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Sammanfattning 

När makar skiljer sig eller när sambor flyttar isär kan det bli aktuellt med en 

bodelning av deras egendom. Makarnas egendom utgörs främst av 

giftorättsgods och enskild egendom. I en bodelning mellan makarna innefat-

tas endast värdet av deras giftorättsgods och inte en makes enskilda egen-

dom. Sambornas egendom som påverkas i en bodelning är deras sambo-

egendom. Värdet av samboegendomen är det som ska delas i en bodelning. 

Resterande egendom som samborna innehar ska antingen behållas av den 

som äger egendomen eller om de innehar egendomen med samäganderätt 

ska den delas mellan dem men utanför bodelningsreglerna i sambolagen.  

En hyresrätt som har ombildats till en bostadsrätt under ett äktenskap och då 

makarna har bott i lägenheten ska delas mellan dem i en bodelning. De har 

under äktenskapet gjort ett förvärv av bostaden såsom bostadsrätt och bo-

staden bör då ses som deras giftorättsgods.  

En hyresrätt som har ombildats till en bostadsrätt under ett samboförhållan-

de och då samborna har bott i lägenheten påverkar bodelningen lite olika. 

Om hyresrätten utgjorde samboegendom för samborna och skulle ha delats 

mellan dem så ska även bostadsrätten delas mellan samborna såsom sambo-

egendom. Om hyresrätten inte var samboegendom utan att en av samborna 

hade tillgång till hyresrätten innan samboförhållandet började så ska inte 

bostadsrätten påverka bodelningen. En bostad som inte utgör samboegen-

dom kan inte genom förvärv av den icke ägande parten bli samboegendom. 

För att utgöra samboegendom så måste bostaden har införskaffats med syfte 

för en gemensam användning från början. En hyresrätt som är under om-

bildning när samboförhållandet upphör har ett ekonomiskt värde redan un-

der ombildningen. Det ska dock finnas en viss säkerhet för upplåtelsen av 

bostaden kommer att ske för att värdet av bostadsrätten ska ingå i bodel-

ningen. Avgörande för om en bostad ska ingå i bodelningen mellan sambor 

är om den utgjorde samboegendom innan ombildningen eller inte. 

När sambor förvärvar den ombildade bostadsrätten kan en samäganderätt 

uppstå till egendomen. Om en samäganderätt kan bevisas så ska bostadsrät-

tens värde delas mellan samborna enligt samäganderättslagen.  
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Abstract 

When a couple divorce or when couples move apart a division of property 

can be done. A married couple's property constitutes of joint property and 

private property. In a division of property between spouses is only the value 

of the joint property included, not the value of the private property. In a di-

vision of property between couples that live together but not a married their 

joint property that are bought to be used by them together will be included. 

It is the value of the joint property that will be shared in the division of 

property. Other property that the couple has will either be kept by the person 

who bought it or if they hold the property in joint ownership, the value will 

be divided between them, but outside the rules of partition of property in the 

Swedish law. 

A rented apartment that has been converted into a co-operative apartment 

during the marriage and the time that the married couple lived in the apart-

ment should be divided between them in a division of property. They have 

during the marriage done a purchase of the apartment and the co-operative 

apartment should be seen as joint property. 

A rented apartment that has been converted in to a co-operative apartment 

during the time that the couple, that not is married, lived in the apartment 

will affect the division of property in different ways. If the rented apartment 

was obtained to be used by the couple together the co-operative apartment 

shall be included in the division of property. If the rented apartment was not 

obtained to be used by the couple together, it could be that one of them lived 

in the apartment before the relationship, the co-operative apartment should 

not be included in the division of property. A rented apartment that are un-

der transformation when the relationship ends have an economic value dur-

ing the process. It should however be some security that the apartment will 

be a co-operative apartment before the value can be included in the division 

of property. What determines whether a converted co-operative apartment 

should be included in the division of property is if the rented apartment was 

obtained for the couple to use together or not.  

When a couple purchases the converted co-operative apartment together a 

joint ownership to the property can occur. If the joint ownership can be 

proved, the value of the apartment will be shared according to the Swedish 

law. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Om makar skiljer sig eller sambor flyttar isär så kan en bodelning bli aktuell. När en 

bodelning sker så ska mellan makar en delning göras av värdet av de ekonomiska till-

gångarna som finns i giftermålet. En bodelning mellan sambor ska göras av värdet av 

deras samboegendom. Dock har samborna oftast ytterligare egendom än samboegendo-

men, men den egendomen påverkar inte bodelningen. Egendomen som samborna inne-

har kan dock komma att delas mellan samborna genom att de har samäganderätt till 

egendomen. Om ett par bor i en lägenhet så kan den påverka delningen av egendomen 

på lite olika sätt. En hyresrätt har inget ekonomiskt värde som kan ingå i en bodelning 

mellan makar respektive sambor. Medan en bostadsrätt har ett ekonomiskt värde och 

ska därmed i vissa fall delas mellan makar och sambor.
1
  

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter har ökat under det senaste årtiondet. En om-

bildning av en hyresrätt till bostadsrätt innebär att lägenheterna i en hyresfastighet om-

bildas till bostadsrätter som de som bor i lägenheterna har möjlighet att förvärva. En hy-

resrätt utan ett ekonomiskt värde ombildas då till en bostadsrätt med ekonomiskt värde.  

Det svåra blir då när en bostad som makarna eller samborna har bott i har haft upplåtel-

seformen hyresrätt men som under tiden förhållandet pågår har ombildats till en bo-

stadsrätt. En bostad utan ekonomiskt värde har ombildats till en bostad med ekonomiskt 

värde och ett förvärv har gjorts. Hur denna process ska påverka bodelningen mellan 

makar respektive sambor finns idag ingen lagstiftning som talar om. Det finns inte hel-

ler mycket praxis på området och det är även lite skrivet om det i doktrin. Det är anled-

ningen till varför ombildningens påverkan på en bodelning kommer att utredas närmare.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet är att ta reda på om en hyresrätt som ombildas till bostadsrätt påverkar en bodel-

ning mellan makar samt om bostaden påverkar delningen av sambornas egendom när 

deras förhållande upphör. 

Uppsatsen redovisar kort för hur en bodelning sker för makar, men främst fokuserar 

uppsatsen på sambornas egendom och hur den delas mellan dem vid samboförhållandets 

upplösning. Uppsatsen redogör för när en ombildad hyresrätt påverkar bodelningen mel-

lan samborna men även då delningen sker utanför bodelningsreglerna i sambolagen. 

Uppsatsen behandlar dock inte bodelning vid dödsfall.  

 

                                                 
1
 När en bostadsrätt ska delas och inte kommer att förklaras närmare i uppsatsen. 
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1.3 Metod och material 

En deskriptiv metod kommer att användas först för att redogöra för makarnas och sam-

bornas respektive egendom samt de redan förekommande regler som finns angående 

bodelning mellan makar respektive sambor. Vidare redogörs för hur en ombildning av 

en hyresrätt till bostadsrätt går till.  

I uppsatsens slutskede, analysen, kommer en komparativ metod att användas. Där 

kommer då en jämförelse mellan förarbeten och rättsfall att göras för att få ett svar på 

hur en bodelning påverkas av en ombildad hyresrätt samt hur en eventuell samägande-

rätt finns till bostadsrätten.  

Materialet som används för att svara på uppsatsens syfte kommer att följa en rättsdog-

matisk metod, vilket innebär att rättskällorna undersöks i en hierarkisk ordning efter 

lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin.  

1.4 Disposition 

Andra kapitlet  I detta kapitel redogörs först för de olika typer av egendom 

som finns mellan makar. Därefter redogörs när en bodel-

ning mellan makar ska ske och vilken egendom som ska 

ingå i en bodelning mellan dem. 

Tredje kapitlet I detta kapitel redogörs vad som menas med begreppet 

sambo. Här förklaras de olika typer av egendom som finns 

för sambor. Vidare förklaras hur en bodelning går till mel-

lan sambor och vilken egendom som ingår i delningen 

mellan dem. Sist berörs även när en sambo kan ha överta-

ganderätt till den gemensamma bostaden oavsett om den 

ingår i bodelningen eller inte.  

Fjärde kapitlet Här redogöras för hur en ombildning av en hyresrätt till 

bostadsrätt går till.  

Femte kapitlet Här framställs en analys av hur ombildningens påverkan 

på en bodelning ser ut. Analysen sker först av hur makar-

nas bodelning påverkas av en ombildad hyresrätt. Vidare 

följer hur sambornas bodelning påverkas vid tre olika situ-

ationer. Sist är en framläggning av hur samäganderätten 

ser ut till den ombildade bostaden. 

Sjätte kapitlet Sista kapitlet innehåller en slutsats av vad som har redo-

gjorts och kommit fram till i uppsatsen. 
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2 Makars ekonomiska förhållande 

2.1 Egendom  

2.1.1 Allmänt 

Varje make råder över sina egna tillgångar och skulder, enligt äktenskapsbalken 

(1987:230).
2
 Äktenskapets ingående ger alltså inte del i den andre makens tillgångar. 

Dock ska vid en bodelning mellan makarna värdet av den egendom som utgör 

giftorättsgods ingå för delning mellan dem, men inte värdet av den enskilda egendomen. 

En make får dock även i skälig omfattning ta undan personlig egendom såsom kläder 

och personliga presenter från bodelningen.
3
 

2.1.2 Giftorättsgods vs enskild egendom 

Under äktenskapet äger vardera maken det den förvärvar, men ett giftorättsanspråk finns 

som ett dolt anspråk till egendomen. Giftorättsanspråket som finns för makarna till den 

andres egendom kan förklaras som ett latent anspråk makarna emellan. Det betyder allt-

så att makarna har rätt att få del av värdet av den andre makens giftorättsgods vid en 

bodelning.
4
  

Den egendom som utgör enskild egendom är egendom som genom exempelvis äkten-

skapsförord, testamente eller gåva har valts att vara enskild för en make.
5
 Att egendo-

men är enskild har ingen direkt betydelse under det pågående äktenskapet utan innebär 

endast att egendomen inte kommer att delas vid en bodelning. Den egendom som inte 

specifikt har bestämts att vara enskild är alltså giftorättsgods.
6
 

Dock ska även poängteras att viss egendom kan vara giftorättsgods men ses som sär-

skild egendom för en make.
7
 Det är här fråga om två grupper av egendom, egendom 

som är inte går att överlåta och egendom av personlig art. En egendom som ses som sär-

skild ska i vissa fall inte vara med i en bodelning. Anledningen till att viss egendom av 

särskilt slag får tas undan bodelningen är att giftorättsanspråket inte ska ge en make 

större rättigheter till egendom än i annan juridisk mening. En egendom som en make 

inte får överlåta till någon ska inte värderas in i bodelningen och ge den andra maken 

rätt till del av egendomen.
8
 Då avgörandet av om egendom av särskilt slag ska ingå i 

                                                 
2
 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (1987:230). 

3
 10 kap 2 § ÄktB. 

4
 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 24. 

5
 7 kap 2 § ÄktB. 

6
 7 kap 1 § ÄktB. 

7
 10 kap 3 § ÄktB. 

8
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 102-103. 
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bodelningen eller inte ska göras i det enskilda fallet så kommer detta inte att behandlas 

vidare i uppsatsen. 

2.2 Bodelning 

2.2.1 När en bodelning ska ske 

En bodelning mellan makar kan ske i tre olika stadier, under äktenskapet, vid äkten-

skapsskillnad eller vid makes död. Om en bodelning ska ske under äktenskapet är en 

förutsättning att makarna måste vara ense om att en bodelning ska ske samt om vad som 

ska ingå i den.
9
 När ett äktenskap dock upplöses finns det ett krav på att bodelning ska 

ske.
10

 Det som ska ingå i en bodelning för makar är giftorättsgods, så i det fall makarna 

endast har enskild egendom så kommer troligtvis inte någon bodelning att göras.  

2.2.2 Egendom som ska ingå i bodelningen 

Den egendom som ska räknas med i en bodelning är makarnas giftorättsgods. Det 

giftorättsgods som ses som särskild egendom
11

 och personlig egendom
12

 får undantas 

från bodelningen. Makarna får dock också komma överens om att egendom som har 

gjorts till enskild genom äktenskapsförord ska tas med i bodelningen.
13

 

Bodelningen ska göras med utgångspunkt från vad som fanns mellan makarna vid den 

kritiska tidpunkten. Om bodelning ska ske under äktenskapet är utgångspunkten att den 

egendom som fanns den dagen då anmälan om bodelning gjordes medräknas. Då det är 

fråga om bodelning vid äktenskapsskillnad så ska egendom som fanns den dagen talan 

om äktenskapsskillnad väcktes räknas med. Sist om bodelning sker vid dödfall ska den 

egendom som fanns den dag då dödsfallet inträffade räknas med i bodelningen mellan 

makarna.
14

 Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt, som kallas den 

kritiska tidpunkten, ska då inte räknas med i en bodelning. 

Dock har HD i rättsfallet NJA 1991 s. 284 sagt att när det gäller bodelning under äkten-

skapet så får makarna själva bestämma vilken egendom som ska delas. Frågan i målet 

var om makarna själva kan ingå avtal om bodelning av viss del av giftorättsgodset, så-

kallad partiell bodelning. HD konstaterade att det i ÄktB inte finns något uttryckligt 

förbud mot partiell bodelning och att frågan ska bedömas i utgångspunkt med att ma-

karna har avtalsfrihet angående deras egendomsförhållande. Då makarna måste vara 

                                                 
9
 9 kap 1 § 2 st ÄktB. 

10
 9 kap 1 § 1 st ÄktB. 

11
 10 kap 3 § ÄktB. 

12
 10 kap 2 § ÄktB. 

13
 10 kap 4 § 1 st ÄktB. 

14
 9 kap 2 § ÄktB. 
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ense om att en bodelning ska ske under äktenskapet finns det inget som tyder på att ma-

karna inte skulle kunna bestämma själva vad som ska ingå i den bodelningen. 

2.2.3 Värdering av egendomen 

Vid en bodelning är det värdet av giftorättsgodset som ska delas mellan makarna. När 

de tillgångar och skulder som ska ingå i bodelning ska värderas finns det inga lagregler 

om, men det finns två teoretiska alternativ för värderingstidpunkten. Antingen kan vär-

deringen anknytas till den kritiska tidpunkten. Alternativt kan värderingen ses som en 

fråga för sig och då ska värderingen ske så nära bodelning som möjligt. Den princip 

som används främst idag är värdering vid den tidpunkt då boet är utrett, vilket innebär 

att värdering av de tillgångar och skulder som ska räknas med sker så när bodelningen 

som möjligt.
15

  

Huvudprincipen för värdering av makarnas tillgångar är att använda marknadsvärdet på 

tillgången, vilket betyder det försäljningsvärde som tillgången har. Dock är det ofta mer 

rättvist att vid värdering av makarnas bohag använda bruksvärdet för värderingen, med 

den motiveringen att andrahandsvärdet på bohag är ofta lägre än vad bruksvärdet är.
16

 

När det gäller värdering av bostad är det däremot marknadsvärdet som ska användas. En 

bostadsrätt ska värderas till marknadsvärdet med beaktande av en latent skatteskuld, 

som är den skatt som uppstår på realisationsvinsten vid en framtida försäljning. En hy-

resrätt däremot får inte tas upp till något värde i en bodelning.
17

 

                                                 
15

 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 171. 

16
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 172-173. 

17
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 173-174. 
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3 Sambo 

3.1 Definition av sambo 

Sambolagen (2003:376) innehåller framförallt regler om bodelning av sambornas ge-

mensamma hem när förhållandet upphör eller vid sambos död. Med sambo avses ”två 

personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 

hushåll”
18

. Att parterna stadigvarande bor tillsammans visar på att samboendet ska ha 

en viss varaktighet. Den andra förutsättningen att samborna ska leva i ett parförhållande 

menar på att de ska ingå ett sexuellt samliv. Sist ska även samborna ha ett gemensamt 

hushåll där de delar på uppgifterna som behöver göras. Samborna ska alltså leva under 

äktenskapsliknande förhållanden. Idag finns inget krav på att det ska vara två personer 

av motsatta kön, utan ett samboförhållande kan lika gärna vara mellan två kvinnor eller 

två män som en man och en kvinna.
19

  

3.2 Bostad och bohag  

3.2.1 Allmänt 

I ett samboförhållande finns det fyra olika kategorier av egendom. Samboegendom, 

permanentbostad som inte är samboegendom, bohag som är för gemensam användning 

men inte samboegendom och övrig egendom, som exempelvis en bil.
20

 Egendom som 

villkorats som enskild egendom till någon av samborna som den har fått genom arv, tes-

tamente eller gåva ska anses vara sambons enskilda egendom.
21

 Främst samboegendom 

kommer att behandlas vidare då det är den egendomen som påverkar bodelningen mel-

lan sambor. Dock kommer även permanentbostad som inte är samboegendom att snud-

das vid då en sambo kan ha övertaganderätt till bostaden samt den samäganderätt som 

samborna kan ha till en gemensam bostad.
22

 

3.2.2 Samboegendom 

Sambolagen gäller för sambornas gemensamma bostad och bohag, som definieras på 

samma sätt som makars gemensamma bostad och bohag. Den gemensamma egendom 

som två sambor har, som är införskaffad i syfte för en gemensam användning, är även 

kallad samboegendom.  

Att en egendom såsom bostad eller bohag utgör samboegendom medför att värdet av 

egendomen ska delas lika mellan samborna vid en bodelning. Delningen av egendomen 

ska ske oavsett vem av samborna som står som ägare för egendomen. 

                                                 
18

 1 § Sambolagen (2003:376). 

19
 Prop 2002/03:80 s.43-44. 

20
 Grauers, Ekonomisk familjerätt, s. 233. 

21
 4 § SamboL. 

22
 Mer om detta under 3.3.4. 
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Den gemensamma bostaden ska vara avsedd för att brukas gemensamt av samborna när 

den införskaffas, den ska med andra ord ha införskaffats med syftet att vara deras ge-

mensamma hem.
23

 Utöver de faktum att bostaden ska vara införskaffad för att bo i till-

sammans av samborna ska de även rent faktiskt ha flyttat in bostaden för att det ska vara 

en gemensam bostad i sambolagens mening.
24

 Det faktum att en av samborna vid för-

värv av en bostadsrätt eller hus har lagt in mer medel eller rent av förvärvat bostaden 

helt av egna medel, men med bakgrunden och syftet med att samborna ska bo där till-

sammans, undantar inte den gemensamma bostaden från en eventuell bodelning.
25

  

Det som ska anses vara gemensamt bohag är den lösa egendomen i bostaden, såsom 

hushållsmaskiner och möbler.
26

 Personliga tillgångar såsom kläder och presenter går 

utanför bodelningen, på samma sätt som för makar.
27

 Bostad eller bohag som är avsett 

för fritidsändamål ska inte anses som gemensamt för samborna.
28

  

Om en egendom är samboegendom får avgöras i det enskilda fallet. Det viktiga för att 

egendom ska utgöra just samboegendom är det faktum att egendomen är införskaffad i 

syfte att användas gemensamt av samborna. Det gäller både bostad och bohag som ska 

utgöra samboegendom.  

3.2.3 Samägande 

3.2.3.1 Samäganderätt 

Samäganderätt uppstår då samborna köper något tillsammans alternativt att de omväx-

lande köper saker till de gemensamma hemmet.
29

 De behöver dock inte ha betalt lika 

mycket för att samäganderätten ska uppstå, men utåt sett ska båda stå som ägare för 

egendomen. Det har en så kallad öppen samäganderätt. Det kan vara att båda parterna 

står som ägare till en bostad eller liknande. I NJA 2002 s. 3 uttalade HD att om sambor 

tillsammans förvärvar en bostadsrätt för gemensamt bruk så måste det antas att deras 

avsikt har varit att äga bostaden tillsammans med samäganderätt. Den omständigheten 

att en av samborna har betalt delar eller hela köpeskillingen är inte ett tillräckligt skäl 

för att avsikten har varit annan än att de ska ha samäganderätt. Båda samborna var i fal-

let registrerade som medlemmar i bostadsrättsföreningen. Samborna kan genom över-

                                                 
23

 5 § SamboL. 

24
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 50. 

25
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 260 

26
 6 § SamboL. 

27
 Se 2.1.2. 

28
 7 § SamboL. 

29
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 252. 



 

 
8 

enskommelse äga olika stora delar av egendomen de har köpt, alternativt bestämma det 

utifrån hur stor del de båda har betalat för egendomen.
30

  

När samborna har samäganderätt så styrs det av samäganderättslagen
31

. Dock går sam-

bolagens regler före samäganderättslagen då lagkonflikt uppstår mellan dem. Vid en 

bodelning kan dock inte sambolagens regler gälla för en sak som samborna har sam-

äganderätt till. Utan vid en bodelning får samborna själva göra upp om hur egendomen 

ska delas, exempelvis genom att en av samborna köper ut den andre eller egendomen 

säljs och pengarna delas mellan dem istället.
32

 Om de inte själva kan avgöra delningen 

så ska samäganderättslagen träda in och avgöra i det enskilda fallet. 

3.2.3.2 Dold samäganderätt 

Även dold samäganderätt till en egendom kan uppstå mellan sambor. Det innebär, till-

skillnad från samäganderätt där båda samborna har andelar i tillgången, att en sambo har 

rätt att kräva att få bli ägare till en tillgång. Den dolda samäganderätten gäller inte mot 

utomstående parter utan är endast ett anspråk mellan samborna.
33

  

Den dolda samäganderätten är inte reglerad i lagtext utan har vuxit fram genom praxis. I 

rättsfallet NJA 2002 s. 142 liknas den dolda samäganderätten med ett kommissionsköp, 

vilket innebär att en mellanman får i uppdrag att köpa egendom i sitt eget namn men för 

huvudmannens räkning. I jämförelse med vanliga uppdragsförhållanden kan överens-

kommelsen om ett gemensamt ägande mer eller mindre vara underförstådd när det gäll-

er den familjerättsliga dolda samäganderätten. 

Ett köp av fast egendom ska enligt jordabalken
34

 ske genom köpehandling som under-

tecknas av både säljaren och köparen. Ett köp som inte följer dessa föreskrifter är inte 

ett giltigt köp. Ett anspråk på dold samäganderätt, av den sambo som inte står på köpe-

handlingen, kan då inte grunda sig på jordabalkens regler om köp av fast egendom. Den 

dolda samäganderätten grundar sig istället på den underförstådda överenskommelsen 

mellan samborna, om köpet av bostaden sker i syfte att utgöra deras gemensamma bo-

stad.
35

 

Att anspråket på dold samäganderätt till bostad grundar sig på överenskommelsen mel-

lan samborna har även fastställts i rättsfallet NJA 1983 s. 550. Kvinnan som köpt bosta-

den yrkade på att det var omöjligt för mannen att ha en dold samäganderätt på grund av 

formkravet vid köp av fast egendom. Utgången i målet blev att mannens anspråk grun-

                                                 
30

 Lundén, Molin, Samboboken s. 33-35. 

31
 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. 

32
 Lundén, Molin, Samboboken s. 33-35. 

33
 Lundén, Molin, Samboboken s. 37-38. 

34
 Jordabalken (1970:994). 

35
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 78. 
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dade sig på mannens och kvinnans överenskommelse om gemensamt förvärv av bosta-

den och inte förhållandet till säljaren. 

För att en sambo ska kunna ställa kravet på dold samäganderätt krävs dock att fyra för-

utsättningar är uppfyllda. Egendomen ska vara köpt av en av samborna men för gemen-

sam användning, den andre sambon ska ha bidragit ekonomiskt till egendomen med 

önskan om att vara samägare och detta ska den köpande sambon ha insett vara syftet 

med bidraget. Sist ska det genom detta kunna avgöras att det fanns en gemensam parts-

vilja hos samborna om att de skulle föreligga samäganderätt till egendomen.
36

 Genom 

att dessa förutsättningar är uppfyllda så har en sambo dold samäganderätt till egendo-

men som har köpts av den andre sambon.  

Denna presumtionsregel för att dold samäganderätt ska kunna uppstå för sambor har 

konstaterats i rättsfallet NJA 2002 s. 142. Där har även fastställts att den sista förutsätt-

ningen om den gemensamma partsviljan kan uppstå genom en tyst överenskommelse 

mellan parterna.
37

 I rättsfallet har även konstaterats att med hänsyn till den gemenskap 

som uppstår i ett samboförhållande kan det vara en naturlig utgångspunkt att det som 

köps för sambornas gemensamma bruk av en av samborna, med bidrag från den andra, 

ska ägas av dem gemensamt.
38

  

Den dolda samäganderätten kommer främst till uttryck först då ett samboförhållande 

upphör och delning av sambornas egendom ska genomföras. Den sambo som påstår sig 

ha dold samäganderätt vill ha del av egendomens värde. Det kan vara om en av sambor-

na vill ha pengar för en egendoms värde som den andre sambon står som ensam ägare 

för. Exempelvis om en av samborna står som ensam ägare till en bil, som inte ingår i en 

bodelning mellan sambor, så kan den andra sambon yrka på dold samäganderätt till bi-

len för att dess värde ska delas mellan samborna. Den egendom som en sambo har dold 

samäganderätt till, då presumtionsregeln är uppfylld, ska då delas mellan parterna. För-

enklat kan sägas att genom att en sambo hävdar dold samäganderätt kan den dra in yt-

terliggare egendom i en delning mellan samborna.
39

 

3.3 Bodelning 

3.3.1 När en bodelning ska ske 

Tanken bakom bodelningen mellan samborna och likadelningen av deras samboegen-

dom är att samborna lever under äktenskapsliknande förhållande och borde därmed ges 

samma värdemässiga anspråk på deras gemensamt uppbyggda hem som de lever i. Det 

                                                 
36

 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 75. 

37
 NJA 2002 s. 142 på s. 157. 

38
 NJA 2002 s. 142 på s. 157.  

39
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 40. 
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är under familjerättsliga grunder som rätten till likadelning för sambor har åstadkom-

mits.
40

  

En bodelning mellan sambor när ett samboförhållande upphör, och inte övergår i äkten-

skap, ska ske endast om någon av samborna framställer en begäran om det.
41

 Tillskill-

nad mot makar kan sambor inte göra en bodelning under pågående förhållande utan en-

dast vid dess upphörande.
42

 Begäran om bodelning måste dock ske av en av samborna 

inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde och den andre sambon måste då gå 

med på att en bodelning sker.
43

 Det som ska delas är då samboegendomen som finns vid 

den tidpunkt som bodelningen begärs. Motiveringen till att en sambo måste begära bo-

delningen är att samborna kan komma överens om att de ska behålla sin egen egendom 

när förhållandet upphör.
44

 Överenskommelsen om att samborna ska behålla sin egen-

dom gäller dock inte när en av samborna efter behovsprövning får överta den gemen-

samma bostaden med hjälp av övertaganderätten.
45

 

3.3.2 Egendom som ska ingå i bodelningen 

Det som ska ingå i en bodelning mellan sambor är endast samboegendomen, deras ge-

mensamma bostad och bohag. Det spelar ingen roll vem av samborna som har betalat 

för egendomen utan det enda avgörande är om egendomen är förvärvad för gemensam 

användning.
46

 Det är värdet av den samboegendom som finns vid samboförhållandets 

upplösning som ska ingå i bodelningen.  

I den situationen att sambornas gemensamma bostad utgörs av en hyresrätt, som inte har 

ett ekonomiskt värde, blir frågan hur den kan påverka bodelning. Utgör hyresrätten 

samboegendom så ska den tas med i bodelningen. Men då en hyresrätt inte har något 

ekonomiskt värde så får den inte tas upp till något värde i bodelningen. Hyresrätten ska 

alltså ingå i bodelningen men enbart för att se vem av samborna som har övertagande-

rätt till bostaden.
47

  

3.3.3 Värdering av egendomen 

I NJA 1997 s. 674 har HD konstaterat att värderingen samboegendomen vid en bodel-

ning ska följa principen som gäller för bodelning mellan makar. Värderingen av de till-

                                                 
40

 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 260. 

41
 8 § 1 st SamboL. 

42
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 82. 

43
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 70-71. 

44
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 269. 

45
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 271. 

46
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s.259. 

47
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 97. 
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gångar och skulder som ska tas med i bodelningen ska alltså ske så nära bodelningen 

som möjligt. 

Vid värdering av egendomen som ska vara del i bodelningen mellan samborna ska, som 

på samma sätt som för makarna, marknadsvärdet för egendomen användas. En bostads-

rätt ska alltså värderas till marknadsvärdet med beaktande av en latent skatteskuld. 

Marknadsvärdet ska ses på den dagen som värderingen av egendomen görs.
48

 En hyres-

rätt däremot ska som tidigare nämnts inte tas upp till något värde i bodelningen. 

3.3.4 Bodelningens genomförande 

3.3.4.1 Allmänt 

En bodelning sker i fler steg. Först ska samborna utreda vilka tillgångar och skulder 

som fanns när förhållandet upphörde. Det är då den samboegendom som fanns vid för-

hållandets upplösning som tas i beaktande. Efter det ska en andelsberäkning göras för 

att se hur mycket var samborna ska få i bodelningen. Det görs alltså en värdering av 

båda sambornas tillgångar och skulder för att se vilket värde som finns att dela på. Där-

efter sker en så kallad lottläggning där de bestäms vilka konkreta saker som samborna 

ska tilldelas. Sist ska även ett bodelningsavtal skrivas för att dokumentera bodelningen 

och lottläggningen.
49

  

3.3.4.2 Andelsberäkning 

Andelsberäkningen ska ske när samborna har utrett vilka tillgångar och skulder var och 

en av dem hade när samboförhållandet upphörde och som då ska ingå i bodelningen. 

Den tidpunkten då förhållandet upphör och egendomen utreds är den så kallade kritiska 

tidpunkten för vad som ska beaktas vid bodelningen.
50

 Från tillgångarnas värde ska de 

skulder som är hänförliga till samboegendomen dras av och sedan ska samborna dela 

lika på det netto som blir kvar.
51

  

De skulder som sambon får räkna av ska ha en anknytning till sambons andel i den ge-

mensamma bostaden eller bohaget, medan skulder som är hänförliga till annan egendom 

än samboegendomen ska räknas av mot sambons tillgångar som inte utgör samboegen-

dom. Om en sambos skulder, som inte är hänförliga till samboegendomen, är större än 

de tillgångarna som sambon har, som inte är samboegendomen, så får han täcka skulden 

med samboegendom, som skulle ha ingått i bodelningen.
52

 Detta är den så kallad skuld-

täckningsregeln som tyvärr kan innebära att om en sambos skulder överstiger hans 

                                                 
48

 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 172-173. 

49
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 83. 

50
 8 § 1 st SamboL. 

51
 12-14§§ SamboL. 

52
 13 § 2 st SamboL. 
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egendom inklusive de som ska ingå i bodelningen så sätts hans samboegendom ner till 

noll.
53

 

3.3.4.3 Redovisningsplikt 

Då det kan gå en viss tid mellan den kritiska tidpunkten, där egendom som ska vara med 

i bodelningen fastställs, och värderingen av den egendom som ska delas så har sambor-

na en redovisningsplikt att fullgöra. Båda samborna är under tiden mellan den kritiska 

tidpunkten och bodelningens genomförande skyldiga att redovisa sin förvaltning av 

samboegendomen samt gemensam bostad som kan omfattas av övertaganderätten.
54

 

Detta innebär att värdet av samboegendom som fanns vid samboförhållandets upphö-

rande ska tas med i bodelningen oavsett om egendomen finns kvar hos någon av sam-

borna eller inte.
55

 

3.3.4.4 Lottläggning 

Efter skuldtäckning ska sambornas andelar läggas ihop och delas lika mellan dem. Det 

är värdet av tillgångarna som ska delas mellan samborna. I delning av värdet ska sam-

borna, så långt det går, behålla den egendom som de själva har anskaffat. I lottläggning-

en bestäms alltså vilka konkreta tillgångar var och en av samborna ska tilldelas i bodel-

ningen.
56

 

Då en sambo tilldelas en viss egendom i bodelningen så ska den egendomens värde dras 

av på den sambons lott i den gemensamma samboegendomen. Om värdet av en egen-

dom som en sambo tilldelas skulle överstiga värdet på sambons lott så ska ersättning till 

den andre sambon ske.
57

 Exempelvis när en av samborna får den gemensamma bostaden 

på sin lott och värdet på bostaden överstiger dennes del av den sammanlagda sambo-

egendomen, då ska ersättning av den överstigande summan utges. 

3.3.4.5 Bodelningsavtal 

Bodelningsavtalet är ett bevis på att en bodelning har skett mellan samborna. I avtalet 

ska framgå vad som har ingått i bodelningen och hur de tillgångarna har delats mellan 

samborna. Det framgår alltså av bodelningsavtalet vem som äger vad efter bodelning-

en.
58

 Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.
59

  

                                                 
53

 Lundén, Molin, Samboboken, s. 84-85. 

54
 11 § SamboL. 

55
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 93. 

56
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 96-97. 

57
 17 § SamboL. 

58
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 104. 

59
 20 § SamboL. Jmf. 9 kap 5 § ÄktB. 
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3.3.5 Övertaganderätt av bostad  

3.3.5.1 Bostad som ingår i bodelningen 

I lottläggningen av samboegendomen har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att 

få den i avräkning på sin andel. Övertagandet förutsätter dock också att det ”med hän-

syn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”
60

.  

Varje egendom ska bedömas var för sig när en behovsprövning görs. Behovsprövningen 

av övertagandet är dock bara en del i bedömningen för om en sambo har rätt att överta 

den gemensamma bostaden. Rätten till en bostad som en sambo har störst behov av ska 

även bedömas med hänsyn till vad som är skäligt för den andra sambon. Vad som kan 

anses skäligt för den andre sambon vid övertagandet har diskuterats i rättsfallet RH 

1994:59. 

I fallet har två sambos gemensamt köpt en fastighet, som ligger intill och tidigare var 

del av mannens barndomshem, av mannens farfar. De har tillsammans betalt för bosta-

den med förutsättning att det ska vara deras gemensamma hem, de är således gemen-

samma ägare till fastigheten. Kvinnan hade från tidigare förhållande med sig två barn 

som flyttade in i huset med dem. Vid bodelningen tre år senare hade mannen flyttat ut 

ur huset och in tillsammans med en ny kvinna, som hade ett barn sedan tidigare och de 

fick även ett barn tillsammans. Mannen hade även inom inte allt för avlägsen framtid 

planer på att ta över handelsträdgården som låg intill fastigheten. Frågan i målet var 

vem som hade störst behov att ta över bostaden enligt sambolagens övertaganderättsre-

gel i dåvarande 10 § sambolagen
61

, nu 16 § samboL. 

HovR sa att efter en samlad bedömning så har parterna ett jämförbart behov av bostaden 

men att kvinnan med sina två barn som bodde i bostaden enligt en strikt behovspröv-

ning skulle få tillgång till fastigheten. Dock borde i detta läge en prövning av överta-

ganderätten ske med utgångspunkt om det är skäligt med hänsyn till andra omständighe-

ter än behovet. Vid denna bedömning kom HovR fram till att då mannen hade växt upp 

i grannfastigheten och hade sina rötter där och kvinnan endast bott i fastigheten i tre år 

så anses det inte skäligt att kvinnan skulle få fastigheten. Mannen fick därmed tillgång 

till fastigheten. 

Den av samborna som anses ha rätt att överta den gemensamma bostaden ska få värdet 

av bostaden avräknat på den sambons lott i bodelningen. Den sambo som inte får bosta-

den ska alltså bli tilldelad samma värde ur det gemensamma bohaget. Om sambon som 

övertar bostaden hellre vill betala värdet i pengar ska så få ske.
62

 Om den gemensamma 

                                                 
60

 16 § 2 st SamboL. 

61
 Sambolagen (1987:232). 

62
 16-17 §§ SamboL. 
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bostaden utgörs av en hyresrätt så ska ingen avräkning göras, då hyreslägenheten tas 

upp till noll-värde i bodelningen.
63

 

3.3.5.2 Bostad som inte ingår i bodelningen 

Om sambornas bostad inte har anskaffats för gemensam användning så ska den heller 

inte ingå i bodelningen mellan dem. Men enligt sambolagen har fortfarande den sambo 

som inte äger bostaden, under vissa förutsättningar, en övertaganderätt till bostaden. 

Övertaganderätten till en bostad som inte ingår i bodelningen, och således inte är sam-

boegendom, omfattar dock endast bostäder som utgörs av hyres- eller bostadsrätt.
64

 En 

sambo har rätt att överta en bostad som inte är samboegendom ”om den sambon bäst 

behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i 

övrigt kan anses skäligt”
65

. Denna regel är tvingande och går då inte att avtala bort för 

samborna.
66

  

En förutsättning för att en sambo ska få överta bostaden är att de har barn tillsammans. 

Lagen har dock även ett tilläggsvillkor om samborna inte har eller har haft barn till-

sammans. Om de inte har eller har haft barn tillsammans krävs synnerliga skäl som talar 

för att övertagande ska få ske.
67

 Begreppet synnerliga skäl ska enligt äldre förarbeten 

tolkas restriktivt. Vad som kan anses vara synnerliga skäl är exempelvis om kvinnan i 

samboförhållandet är gravid med deras gemensamma barn så kan hon ha större behov 

av att få bo kvar i bostaden eller att bostaden är handikapp utrustad för en av samborna 

så har kanske den handikappade sambon har större behov av att få bo kvar i bostaden.
68

 

Anspråk för att ta över bostaden måste ske senast ett år efter förhållandets upplösning. 

Dock måste sambo som har flyttat från bostaden framställa anspråk om att få överta bo-

staden inom tre månader från det att han/hon flyttade ut.
69

 

Om en sambo får överta bostaden ska den ersätta den andre för värdet av bostaden. 

Även om bostaden inte skulle ingå i bodelningen så får avräkningen för bostaden göras 

vid bestämmande av sambornas andelar i bodelningen. Om värdet är högre än vad som 

kan ges genom samboegendomen i bodelningen så måste sambon betala det kvarvaran-
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 Lundén, Molin, Samboboken, s.97. 

64
 22 § SamboL. 

65
 22 § 1 st SamboL. 
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 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s. 279. 

67
 22 § 1 st SamboL. 
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 Prop. 1973:32 s.169. 
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 22 § 2 st SamboL. 
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de i pengar.
70

 Detta gäller dock inte om bostaden utgörs av en hyresrätt, då den inte får 

tas upp till ett värde i bodelningen.
71

 

                                                 
70

 22 § 3 st SamboL. 

71
 Lundén, Molin, Samboboken, s. 102. 
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4 Ombildning av hyresrätt 

Bostäder som upplåts som hyresrätter kan ombildas och upplåtas som bostadsrätter 

istället. Initiativ till en ombildning kan ske från olika håll. Hur detta kan gå till ska kort 

redogöras för nedan. 

Hyresgäster har rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hy-

resrätt till bostadsrätt. Rätten till förvärv kräver att dock att bostadsfastigheten innehål-

ler fler än tre lägenheter.
72

 Hyresgästerna ska då bilda en bostadsrättsförening i syfte att 

förvärva hyresfastigheten och upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Ett beslut om att en 

ombildning ska ske tas av medlemmarna på föreningsstämman. Men för att beslutet om 

ombildning ska gå igenom krävs att två tredjedelar av hyresgästerna röstar för en om-

bildning.
73

  

Även en fastighetsägare kan ta initiativet till att hyresrätter ombildas till bostadsrätter 

genom att erbjuda sina hyresgäster att bilda en bostadsrättsförening och att de sedan 

förvärvar hyresfastigheten genom att de förvärvar sina lägenheter. Även då det är fas-

tighetsägaren som tar initiativet till ombildningen så måste ett beslut om ombildning tas 

av minst två tredjedelar av medlemmarna i bostadsrättföreningen. 

Efter det att en bostadsrättsförening har bildats ska en anteckning i fastighetsregistret 

göras om att bostadsrättsföreningen vill köpa hyresfastigheten. Om en sådan intresse-

anmälan görs så får fastighetsägaren inte sälja hyresfastigheten till någon annan utan att 

först erbjuda köpet till bostadsrättsföreningen genom ett skriftligt avtal.
74

 En oberoende 

värderingsman ska värdera fastigheten och därefter ska fastighetsägaren ge bostadsrätts-

föreningen sitt erbjudande om försäljning. Om bostadsrättsföreningen inte köper direkt 

så får fastighetsägaren inte erbjuda fastigheten till utomstående till ett bättre pris än det 

bostadsrättsföreningen blev erbjudna.
75

 

Om ett beslut om ombildning av hyresfastigheten går igenom, genom att två tredjedelar 

av hyresgästerna röstar för, så behöver inte de som har röstat nej förvärva sina lägenhe-

ter som bostadsrätter. Hyresgästerna har en rättighet att bli medlemmar i bostadsrättsfö-

reningen och genom detta få förvärva sina lägenheter som bostadsrätt. De hyresgäster 

som inte vill delta i en ombildning skyddas dock av lagen. Om en hyresgäst inte vill 

förvärva sin lägenhet så kan hyresgästen bo kvar i sin lägenhet med upplåtelseformen 

hyresrätt så länge hyresförhållandet består. Hyresförhållandet brukar ofta vara på obe-

stämd tid vilket gör att hyresgästen kan bo kvar så länge den önskar. Hyresgästen bor då 
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kvar i samma lägenhet med samma nyttjanderätt som innan, skillnaden är att det är bo-

stadsrättföreningen som är hyresvärd för hyresgästen.
76
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5 Analys av ombildningens påverkan på bodelningen 

5.1 Allmänt 

Skillnaden mellan en hyresrätt och en bostadsrätt är som tidigare framförts det ekono-

miska värdet som en bostadsrätt har och som inte finns för hyresrätten. När en ombild-

ning av en hyresrätt till bostadsrätt sker så får samma bostad en ny upplåtelseform och 

därmed ett ekonomiskt värde. Ombildningen av en hyresrätt kommer att påverka en bo-

delning för makar respektive sambor på olika sätt i olika situationer. Hur bodelningen 

kan påverkas ska analyseras utifrån vissa förutsättningar. Därefter ska även ses hur en 

eventuell uppkommen samäganderätt, öppen eller dold, påverkas vid ombildningen av 

hyresrätten och hur den påverkar delningen av egendomen för sambor. 

5.2 Makar 

Reglerna för en bodelning mellan makar innefattar all egendom, som utgör giftorätts-

gods, vilket gör att det är lättare att veta hur en ombildad hyresrätt ska påverka bodel-

ningen mellan parterna. Reglerna om enskild egendom och giftorättsgods för makar kan 

användas för att ta reda på hur en ombildad hyresrätt ska påverka bodelningen mellan 

dem. Om bostaden är en makes enskilda egendom ska den tas utanför bodelningen och 

om den är giftorättsgods så ska den ingå i bodelningen. Makarna kan dock själva kom-

ma överens om att en bostad som utgör enskild egendom, enligt äktenskapsförord, ska 

ingå i bodelningen mellan dem.  

Om makarnas gemensamma bostad utgörs av en hyresrätt som endast en av makarna 

står på hyreskontraktet till, så kan det ses som att den maken har rätt till bostaden om 

bodelning görs. Dock om bostaden ombildas till en bostadsrätt och förvärvas av makar-

na gemensamt eller av en av dem under äktenskapet så borde bostaden ses som deras 

gemensamma egendom och därmed giftorättsgods. Makarna gör ett förvärv av en bostad 

för att ha som deras gemensamma hem, då borde den gemensamma bostaden utgöra 

giftorättsgods. Genom att bostaden då utgör giftorättsgods för makarna ska den delas 

mellan dem i en bodelning. Makarna kan dock själva välja att bostaden ska tas utanför 

bodelningen genom att skriva ett äktenskapsförord om att bostaden ska vara en makes 

enskilda egendom.  

Makarnas bostad som har varit hyresrätt men som ombildats till en bostadsrätt under äk-

tenskapet ska alltså ingå i en bodelning om den utgör giftorättsgods för makarna. Det 

faktum att giftorättsgods kan vara egendom av särskilt slag kommer inte att påverka den 

ombildade bostaden, då den inte kan anses vara en egendom som är  inte går att överlåta 

eller en egendom av personlig art.  
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5.3 Sambor 

5.3.1 Om hyresrätten skulle ha ingått i bodelningen 

Om samborna har en hyresrätt som sin gemensamma bostad och den utgör samboegen-

dom så ska denna hyresrätt vara del i en bodelning vid förhållandets upphörande. Även 

då en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde som kan delas mellan samborna så ska 

bostaden tas i beaktande i bodelningen. Om hyresrätten som samborna har som sin ge-

mensamma bostad under förhållandet övergår och omvandlas till en bostadsrätt så ska 

bostaden fortfarande som bostadsrätt ingå i bodelningen. Det är fortfarande samma bo-

stad och därmed samma samboegendom, bara en ny upplåtelseform. Skillnaden nu blir 

att bostaden har ett ekonomiskt värde som ska delas mellan samborna i bodelningen. 

Hur bostadsrätten ska delas mellan samborna kan ske på olika sätt och får avgöras i det 

enskilda fallet. Det kan vara att en av samborna har bättre rätt till bostaden och på så sätt 

får den avräknad på sin lott i bodelningen. En bostad som alltså utgör samboegendom 

ska oavsett upplåtelseform ingå i bodelningen mellan samborna. En bostad som innan 

ombildningen utgjorde samboegendom är således fortfarande samboegendom för sam-

borna. Detta har även slagits fast i ett rättsfall från HD. 

I NJA 2003 s. 650 var det en kvinna och en man som bodde tillsammans i en hyresrätt 

och som under tiden de bodde i den, den ombildades till en bostadsrätt med upplåtelse 

till kvinnan, mannen och mannens två barn med olika stora andelar. Dessa andelar be-

stämdes med ett upplåtelseavtal mellan samborna till 8.14% till kvinnan, 46.7% till 

mannen och mannens barn resterande procentandelar. Två år efter förvärvet flyttade 

samborna isär och tog förgivet att bostadsrätten skulle ingå i bodelningen mellan dem. I 

målet prövades först om det avtal som samborna hade ingått kunde ges innebörden av 

att de avtalat bort rätten till bodelning av bostadsrätten.  

HD konstaterar att så inte var fallet, då avtalet inte kan anses ge uttryck för en gemen-

sam partsavsikt om att delning inte skulle ske. Den andra frågan som prövades var om 

bostadsrättens värde skulle delas lika mellan samborna eller om en jämkning skulle ske. 

HD konstaterade med de förutsättningarna att samboförhållandet hade varit förhållan-

devis kortvarigt och att bostadsrätten hade betalats helt av mannen och hans barn medan 

kvinnans förmögenhet hade lämnats orörd att en jämkning skulle föreligga. Efter en 

helhetsbedömning så kom HD fram till att mannen skulle få tre fjärdedelar och kvinnan 

en fjärdedel av deras andelars sammanlagda värde i bodelningen.  

Frågan var alltså om samborna genom avtalet redan hade kommit överens om att bosta-

den skulle delas med hjälp av samäganderättslagen istället för bodelningsreglerna i 

sambolagen. Men då bostaden förvärvades för gemensam användning av samborna så 

kom HD fram till att bostaden skulle vara en del av bodelningen. Dock i det enskilda 

fallet var omständigheterna sådana att en jämkning skulle ske av delningen mellan dem. 

Men det som kan utläsas av fallet är alltså att en bostad som har utgjort samboegendom 

innan ombildningen till bostadsrätt är fortfarande samboegendom efter ombildningen. 
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5.3.2 Om hyresrätten inte skulle ha ingått i bodelningen 

En bostad som någon av samborna har hyrt innan samboförhållandet inleddes ska inte 

påverka bodelningen. Den bostaden utgör inte samboegendom då den inte införskaffa-

des i syfte för gemensam användning även om den används som sambornas gemen-

samma bostad. Frågan blir då om en sådan bostad som varit hyresrätt och utgjort sam-

bornas gemensamma hem, men inte samboegendom, och som under samboförhållandets 

pågående har omvandlats till en bostadsrätt, och fått ett ekonomiskt värde, ska ingå i en 

bodelning.  

Som Margareta Brattström skriver i sin artikel
77

 så finns det vissa aspekter som talar för 

att en ombildad bostadsrätt ska ingå i bodelningen, bland annat genom att det har skett 

ett förvärv av bostaden av samborna. De har förvärvat bostadsrätten med syftet att ha 

den som deras gemensamma bostad, vilket är en viktig aspekt i avgörandet om bostaden 

utgör samboegendom eller inte. Samborna har även efter att bostadsrätten har upplåtits 

en starkare ställning i frågor som rör bostaden.  

Dock visar andra aspekter på att en ombildad bostadsrätt inte ska ingå i bodelningen om 

den inte utgjorde samboegendom innan ombildningen. I målet NJA 1997 s. 227 ägde 

mannen i ett samboförhållande fastigheten som paret bodde i innan samboförhållandet 

inleddes. Mannen gav bort hälften av fastigheten till kvinnan i gåva, så att de ägde hälf-

ten var av fastigheten. Vid samboförhållandets upplösning tillskiftades mannen hela fas-

tigheten med hänvisning till att kvinnans förvärv av fastigheten genom gåvan inte kan 

anses inneburit ett förvärv av bostaden för gemensam användning.  

Med fallet
78

 kan ses att en bostad som redan används av samborna inte kan förvärvas av 

någon av dem för gemensam användning. I fallet gavs en del av bostaden som gåva men 

slutsatsen bör även kunna dras för det fall att bostaden förvärvas. Det ska inte göra nå-

gon skillnad av att pengar har utgått för bostaden, tillskillnad mot vad de gör när en 

gåva ges. En hyreslägenhet som har utgjort sambornas gemensamma bostad men inte 

varit samboegendom kan då inte förvärvas för gemensam användning när hyresrätten 

ombildas till bostadsrätt.  

I målet NJA 2004 s. 542 var en man ägare till en fritidsfastighet innan samboförhållan-

det inleddes. Under förhållandet gjordes en tillbyggnad på fritidshuset, som låg på fas-

tigheten, som skulle utgöra sambornas gemensamma bostad. Denna bostad användes av 

paret som åretruntbostad till dess av samboförhållandet upphörde. Vid samboförhållan-

dets upphörande uppkom tvist om vad som skulle ingå i bodelningen, bostadsbyggna-

den i sin helhet, endast tillbyggnaden eller inget av det.  
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HD konstaterade att tillbyggnaden tillfördes under samboförhållandet för att användas 

som sambornas gemensamma bostad, men att tillbyggnaden blev tillbehör till fastighe-

ten som mannen ägde innan samboförhållandet. Då den fastigheten inte hade införskaf-

fats med syftet om en gemensam användning så kan inte heller tillbyggnaden som till-

förts fastigheten medföra att sambolagens bodelningsregler blir tillämpliga.  

I HD:s konstaterande att ”[l-]agens tekniska konstruktion får emellertid till följd att i 

vissa fall egendom som förvärvats i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad 

och som innehas för sådant ändamål ändå inte skall ingå i bodelningen.”
79

. Konstate-

randet visar på att egendom ursprungligen måste förvärvas gemensamt av samborna för 

att det ska utgöra samboegendom. Det spelar då alltså ingen roll om samborna ekono-

miskt förvärvar bostaden tillsammans med syftet om att det ska utgöra deras gemen-

samma bostad. En bostad som inte utgör samboegendom kan inte bli samboegendom 

genom att senare gemensamt förvärvas av samborna. 

I förarbetena till den äldre sambolagen anges att när en bostad som samborna bor i, men 

som är införskaffad innan samboförhållande så att det inte utgör samboegendom, byts ut 

mot en ny bostad, blir den nya bostaden samboegendom om förvärvet har skett i syfte 

att den ska användas gemensamt av samborna.
80

 Den gemensamma bostaden måste allt-

så utgöras av en ny bostad för att kunna räknas med som samboegendom i en bodelning. 

En ny bostad skulle kunna vara exempelvis om en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt 

som samborna förvärvar för att sedan sälja och köper en ny gemensam bostad för peng-

arna så utgör den nya bostaden samboegendom. Även om pengarna kommer från den 

ombildade hyresrätten som inte utgjorde samboegendom.  

5.3.3 Ombildning vid bodelning 

Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt är en process som ofta tar lång tid. När en 

bodelning ska göras mellan sambor så ska, som tidigare nämnts, värdet av den sambo-

egendom som fanns vid förhållandets upphörande ingå i delningen mellan dem. Om ett 

samboförhållande upphör under tiden som processen av en ombildning håller på så är 

frågan om bostadens kommande värde ska ingå i bodelningen eller inte. 

Om hyresrätten inte utgjorde samboegendom och inte skulle ha varit medräknad i bo-

delningen så ska som tidigare framfört inte heller den nybildade bostadsrätten ingå i bo-

delningen. I den situationen, att varken hyresrätten eller den nya bostadsrätten ska ingå i 

bodelningen, så ska heller inte värdet av den kommande bostadsrätten som är under 

ombildning ingå i bodelningen mellan samborna.  

I den situationen att hyresrätten utgör samboegendom så kommer även bostadsrätten att 

utgöra samboegendom och vara en del av bodelningen mellan samborna. Om hyresrät-

ten då utgör samboegendom så är frågan hur en bostad som är under ombildning, och 
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kommer att få ett ekonomiskt värde, kan påverka bodelningen. Det som måste faststäl-

las är då om bostaden har något ekonomiskt värde under ombildningsprocessen till bo-

stadsrätt. 

I NJA 2001 s. 75 har denna fråga aktualiserats. En kvinna bodde i en hyreslägenhet, där 

hyresgästerna i fastigheten bildade en bostadsrättsförening för att överta fastigheten och 

ombilda lägenheterna till bostadsrätter. I ett skriftligt avtal överlät kvinnan den blivande 

bostadsrätten till sina fyra syskonbarn. Dock avled kvinnan innan hon tecknat något 

upplåtelseavtal för bostadsrätten, men föreningen hade tillträtt fastigheten och kvinnan 

hade en laglig rätt att få bostadsrätten upplåten till sig. Efter detta uppläts lägenheten 

med bostadsrätt till kvinnans dödsbo. Syskonbarnen väckte talan mot dödsboet med yr-

kande att överlåtelseavtalet skulle fullföljas och de skulle ha rätt till bostadsrätten. Frå-

gan i målet är om ett avtal om överlåtelse av egendom som ännu inte finns är bindande. 

När det gäller lös egendom kan ett bindande avtal om överlåtelse ingås innan egendo-

men inte finns ännu. HD konstaterar att denna allmänna princip även gäller vid överlå-

telse av bostadsrätt, ”i vart fall bör ett sådant avtal inte anses ogiltigt i ett fall som det 

förevarande, där avtalet har ingåtts i ett sådant sent skedde av ombildningsförfarandet 

att upplåtelsen av bostadsrätten var nära förestående”
81

. I och med detta blev dödsboet 

skyldigt att fullfölja överlåtelseavtalet mellan kvinnan och syskonbarnen och lämna 

över bostadsrätten till syskonbarnen.  

Genom HD:s dom i rättsfallet kan ses att en bostad kan ha ett förmögenhetsmässigt vär-

de redan under ombildningspocessen. Att bostaden har ett värde redan under ombild-

ningsprocessen tyder på att en hyresrätt som är under ombildning redan har ett ekono-

miskt värde som ska räknas med i en bodelning mellan sambor, om upphörandet av för-

hållandet sker samtidigt som ombildningen av bostaden sker. Värdet av den kommande 

bostadsrätten ska då alltså ingå i bodelningen mellan samborna. Dock kan denna slutsats 

endast dras till en viss grad. Det ska finnas en viss säkerhet för upplåtelsen av bostaden 

kommer att ske för att värdet av bostadsrätten ska ingå i bodelningen mellan samborna.  

5.4  Samäganderätt till en ombildad bostad 

5.4.1 Samäganderätt 

Då samborna bor i en bostad med upplåtelseformen hyresrätt utgör bostaden ingen vär-

demässig tillgång för samborna. Men när bostaden ombildas från en hyresrätt till en bo-

stadsrätt och förvärvas av en av samborna eller av dem båda tillsammans så uppstår ett 

ägande och därmed tillkommer en tillgång för dem. Även om en bostad inte utgör sam-

boegendom enlig sambolagens mening så borde ändå samäganderätten inträda för sam-

borna då förvärv av bostaden görs. Då en hyresrätt inte kan förvärvas i den bemärkelse 

att ett värde utges för den så borde de anses att ett nytt förvärv har gjorts när bostaden 
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med upplåtelseformen bostadsrätt förvärvas. Därmed skulle en samäganderätt eller dold 

samäganderätt uppstå till bostaden. 

Om samborna köper bostadsrätten som har ombildats under tiden de ha bott i den till-

sammans och båda skrivs in i bostadsrättföreningen och som lagfarna ägare så talar det 

för att de har samäganderätt till bostaden. De har gemensamt valt att förvärva bostaden 

som deras gemensamma bostad och borde då ha en gemensam äganderätt till den. Om 

samborna skulle anses ha en samäganderätt till bostaden leder det till att bostadens vär-

de ska ingå i en delning mellan dem.  

I rättsfallet NJA 2002 s. 3 hade båda samborna undertecknat avtalet om förvärv av en 

bostadsrätt som blev deras gemensamma hem. I domen kom HD fram till att samborna 

hade samäganderätt till bostadsrätten för att de tillsammans hade förvärvat bostaden en-

ligt köpehandlingen. Avsikten måste då ha varit att de skulle äga bostaden med sam-

äganderätt. 

En ombildad hyresrätt som har köpts gemensamt av samborna för att utgöra deras ge-

mensamma hem ska anses vara ägd med samäganderätt. Bostaden kommer dock inte att 

påverka bodelningen om den inte utgör samboegendom, men värdet av bostaden kom-

mer att delas mellan samborna med hjälp av samäganderättslagen. 

5.4.2 Dold samäganderätt 

På samma sätt borde en dold samäganderätt uppstå när en av samborna står som ensam 

ägare till bostaden, men att bostaden förvärvas i syfte att den ska utgöra sambornas ge-

mensamma bostad. Under de förutsättningarna att de båda ekonomiskt har bidragit till 

förvärvet och att den sambon som inte står som ägare har en önskan om att vara sam-

ägare samt att den sambon som är ägare insåg att syftet med bidraget var att få vara 

samägare till bostaden. Dessutom ska det finnas en gemensam partsvilja hos samborna 

om att de skulle föreligga samäganderätt till egendomen. 

I rättsfallet NJA 2002 s. 142 har, som tidigare nämnts, konstaterats av HD att med hän-

syn till den gemenskap som uppstår i ett samboförhållande kan det vara en naturlig ut-

gångspunkt att det som köps för sambornas gemensamma bruk av en av samborna, med 

bidrag från den andra, ska ägas av dem gemensamt. Detta borde tyda på att det ska fin-

nas en dold samäganderätt till bostadsrätten om den förvärvas av samborna för att fylla 

syftet som deras gemensamma bostad.  

Även rättsfallet NJA 1983 s.550 tyder på att en dold samäganderätt ska uppstå när ett 

förvärv av en bostad görs av en av samborna för gemensam användning. De visar att 

den dolda samäganderätten uppstår genom den underförstådda överenskommelsen mel-

lan sambor. 

Den dolda samäganderätten till en ombildad hyresrätt som har köpts för att utgöra sam-

bornas gemensamma bostad ska inte heller den påverka bodelningen. Men om dold 

samäganderätt kan bevisas med hjälp av presumtionsreglen som har utvecklats i praxis 
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så har samborna ett gemensamt ägande i bostaden. Värdet av bostaden ska som ägs med 

dold samäganderätt ska delas mellan samborna med hjälp av samäganderättslagen. 
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6 Slutsats 

En ombildad hyresrätt kommer att påverka en bodelning mellan makar, om den inte ut-

gör enskild egendom. En bostad som utgör giftorättsgods för makar ska alltid tas med i 

en bodelning mellan dem till det värde som bostaden har vid bodelningstillfället. Då en 

bostad som utgör hyresrätt men ombildas till en bostadsrätt får ett ekonomiskt värde un-

der ombildningen så ska värdet tas i beaktande vid en bodelning. Beaktandet ska göras 

under förutsättning att bostaden har ombildats eller att det finns en viss säkerhet att bo-

stadsrätten kommer att upplåtas när den kritiska tidpunkten inträffar. Denna slutsats 

gäller om makarna själva inte har valt att genom äktenskapsförord bestämma att bosta-

den ska utgöra enskild egendom till en av makarna. 

Det avgörande för hur en ombildad bostadsrätt ska vara en del av bodelningen eller inte 

mellan sambor avgörs utifrån vad bostaden utgjorde för egendom för samborna innan 

ombildningen av hyresrätten skedde, samboegendom eller annan egendom. 

En bostad som utgör samboegendom ska alltid ingå i bodelningen mellan sambor oav-

sett vilken upplåtelseform bostaden har, hyresrätt eller bostadsrätt. Medan en bostad 

som inte utgör samboegendom inte ska tas med i beaktande av värde delningen i en bo-

delning mellan sambor. Det spelar då alltså ingen roll om samborna ekonomiskt förvär-

var den ombildade hyresrätten, alltså den nuvarande bostadsrätten, tillsammans med 

syftet om att den ska utgöra deras gemensamma bostad. En bostad som inte utgör sam-

boegendom för samborna kan inte bli samboegendom genom ett senare gemensamt för-

värv. Anledningen till detta är att bostaden utgör samma bostad, endast en ny upplåtel-

seform. Bostaden måste vid första anskaffandet ha haft syftet att utgöra sambornas ge-

mensamma bostad för att den ska kunna räknas som samboegendom och därmed ingå i 

en bodelning mellan samborna. 

Om ombildningen av hyresrätten är under process när samboförhållandet upphör ska 

bostadens värde som bostadsrätt räknas med i bodelningen mellan samborna, under för-

utsättning att hyresrätten utgjorde samboegendom. Dock kan denna slutsats endast dras 

till de ombildningar där processen har kommit så långt att finns en viss säkerhet att bo-

stadsrätten kommer att upplåtas. 

Övertaganderätten kommer däremot alltid att finnas kvar för den sambo som har bäst 

behov av bostaden när upphörande av förhållandet sker. En övertaganderätt finns alltid 

för samboegendom och som redogjords även för hyresrätt och bostadsrätt i de fall då 

egendomen endast tillhör en av samborna. En individuell bedömning i det olika fallen 

ska självklart göras med hjälp av behovsprövningen samt skälighetsbedömningen för 

vem som ska få överta bostaden. 

Samborna kan genom att förvärva bostadsrätten ha en samäganderätt eller dold sam-

äganderätt till bostaden och dess värde. Samäganderätten till en bostad påverka hur vär-

det av bostaden ska delas mellan samborna. Dock påverkas inte bodelningen och bodel-

ningsreglerna i sambolagen av att samborna har samäganderätt till en bostad. I dessa fall 
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är det samäganderättslagen som träder in istället för bodelningesreglerna i sambolagen 

för att avgöra delningen. Den ombildade hyresrätten ska då alltså tas i beaktande för 

delning vid ett samboförhållandes upplösning.  
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