
 

 

 

 

 

 

Dold samäganderätt 
- Är det nuvarande systemet konsekvent? 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (familjerätt) 

Författare:  Zandra Johansson 

Handledare:  Anneli Linhard 

Framläggningsdatum  2011-05-19 

Jönköping maj 2011 



 

 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (familjerätt) 

Titel:  Dold samäganderätt – Är det nuvarande systemet konsekvent? 

Författare: Zandra Johansson 

Handledare: Anneli Linhard 

Datum 2011-05-19  

Ämnesord dold samäganderätt, sambo, äktenskap 

 

Abstract 

The meaning of the covert co-ownership is that the parties must have intended that the 

property should be their common. A party must, to be able to claim ownership, have con-

tributed to the acquisition financing through the financial contribution. Further shall the 

fact that the property should be their common be agreed or have been assumed by the par-

ties. There are the circumstances for the purchase that should be considered in determining 

if covert co-ownership is presumed. Covert co-ownership has been established although 

one party only contributed a small part to the acquisition. The party with a possible loan is 

also considered to have acquired the property, although the party who claims to be the 

hidden owner is the one who pays the loan. If one of the parties has received a soft loan or 

a preferential price, the difference seems to be viewed as a financial contribution, which al-

so applies to work on the property. The requirements for covert co-ownership of property 

is the same at cohabitation compared with marriage and case law in the area ends in the 

same result, so there is no difference for the two forms of relationship. Although the par-

ties have established cohabitation agreement or marriage contract for a property have co-

vert co-ownership still been considered to exist. The perception is not in that clear condi-

tion which had to be expected in the current situation. The fact that case law does not al-

ways reach the same result also shows that there are no clear conditions to follow for when 

the covert co-ownership shall be deemed to be achieved, despite the requirements estab-

lished. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utgångspunkten för äganderätten vad gäller såväl makar som sambor till både lös och fast 

egendom är enligt praxis och doktrin att den som förvärvat egendomen blir ägare till den-

ne.  Emellertid kan det dock vara svårt att avgöra vem som gjort förvärvet när exempelvis 

betalning inte kan påvisas.1 Trots att det skulle stå klart vem som gjort förvärvet skulle den 

andra parten kunna få andelsrätt i egendomen om denna förvärvats efter äktenskapet och 

för gemensamt bruk. Den andra parten ska då ha kommit att göra insatser i denna och de 

båda ska ha haft en gemensam partsavsikt.2 Sådana insatser skulle kunna vara både pengar 

och genom utförande av arbete på egendomen och innebär att en dold samäganderätt kan 

uppkomma.3 Uppkomsten av samäganderätt regleras inte i någon allmän civilrättslig lag, det 

finns däremot regler där utgångspunkten är att samäganderätten redan föreligger. Dessa 

regler återfinns i Samäganderättslagen.4 

Vid samäganderätt ägs alltså andelar i en tillgång av två eller flera personer tillsammans. In-

nebörden av dold samäganderätt är att en part har rätt att kräva att få bli ägare till denna 

egendom pga. det ovan anförda, vilket endast är ett anspråk mellan parterna.5 Utgör kraven 

på dold samäganderätt en svagare rätt då lagstiftning på området saknas och kan kraven an-

ses bristfälliga. Utgör dold samäganderätt någon skillnad vad gäller äktenskap och sambo-

förhållanden och kan dold samäganderätt föreligga trots samboavtal och äktenskapsförord. 

Det är frågor som kommer att behandlas i denna uppsats för att få klarhet gällande det 

komplicerade begreppet dold samäganderätt. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda den problematik som finns gällande dold samägan-

derätt. Inom detta område ska följande tre frågeställningar undersökas: 

 Utgör kraven på dold samäganderätt en svagare rätt då lagstiftning på området sak-

nas? Är kraven bristfälliga och i så fall på vilket sätt? 

                                                 
1 Ryrstedt, Eva, Bodelning och bostad: Ekonomisk självständighet eller gemenskap, juristförlaget i Lund, Lund, 1998, 
s.64. 
2 SOU 1999:104 s. 148. 
3 Walin, Gösta, Samäganderätt: En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m., Norstedts juri-

dik, Göteborg, 2000, s. 25. 
4 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. 
5 Lundén, Björn och Molin, Anna: Makar – juridiken kring äktenskap, MediaPrint i Uddevalla, 2005t, s. 39. Och 

Lundén, Björn och Molin, Anna: Samboboken, Elanders AB i Vällingby, 2010, s. 36. 
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 Utgör dold samäganderätt någon skillnad vad gäller äktenskap och samboförhållan-

den? 

 Kan dold samäganderätt föreligga trots samboavtal och äktenskapsförord och kan 

det i så fall anses motiverat? 

Uppsatsen kommer i första hand att behandla dold samäganderätt vid samboförhållande 

och äktenskap efter äktenskapsskillnad och samboförhållandets upplösning. Avgränsningar 

har därmed gjorts för äganderättsanspråk efter den enes död och rättsverkningar för tredje 

man, vilka därför endast kommer att beröras. Uppsatsen kommer uteslutande att behandla 

svensk rätt på området då en fördjupning på utländsk rätt skulle bli för omfattande för 

denna uppsats. 

1.3 Metod och material 

En deskriptiv6 metod har använts för att beskriva hur dold samäganderätt kan komma att 

bli tillämplig. För att utreda problematik som kan uppkomma vid fastställandet av dold 

samäganderätt har även en problemorienterad7 metod använts. 

Material som har använts i uppsatsen är lagtext, för att få en bild av hur rättssystemet är 

uppbyggt för gällande rätt. Då dold samäganderätt inte regleras i lagtext har rättspraxis, fö-

rarbeten och doktrin på området använts för att få en djupare inblick i vad som krävs för 

att denna ska infalla. För att avgöra om dold samäganderätt utgör någon skillnad gällande 

samboförhållanden och äktenskap har rättspraxis använts. Rättspraxis har också använts 

för att fastställa om dold samäganderätt kan anses föreligga trots äktenskapsförord och 

samboavtal. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens kapitel 2 behandlar äganderätten i såväl äktenskap som samboförhållanden. I 

kapitel 3 tas uppkomsten av samäganderätten upp samt gällande rätt på området. I uppsat-

sens kapitel 4 läggs fokus på dold samäganderätt. Här förklaras vad dold samäganderätt in-

nebär och i vilka situationer en part skulle kunna tänkas hävda att dold samäganderätt före-

ligger. Vidare framhålls ett antal kriterier som krävs för att dold samäganderätt ska anses 

vara förhanden samt innebörden av dessa kriterier. Kapitel 5 tar upp när dold samägande-

                                                 
6 Ruane M. Janet, A och O i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 

2006, s. 22. 
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, Elanders Sverige AB i 

Vällingby 2008, s.66. 
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rätt kan anses föreligga vid samboförhållanden och kapitel 6 vid äktenskap. I kapitlet 7 ana-

lyseras och diskuteras kraven för dold samäganderätt samt skillnaden vad gäller dold sam-

äganderätt vid äktenskap och samboförhållanden. Vidare analyseras innebörden av sambo-

avtal och äktenskapsförord med anledning av dold samäganderätt. I kapitel 8 återfinns en 

slutsats och därefter en sammanfattning. 
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2 Äganderätt 

2.1 Äganderätt vid äktenskap 

Det stadgas i 1:3 Äktenskapsbalken8 (ÄktB) att varje make själv råder över sin egendom 

och svarar för sina skulder. Det finns två typer av egendom när det gäller makar, enskild 

egendom och giftorättsgods. Enskild egendom kan sägas vara egendom av särskild karak-

tär, vilka följer av 7:1-2 ÄktB. Enskild egendom kan utgöras av gåva, testamente, arv, eller 

vad som trätt i stället för sådan egendom. Att egendom ska vara enskild kan också be-

stämmas genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord där det uttalas att viss egen-

dom ska vara enskild. Däremot påverkar ett äktenskapsförord inte äganderätten till egen-

domen utan bestämmer endast om den utgör giftorättsgods eller enskild egendom.9 

Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom och innebär enligt 11:3 

ÄktB att makarna har rätt till hälften av den andre makens egendom som utgör giftorätts-

gods efter avdrag för skulder. I 7:5 ÄktB stadgas att en make emellertid inte får förfoga 

över sådan egendom som följer av 7:2 ÄktB, utan samtycke av den andra maken, undantag 

gäller dock gåva, testamente och arv. Undantagen innebär att en make som fått egendom 

genom gåva, testamente och arv inte ska behöva dela denna egendom med den andra ma-

ken vid eventuell äktenskapsskillnad. Den rättsverkan som beror av om egendomen är 

giftorättsgods eller enskild är om egendomen ska ingå i bodelningen enligt 10:1 ÄktB. 

2.2 Äganderätt vid samboförhållanden 

Definitionen av sambor återfinns i 1§ sambolagen10 (SamboL) och definieras som ”två per-

soner som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. 

Vad som utgör samboegendom är enligt 3§ samboL sambors gemensamma bostad och bo-

hag, om denna egendom förvärvats för gemensam användning. Detta medför att egendo-

mens värde kan bli föremål för likadelning oavsett vem av samborna som är ägare till viss 

egendom, vid en eventuell upplösning.  

Med gemensam bostad avses enligt 5§ SamboL fast egendom som samborna eller någon av 

dessa anskaffat för gemensam användning och äger med tomträtt, nyttjanderätt, byggnad 

eller del av byggnad som innebär hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Detsamma 

gäller för byggnad eller del av byggnad som samborna tillsammans eller någon av dem en-

                                                 
8 Äktenskapsbalk (1987:230). 
9 SOU 1999:104 s. 282. 
10 Sambolag (2003:376). 
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skilt har rätt att förvärva framdeles med bostadsrätt enligt förhandsavtal som stadgas i lag11. 

En sådan fastighet, som är lagfaren för en av dem kan alltså genom undertecknad handling 

till inskrivningsmyndigheten bilda gemensam bostad. Den gemensamma bostaden måste 

vara avsedd att vara sambornas gemensamma hem och ska innehas huvudsakligen för detta 

ändamål.  

Med gemensamt bohag avses enligt 6§ SamboL hushållsmaskiner, möbler och annat inre 

lösöre i bostaden som är avsett för det gemensamma hemmet. Bohag som inte används av 

samborna tillsammans utan endast uteslutande för den ena sambons bruk ska därmed inte 

räknas som gemensamt bohag.  

Enligt 14§ SamboL ska samboegendomen läggas samman och delas lika efter avdrag för 

skulder vid en eventuell bodelning. Egendom som används huvudsakligen för fritidsända-

mål ska inte höra till samboegendom varom stadgas i 7§ SamboL. 

Det finns emellertid en möjlighet för sambor att ingå avtal om att sambolagens regler inte 

ska tillämpas eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen enligt 9§ SamboL. Genom 

ett sådant samboavtal kan parterna hålla sin egendom helt åtskilda.12 

                                                 
11 Bostadsrättslagen (1991:614) kap 5. 
12 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten – Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv, Elanders 

Sverige AB, Mölnlycke 2011, s. 92. 
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3 Samäganderätt 

3.1 Samäganderättens uppkomst 

Uppkomsten av samäganderätt regleras inte i någon allmän civilrättslig lag. Däremot finns 

regler där utgångspunkten är att samäganderätten redan föreligger, dessa regler återfinns i 

Samäganderättslagen13 (SamägL). Makar eller sambor som båda har inkomster har enligt 

rättspraxis, i flera fall, blivit samägare till ett föremål, trots att föremålet inköpts av endast 

den ena av parterna. I ett mål14 gällande lös egendom ansågs möbler som anskaffats av 

mannen ändå vara förvärvade av kvinnan och mannen och därmed utgöra samäganderätt. 

Som grund för detta framhöll HovR:n att parternas avsikt med att flytta samman var att 

sammanbo resten av livet och att de bidragit till det gemensamma hushållet i lika mån. För 

att avgöra den bidragande delen tittade HovR:n på deras respektive inkomstförhållanden 

och kom fram till att de gick att likställas. Avseende ägande av bostadsfastighet har makar 

och sambor, trots att endast en av dessa haft lagfart på fastigheten och utåt framstått som 

ägare, ansetts äga denna gemensamt.15 

3.2 Vad gäller vid samäganderätt? 

Egendom med samäganderätt kan ägas av vilka personer som helst, det finns därmed inget 

krav på att dessa personer ska vara sambo eller ha ingått äktenskap. Innebörden av sam-

äganderätt återfinns, som ovan nämnts, i SamägL. I 1§ SamägL stadgas att två eller flera per-

soner äger lös sak eller fastighet tillsammans och att de därmed är berättigade till den lott de 

äger. Där stadgas också att om ett visst ägande inte kan visas gäller att egendomen delas 

lika. Enligt lagens 15§ ska samtliga kostnader som följer av äganderätten beräknas i förhål-

lande till dennes lott. För åtgärder i godsets förvaltning och för att förfoga över egendomen 

i dess helhet krävs enligt 2§ SamägL samtycke från samtliga delägare med undantag från 

särskilda omständigheter som följer av samma paragraf. Sådana omständigheter är bråds-

kande fall som inte tål uppskov och kan föreligga då den ene delägaren är sjuk eller bortrest 

och får då fattas utan samtycke av denne. SamägL är dock dispositiv och kan därmed avta-

las bort av delägarna.16 

När två makar eller sambor förvärvar egendom tillsammans äger de alltså denna egendom 

med samäganderätt. Det finns två olika former av samäganderätt, öppen samäganderätt och 

                                                 
13 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. 
14 RH 1986:25. 
15 RH 1991:23. 
16 SOU 1999:104 s. 149. 
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dold samäganderätt. Om båda makarna eller samborna bidragit till ett köp eller tillsammans 

fått en gåva, och detta är öppet redovisat, ses det som en öppen samäganderätt. Om emel-

lertid endast den ena maken eller sambon står som ägare till en egendom men båda har bi-

dragit till köpet uppkommer dold samäganderätt.17 

                                                 
17 Prop. 1986/87:1 s. 58. 
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4 Dold samäganderätt 

4.1 Vad är dold samäganderätt? 

Reglerna om dold samäganderätt berör både sambor och makar, andra personer kan där-

med inte ha dold samäganderätt i en egendom.18 Den dolde ägaren måste framställa sitt 

krav på att bli öppen samägare för att få rätt i egendomen genom insättandeförklaring eller 

lagkraftvunnen dom.19 I ett mål20 kom HD fram till att den öppne ägarens förfogandemöj-

ligheter dock inte begränsas genom det dolda anspråket. En part som har dold samägande-

rätt i viss egendom kan därmed inte förvänta sig att den öppna ägaren ska förfoga över 

egendomen på ett annat sätt endast för att dold samäganderätt till egendomen föreligger.  

Enligt Agells uppfattning är innebörden av HD:s avgörande att tredje mans (bank och lik-

nande) goda tro i dessa sammanhang därmed saknar betydelse.21 Då dold samäganderätt 

endast är ett anspråk mellan makarna eller samborna och därmed inte gäller gentemot ut-

omstående utgör den en svagare rätt än vanlig samäganderätt. I de flesta fall krävs dock 

samtycke från den andra maken eller sambon för att ägarmaken/sambon ska få fatta beslut 

om försäljning.22 

4.2 Varför hävda dold samäganderätt? 

Anledningen till att en part vill hävda dold samäganderätt kan vara att parterna vill undvika 

att en makes eller sambos borgenärer kommer åt egendomen eller för att parterna vill ha 

skattemässiga fördelar. Den vanliga orsaken till att dold samäganderätt aktualiseras är dock 

att en make eller sambo, i samband med en separation, vill ha ut mer vid bodelningen. De 

tillgångar som parterna kan tänkas vilja få fastslaget dold samäganderätt i är tillgångar som: 

 Ingår i bodelningen, 

 Hålls utanför bodelningen, frivilligt eller genom avtal, eller 

 Någon av parterna har rätt att överta efter en separation.23 

                                                 
18 Lundén, Molin: Samboboken, s. 36. 
19 Agell, Anders, Brattström, Margareta: Äktenskap, Samboende, Partnerskap. Iustus Förlag AB, Uppsala 2008, s. 

82. 
20 NJA 1985 s. 97. 
21 Agell, Brattström: Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 82. 
22 Lundén, Molin: Samboboken, s. 37 f. Och Lundén, Molin: Makar, s. 39 f. 
23 Lundén, Molin: Samboboken, s. 38. Och Lundén, Molin: Makar, s. 40. 
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4.2.1 Tillgångar som ingår bodelningen 

Då parterna vid en bodelning normalt ska dela lika på den egendom som ingår i bodelning-

en, enligt 9:1 ÄktB och 14§ SamboL, finns vanligen ingen anledning att använda sig av reg-

lerna för dold samäganderätt. Om ägarsambon däremot har stora skulder som denne kan 

avräkna från sina tillgångar som ingår i bodelningen, enligt 13§ SamboL, kan den andra 

sambon dock ha goda skäl för att hävda krav på samäganderätt. Skulle sambon få igenom 

ett sådant krav kan den skuldsatte ägarsambon inte avräkna sina skulder på den egendom 

som därmed utgör dold äganderätt för den andra sambon. Detsamma gäller vid äktenskap, 

den skuldsatte ägarmaken får då inte räkna av sina skulder på giftorättsgods som genom 

dold äganderätt tillhör den andre maken enligt 11:2 ÄktB. Ett annat skäl för att kräva dold 

samäganderätt i en viss egendom kan vara att makarna eller samborna vill förfoga över just 

den egendom där endast den ena står som ägare. Skulle endast en av samborna eller ma-

karna stå som ägare till egendomen har ägaren rätt att tillämpa sin anvisningsrätt. Sådan rätt 

innebär att ägaren har rätt att bestämma att den andra sambon eller maken ska få en annan 

egendom, av motsvarande värde, om inte denna anses olämplig.24 

4.2.2 Tillgångar utanför bodelningen 

Att den andre maken eller sambon har värdefulla tillgångar som inte ingår i bodelningen 

kan dock vara den viktigaste och vanligaste anledningen att hävda dold samäganderätt.25 

Vid samboförhållande kan exempelvis fritidsfastighet utgöra sådan egendom då denna inte 

ingår i bodelningen enligt 7§ SamboL. Vid äktenskap kan sådan egendom utgöras av egen-

dom som blivit den ena makens enskilda genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsför-

ord kan nämligen aldrig överföra äganderätten utan endast reglera om egendomen ska vara 

giftorättsgods eller enskild egendom enligt 7:3 ÄktB. En make kan alltså ha dold samägan-

derätt som enligt äktenskapsförord utgör den andre makens enskilda egendom och kan 

därmed bli ägare till halva denna egendom.26  

4.2.3 Tillgångar med övertaganderätt 

En sambo eller make kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden, trots att fastigheten 

inte ska ingå i bodelningen på grund av ett eventuellt samboavtal eller äktenskapsförord. 

Innebörden av övertaganderätten är att sambon eller maken har rätt att lösa ut ägarsambon 

eller ägarmaken genom att betala marknadsvärdet för egendomen, varom stadgas i 11:10 

                                                 
24 Lundén, Molin: Samboboken, s. 38 f. Och Lundén, Molin: Makar, s. 40 f. 
25 Lundén, Molin: Samboboken, s. 39. Och Lundén, Molin: Makar, s. 41 f. 
26 Lundén, Molin: Samboboken, s. 39 f. Och Lundén, Molin: Makar, s. 41 f. 



 

 
10 

ÄktB och 22§ SamboL. Det kan därför finnas anledning att sträva efter att få en dom på att 

dold samäganderätt föreligger, trots att övertaganderätt föreligger. Anledningen härtill är att 

om äganderätt till halva fastigheten fastställs krävs endast betalning för halva fastigheten för 

att få överta denna. Vid äktenskap ökar även möjligheten att domstolen godkänner överta-

ganderätt om den andra maken redan äger halva.27 

4.3 Krav för dold samäganderätt 

För att dold samäganderätt överhuvudtaget ska kunna uppkomma måste följade villkor 

vara uppfyllda: 

 Parternas avsikt med förvärvet ska ha varit att skaffa en egendom för gemensamt 

bruk. 

 En part måste på något sätt, för att kunna göra anspråk på samäganderätt, ha bidra-

git till förvärvets finansiering. 

 Egendomen ska utgöra deras gemensamma och ska vara uttryckligt eller konklu-

dent (underförstått) avtalat eller ha förutsatts av parterna.28 

4.3.1 Gemensam användning 

För att avgöra om gemensam användning föreligger ska parternas avsikt med förvärvet be-

aktas. Avsikten ska ha varit att bruka egendomen gemensamt. Vilka ansträngningar som 

parterna har gjort såväl på egendomen som i övrigt ska på motsvarande sätt ha betydelse. 

För att avgöra om viss egendom anskaffats för gemensam användning ska också den dolda 

ägarens intresse för egendomen beaktas. Om viss egendom anskaffats för endast den ena 

av parterna för dess fritidsändamål kan egendomen därmed aldrig anses inköpt för gemen-

sam användning.29 

4.3.2 Ekonomiskt bidrag 

Dold samäganderätt kan föreligga för den make eller sambo som bidragit ekonomiskt till 

förvärvet av egendomen men som inte är den formelle ägaren. Bidraget kan ha skett på oli-

ka sätt, antingen genom att maken eller sambon tagit upp lån eller genom egna medel betalt 

viss del av egendomen.30 Det ekonomiska bidraget kan också utgöras av att parterna har 

gjort arbetsinsatser på egendomen. Det ekonomiska bidraget ska ha möjliggjort eller åtmin-

                                                 
27 Lundén, Molin: Samboboken, s. 39. Och Lundén, Molin: Makar, s. 42. 
28 SOU 1999:104 s. 148. 
29 NJA 1992 s. 163. 
30 Prop. 1986:87:1 s. 58. 
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stone underlättat för egendomens förvärv. HD har ansett att ett lån från en närstående ut-

gör den partens ekonomiska bidrag, trots att den andra parten står för återbetalningen av 

densamma.31  

4.3.3 Syftet med det ekonomiska bidraget - partsviljan 

Syftet med det ekonomiska bidraget vid egendomens förvärvande innebär att parterna ska 

ha avsett en gemensam äganderätt till egendomen. Den gemensamma partsavsikten kan 

dock uppfyllas genom en tyst överenskommelse och behöver därmed inte vara klart utta-

lad. För att avgöra om tyst överenskommelse har träffats ska omständigheterna vid köpet 

beaktas.32 I situationer där makarna eller samborna inte berört äganderättsfrågan sinsemel-

lan kan därför sådan partsavsikt inte anses föreligga. Det kan handla om att den ena parten 

bidragit till den andras förvärv och därav tagit förgivet att han eller hon blivit delägare till 

denna egendom, det krävs då att den andra maken eller sambon också har utgått från det-

ta.33 I ett mål34 hade makarna förvärvat mark för långt under marknadsvärdet av den enas 

far, trots att den andra maken betalat lånen ansågs det bl.a. på grund av det förmånliga pri-

set utgöra dold samäganderätt. I ett annat mål35 la HD stor vikt vid att den ena av makarna 

fått ett förmånligt lån av sin mor för köpet, vilket även här ledde till ett fastställande av 

dold samäganderätt. Det är den dolda ägaren som har bevisbördan för att visa att den and-

re parten har förstått att de båda varit samägare till egendomen.36 

                                                 
31 NJA 1992 s. 163. 
32 NJA 1992 s. 163. 
33 NJA 2002 s. 3. 
34 NJA 1981 s. 693. 
35 RH 1991:23. 
36 NJA 1992 s. 163. 
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5 Dold samäganderätt vid samboförhållanden 

För att avgöra om viss egendom ska utgöra endast den ena sambons eller båda sambornas 

gemensamt med samäganderätt ska allmänna förmögenhetsrättsliga principer tillämpas. 

Dessa principer innebär att hänsyn måste tas till den nära ekonomiska och personliga ge-

menskap som råder mellan sambor i allmänhet. För att avgöra äganderättsfrågan ska hän-

syn därmed tas till vem av samborna som vid anskaffande av egendomen tillskjutit medel. 

För att egendomen ska anses innehas med samäganderätt ska båda samborna ha tillskjutit 

medel, vilket ska ses i förhållande till sambornas förhållanden i övrigt. Sådana förhållanden 

kan vara att båda samborna har inkomster och den ena sambon står för inköp av kapitalva-

ra medan den andra sambon står för löpande utgifter, såsom hyra och mat. Vem som be-

kostat inköpet av en egendom ska inte avgöras genom att se till vilken av samborna som 

bekostat viss egendom utan genom sambornas ekonomiska förhållande i sin helhet. Ett så-

dant förvärv bör därmed anses tillhöra samborna med samäganderätt om egendomen kan 

anses vara införskaffad för gemensamt bruk. När det kan förutsättas att viss egendom är 

förvärvad för gemensamt bruk, kan det vara av betydelse om egendomen anskaffats för 

gemensamt eller endast för den ena sambons intresse. För att avgöra detta ska tidpunkten 

för anskaffandet beaktas, vad som sker efter denna tidpunkt kan inte anses förändra ägan-

derätten om inte verklig överlåtelse skett, exempelvis genom gåva. I den mån viss arbetsin-

sats varit nödvändig för förvärvet, bör värdet av arbetsinsatsen tillgodoräknas den sambo 

som utfört arbetet.37 

I NJA 1980 s. 705 hade parterna ES och P levt under äktenskapsliknande förhållanden i 

mer än 25 år och till en början bott i ES hyreslägenhet. De anskaffade sedan en fastighet 

vars huvudsakliga användning var att se som gemensam bostad. HD kom fram till att ES 

bidragit ekonomiskt till förvärvet av fastigheten, trots att hon tillskjutit endast en ringa del 

av förvärvssumman och att P själv avbetalat lånet. Detta genom att hon haft inkomster 

som inte kunde anses vara obetydliga och att hon stått för utgifter och bohag som kommit 

parterna gemensamt tillgodo. Dessutom hade ES arbetsgivare gått i borgen för deras lån 

och hennes bror hade likaså lånat ut pengar för deras gemensamma förvärv. Lånet från 

brodern hade dessutom förmånliga villkor som HD menade inte skulle ha givits om ES 

inte varit en av låntagarna. 

                                                 
37 SOU 1999:104 s. 148 f. 
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5.1.1 Bohag 

I en bodelning ingår endast bohag som samborna anskaffat för gemensam användning, och 

som varit avsedd att användas gemensamt när den förvärvades, varom stadgas i 3§ Sam-

boL. Vad som skett innan eller efter förvärvet ska därmed inte ägnas någon betydelse. Det 

innebär att egendom som anskaffats innan samboförhållandet inte ska ingå i bodelningen. 

Eftersom egendom som huvudsakligen anskaffats för fritidsändamål eller för den ena sam-

bons personliga bruk inte ingår i bodelningen mellan sambor är det i princip endast bohag 

för gemensam användning i permanentbostaden som ska ingå.38 

I RH 1986:25 hade ett par, K och M, sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden i 

M:s förhyrda lägenhet. K hade under sambotiden inköpt ett flertal möbler och andra bruks-

föremål till hemmet, när samboförhållandet sedan upplöstes ville han få ut dessa. M mena-

de då att dessa ägdes av de båda med samäganderätt. HovR framhöll att det handlade om 

bruksföremål för båda parternas gemensamma användning och som inte haft någon per-

sonlig anknytning. Någon annan överrenskommelse om äganderätten hade heller inte träf-

fats och HovR kom därmed fram till att samäganderätt förelåg till bohaget. 

5.1.2 Lösöre 

Lösöre kan utgöras av en bil eller fritidbåt och räknas inte till bohag men även sådan egen-

dom kan vara avsedd för sambors gemensamma användning. Egendom som förvärvats 

före samboförhållandet ska inte räknas till bodelningen. Sådan egendom kan dock utgöra 

samäganderätt om den andra sambon gör insatser i egendomen.39 

I NJA 1992 s. 163 ägde två sambor, E och S, tillsammans en fastighet varpå de även hade 

gemensam ekonomi. Under samboförhållandet byggde S en båt där materialet betalades av 

deras gemensamma kassa. När båten färdigställts sålde S båten och köpte för pengarna en 

ny som han renoverade, vilket också E till viss del hjälpte till med. E hade dock inget in-

tresse för båtar. Efter att paret separerat hävdade E samäganderätt till båten. För att bedö-

ma om dold samäganderätt till båten skulle anses föreligga beaktade HD arbetsinsatsens 

ekonomiska värde, kostnaden för material samt för vems intresse båten förvärvats för att 

avgöra om båten anskaffats för gemensamt bruk. HD kom fram till S arbetsinsats var do-

minerande och att den första båten därför skulle anses tillhöra honom. Då den andra båten 

inköpts för de medel som tillkommit S genom den första båten konstaterade HD att även 

                                                 
38 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten, s. 58. 
39 NJA 1992 s. 163. 
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denna skulle tillhöra S. Båtarna kunde därmed inte anses vara anskaffade för gemensamt 

bruk. Att E bidragit till viss arbetsinsats och medel skulle inte anses förändra äganderätts-

förhållandet. 

5.1.3 Gemensam bostad 

Endast sådan bostad som förvärvats för gemensam användning ingår i bodelningen enligt 

3§ och 5§ SamboL, vem av samborna som förvärvat bostaden har därför ingen betydelse 

bara den är avsedd att användas gemensamt. Eftersom egendom som huvudsakligen an-

vänds för fritidsändamål inte ingår i bodelningen för sambor är det i princip endast perma-

nentbostaden som kan höra till den gemensamma bostaden. Bostad som förvärvats före 

samboförhållandet ingår inte i bodelningen. Om däremot sådan bostad byts mot en annan 

bostad under samboförhållandet ska den nya bostaden anses vara förvärvad för gemensam 

användning.40 

I NJA 2002 s. 3 hade ett sambopar, R.K och A.Z, förvärvat en bostadsrätt med pengar som 

R.K fått del av genom ett arv, A.Z hade bidragit till familjens ekonomi genom att betala 

gemensamma kostnader. Äganderättsfrågan hade inte diskuterats men A.Z har tagit förgi-

vet att bostadsrätten ägts med hälften var. Enligt köpehandlingarna har bostadsrätten för-

värvats i bådas namn och A.Z har även upprättat en skrift om att hon ska betala hälften av 

bostadsrättens värde. HD konstaterade att innehållet i ett skriftligt avtal normalt brukar an-

ses utgöra parternas avsikt. Då äganderättsfrågan inte närmare diskuterats av parterna ansåg 

HD att avtalet inte skulle tillmätas någon avgörande betydelse. HD framhöll också att A.Z 

haft blygsamma inkomster som inte kan anses utgöra någon förutsättning för köpet. Att 

A.Z upprättat en handling om att betala hälften av köpeskillingen fick anses innebära att 

hon varit medveten om att R.K varit ensam ägare av bostaden. Trots att bostaden skulle 

utgöra familjens och ägas gemensamt av dem kunde gemensam partsvilja inte anses förelig-

ga. HD konstaterade därmed att dold samäganderätt inte kunde anses föreligga till fastighe-

ten. 

5.1.4 Samboavtal 

Ett samboavtal ger, enligt 9§ samboL, sambor möjlighet att ingå ett avtal om att sambola-

gens regler inte ska gälla för deras samboförhållande eller att viss egendom inte ska ingå i 

bodelningen. Avtalet behöver inte bevittnas eller registreras utan endast undertecknas av 

båda samborna. Ett sådant avtal innebär att endast bostad och bohag som anskaffats för 

                                                 
40 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten, s. 58.  
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gemensamt bruk kommer att ingå i bodelningen om samborna inte avtalat att någon av 

dessa inte ska ingå i bodelningen.41 Det är dock oklart vilka rättsverkningar ett samboavtal 

kan åstadkomma.42  

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

deras egendom skulle fördelas i två lika delar och därmed bli behandlade efter giftermåls-

balkens regler om giftorättsgods. HD framhöll att om avtalets innebörd inte är mer precise-

rat kan käromålet inte prövas och visade målet åter till TR:n. Agells uppfattning är att HD 

genom målet har antytt ett samboavtal inte kan formuleras så att reglerna för gifta generellt 

ska tillämpas. Dock skulle ett sådant avtal som innefattar sådana regler kunna anses innefat-

ta giltiga förmögenhetsrättsliga avtalsvillkor genom tolkning.43 Även om ett avtal mellan 

sambor skulle utgöra en mer preciserad överenskommelse är det dock inte säkert att avta-

let, vid en tvist, blir bindande mellan dem. Om en prestation som innebär att överlåtelsen 

inte kan betraktas som att byte eller köp föreligger och samborna avtalat om att en sambos 

ensamt ägda egendom ska delas lika eller vara samägd vid en framtida separation kan avta-

let ses som en gåvoutfästelse.44 Då särskilda regler45 gäller för sådan utfästelse som kan få 

betydelse vid avtalets tillämplighet, kan innebörden av detta bli att inte heller en gåvoutfäs-

telse behöver vara bindande.46 

I NJA 1992 s. 607 hade ett par upprättat ett samlevnadsavtal innan nuvarande sambolag 

trätt ikraft. Avtalet var preciserat och innehöll bestämmelser om hur olika tillgångar skulle 

fördelas mellan dem vid en eventuell separation. Där angavs att tillgångar och skulder skul-

le behållas av var och en, om inte gåva sker, vilket också skulle gälla vad som ersatta sådan 

egendom. Övriga tillgångar som de anskaffar tillsammans, utom fast egendom och med av-

drag för gemensamma skulder, skulle därefter delas lika mellan parterna. HD framhöll att 

ett sådant avtal fick anses reglera parternas vilja uttömmande och därmed skulle den 

omständighet att avtalet ingåtts innan sambolagen trätt i kraft inte tillmätas någon betydel-

se. 

                                                 
41 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten, s. 92 f. 
42 SOU 1999:104 s. 151. 
43 Agell, Brattström: Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 255. 
44 SOU 1999:104 s. 151. 
45 1 § Lagen (1936:83) angående utfästelse av gåva och 4:29 JB. 
46 SOU 1999:104 s. 151. 
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6 Dold samäganderätt vid äktenskap 

För makar präglas egendomsordningen av ekonomisk likställdhet och avtalsfrihet enligt gäl-

lande rätt. Det kan vara av betydelse vem av makarna som äger respektive tillgång även då 

makar har giftorätt i varandras egendom. Problem med ägandebedömningen kan uppstå 

om viss egendom är förvärvad långt tidigare. För att avgöra vem av två makar som äger 

viss egendom måste man beakta vem som förvärvat denna, därmed ska vem som brukat 

egendomen inte tillmätas betydelse.47 Om en av makarna överlämnat pengar till den andra 

maken för den gemensamma hushållningen kommer dessa pengar att förbli den makens 

egendom tills de använts. Skulle den andra maken spara pengarna kommer dessa därmed 

ändå tillhöra den make som överlämnat dessa. Om båda makarna bidragit med ungefär 

samma utsträckning till en egendom bör denna dock ses som gemensamt ägd av makarna.48 

6.1.1 Bohag 

Till makars gemensamma bohag avses inre lösöre som är avsett för det gemensamma 

hemmet. Sådan egendom kan vara hushållsmaskiner, möbler, prydnadsföremål, TV och 

annan sådan elektrisk utrustning.49 De vanliga delningsreglerna enligt 11:2 ÄktB gäller för 

bohag och det finns således inga särskilda delningsregler för denna typ av egendom i gäl-

lande rätt. Om bohaget utgör giftorättsgods får makarna därmed lika andelar av bohaget till 

skillnad från när det utgör enskild egendom där bohaget blir undandraget bodelningen, 

varom stadgas i 10:1 och 11:3 ÄktB. Bohag som uteslutande används för den ena makens 

bruk, såsom golfklubbor eller liknande, och egendom som används huvudsakligen för fri-

tidsändamål ingår inte i det gemensamma bohaget enligt 10:2 ÄktB. 

6.1.2 Lösöre 

Lösöre kan vara en bil eller fritidbåt och räknas inte till bohag men även sådan egendom 

kan vara avsedd för makarnas gemensamma användning. Även här gäller dock att sådan 

egendom som förvärvats före äktenskapet inte kan göra den andra maken till samägare. 

Undantag kan dock ske om den make som inte är ägarmake gör insatser i egendomen, då 

ska äganderätten öka med andelstal som motsvarar insatsen.50 

                                                 
47 Teleman, Örjan: Bodelning – under äktenskap och vid skilsmässa, Elanders Gotab AB, Stockholm, 2003, s. 23-

28. 
48 Prop. 1986/87:1 s. 182. 
49 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten, s. 21. 
50 Walin, Gösta, Samäganderätt, s. 25. 
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I NJA 2008 s. 1053 tvistade två makar, M.E och H.E, om äganderätten till en häst som 

M.E menade att han hade samäganderätt till. H.E menade däremot att hon ägde hästen en-

sam då hon ensam betalat köpeskillingen och hänvisade till köpeavtalet på vilken hon stod 

som ensam ägare. HD slog fast att dold samäganderätt inte kunde anses föreligga mellan 

parterna då M.E inte visat att han bidragit ekonomiskt till köpet. Han kunde därmed inte 

anses fått samäganderätt till hästen, trots att den kunde ha inköpts för gemensamt bruk. 

6.1.3 Gemensam bostad 

Till makars gemensamma bostad hör den bostad som räknas som makarnas permanenta, 

oavsett hyresrätt, bostadsrättslägenhet, fastighet eller bostad med någon annan rätt bara 

den är avsedd att utgöra gemensam bostad åt makarna, varom stadgas i 7:4 ÄktB. Fastighe-

ter och lägenheter som innehas för fritidsändamål ska därför inte hänföras till makars ge-

mensamma bostad. Sådan fritidsbostad kan vara en stuga vid kusten eller i fjällen. Husvagn, 

husbåtar eller tält oavsett om de är fasta eller provisoriska kan inte betraktas som makars 

gemensamma i äktenskapslagstiftningens mening då det inte finns en anknytning till bygg-

nad. För att avgöra vad som ska anses utgöra makars permanentbostad ska deras gemen-

samma folkbokföring beaktas.51 

I RH 1991:23 hade två makar, H och M, köpt ett hus för gemensam användning. M stod 

som ensam lagfaren ägare till huset som köpts av delvis pengar som lånats av M:s mor, del-

vis pengar som M fått genom vinst från ett tidigare sålt hus. H menade att han inte skrivits 

på huset för att skydda detta mot sina borgenärer och sin utomäktenskapliga son. Innan 

huset anskaffats hade paret upprättat ett äktenskapsförord där all makarnas egendom skulle 

ses som enskild. M hade under tiden för ägandet blygsamma inkomster vilket gjorde att H 

stod för största delen av dessa. När äktenskapsskillnad senare uppstod ansåg H att huset 

utgjorde deras gemensamma och att han därför hade samäganderätt till detta. HovR ansåg 

att det faktum att H inte skrivit huset på sig och anledningen härtill snarare visade på att 

han sett huset som M:s. För att överhuvudtaget få möjlighet att anskaffa fastigheten är lå-

net från M:s mor av stor betydelse, ett lån som får anses erhållits av M. HovR kom till slut-

satsen att samäganderätt inte förelåg. 

                                                 
51 Eriksson, Anders: Den nya familjerätten, s. 21. 
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6.1.4 Äktenskapsförord 

Ett äktenskapsförord gäller från och med den dag domstolen får in handlingen enligt 16:4 

ÄktB. För att äktenskapsförordet ska gälla från och med äktenskapets ingående ska det ges 

in till domstolen senast en månad från och med äktenskapets ingående. Ett äktenskapsför-

ord är ett avtal där makarna kan bestämma att egendom som de redan har eller som senare 

kommer tillfalla dem ska vara enskild, varom stadgas i 7:3 ÄktB. 

I NJA 1981 s. 693 hade två makar, G och I, förvärvat en mark för en summa som kraftigt 

understeg marknadsvärdet av I:s far. På denna mark upprättades ett hus för vilket G stod 

som lagfaren ägare till för att, som G uttryckte det, ”det bara blev så”. Makarna hade flera 

år tidigare upprättat ett äktenskapsförord som innebar att all makarnas egendom som för-

värvats efter detta äktenskapsförords ikraftträdande skulle ses som deras enskilda. G stod 

för kostnader och amorteringar på lånet och hade en betydligt högre inkomst än I. De 

pengar som I förvärvade las dock på det gemensamma bohaget. G var också den som stod 

för det mesta av arbetsinsatserna och I endast till en liten del. När äktenskapsskillnad sena-

re uppstod, hävdade G att han ensam ägde fastigheten medan I ansåg sig ha dold samägan-

derätt i densamma. HD uttalade att den omständigheten att I:s far låtit sälja marken till un-

derpris måste tillerkännas dottern, att G:s inställning till att han skrivit pappren var att ”det 

bara blivit så” och att makarna sedan äktenskapsordets upprättande inte verkat diskuterat 

detta innebar att samäganderätt till fastigheten fick anses föreligga. HD beaktade även I:s 

arbetsinsats, både i och utanför hemmet och det faktum att hon hela tiden tagit förgivet att 

samäganderätt förelegat. 

I mål T8713-0952 som ännu endast behandlats i HovR hade två makar, IL och SL, upprättat 

ett fullständigt äktenskapsförord enligt vilket all makarnas egendom skulle vara enskild. IL 

hade därefter förvärvat en fastighet där hon stod som ensam lagfaren ägare och likaså en-

sam angiven köpare på köpekontraktet. Vem som stått för de olika kostnaderna vid förvär-

vet var parterna inte helt eniga om. IL påstod att hon i princip stått för alla kostnader vid 

förvärvet medan SL hävdade att han stått för en summa på nästintill halva fastighetens vär-

de men att IL fått stå som ensam ägare för att undanhålla detta för hans borgenärer vid en 

eventuell konkurs. Parterna var dock överens om att fastigheten anskaffats för deras ge-

mensamma bruk. TR kom fram till att SL gjort sannolikt att han bidragit till fastighetsköpet 

i vilket HovR gjorde samma bedömning. TR gjorde också bedömningen att det inte fram-

                                                 
52 Stockholms hovrätts avgörande i mål nr T 8713-09, meddelat den 29 dec 2010. 
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kommit något i målet att parterna skulle ha kommit överens om deras inbördes rätt till fas-

tigheten. HovR menade dock att parternas äktenskapsförord talade emot en gemensam 

partsvilja om samäganderätt. Att egendomen köpts för familjens gemensamma bruk och att 

SL bidragit ekonomiskt verkar dock ha fått HovR att ändå göra samma bedömning som 

TR. Dold samäganderätt ansågs därmed föreligga, trots att gemensam partsvilja inte var 

förhanden. 
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7 Analys 

7.1 Kraven för dold samäganderätt 

För att fastställa dold samäganderätt utgår man från omständigheterna vid köpet. För att dold 

samäganderätt ska anses föreligga finns tre krav. Det första kravet är att egendomen ska vara 

anskaffad för gemensam användning för makarna eller samborna. Detta krav får anses vara 

förhållandevis okomplicerat att fastställa. Till egendom som är köpt för parternas gemen-

samma användning räknas allt som köps in efter att ett samboförhållande eller äktenskap 

uppstått. Undantag gäller för egendom som är köpt för den ena partens fritidsändamål, så-

dan egendom ska därmed inte anses vara anskaffad för gemensam användning. Att det är 

egendom som förvärvats efter att ett samboförhållande eller äktenskap får betraktas som 

rimligt då en sambo eller make får anses förutsätta att relationen ska bestå och därmed tän-

ker sig att anskaffa egendom för en gemensam användning. 

Det andra kravet är att den dolde ägaren ska ha bidragit ekonomiskt för anskaffandet av 

egendomen och det tredje kravet är att det ska ha funnits en gemensam partsvilja till förvär-

vet. Gemensam partsvilja innebär att parterna ska ha avsett en gemensam äganderätt till 

egendomen. Om man ser till de rättsfall som analyseras så verkar HD beakta dessa båda 

krav tillsammans och de verkar också betydligt mer komplicerade att fastställa än kravet på 

gemensam användning. Det kan, enligt min mening, anses motiverat av HD att beakta des-

sa tillsammans då det finns fall som kan utgöra ett ekonomiskt bidrag men som inte med-

för en gemensam partsavsikt, exempel på ett sådant fall är gåva. En make eller sambo som 

ger den andre ett ekonomiskt bidrag genom en gåva kan knappast förvänta sig att bli dold 

samägare till denna egendom. 

Vad gäller det ekonomiska bidraget har HD ansett dold samäganderätt föreligga, trots att 

bidraget i vissa fall inte utgjort någon större del av det sammanlagda värdet. I NJA 1980 s. 

705 konstaterades detta, dold samäganderätt ansågs föreligga trots att den dolde ägaren en-

dast bidragit med en ringa del av förvärvssumman och den öppne ägaren själv avbetalat lå-

net. Frågan är om en ringa del av ett förvärv ska kunna utgöra dold samäganderätt till den-

samma. I NJA 1981 s. 693 ansågs en make som inte betalat något alls på egendomen ändå 

vara dold samägare. I NJA 1992 s. 163 framkom att en make eller sambo, för att ha bidragit 

ekonomiskt, ska ha möjliggjort eller underlättat för anskaffandet av egendomen. Dessutom 

måste, för att det ekonomiska bidraget ska anses uppfyllt, den som anser sig vara dold sam-

ägare ha visat att denne bidragit ekonomiskt, vilket framkom i bl.a. NJA 2008 s. 1053. En 
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fråga som kan ställas är var gränsen ska dras för vad som ska ses som ett underlättande eller 

ett möjliggörande av ett förvärv. Vid sådana omständigheter anser jag att den gemensamma 

partsviljan inte existerar. Det kan enligt min mening inte antas att den som inte betalat på 

egendomen, eller endast en ringa del av dess värde, förutsätter att hälften av egendomens 

värde ändå ska tillfalla denne. Jag anser däremot att om den part som gjort förvärvet inte 

har behövt betala övriga kostnader bör dold samäganderätt kunna anses föreligga. Detta för 

att parten genom att istället för det specifika förvärvet fokuserat på övriga kostnader möj-

liggjort förvärvet. I sådant fall anser jag dock att det ska ha betydelse hur stor del de övriga 

kostnaderna utgör i förhållande till förvärvet. Att den som anser sig vara dold samägare till 

en egendom ska kunna visa att det ekonomiska bidraget existerar får anses fullt rimligt. En-

ligt min mening skulle något annat i princip utesluta kravet på det ekonomiska bidraget då 

det skulle innebära att ekonomiskt bidrag i nästan alla fall skulle få anses föreligga. Anled-

ningen härtill är att det skulle räcka med att en part endast hävdade att denne bidragit eko-

nomiskt till förvärvet för att kravet skulle anses uppfyllt, vilket skulle leda till att syftet med 

kravet enligt mig skulle försvinna. 

Då det är omständigheterna vid köpet som utgör förutsättningen för att fastställa dold 

samäganderätt är lån för anskaffandet av en egendom av intresse. Om den öppne ägaren 

står på lånet men den som anser sig vara dold ägare betalar amorteringarna anser jag att det 

ger denne en osäker ställning. Anledningen till detta är att dold samäganderätt vid sådana 

omständigheter således inte ska kunna tillfalla denne. Enligt min mening bör en sådan 

omständighet visa på att en gemensam partsvilja finns och troligtvis anses egendomen vara 

anskaffad för gemensam användning, varför parten väljer att betala på den, dessutom bör 

avbetalningarna kunna ses som ett ekonomiskt bidrag. I RH 1991:23 var fallet sådant, dold 

samäganderätt ansågs inte föreligga, trots att det var maken som ansåg sig ha dold sam-

äganderätt som stått för betalningen för lånet då den öppne ägaren hade blygsamma in-

komster. Enligt min åsikt utgör det en osäkerhet för den part som betalar ett sådant lån att 

sedan inte utfå del av egendomen. Samtidigt verkar HD i fallet ha gått på att det, vid köpet, 

inte stod klart att det var den make som ansåg sig ha dold samäganderätt som skulle betala 

lånet, vilket därmed får anses vara en motiverad grund för HD:s avgörande. Då det där-

emot stod klart att den öppne ägaren under tiden hade blygsamma inkomster borde det, 

enligt min mening, ansetts vara uppenbart att denne inte kunnat betala av skulden och 

därmed utifrån förutsättningarna utgöra dold samäganderätt för denna egendom. 
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I NJA 1981 s. 693 hade den dolde ägaren inte direkt bidragit till den anskaffade egendo-

men, dock var det dennes förtjänst att de fått ett förmånligt pris. Detta får enligt min me-

ning anses rimligt då ett förmånligt pris troligtvis inte hade givits om inte den parten varit 

delaktig vid köpet. Dessutom får det anses att parten inte hade varit mån om ett förmånligt 

pris om denne inte själv ansett sig vara delaktig i köpet, särskilt inte från någon närstående. 

Det förmånliga priset låg till grund för HD:s bedömning om att dold samäganderätt förelåg 

i NJA 1981 s. 693, däremot har andra fall inte lett fram till samma resultat. Ett sådant fall är 

NJA 1992 s. 163 där två sambor hade gemensam ekonomi som användes för att bekosta 

material till deras båt. I fallet verkar HD lägga större vikt på att maken gjort betydliga ar-

betsinsatser på båten snarare än att den bekostats av de båda samborna gemensamt. Sådant 

arbete ska, enligt uttalandet53, tillgodoräknas den make eller sambo som har bidragit till ar-

betets utförande, vilket även framkom i NJA 1981 s. 693.  

Det har, som ovan nämnts, framhållits att det är omständigheterna vid köpet som ska beak-

tas vid bedömningen om dold samäganderätt föreligger. Då arbetsinsatsen på egendomen 

ses som en typ av ekonomsikt bidrag läggs stor vikt vid denna, vid bedömningen om dold 

samäganderätt föreligger. Det kan därför vara motiverat att ifrågasätta varför vikt överhu-

vudtaget läggs på sådant arbete, då arbetet utförs efter köpet. Ska det betraktas som att HD 

i vissa fall inte ansett att så stor vikt ska läggas på omständigheterna vid köpet, trots att det 

verkar vara en grundpelare för dold samäganderätt? Jag anser att det utgör en rättsosäker-

het då domstolarna bedömer omständigheterna vid köpet olika beroende på vilken hand-

ling det är fråga om. För lån ska vem som betalar amorteringarna efter köpet inte beaktas 

då det är omständigheterna vid köpet som är utgångspunkten medan arbete som utförs ef-

ter köpet utgör dold samäganderätt. 

För arbete som utgör en förutsättning för förvärvet av en egendom anser jag däremot ska 

kunna räknas som en typ av ekonomiskt bidrag av den part som utför arbetet. Sådant fall 

skulle exempelvis kunna vara renoveringsarbete då det inte kan förutsättas att en part skulle 

lägga ner så mycket tid om han eller hon inte ansetts sig ha äganderätt till egendomen. Det 

skulle då kunna räknas som ett ekonomiskt bidrag och utgöra en gemensam partsavsikt. 

Detta då den öppne ägaren vid ett omfattande arbete av den andra parten bör inse att den-

na ser sig som samägare till egendomen. Dessutom skulle arbetet kunna hänföras till tiden 

vid förvärvet, om parterna kommit överens om detta redan vid köpet.  Däremot torde det 

                                                 
53 SOU 1999:104 s. 148. 
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bli svårt att bevisa att sådan överenskommelse funnits redan vid förvärvet. Det skulle där-

för kunna ses som en gåva till den andra maken eller sambon då jag samtidigt anser att par-

ten borde inse att något som denne inte varit med och betalat på inte heller ska kunna utfås 

i ett senare skede. 

Dold samäganderätt gäller efter att ha analyserat rättsfallen ovan, alltid en äganderätt till 

halva egendomen, något som kan ifrågasättas. Visserligen torde det ibland vara svårt att 

fastställa en exakt andel av äganderätt till en egendom men i många fall finns det bevisning 

såsom olika typer av verifikationer. Jag anser att det skulle vara mer rättvist om den dolda 

samäganderätten utgjordes av den procent som den dolde ägaren bidragit med. Om man 

går tillbaka till kravet att den part som hävdar sig ha bidragit ekonomiskt till ett förvärv 

också måste bevisa detta bör det, enligt min mening, också anses rimligt att även ålägga 

denna part att visa på hur stort bidraget har varit.  

Flertalet av befolkningen som anskaffar egendom är juridiskt okunniga och tänker sig tro-

ligtvis därför att en egendom som betalas uteslutande eller i vart fall nästan uteslutande av 

en part också ska tillhöra denne ensam. Jag anser att vid fall där liknande omständigheter 

som ovan föreligger, juridiskt okunniga inte kan anses ha kunskaper om dold samägande-

rätt. I vart fall inte som i de analyserade fallen ovan, då det kan antas att den som anskaffat 

egendomen också ska var ägare till densamma.  

Då den dolde ägaren måste framställa sitt krav på att bli öppen samägare för att få rätt i 

egendomen genom insättandeförklaring eller lagkraftvunnen dom anser jag att det utgör en 

svagare rätt än vad lagstiftning på området skulle utgöra. För att dold samäganderätt ska 

kunna uppnå ett starkare rättsystem anser jag därför att det bör införas en lagreglering på 

området. Likväl som att samäganderätt är lagreglerat bör den dolda samäganderätten vara 

det. Anledningen härtill är att det, som det ser ut idag, inte kan anses att de krav som finns 

för att avgöra om dold samäganderätt föreligger utgör ett tillräckligt starkt rättssystem. Det-

ta i synnerhet då domstolarna använder dessa olika från fall till fall. En lagreglering skulle 

kunna tydliggöra hur omständigheterna vid köpet vid ett förvärv ska ses då domstolarna i 

dagsläget tolkar detta olika beroende på handling, vilket diskuteras ovan. En lagreglering 

skulle också kunna bidra med ett eventuellt krav som syftar till att avgöra hur stor ekono-

misk andel parten har bidragit med. I mål 8713-09 framhöll HovR att äktenskapsförordet 

talade emot en gemensam partsvilja. Ändå dömde HovR att dold samäganderätt förelåg då 

den andra maken hade bidragit ekonomiskt och fastigheten anskaffats för gemensamt bruk. 
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Innebörden av detta blir att rättssystemet vad gäller dold samäganderätt utgör en rättsosä-

kerhet då jag anser att det blir svårt att på förhand bedöma vad domstolarna kommer att 

komma fram till. Detta skulle enligt min mening troligtvis kunna minimeras om en lagre-

glering infördes på området då domstolarna skulle ha ett klarare rättssystem att följa. 

7.2 Skillnaden vad gäller dold samäganderätt vid äktenskap 

och samboförhållanden 

Efter att ha tagit del av rättsfall på området vad gäller både sambor och makar kan jag inte 

se att det finns någon skillnad mellan de båda relationerna, vad gäller dold samäganderätt. 

Detta får, enligt min mening anses besynnerligt då äktenskap och samboförhållande annars 

regleras betydligt olika. Många ingår äktenskap för att en bodelning vid en eventuell äkten-

skapsskillnad ska bli enklare att utföra, och man kan, efter denna granskning, ställa sig frå-

gan varför. Det får anses att många som anskaffar egendom, oavsett sambor eller makar, är 

juridiskt okunniga och därför tänker sig att en egendom som betalas uteslutande eller i vart 

fall nästan uteslutande av en part också ska tillhöra denne. Som det ser ut nu kan det i vart 

fall inte förutses genom 7§ samboL att den ena sambon ska kunna få dold samäganderätt i 

egendom som inte utgör bostad eller bohag s.k. samboegendom. Efter denna granskning 

har det dock visats att så inte alltid behöver vara fallet. Det hade därför varit ett mer till-

fredställande system om dold samäganderätt i likhet med sambolagen och äktenskapsbal-

ken sett olika ut för sambor jämfört med äktenskap enligt min mening. Inte minst borde 

tanken vara att den egendom som samborna eller makarna vill hålla utanför bodelningen 

genom ett äktenskapsförord eller ett samboavtal inte heller ska kunna frångås, något som 

ska behandlas nedan.  

7.3 Dold samäganderätt vid samboavtal och äktenskapsförord 

För att dold samäganderätt ska anses föreligga räcker det med en tyst överrenskommelse, 

något som bl.a. framkom i NJA 2002 s. 3. I fallet hade parten som ansåg sig vara dold ägare 

utgått från att den bostadsrätt som anskaffats ägdes av de båda tillsammans, trots att ägan-

derätten inte diskuterats. Detta ansåg HD hade en avgörande betydelse när det fastställdes 

att dold samäganderätt till egendomen förelåg. Enligt min mening får detta anses motiverat 

då det i många fall är så tydligt att parterna troligtvis inte uttrycker det på något sätt. Dess-

utom skulle syftet med dold samäganderätt, enligt min mening, mista sin mening om en ut-

trycklig överenskommelse skulle krävas. Om sådan uttrycklig överenskommelse hade fun-

nits måste väl äganderätten anses fastställd i och med denna?  
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Med tanke på ovan nämnda rättsfall gällande samboavtal och äktenskapsförord kan det 

dock ifrågasättas om äganderätten verkligen är fastställd i och med en sådan överenskom-

melse. Vad som först kan konstateras är att ett samboavtals giltighet utgörs av hur detta är 

formulerat, något som framkom av NJA 1085 s. 172. Där framhöll HD att ett samboavtal 

måste vara preciserat till sin innebörd för att kunna tillämpas. Det kan tänkas bli en rätts-

osäkerhet om två parters viljor genom ett samboavtal inte ska bli gällande för att avtalet an-

ses för opreciserat rent rättsligt. Enligt min mening får det anses vara motiverat då ett sam-

boavtal, i likhet med vilket avtal som helst, blir alldeles för oklart om det inte framgår exakt 

vad parternas avsikt med avtalet är, och att tolkningsproblem därmed kan uppkomma. I 

NJA 1992 s. 607 menade HD att parternas samboavtal utgjorde en så pass uttömmande re-

glering av deras avsikt att tolkningsproblem inte kunde anses uppkomma och att avtalet 

därmed var tillämpligt.  

Det kan däremot ifrågasättas varför ett samboavtal, vid en tvist, inte säkert blir bindande 

mellan parterna, trots en preciserad överenskommelse, vilket anges i utredningen54. Ett 

samboavtal ska inte kunna bli bindande om överlåtelsen inte kan betraktas som ett köp el-

ler ett byte och därmed istället utgöra en gåvoutfästelse. Om sambor eller makar har kom-

mit överens om något och skrivit ner det och dessutom noga preciserat innebörden av det 

så anser jag att det också ska utgöra deras avsikt om det inte kan anses utgöra några oklar-

heter. I annat fall anser jag att det skulle strida mot 9§ SamboL. 

När det gäller äktenskapsförord utgör detta, som ovan konstaterats, ett avtal mellan makar-

na som medför att viss egendom som de redan har eller som senare kommer att tillfalla 

dem ska vara enskild. I NJA 1981 s. 693 hade makarna upprättat ett sådant äktenskapsför-

ord, där de uttryckligen uttalat att egendom som förvärvats efter dess ikraftträdande skulle 

ses som deras enskilda. Trots detta kom HD fram till att dold samäganderätt förelåg, en av 

omständigheterna var att makarna inte verkade ha diskuterat samäganderätten till fastighe-

ten vid köpet. Enligt min mening bör den omständighet att samäganderätt inte har diskute-

rats vid ett köp inte beaktas i fall där äktenskapsförord beskriver hur äganderätten ska se ut, 

i sådana fall anser jag att mer ansvar ska åläggas parterna. Ett äktenskapsförord bör, enligt 

min mening, ha samma verkan som vilket avtal som helst och dess innebörd bör därför inte 

gå att ändra på utan samtycke av båda parter. Visserligen kan förutsättningarna ändras efter 

hand och utgöra en viss orättvishet, men då ska det, enligt min mening, åläggas parterna att 
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ändra äktenskapsförordet. Jag anser att det annars kan utgöra en svår gränsdragningspro-

blematik för om ett äktenskapsförord ska tillämpas eller inte, vilket inte torde vara syftet 

med en sådan överenskommelse. Det kan inte anses finnas en gemensam partsavsikt över 

att samäganderätt ska föreligga om ett äktenskapsförord träffats mellan parterna som ut-

trycker motsatsen. Att inte beakta ett sådant äktenskapsförord anser jag skulle strida mot 

7:2 punkt 1 ÄktB. I mål 8713-09 hade makarna skrivit äktenskapsförord om att all makar-

nas egendom skulle vara enskild. Den ena av makarna hade sedan anskaffat en fastighet 

som de båda var överens om hade anskaffats för deras gemensamma bruk. HovR framhöll 

att äktenskapsförordet dock talade emot en gemensam partsvilja. Ändå dömde HovR i lik-

het med TR:n att dold samäganderätt förelåg då den andra maken hade bidragit ekono-

miskt och fastigheten anskaffats för gemensamt bruk. Efter att ha studerat detta mål väntar 

jag med spänning på vad HD kommer att komma fram till. Om HD skulle gå på HovR lin-

je kommer dold samäganderätt, enligt min mening, utgöra ett ännu svagare rättsområde då 

syftet nästintill skulle gå förlorat. Det som finns på området för att fastställa dold samägan-

derätt är trots allt de krav som beskrivits. Jag anser det därför inte vara motiverat av HovR 

att göra en sådan bedömning när ett av kraven saknas. En sådan bedömning får anses bidra 

till en tydlig rättsosäkerhet där domstolarna hade kunnat välja bland kraven i det enskilda 

fallet. Jag kan inte anse det vara motiverat att dold samäganderätt överhuvudtaget ska kun-

na tillfalla en egendom där ett äktenskapsförord eller ett samboavtal preciserat att sådan 

egendom ska vara den ena maken eller sambons enskilda. Jag anser att syftet med ett sådant 

avtal försvinner i och med att den dolda samäganderätten ändå kan infalla. 
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8 Slutsats 

Det finns mycket kvar att göra när det gäller dold samäganderätt, något som märks inte 

minst på antalet rättsfall som finns på området. Att HD tagit upp så många mål om dold 

samäganderätt tyder på att det är ett svårt och inte helt utrett begrepp. Att målen dessutom 

inte alltid når samma resultat visar också på att det inte finns någon klar linje att följa för 

när dold samäganderätt ska anses vara uppfyllt, trots de krav som fastställts. Det faktum att 

det är omständigheterna vid köpet som ska beaktas vid fastställandet av om dold samägan-

derätt ska anses föreligga kan i vissa fall ifrågasättas. 

Det har konstaterats att endast en ringa del av den totala kostnaden har ansetts uppfylla kri-

teriet ekonomiskt bidrag. Den som står på ett eventuellt lån är också den som anses ha för-

värvat egendomen, trots att den andra parten sedan betalar amorteringarna. Har en av par-

terna fått ett förmånligt lån eller pris ska mellanskillnaden räknas som ett ekonomiskt bi-

drag, detsamma gäller för arbete på egendomen. Sådant arbete kan också anses utgöra 

gemensam partsvilja, något som får anses utgöra ett starkt krav för om dold samäganderätt 

föreligger. 

Då kraven för dold samäganderätt vid samboförhållanden jämfört med äktenskap är de-

samma och då rättsfall på området slutat i samma resultat är slutsatsen att det inte förelig-

ger någon skillnad för de båda relationsformerna. Något som kan tyckas besynnerligt då 

lagstiftningen för samboförhållande och äktenskap i övrigt skiljer sig åt, vilket kan lura juri-

diskt okunniga att tro annat.  

Efter att ha fördjupat mig i ämnet dold samäganderätt får jag uppfattningen av att det inte 

finns så klara linjer som hade kunnat förväntas i dagsläget. Något som kan utgöra en rätts-

osäkerhet för de parter som det gäller, då det ibland är omöjligt att förutsätta vad resultatet 

kommer att bli, vilket är fallet särskilt vid samboavtal och äktenskapsförord. Systemet tycks 

därmed vara i behov av en lagreglering för att tydliggöra gällande rätt på området. 
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Kandidatuppsats i affärsjuridik (familjerätt) 

Sammanfattning 

Innebörden av dold samäganderätt är att parterna ska ha avsett att egendomen ska vara de-

ras gemensamma. En part måste också på något sätt, för att kunna göra anspråk på sam-

äganderätt, ha bidragit till förvärvets finansiering genom ett ekonomiskt bidrag. Dessutom 

ska det faktum att egendomen ska utgöra deras gemensamma vara avtalat eller ha förutsatts 

av parterna. Det är omständigheterna vid köpet som ska beaktas vid fastställandet av om 

dold samäganderätt ska anses föreligga. Dold samäganderätt har konstaterats trots att den 

ena parten endast bidragit med en ringa del till förvärvet. Den som står på ett eventuellt lån 

är också den som anses ha förvärvat egendomen, trots att den part som anser sig vara dold 

ägare sedan betalar på lånet. Har en av parterna fått ett förmånligt lån eller ett förmånligt 

pris verkar mellanskillnaden räknas som ett ekonomiskt bidrag, detsamma gäller för arbete 

på egendomen. Kraven för dold samäganderätt är desamma vid samboförhållanden jäm-

fört med äktenskap och rättsfall på området slutar i samma resultat, varför det inte förelig-

ger någon skillnad för de båda relationsformerna. Trots att parterna har upprättat samboav-

tal eller äktenskapsförord för en egendom har dold samäganderätt ansetts föreligga. Upp-

fattningen är att det inte finns så klara linjer som hade kunnat förväntas i dagsläget. Att må-

len dessutom inte alltid når samma resultat visar också på att det inte finns någon klar linje 

att följa för när dold samäganderätt ska anses vara uppfyllt, trots de krav som fastställts. 
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