådande basbelopp måste anses alldeles för lågt i förhållande till övrig nordisk rätt 

samt för att tillmötesgå samhällets behov av ett starkare efterlevnadsskydd för sambor. Istället 

för att införa en självständig arvsrätt för sambor så skulle ett förstärkande av efterlevande 

sambors rättsliga ställning kunna ske genom ett förstärkande av basbeloppsregeln samt att 

mer information kommer gemene man tillhanda hur de bör gå tillväga för att upprätta ett 

testamente.  
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