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Sammanfattning 

I sambolagen behandlas de rättigheter och skyldigheter som enligt lag följer för enskilda 

som väljer att ingå i ett samboförhållande. Härav följer också vad som i lagens mening av-

ses med begreppet sambor, samt när två parter upphör att vara sambor enligt lagen. Regler-

na kring samboförhållandets upplösning påverkar parternas rätt till fast egendom. Enligt 2 

§ SamboL anses ett samboförhållande upplöst då parterna har flyttat isär. Om ett samboför-

hållande inte anses upplöst kan parterna inte heller upprätta ett giltigt bodelningsavtal. Det 

ligger till grund för beviljandet av lagfart för den part som genom bodelning ska erhålla fast 

egendom. Många samboförhållanden upphör i dagens samhälle, men parterna har inte möj-

lighet att i praktiken flytta isär då det kan vara svårt att skaffa bostad. Handläggare på in-

skrivningsmyndigheten fått instruktionen om att ärenden, där ett sambobodelningsavtal lig-

ger till grund för lagfart, ska bedömas från fall till fall.  

Det konstateras att sambolagens bestämmelser är tydliga vad gäller tidpunkten för sambo-

förhållandets upphörande. Däremot öppnas i förarbetena upp för en vidare tolkning av 2 § 

SamboL och det anförs att även om bestämmelsen är avsedd att vara uttömmande kan det 

inte helt uteslutas att ett samboförhållande kan ha upphört på annat sätt än som föreskrivs i 

lag. Här behandlas därför vad som gäller för sambobodelning och möjligheterna för sam-

bor att ingå avtal om bodelning innan förhållandet har upphört. För att ge en bild av hur 

ett bodelningsavtals giltighet påverkas redogörs för fastighetsrätten och det framhålls att 

beviljandet av lagfart för en sambo är beroende av avtalets giltighet.  

Det ifrågasätts därför huruvida det finns ett behov av förtydligande av det nuvarande rätts-

läget samt en enhetlig lösning på problemet, inte minst med hänsyn till rättssäkerheten vid 

handläggning av myndighetsärenden. 
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Abstract 

The Cohabitees Act addresses the rights and obligations under the law concerning 

individuals who choose to enter into a cohabiting relationship. The term cohabitees is defined 

by this law, as well as the time when a cohabiting relationship ceases to exist according. 

The rules regarding the cohabiting relationship's dissolution affects the parties' rights to 

acquire real estate. According to Section 2 of the Cohabitees Act, a cohabiting relationship 

is considered dissolved when the parties have moved apart. If a cohabiting relationship is not 

dissolved, the parties cannot establish a estate distribution agreement. It is the basis for the 

granting of title to the party who wishes to acquire real estate based on the agreement. 

Many cohabiting relationships are resolved in Sweden, but the parties are not able to move 

apart because it may be difficult to obtain housing. Clerks in state authorities are instructed 

that these cases are to be evaluated case by case. The Cohabitees Act is clear regarding the 

timing of the termination of the cohabiting agreement. However, in preparatory works it is 

stated that a broader interpretation of Section 2 of the Cohabitees Act is possible and it is 

declared that even if the provision is to be exhaustive, it cannot be ruled out that a 

cohabiting relationship can end, even if not as provided by law. It is discussed what the law 

states regarding these agreements and the possibility for cohabitees to enter into this kind 

of agreement before the relationship is over. Furthermore, property law is described and it 

is emphasized that the granting of the title for a party depends on the validity of the 

agreement. It is therefore analyzed whether there is a need for clarification of the current 

legal situation and a uniform solution to the problem, not least for reasons of legal certainty 

when dealing with official matters. 

 

 



 

 

Förkortningslista 

JB   Jordabalk (1970:994) 

SamboL  Sambolag (2003:376) 

SamägL  Lag (1904:48) om samäganderätt 

ÄktB  Äktenskapsbalk (1987:230) 

 

  



 

 
1 

Innehåll 

1	   Inledning ................................................................................. 2	  
1.1	   Bakgrund .......................................................................................... 2	  
1.2	   Syfte ................................................................................................. 3	  
1.3	   Avgränsning ..................................................................................... 3	  
1.4	   Metod och material ........................................................................... 4	  
1.5	   Disposition ........................................................................................ 6	  

2	   Sambolagen ............................................................................ 7	  
2.1	   Bakgrund .......................................................................................... 7	  

2.1.1	   Syftet med lagstiftningen ..................................................... 7	  
2.1.2	   Förhållandet till den äktenskapsrättliga lagstiftningen ......... 7	  

2.2	   Lagens tillämpningsområde ............................................................. 8	  
2.2.1	   Samboförhållandet ............................................................... 8	  
2.2.2	   Samboegendom ................................................................ 10	  
2.2.2.1	   Sambors gemensamma bostad ........................................................................ 12	  
2.2.2.2	   Sambors gemensamma bohag ......................................................................... 14	  

2.3	   Samboförhållandets upphörande ................................................... 14	  
2.3.1	   2 § sambolagen ................................................................. 14	  
2.3.2	   Särskilt om 2 § 1 st 2 p sambolagen .................................. 16	  

3	   Bodelning .............................................................................. 22	  
3.1	   Bodelning på grund av äktenskapsskillnad .................................... 22	  
3.2	   Bodelning på grund av upplösning av samboförhållande ............... 23	  

3.2.1	   Syftet med lagstiftningen ................................................... 23	  
3.2.2	   8 § sambolagen ................................................................. 24	  
3.2.3	   Egendom som ska ingå i bodelningen ............................... 25	  

4	   Avtal mellan sambor ............................................................ 27	  
4.1	   Allmänt ........................................................................................... 27	  
4.2	   Sambobodelningsavtal och föravtal ............................................... 29	  

5	   Fastighetsrätt ....................................................................... 33	  
5.1	   Lagfart ............................................................................................ 33	  
5.2	   Lagfart vid sambobodelning ........................................................... 34	  
5.3	   Särskilt om avvisningsbeslut .......................................................... 35	  

6	   Analys ................................................................................... 37	  
6.1	   Inledning ......................................................................................... 37	  
6.2	   Syftet med sambolagen .................................................................. 37	  
6.3	   Överväganden enligt doktrin .......................................................... 39	  

7	   Slutsats ................................................................................. 43	  
Referenslista .............................................................................. 44	  

Svensk rätt .............................................................................................. 44	  



 

 
2 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På 1960-talet började antalet giftermål minska drastiskt och antalet par som levde i sambo-

förhållanden ökade.1 Detta föranledde den sambolagstiftning2 som vi har idag. I sambola-

gen behandlas de rättigheter och skyldigheter som enligt lag följer för enskilda som väljer 

att ingå i ett samboförhållande. Härav följer också vad som i lagens mening avses med be-

greppet sambor, samt när två parter upphör att vara sambor enligt lagen.  

Reglerna kring samboförhållandets upplösning påverkar parternas rätt till fast egendom. 

Enligt 2 § SamboL anses ett samboförhållande upplöst då parterna har flyttat isär. Ordaly-

delsen i denna paragraf förefaller vara tämligen tydlig och har tidigare tolkats strikt. Ett 

samboförhållande har således inte under några omständigheter ansetts vara upplöst om 

parterna inte har flyttat isär.3 Om ett samboförhållande inte anses upplöst kan parterna inte 

heller upprätta ett giltigt bodelningsavtal4. Det ligger till grund för beviljandet av lagfart för 

den part som genom bodelning ska erhålla fast egendom.5 Numera har inskrivningsjurister 

börjat diskutera om en mer flexibel tolkning av uttrycket bör övervägas, detta med moti-

veringen att tillämpningen av denna bestämmelse blir svår och orimlig i praktiken. Många 

samboförhållanden upphör i dagens samhälle, men parterna har inte möjlighet att i prakti-

ken flytta isär då det kan vara svårt att skaffa bostad.6 Parterna tvingas därför fortsätta dela 

bostad, trots att förhållandet har upphört.7  

Om en strikt tolkning av 2 § SamboL tillämpas, innebär det att ett par som delar bostad 

trots att deras förhållande har upphört inte kan upprätta ett giltigt bodelningsavtal parterna 

emellan eftersom förhållandet i lagens mening inte har upphört. Därför har handläggare på 

inskrivningsmyndigheten fått instruktionen om att ärenden, där ett sambobodelningsavtal 

ligger till grund för lagfart, ska bedömas från fall till fall. Om handläggaren kan fastställa att 

                                                
1 Statistiska centralbyrån, Fakta om den svenska familjen – sammansättning och förändringar från barndom till ålderdom, 

s. 55 f. Se även Regeringens proposition 2002/03:80. Ny Sambolag, s. 24. 
2 Sambolag (2003:376). 
3 Prop. 2002/03:80 s. 30. 

4 Se kapitel 4.  
5 Se kapitel 5. 
6 Lind, Sambolagen m.m. – En kommentar, s. 76. 

7 Ställningstagande från Rutingruppen på Inskrivningsmyndigheten, 2011-03-30, se bilaga 1. 



 

 
3 

förhållandet har upphört, trots att parterna fortfarande bor tillsammans, kan ett sambobo-

delningsavtal anses vara giltigt.8 Med hänvisning till ovanstående förefaller det finnas ett 

behov av förtydligande och analys av det nuvarande rättsläget samt en enhetlig lösning på 

problemet, inte minst med hänsyn till rättssäkerheten vid handläggning av myndighetsären-

den.    

1.2 Syfte 

Avsikten med denna framställning är att fastställa gällande rätt beträffande när ett sambo-

förhållande ska anses vara upplöst enligt 2 § Sambolagen, och detta särskilt vid bedömning-

en av ett bodelningsavtals giltighet. Vidare analyseras huruvida det föreligger anledning att 

modifiera ordalydelsen flyttat isär på så sätt att en mindre strikt tolkning tillämpas, detta sär-

skilt i fall då parterna av någon anledning bor ihop trots att förhållandet dem emellan har 

upphört.  

1.3 Avgränsning 

Syftet behandlas med fokus främst på familjerätt och till viss del fastighetsrätt. Familjerätts-

liga regler behandlas för att fastställa gällande rätt avseende samboförhållandet och dess 

upphörande. Då sambors egendom diskuteras behandlas både den gemensamma bostaden 

och det gemensamma bohaget eftersom det kan tas med i bodelning genom ett bodelnings-

avtal, detta trots att det ur ett fastighetsrättsligt perspektiv endast är relevant att redogöra 

för de bestämmelser som gäller för den gemensamma bostaden. Dock redogörs mer ingå-

ende för vad som gäller för gemensam bostad. Sambolagens bestämmelser behandlas i den 

mån de är relevanta för syftet med denna framställning. Således nämns endast reglerna i 22 

§ SamboL avseende övertagande av bostad i vissa fall endast kortfattat i syfte att ge en hel-

hetsbild, men de diskuteras inte ingående. Främst behandlas frågan om samboförhållandets 

upphörande och särskilt 2 § SamboL, men även 8 § SamboL. Dock behandlas de olika fall 

när ett samboförhållande har upphört i begränsad omfattning; endast det fall när ett sam-

boförhållande upphör då parterna har flyttat isär utreds mer ingående. Övriga bestämmel-

ser i sambolagen nämns bara kort eller lämnas helt utan avseende.  

Avsnittet om bodelning inleds med en introduktion gällande reglerna om bodelning i all-

mänhet, i syfte att sätta sambobodelningen i ett större sammanhang och visa på olikheter i 

                                                
8 Ställningstagande från Rutingruppen på Inskrivningsmyndigheten, 2011-03-30, se bilaga 1. 
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förhållande till äktenskapsbalkens bestämmelser, men fokus ligger på sambobodelning.  Då 

bodelning görs genom ett bodelningsavtal framstår det såldes som motiverat att i samman-

hanget även ta upp en del avtalsrättsliga aspekter. Fastighetsrättsligt ligger fokus på bevil-

jande av lagfart. I förekommande fall kan även beviljande av inteckning komma att påver-

kas av bodelningsavtalet, men detta nämns bara kort då det endast är en följd av vad som 

sker om lagfart beviljas eller inte. Vad avser den rättspolitiska analysen aktualiseras till viss 

del förvaltningsrättsliga aspekter, men dessa behandlas i ytterst begränsad omfattning.  I 

denna framställning bortses helt ifrån det sakrättsliga perspektivet då det inte utgör en del i 

det syfte som här behandlas. Inte heller behandlas eventuella skatterättsliga effekter som 

kan komma att uppstå i samband med olika tolkningar av 2 § SamboL. 

1.4 Metod och material  

I denna framställning används en traditionell rättsdogmatisk metod9, exempelvis genom att 

gällande bestämmelser inom olika rättsområden och dessa områdens struktur beskrivs. En 

deskriptiv metod10 används för att fastställa rättsläget och en komparativ metod11 används 

för att jämföra bodelningsavtal i allmänhet med sambobodelningsavtal. Med rättsläget avses 

gällande rätt. Således behandlas de normer som finns inom rättsområdet och på vilket sätt 

de är avsedda att tillämpas enligt befintliga rättskällor. Olika regleringar har tolkats med 

hjälp av en logisk-grammatisk tolkning för att fastställa ändamålet med olika språkliga ut-

formningar. Avseende vissa enskilda begrepp har en lexikalisk tolkning använts.12 För att 

analysera och diskutera det rättsläge som har fastställts med hjälp av ovan nämnda metoder 

används slutligen en rättspolitisk metod, som kännetecknas av värderingar och argumentat-

ion. Här blir det också aktuellt att föra en de lege ferenda-diskussion, baserad på det omfat-

tande material som har funnits, i syfte att framföra en saklig argumentation.13 

                                                
9 Användningen av metoden i denna framställning är till stor del förenlig med definitionen som presenteras 
av Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249-250. Det råder emellertid delade meningar om huruvida 
en generell juridisk metod är att anse som ett vedertaget koncept. Se exempelvis Strömholm, Rätt, Rättskällor 
och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 411-420. 

10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 66. 

11 Sandgren, s. 76.  

12 Strömholm, s. 447-448. 

13 Sandgren, s. 57 ff.  
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Den primära rättskällan är den bindande lagtexten, vilket i denna framställning särskilt in-

nebär sambolagen, men även till viss del äktenskapsbalken och jordabalken. För att preci-

sera vad som gäller hänvisas till rättspraxis, men det finns inte mycket att tillgå inom det ak-

tuella rättsområdet. Rättsfall på området används i ytterst begränsad omfattning, i syfte att 

exemplifiera påståenden avseende gällande rätt snarare än att för att ge direkt vägledning i 

kärnfrågan. Syftet med denna uppsats är att analysera gällande rätt, vilket görs med hjälp av 

sekundära rättskällor. Således används i en omfattande utsträckning förarbetena till lagstift-

ningen som rättskälla. Då det för syftet med uppsatsen är viktigt att tydligt utreda vad lag-

stiftaren har haft för ändamål vid införandet av relevanta bestämmelser, har i viss utsträck-

ning förarbetena citerats ordagrant i syfte att återge ändamålet med lagstiftningen så speci-

fikt som möjligt. Vad som har anförts i förarbetena har sedan kompletterats med doktrin 

där de aktuella bestämmelserna och förarbetena analyseras. 

Avseende valet av litteratur kan anföras följande. I syfte att beskriva det material och den 

metodik som används i framställningen hämtas vägledning från ett fåtal verk inom ämnes-

området juridisk metod. Vidare presenteras uppsatsens familjerättsliga delar med hjälp av ett 

antal olika verk som behandlar samboförhållandet och dess upphörande. Då doktrin inte är 

bindande används den som komplement till lag och förarbeten för att utreda och analysera 

rättsläget, syftet med regelverket samt alternativa tolkningar av rättsläget. I detta samman-

hang kan noteras att Ryrstedts verk utkom 1998, och behandlar således inte den nya sam-

bolagen. Viss vägledning har trots detta stått att finna då den nya lagen till stor del bygger 

på den gamla, men det faktum att verket inte är uppdaterat har beaktats. Linds och Hå-

kanssons verk tillmäts störst betydelse då dessa särskilt och ingående behandlar sambolagen 

och de enskilda bestämmelserna som är avgörande för syftet med denna uppsats. 

För att få en verklighetsförankring i förhållande till ämnet och belysa hur bestämmelsen i 2 

§ SamboL tolkas i praktiken har vägledning också funnits hos inskrivningsmyndigheten. 

Myndighetens tolkning av bestämmelsen framgår tydligt av ett ställningstagande som har 

gjorts av den så kallade Rutingruppen14 på myndigheten. Ställningstagandet är avsett som 

handledning för handläggare på myndigheten och dokumentet hänvisas således till i denna 

framställning. Det utgör dock inte en traditionell rättskälla, utan snarare ett komplement till 

dessa, och värderas därför utifrån den utgångspunkten. Detsamma gäller hänvisningar till 

                                                
14 Rutingruppen består av handläggare, rådgivare och jurister från olika inskrivningskontor och de arbetar 

med att fastställa rutiner för hur myndigheten ska arbeta. 
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myndighetens handbok15. Främst i avsnittet som berör den fastighetsrättsliga aspekten av 

problematiken kring samboförhållandets upphörande har ledning funnits här. Avsnittet är i 

första hand baserat på lag samt doktrin, men kompletteras även med relevant information 

från handboken. Slutligen ska det noteras att för att ge stöd åt statistiska påståenden hämtas 

fakta från Statistiska centralbyrån. 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel behandlar sambolagen och förarbetena till denna lag i syfte att fastställa gäl-

lande rätt beträffande de aktuella bestämmelserna i sambolagen samt belysa ändamålet med 

dessa bestämmelser. Bakgrund till lagen, lagens tillämpningsområde samt samboförhållan-

dets upphörande enligt sambolagen behandlas särskilt. Därpå redogörs för reglerna avse-

ende bodelning; dels på grund av äktenskapsskillnad, dels till följd av upplösning av sambo-

förhållande. I efterföljande kapitel behandlas bodelningsavtalet och dess funktion, med fo-

kus på sambobodelningsavtalet, detta i syfte att redogöra för bodelningsavtalets betydelse i 

sammanhanget. Därefter uppmärksammas fastighetsrätten samt kopplingen mellan fastig-

hetsrätten och bestämmelserna i sambolagen. Sedan görs en analys av rättsläget utifrån vad 

som tidigare har redogjorts för. Slutligen presenteras vissa slutsatser i framställningens sista 

kapitel.   

                                                
15 Fastighetsinskrivningens handbok, Handbok IM, Division Inskrivning, 2011-12-21. 
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2 Sambolagen 

2.1 Bakgrund  

2.1.1 Syftet med lagstiftningen 

Den 1 juli 2003 trädde den nuvarande sambolagen i kraft. Tidigare gällde lagen (1973:651) 

om ogifta samboendes gemensamma bostad och lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, samt 

lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Ändringarna i den nya sambolagen är främst av för-

tydligande och kompletterande karaktär och lagen har gjorts direkt tillämplig gällande ho-

mosexuella sambor.16 Lagen innehåller, förutom allmänna regler om sambor, framför allt 

bestämmelser avseende uppdelningen av sambornas gemensamma egendom när sambo-

förhållandet upphör. Utöver detta finns även regler avseende de rådighetsinskränkningar 

som gäller redan under ett bestående samboförhållande.17  

Syftet med sambolagen är att i begränsad utsträckning ge lösningar på juridiska problem 

som uppstår i praktiken och då ge skydd för den svagare parten i ett samboförhållande när 

det behövs.18 En person som lever i ett förhållande men inte är gift har oftast en svagare ci-

vilrättslig ställning än en gift person i en liknande praktisk situation. När två personer som 

lever i ett förhållande inte väljer att gifta sig eller registrera sitt partnerskap väljer de också 

att stå utanför det äktenskapsrättsliga regelsystemet. De regler som gäller mellan makar, och 

mellan registrerade partners för den delen, är till stor del utformade för att skydda den sva-

gare parten. Skyddet behövs särskilt då ett äktenskap eller partnerskap ska upplösas, och 

samma behov finns även mellan sambor.19 

2.1.2 Förhållandet till den äktenskapsrättliga lagstiftningen 

När en reglering skulle ske på rättsområdet fann sakkunniga att samma regelverk inte 

kunde gälla för gifta som för sambor eftersom de såg en fara i att de samlevande då skulle 

kunna komma att underkastas ett regelverk som de försökt att undvika genom att inte gifta 

                                                
16 Håkansson, Sambolagen – en kommentar, s. 1. Angående lagens tillämplighet avseende homosexuella sambor 

gäller att om de har registrerat sitt partnerskap är de likställda med makar, vilket innebär att äktenskapsbal-
kens bestämmelser blir tillämpliga, se 3:1 2 st lag (1994:1117) om registrerat partnerskap samt 2 § lag 
(2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.  

17 23-25 §§ SamboL samt Eriksson, Den nya familjerätten, s. 55. 

18 Prop. 2002/03:80 s. 25. Se även Håkansson, s. 1. 

19 Grauers, Familjerätt för fastighetsmäklare, s. 78. 
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sig.20 Det konstaterades emellertid att de allmänna civilrättsliga regler som finns inte ger till-

räcklig vägledning, inte minst då de samlevande upplöser sitt förhållande, varför ett särskilt 

regelverk ansågs nödvändigt.21 Således bestämdes att regelverket för sambor skulle utfor-

mas med utgångspunkt i de äktenskapsrättsliga bestämmelserna och samma regler22 skulle 

gälla när särskilda skäl talade för det. Även om likheterna mellan de båda regelverken är på-

tagliga, är reglerna avseende sambor betydligt mer begränsade i jämförelse med de regler 

som gäller för äkta makar.23 De stora skillnaderna är att sambolagen endast är tillämplig på 

bostad och bohag som införskaffats av för gemensamt bruk, att ingen underhållsskyldighet 

föreligger parterna emellan och att arvsrätt saknas för sambor.24 Med undantag för vissa 

regler om begränsningar i förfogandet av sambornas egendom och annan hyres- och bo-

stadsrätt, behandlas i sambolagen inte vad som gäller under ett bestående samboförhål-

lande, utan främst hur egendom ska fördelas vid ett samboförhållandes upphörande, om 

parterna inte har avtalat om annat.25 

2.2 Lagens tillämpningsområde  

2.2.1 Samboförhållandet  

Att ge en entydig definition av begreppet sambor är inte enkelt. Något som har diskuterats är 

registrering av samlevnad, men förslaget har avfärdats med hänvisning till att de som mest 

behöver sambolagens skyddsregler skulle falla utanför lagen tillämpningsområde: 

”Ett sätt att förenkla bedömningen skulle i och för sig kunna vara att kräva att sam-
levnaden skall registreras. Risken med en sådan ordning är dock att den skyddslag-
stiftning som sambolagen utgör skulle gå förlorad. Det kan ju antas att de som är i 
bäst behov av det skydd lagen ger inte skulle vara de som registrerade samboförhål-
landet. Det skulle också ge intryck av att ett samboförhållande är att likställa med 
ett äktenskap fast av lägre dignitet. En registrering av samlevnaden bör redan därför 
inte komma i fråga.” 26  

                                                
20 SOU 1972:41 Familj och äktenskap 1. Se också Håkansson, s. 4. 

21 Regeringens proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 99. 

22 Se exempelvis 26 § SamboL. 

23 Ryrstedt, Bodelning och bostad – Ekonomisk självständighet eller gemenskap, s. 260. 

24 Wickström, Familjerätten – En introduktion, s. 49. 

25 Håkansson, s. 20.  

26 Prop. 2002/03:80, s. 27 f. 
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Vid en bedömning om ett samboförhållande föreligger, måste således de faktiska omstän-

digheterna kring förhållandet tas i beaktande. Någon tidpunkt för när ett samboförhållande 

kan ha anses uppkommit anges inte i lagen, utan ett sådant förhållande anses kunna uppstå 

gradvis och se olika ut i olika fall.27  

Enligt 1 § sambolagen avses med begreppet sambor två personer som stadigvarande bor till-

sammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Således gäller lagen oavsett om 

båda personer är av samma eller olika kön. Definitionen är generell och gäller även för an-

nan lagstiftning där begreppet sambor förekommer, 1 § 2 st SamboL.  För att lagen ska bli 

tillämplig krävs att ingendera av parterna är gift eller lever i ett registrerat partnerskap, 1 § 3 

st SamboL. Enligt den föregående lagen28 avses med sambor en ogift kvinna och en ogift 

man som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Enligt förarbetena29 får i 

begreppet äktenskapsliknande förhållande anses ligga att fråga är om en förbindelse i den me-

ningen att en person inte bör kunna leva i två samboförhållanden samtidigt. Den särskilda 

gemenskap som kännetecknar ett sådant förhållande anses inte heller föreligga då två, eller 

flera, personer i andra fall väljer att bo tillsammans, exempelvis då det gäller syskon. Lag-

stiftaren har inte hittills funnit det nödvändigt att särskilt reglera den sortens gemenskap.30 

För att ett förhållande ska anses vara ett samboförhållande i enlighet med definitionen i 

sambolagen måste alltså parterna stadigvarande bo tillsammans. Enligt förarbetena och dokt-

rin ska förbindelsen inte vara alltför kortvarig, eller i vart fall inte vara tänkt att vara det, 

vilket i praktiken torde kräva att parterna är folkbokförda på samma adress.31 Även om en 

gemensam folkbokföringsadress i regel talar för att parterna har en gemensam bostad och 

att samlevnaden inte är tillfällig, kan andra omständigheter tala mot att parterna stadigva-

rande bor tillsammans. Om en av parterna bestrider att ett samboförhållande föreligger el-

ler har förelegat trots den gemensamma folkbokföringsadressen, torde det ligga på den par-

ten att lägga fram bevisning som stödjer bestridandet. Hyresavtal och bidragsansökningar 

är exempel på relevanta bevis. Även vittnesbevisning bör kunna komma ifråga. På så sätt 

                                                
27 Grauers, s. 79. Se också NJA 1994 s. 256 för ett tydligt exempel på de tillämpningsproblem som kan upp-

komma vid bedömningen av huruvida parterna varit sambor eller inte.  

28 1 § 2 st lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. 

29 Prop. 1986/87:1, s. 369 f. 

30 Prop. 1986/87:1, s. 99. 

31 Prop. 1986/87:1, s. 253. Se också Eriksson, s. 55.  
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bör inneboendefall kunna skiljas från sambofall.32 Har parterna gemensamma barn och bor 

tillsammans är det rimligt att utgå från att ett samboförhållande föreligger.33 Om det kan vi-

sas att parternas gemensamma vilja är att deras förhållande ska betraktas som ett sambo-

förhållande torde detta i allmänhet vara utslagsgivande, oavsett förhållandets varaktighet.34  

Vidare krävs att paret har ett heterosexuellt eller homosexuellt förhållande för att ett parför-

hållande ska anses föreligga. Härmed avses att parterna sammanlever i ett förhållande vari 

normalt ingår sexuellt samliv. Samboendekommittén har uttalat att det härvidlag inte blir 

aktuellt att göra en utredning kring parternas sexualliv, utan istället beaktas omständigheter 

som tyder på hur parterna själva ser på förhållandet samt hur deras relation uppfattas av 

utomstående. Hänsyn tas till exempelvis parternas gemenskap i förhållande till vänner, se-

mester och umgängesliv.35 För att ett samboförhållande ska anses föreligga förutsetts till 

sist också att parterna har gemensamt hushåll. Om parterna har ett samarbete i vardagliga gö-

romål, en ekonomisk gemenskap till viss del eller ett ekonomiskt samarbete är detta fak-

torer som indikerar att parterna har ett gemensamt hushåll.36  

2.2.2 Samboegendom 

Parterna i ett samboförhållande kan ha olika slags egendom, förknippade med olika former 

av rättigheter. Den del av sambors egendom som faller in under sambolagens tillämpnings-

område kallas för samboegendom.37 Enligt 1 § 3 st SamboL gäller lagen sambornas gemen-

samma bostad och bohag38, vilket innebär att lagen endast gäller en begränsad del av sam-

bornas tillgångar. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag sam-

boegendom, om den förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 

9 § SamboL. Enligt 4 § SamboL ska egendom som en sambo har fått i gåva av någon an-

nan än den andra sambon, genom testamente eller genom arv med det villkoret att egen-

domen skall vara mottagarens enskilda inte utgöra samboegendom. Detsamma gäller egen-

                                                
32 Håkansson, s. 14.  

33 Håkansson, s. 14.  

34 Prop. 2002/03:80 s. 43. Se också RH 1993:91 där HovR:n fäste stor vikt vid parternas vilja att bli betrak-
tade som sambor. 

35 SOU 1999: 104 Nya samboregler, s. 186. 

36 Prop. 2002/03:80 s. 27-28. Se även Eriksson, s. 55-56. 

37 Prop. 2002/03:80 s. 33.  

38 Definitionen av gemensam bostad och bohag är densamma som i 7 kap. 5 § ÄktB.  
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dom som har kommit i stället för denna egendom. Sådana tillgångar utesluts emellertid 

ändå, då de inte kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk.39 Däremot hindrar villkoret 

om enskild egendom inte att den andra sambon kan överta en bostadsrättslägenhet i enlig-

het med 22 § SamboL. Enligt 9 § 1 st SamboL får sambor eller blivande sambor avtala om 

att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.40  

7 § SamboL innehåller ytterligare en begränsning avseende vad som är att anse som sambo-

egendom. Här stadgas att med sambors gemensamma bostad och bohag avses inte egen-

dom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Detta innebär att även om samborna 

använder fritidsbostaden tillsammans räknas den inte som samboegendom.41 Syftet med 

denna bestämmelse är att lagen endast ska reglera vad som gäller för permanentbostaden 

samt det bohag som tillhör densamma. Emellertid kan det råda sådana omständigheter att 

parterna kan anses ha två permanentbostäder, exempelvis kan pensionärer bo delar av året i 

en bostad och delar av året i en annan bostad eller kan yrkesmässiga skäl föreligga som gör 

att två permanentbostäder krävs. Det ska observeras att samtliga permanentbostäder, och 

de bohag som hör till, inte omfattas; det krävs också att de är införskaffade för gemensamt 

bruk.42 Om egendom har införskaffats av den ena sambon långt innan samboförhållandet 

och sedan byts ut mot en ny egendom under samboförhållandet kan den anses vara inför-

skaffad för gemensam användning och kan således ingå i bodelningen.43 

För övrig egendom gäller vanliga civilrättsliga regler. Däremot finns vissa särskilda be-

stämmelser avseende inskränkning i en sambos förfoganderätt över sin hyresrätt eller bo-

stadsrätt även om egendomen inte utgör samboegendom och om rätt för den andra sam-

bon att ta över egendomen om förhållandet upphör, 22 § SamboL. Äganderätten till egen-

domen påverkas inte av att den anses vara samboegendom, utan varje sambo äger fortfa-

rande sin egendom. Det ska också noteras att sambor, som alla andra, kan förvärva viss 

egendom med samäganderätt.44 

                                                
39 Eriksson, s. 59. 

40 Se även kapitel 4. 

41 Grauers, s. 81.  

42 Prop. 1986/87:1, s. 254 jfr s. 134.  

43 Eriksson, s. 58.  

44 Håkansson, s. 19. Angående äganderätten till viss egendom, se NJA 1986 s. 513 och NJA 2002 s. 3.  
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2.2.2.1 Sambors gemensamma bostad 

De olika typer av egendom som kan utgöra sambors gemensamma bostad återfinns i 5 § 

SamboL. Enligt denna bestämmelse krävs att bostaden införskaffats för gemensamt bruk. 

Det måste också finnas en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas ge-

mensamma hem och den ska innehas huvudsakligen för detta ändamål. Således omfattas 

inte en obebyggd tomträtt och exempelvis husvagnar, tält och husbåtar utesluts. Som tidi-

gare nämnts innefattas endast permanentbostaden och därmed inte eventuella fritidsbostä-

der. Fast egendom som en eller båda samborna äger kan också utgöra gemensam bostad. 

Om en av dem eller båda äger både byggnaden och marken utgör den tillbehör till fastig-

heten. Det kan emellertid vara så att en fastighetsbildning inte har hunnit ske och då utgör 

egendomen istället byggnad med tillhörande tomtmark. Om den förvärvats för att avstyck-

as från en fastighet är det ändå fast egendom i enlighet med 1 § 1 st JB och kan således ut-

göra gemensam bostad.45 Ägandet av fast egendom jämställs, i likhet med andra fall utanför 

sambolagens tillämpningsområde, med en inskriven tomträtt. I enlighet med ovanstående 

anses därför normalt villor och ägarlägenheter utgöra gemensam bostad.46  

I 5 § 1 st 2 p SamboL stadgas att även när samborna eller någon av dem har äganderätt till 

en byggnad, med endast en sambo eller båda har nyttjanderätt till den fasta egendomen där 

byggnaden står, är egendomen att anse som sambornas gemensamma bostad. Vidare gäller 

enligt 5 § 1 st 3 p SamboL bestämmelsen också byggnad eller del av byggnad som sam-

borna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Be-

greppet liknande rätt omfattar exempelvis ett hus eller en lägenhet som upplåts hyresfritt.47 

I 5 § 1 st 4 p SamboL regleras även det fall att byggnad eller del av byggnad har upplåtits till 

båda samborna eller någon av dem genom förhandsavtal om förvärv av bostadsrätt som 

sägs i 5 kap. bostadsrättslagen, om den aktuella lägenhet när avtalet träffades var avsedd att 

bli sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.  

Ett rekvisit för att egendom ska kunna anses utgöra gemensam bostad är alltså att den för-

värvats för gemensam användning. Har egendom förvärvats under ett bestående sambo-

förhållande är presumtionen att egendomen förvärvats i syfte att utgöra gemensam bostad 

                                                
45 Prop. 1986/87:1, s. 254 jfr s. 132 f. samt Håkansson, s. 24. 

46 Håkansson, s. 24. Se också kapitel 5 avseende inskrivning av tomträtt.  

47 Håkansson, s. 24.  
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för parterna, detta särskilt då det gäller förvärv genom köp. Avser förvärvet annat fång kan 

det vara svårare fastställa om kravet är uppfyllt, exempelvis vid gåva eller testamente. Har 

egendomen förvärvats av en sambo innan samboförhållandet inleddes är den inte förvär-

vad för gemensam användning. Däremot kan andra regler i sambolagen bli tillämpliga om 

egendom nyttjas av båda parter. Det ska här också noteras att om en sambo under ett be-

stående samboförhållande säljer egendom som inte utgör samboegendom och förvärvar 

annan liknande egendom är rekvisitet om att egendomen ska vara förvärvad för gemensam 

användning uppfyllt och egendomen utgör därför samboegendom om resterande rekvisit är 

uppfyllda.48  

Frågan om en egendom innehas huvudsakligen med ändamålet att den ska utgöra parternas 

gemensamma hem blir aktuell i boendesituationer där innehavet av en egendom avses att 

utgöra både bostad och utrymme för en sambos rörelse. Om så är fallet krävs att egendo-

men huvudsakligen49 innehas för att utgöra parternas gemensamma bostad för att egendo-

men ska kunna anses utgöra samboegendom. Det kan också vara så att parterna inte bor el-

ler har bott i bostaden tillsammans, men att en bedömning ändå görs att bostaden utgör 

sambornas gemensamma bostad. Bostaden kan var anskaffad för gemensamt bruk samt in-

nehas för det ändamålet, men parterna kanske exempelvis inte har hunnit flytta in innan 

förhållandet har upphört. En förutsättning är dock att ett samboförhållande enligt 1 § 1 st 

SamboL har förelegat.50   

Samborna får i en av båda parterna undertecknad handling anmäla till inskrivningsmyndig-

heten att en fastighet som en av dem ensam har lagfart på är gemensam bostad för dem 

båda, 5 § 2 st. SamboL. Detsamma gäller för en tomträtt med någon av samborna som in-

skriven innehavare. Följden blir att ägarsambon inte får förfoga över fastigheten utan den 

                                                
48 Grauers, s. 82. Se också NJA 1997 s. 227. 

49 Det har i doktrin inte utvecklats mer ingående vad som avses med begreppet huvudsakligen i det här sam-
manhanget. Det torde dock innebära att en bedömning ska göras för varje enskilt fall i syfte att fastställa det 
primära syftet med innehavet av egendomen.  

50 Håkansson, s. 25.  
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andra sambons medgivande.51 Mellan samborna anses anmälan således utgöra bevis, men i 

förhållandet till tredje man är det inte mer än en av flera omständigheter som ska beaktas.52 

2.2.2.2 Sambors gemensamma bohag 

Av 6 § SamboL framgår vad som utgör sambors gemensamma bohag. Därmed avses i 

sambolagen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemen-

samma hemmet. Även egendom som införskaffats i investeringssyfte, så som konst, utgör 

gemensamt bohag om egendomen är en del av det gemensamma hemmet.53 Om egendo-

men har anskaffats för gemensam användning utgör den således samboegendom. Till ge-

mensamt bohag räknas därför inte sådant bohag som används uteslutande för den ena 

sambons bruk, som exempelvis kläder och personliga tillhörigheter. Tillgångar som i och 

för sig kan användas av båda samborna, men som i praktiken endast används av en av dem, 

utesluts också. Vidare anses inte sällskapsdjur eller motordrivna fordon54 utgöra gemensamt 

bohag. Skulle det vara så att en av samborna bedriver en rörelse i det gemensamma hem-

met, ingår inte heller vad som tillhör rörelsen i det gemensamma bohaget. Detsamma gäller 

om egendomen används främst för fritidsändamål.55 

2.3 Samboförhållandets upphörande 

2.3.1 2 § sambolagen 

I den tidigare sambolagen fanns ingen bestämmelse angående tidpunkten för samboförhål-

landets upphörande. Vid införandet av lagstiftningen påpekade lagrådet behovet av en så-

dan bestämmelse för att eventuella tillämpningssvårigheter inte skulle uppkomma56, men 

detta avfärdades med motiveringen att utgångspunkten för bodelning inte är egendomsför-

hållandena vid en viss tidpunkt.57 När den nuvarande sambolagen infördes togs dock be-

                                                
51 En sådan anmälan anses gälla som bevis för att bostaden är gemensam för parterna och som bevis för att 

de är sambor, prop. 1986/87:1, s. 255. Förarbetsuttalandet torde även gällen den nya lagen, trots att det inte 
uttryckligen framgår av propositionen, Håkansson, s. 15.  

52 Håkansson, s. 25. 

53 Prop. 1986/87: 1, s. 256 jfr s. 133 f.  

54 Prop. 2002/03:80 s. 31 f.  

55 Håkansson, s. 22 f.  

56 Prop. 1986/87:1 s. 372. 

57 Prop. 1986/87:1 s. 394. 
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stämmelser avseende samboförhållandets upphörande med. Regeringen konstaterade vid 

införandet av den nuvarande sambolagen att flera rättsverkningar är knutna till tidpunkten 

för samboförhållandets upphörande och ansåg att det därför tydligt bör framgå av lagen 

när ett samboförhållande ska anses ha upphört.58 Bestämmelserna är väsentliga ifråga om 

när en bodelning kan påkallas, inom vilken tid föravtal får träffas i enlighet med 10 § Sam-

boL och när ett övertagande av bostad enligt 22 § SamboL kan ske. I övrigt är bestämmel-

sen också avsedd att ge vägledning vid tillämpningen av annan lag än sambolagen.59 Sambo-

förhållandets upphörande regleras i 2 § SamboL där ett antal objektiva omständigheter har 

tagits upp som avgörande i syfte att underlätta tillämpningen.60  

Enligt 2 § 1 st SamboL upphör ett samboförhållande under följande omständigheter: 

- om samborna eller någon av dem ingår äktenskap 

- om samborna flyttar isär eller 

- om någon av samborna avlider 

Enligt 2 § 2 st SamboL ska ett samboförhållande också anses upphöra om: 

- en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL  

- om en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § SamboL eller 

- om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 § SamboL.  

Det är först då ett samboförhållande upphör som sambolagens viktigaste rättsverkan för 

parterna inträder. Det är nämligen då som rätten till bodelning av samboegendomen aktua-

liseras. Rättsverkningar som är kopplade till upphörandet är exempelvis när begäran om 

bodelning ska framställas enligt 8 § 2 st SamboL, möjligheten att träffa föravtal enligt 10 § 

SamboL och rätt till övertagande av bostad enligt 22 § SamboL.61 Till skillnad från den tidi-

gare lagen finns i 2 § SamboL en uttrycklig regel om när samboförhållandet ska anses ha 

upphört. Regeln är avsedd att vara uttömmande, men det kan dock inte helt uteslutas att ett 

                                                
58 Prop. 2002/03:80 s. 28. 

59 Det framhålls i förarbetena att omständigheterna i de enskilda fallen kan variera avsevärt, och reglerna har 
olika syften. Regleringen är därför inte direkt tillämplig för andra författningar än sambolagen, utan är av-
sedd att utgöra vägledning när det gäller samboförhållanden utanför sambolagens tillämpningsområde, 
Prop. 2002/03:80 s. 29.  

60 Lind, s. 70.  

61 Håkansson, s. 39. 
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samboförhållande kan anses avslutat även om det inte kan hänföras till något av de fall som 

nämns i lagen.62  

Som ovan nämnts finns det två klara fall där det kan konstateras att ett samboförhållande 

har upphört; när någon av samborna har ingått äktenskap63 eller när någon av dem har avli-

dit. När ett samboförhållande upphör till följd av ett äktenskap beror det ofta på att sam-

borna har gift sig med varandra, men det kan också vara så att en sambo gifter sig med en 

ny partner.64 Dagen för äktenskapet är avgörande för när samboförhållandet ska anses ha 

upphört. Vid dödsfall gäller lagen endast om en av samborna avlider.65  

2.3.2 Särskilt om 2 § 1 st 2 p sambolagen 

Samboförhållandet upphör också då parterna flyttar isär. Enligt förarbetena var ett syfte 

med lagstiftningen att undvika att ge sambornas egen mening för stor relevans och på så 

sätt öppna upp för olika typer av missbruk, exempelvis gällande allmänna bidrag:  

”Frågan är vad som bör gälla annars, dvs. när samborna inte flyttar isär. Det är 
normalt svårt att kontrollera om ett förhållande har upphört när parterna fortfa-
rande bor tillsammans. Att ge sambornas egen uppfattning om sitt förhållande en 
avgörande betydelse skulle innebära risker för missbruk, t.ex. när det gäller bidrag 
från det allmänna till sambor. Sammanboende par skulle kunna välja att ibland anse 
sig som sambor och ibland som ensamstående, beroende på vad som är mest för-
månligt för dem. Starka skäl talar således mot en sådan ordning. Utgångspunkten 
bör i stället vara att parternas egen uppfattning inte tillmäts självständig betydelse 
vid bedömningen av om ett samboförhållande har upphört i de fall där parterna 
inte flyttat isär; det lär för övrigt vara sällsynt att parter som är ense om att deras 
förhållande har upphört fortsätter att bo tillsammans. För att ett samboförhållande 
skall anses ha upphört när parterna inte flyttar isär bör, som kommittén föreslår, så-
ledes krävas att upphörandet manifesterats på ett för utomstående tillräckligt syn-
bart sätt. Det är fallet när en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrät-
tare eller om rätt att få bo kvar i den gemensamma bostaden till dess bodelning har 
förrättats. Så är också fallet när en sambo väcker talan om övertagande av en bostad 

                                                
62 Prop. 2002/03:80, s. 46. 

63 I andra författningar kan sambobegreppet även avse samboförhållanden där en av parterna är gift med nå-
gon annan, men detta förändrar inte att samboförhållandet anses upphört, prop. 2002/03:80, s. 45.  

64 Håkansson, s. 39. 

65 Prop. 2002/03:80, s. 45 f. 
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som inte ingår i bodelningen. Att ett samboförhållande upphör i dessa fall bör 
anges i lagen.” 66  

Därför har, främst med sikte på det fall att parterna inte flyttat isär, i lagen införts krav på 

viss synbar manifestation i förhållande till tredje man för att samboförhållandet, trots att 

parterna inte har flyttat isär, ska anses ha upphört. Vad som krävs i ett sådant fall framgår 

av bestämmelsen i 2 § 2 st. SamboL, som nämns inledningsvis i det här avsnittet. Ett sam-

boförhållande anses sålunda ha upphört om en sambo gör en ansökan enligt 26 § eller 28 § 

SamboL eller en sambo väcker talan enligt 22 § SamboL. Förhållandet ska anses ha upp-

hört när ansökan kom in till domstolen. Det kan även konstateras att denna möjlighet att 

uppfylla rekvisiten när det gäller ett samboförhållandes upphörande är generell och således 

även möjlig att tillämpa när samborna har flyttat isär. Det ska i det här sammanhanget po-

ängteras att en begäran om bodelning inte anses kunna få samma effekt då denna inte har 

manifesterats för utomstående. Enligt förarbetena ansågs det inte heller i övrigt motiverat 

att nämna fler fall på upphörande i lagen.67 I förekommande fall kan samboförhållandet an-

ses ha återupptagits när parterna, efter det att ansökan kom in till domstolen, fortsätter att 

bo tillsammans. Huruvida så är fallet avgörs genom en helhetsbedömning av omständig-

heterna i det enskilda fallet i förhållande till definitionen av sambor i 1 § SamboL samt syf-

tet med lagstiftningen.68 Enligt förarbetena bedömdes risken för missbruk av regleringen 

om samboförhållandets upphörande i den nya sambolagen, genom exempelvis skenansö-

kan, vara liten.69  

Att någon av samborna bosätter sig på annat håll anses vara det normala uttrycket för att 

parterna har flyttat isär, även om inte flytten sker till en permanentbostad.70 Har samborna 

varit folkbokförda på samma adress bör datumet för ändringen anses vara den senaste tid-

punkten som förhållandet anses ha upphört.71 Folkbokföringen är dock inte avgörande, då 

det kan räcka att någon part har flyttat utan att det har skett till en permanentbostad.72 Det 

                                                
66 Prop. 2002/03:80, s. 28 f.  

67 Prop. 2002/03:80, s. 29. 

68 Prop. 2002/03:80, s. 46. Se också Håkansson, s. 39 f. 
 
69 SOU 1999:104, s. 190. 

70 Prop. 2002/03:80, s. 46. Se också Lind, s. 72. 

71 SOU 1999:104 s. 339. 
 
72 Lind, s. 72. 
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kan emellertid vara svårt att avgöra om omständigheterna är sådana att samborna får anses 

ha flyttat isär. I dessa fall bör sambornas avsikter ha betydelse.73 Detta gäller enligt förarbe-

tena i de fall att visst särboende föreligger, exempelvis på grund av arbete eller sjukdom, 

och ska inte tillämpas i fall då parterna överhuvudtaget inte har flyttat isär.74 Andra exempel 

kan enligt doktrin vara studier eller militärtjänst.75 Anledningen till denna bedömning är en-

ligt förarbetena att parterna inte nödvändigtvis har avsett att avsluta samboförhållandet, 

trots att visst särboende föreligger. Således består samboförhållandet om inte parterna un-

der dessa omständigheter uttrycker att de avsett något annat.76 Enligt rättspraxis på områ-

det måste då i regel parternas ståndpunkt beaktas, såvida den inte klart strider mot de fak-

tiska förhållandena som råder.77  

Lind diskuterar också vad som i förarbetena har angivits avseende risken för missbruk, ex-

empelvis vad det gäller allmänna bidrag, och kopplingen emellan den risken och den bety-

delse som ska tillmätas parternas egen åsikt vid tillämpningen av 2 § SamboL.78 Regeringen 

ansåg enligt förarbetena att parternas åsikt inte skulle tillmätas självständig betydelse och att 

en tydlig manifestation utåt krävs, vilket är förenligt med vad som stadgas i 2 § SamboL.79 

Lind anser emellertid att den koppling som regeringen gör mellan risken för missbruk och 

att vikt läggs vid parternas åsikter inte framstår som motiverad, detta med hänvisning till att 

regeringen själv konstaterar att sambolagen inte ska vara direkt tillämplig i förhållande till 

andra författningar, även om det förvisso torde bli naturligt att den utgör vägledning i fall 

att där en sambosituation ska bedömas.80 Denna bedömning gjordes av regeringen med 

hänvisning till att reglerna har olika syften och att omständigheterna i det enskilda fallet kan 

variera avsevärt.81 Vidare anför Lind att problematiken avseende eventuellt missbruk främst 

torde aktualiseras vad gäller vissa delar av offentligrätten, och att riskerna är betydligt 

                                                
73 Håkansson, s. 40.  

74 Prop. 2002/03:80, s. 46. 
 
75 Lind, s. 73. 

76 Prop. 2002/03:80, s. 46. 

77 NJA 1994 s. 61 och RH 1997:98. 

78 Lind, s. 76. 

79 Prop. 2002/03:80, s. 28 f.  

80 Lind, s. 76. 

81 Prop. 2002/03:80, s. 29. 
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mindre vad gäller civilrätten och rättsförhållandet parterna emellan. Han menar också att 

möjligheten finns att tolka den offentligrättsliga lagstiftningen med hänsyn till syftet med 

denna. Anledningen till att Lind lyfter upp detta är att han anser att en avsiktsförklaring har 

en viktig funktion att fylla i sammanhanget: 

”Att säga upp förhållandet eller att ”göra slut” bör i fall där det är allvarligt menat 
föranleda att samboförhållandet upphör, såvida det inte klart strider mot de faktiska 
förhållandena.”82 

Det kan också vara så att parterna flyttar isär tillfälligt, exempelvis till följd av en konflikt. 

Det kan hända att en av samborna i perioder bor hos familj eller vänner. Då 1987 års sam-

bolag infördes konstaterade Lagrådet av det under sådana omständigheter är tämligen svårt 

att bedöma huruvida ett samboförhållande har upphört, men inga lösningar på problemet 

presenterades.83 Till följd av Lagrådets uttalande har olika förhållningssätt diskuterats i 

doktrin. Enligt Håkansson torde ett samboförhållande relativt snart kunna anses som upp-

hört då parterna har flyttat isär, detta med hänvisning till syftet med bestämmelsen om 

samboförhållandets upphörande.84 Enligt Lind ska dock inte förglömmas att parterna inte 

har avslutat förhållandet och avsikten är att de ska bo isär temporärt, inte att förhållandet 

ska upphöra. Lind konstaterar följande: 

”Mot bakgrund av de tydliga krav på rättshandlande som kommit till uttryck i gäl-
lande sambolag synes samboförhållandet bestå tills dess att någon av parterna ge-
nom ansökan om förordnande av bodelningsförrättare, eller om rätt att bo kvar i 
bostaden eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad, eller på annat 
otvetydigt sätt ger uttryck för en sådan definitiv avsikt.”85 

Det kan emellertid finnas fall då parterna fortfarande bor isär men där den gemenskap som 

vanligtvis förknippas med äktenskapsliknande förhållanden saknas. Detta kan få till följd att 

samboförhållandet, trots den faktiska omständigheten att parterna fortfarande bor tillsam-

mans, ska anses ha upphört. Det räcker dock inte enbart att det sexuella samlivet har upp-

hört om övriga omständigheter består. Ovan konstateras att det enligt förarbetena inte är 

helt uteslutet att ett samboförhållande kan anses ha upphört även om omständigheterna 

                                                
82 Lind, s. 76 f.  

83 Prop. 1986/97:1, s 372. Se också Lind, s. 75.  

84 Håkansson, s. 41. Angående syftet med lagstiftningen, se ovan samt prop. 2002/03:80 s. 28. 

85 Lind, s. 75 f. 



 

 
20 

inte är hänförliga till de alternativ som räknas upp i 2 § SamboL. I doktrin poängteras emel-

lertid att så må vara fallet någon gång, men det torde avse synnerligen speciella fall. Således kon-

stateras att stor restriktivitet bör iakttas vad gäller en utvidgad tolkning av bestämmelsen, 

detta med hänvisning till syftet med lagstiftningen.86  

Även Lind diskuterar det fall att parterna, trots att de faktiska omständigheterna som i regel 

konstituerar ett samboförhållande har upphört, under en tid bor kvar i den gemensamma 

bostaden. Lind konstaterar att så kan vara fallet då det uppstår svårigheter för den sambo 

som ska lämna det gemensamma hemmet att hitta en ny bostad. Han anför att i samband 

med tillämpningen av 1987 års sambolag har anförts att den faktiska omständigheten att 

parterna fortfarande bor tillsammans, under förutsättning att den gemenskap som vanligt-

vis förknippas med äktenskapsliknande förhållanden saknas, inte hindrar att ett samboför-

hållande kan anses vara upphört. Vidare menar han även i det här sammanhanget att vad 

som anförts står i strid med de tydliga krav på rättshandlande som kommit till uttryck i gäl-

lande sambolag.87 En naturlig utgångspunkt i bedömningen av huruvida ett samboförhål-

lande har upphört torde, utöver 2 § SamboL, vara den definition av sambor som ställs upp 

i 1 § 1 st SamboL. Det innebär att ett samboförhållande skulle kunna anses upphöra om de 

omständigheter som krävs enligt 1 § 1 st SamboL inte längre är för handen. Det som hind-

rar att en sådan tillämpning av 1 § 1 st SamboL möjliggörs är att dessa omständigheter i 

praktiken kan ha upphört av olika skäl och oftast inte samtidigt. Lind konstaterar, med 

hänvisning till vad som anförts beträffande 1987 års sambolag i jämförelse med de tydliga 

krav som gäller enligt nuvarande sambolag, att de faktiska omständigheterna har betydelse 

vid rättstillämpningen, men de är inte avgörande för huruvida ett samboförhållande ska an-

ses ha upphört.  

Lind tar även upp den problematik som är förknippad med avsaknaden av subjektiva rekvi-

sit i 2 § SamboL. Han menar att detta förefaller bero på att lagstiftaren inte har betraktat 

samboförhållandet som ett avtal, vilket innebär att det inte har ansetts att parterna ingår ett 

avtal med varandra och således inte heller att parterna kan säga upp samboförhållandet. 

Lind anser att en lagstiftning där beaktandet av parternas egna avsikter tydligt tillmäts bety-

delse, och där avsikterna kan anses framgå av parternas konkludenta handlande, i kombi-

nation med användningen av objektiva rekvisit hade kunnat skapa ett tydligare rättsläge, 
                                                
86 Håkansson, 41 f.  

87 Lind, s. 76.  
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skapa en struktur och reducera svårigheterna som är förknippade med tillämpningen av 2 § 

SamboL.88 

                                                
88 Lind, s. 71. 
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3 Bodelning 

3.1 Bodelning på grund av äktenskapsskillnad 

När ett äktenskap upplöses på grund av att den ena maken avlider eller till följd av äkten-

skapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § 

ÄktB. I praktiken sker sällan bodelning efter den ena makens död då den andra maken oft-

ast övertar egendomen i boet till följd av giftorätt och arvsrätt. Om makarna endast har en-

skild egendom, och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra 

maken, behöver bodelning inte ske. Till skillnad från vad som gäller för sambor89, kan bo-

delning även förrättas under bestående äktenskap, i enlighet med 9 kap. 1 § 2 st ÄktB. Det 

krävs då att parterna är ense om hur egendomen ska fördelas samt att de skickar in bodel-

ningen för registrering hos tingsrätten.  

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts, 

vilket i praktiken innebär när domen på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft.90 Bodel-

ningen är en formbunden rättshandling, vilket innebär att över bodelningen ska upprättas 

en handling som skrivs under av båda makarna, 9 kap. 5 § ÄktB.91 Enligt 10 kap. 1 § ÄktB 

ingår i bodelningen makarnas giftorättsgods, men viss egendom undantas från bodelningen, 

i enlighet med 10 kap 2, 2 a och 3 § § ÄktB. Om makarna är överens om det kan enskild 

egendom tas in i bodelningen, 10 kap 4 § ÄktB.  

En ogift person har många gånger en annan, svagare, civilrättslig ställning i ett förhållande i 

jämförelse med en gift person under motsvarande omständigheter, vilket blir särskilt avgö-

rande då ett förhållande upplöses. Generellt sett gäller inte samma regler för sambor som 

för makar, vilket också är en del i syftet med separata regelverk. När två parter väljer att 

leva tillsammans i ett samboförhållande framför att gifta sig, har de också valt att ställa sig 

utanför det äktenskapsrättsliga regelsystemet. Exempelvis innebär detta att det inte finns 

någon giftorättsgemenskap mellan sambor, och inte heller någon underhållsskyldighet. En 

                                                
89 Se avsnitt 4.2.  

90 Wickström s. 32 

91 Wickström, s. 33. 
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annan skillnad för sambor i jämförelse med makar är att sambor inte har någon ärver legal 

arvsrätt. Om sambor får barn, har modern som huvudregel ensam vårdnad.92   

Det är emellertid så att en del av det regelverk som är tillämpligt i förhållande till bodelning 

på grund av äktenskapsskillnad tillämpas även, genom hänvisningar i sambolagen, i förhål-

lande till bodelning till följd av ett samboförhållande upplöses. Det gäller exempelvis själva 

bodelningsförfarandet. Bodelning mellan sambor och makar genomförs i regel av dem 

själva, 9 kap 5 § ÄktB jämfört med 20 § SamboL. Om samborna inte kan enas om hur bo-

delningen ska genomföras kan bodelningsförrättare på begäran förordnas att förrätta bo-

delningen, 17 kap. 1 § ÄktB jämfört med 26 § SamboL. De bestämmelser avseende bodel-

ning mellan sambor som inte regleras med hjälp av hänvisning till äktenskapsbalken, stad-

gas i sambolagens särskilda bestämmelser om bodelning.93  

3.2 Bodelning på grund av upplösning av samboförhållande 

3.2.1 Syftet med lagstiftningen 

Då ett samboförhållande har upphört ska en bodelning ske, vilket innebär att huvudsyftet 

med sambolagen aktualiseras genom att vägledning ges för uppdelning av parternas gemen-

samma egendom. Som tidigare har nämnts syftar lagen till att trygga den ställning som en 

ekonomiskt svagare part har och den är begränsad till att tillhandahålla lösningar på eko-

nomiska problem.94 När en bodelning sker kan egendom komma att överföras från den ena 

sambon till den andra, vilket innebär ett familjerättsligt förvärv genom vilket förvärvaren 

blir ny ägare till egendomen.95 

De bestämmelser som reglerar bodelning mellan sambor återfinns främst i 8-21 §§ SamboL 

och är i stort sett utformade på samma sätt som i den tidigare sambolagen, som till viss del 

är utformade efter äktenskapsbalkens bestämmelser.96 De regler som blir tillämpliga inne-

                                                
92 Grauers, 78 f.  

93 Eriksson, s. 64. 

94 Håkansson, s. 42. 

95 Håkansson, s. 45. 

96 Håkansson, s. 42 f. Se även 20-21 §§ SamboL avseende äktenskapsbalkens tillämplighet också vid bodel-
ning mellan sambor. 
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bär att en giftorättsliknande rätt till delning av samboegendomen inträder för sambor vid 

upplösning av förhållandet.97  

3.2.2 8 § sambolagen 

I 8 § 1 st SamboL stadgas att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna in-

går äktenskap med varandra eller registrerar sitt partnerskap, skall på begäran av någon av 

samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall gö-

ras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. 

Begär ingen av parterna att bodelning ska ske, blir det således ingen bodelning och var och 

en av parterna behåller sin egendom.98 Enligt 8 § 2 st SamboL ska begäran om bodelning 

framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet 

upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att sam-

boförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen för-

rättas. Den avlidna sambons arvingar och testamentstagare har ingen rätt till bodelning, 

utan det är endast den sambo som är i livet som har rätt att begära bodelning, 18 § 1 st 

SamboL.  

Framställs inte en begäran om bodelning av någon part finns det inte heller någon skyldig-

het för samborna att förrätta en bodelning. Är parterna överens om vem som ska ha vad, 

kan de dela upp egendomen utan att en bodelning sker.99 I lagen stadgas inte hur begäran 

om bodelning ska göras. Det som krävs är att den ena sambon underrättar den andra, 

muntligen eller skriftligen. Bevisbördan för att begäran har framställts ligger på den part 

som påstår att så har skett. Om den ena sambon framställer en begäran om att bodelning 

ska ske, är den andra sambon skyldig att medverka till att bodelningen kan göras. I annat 

fall kan den sambo som vill ha bodelning begära att en bodelningsförrättare utses, i enlighet 

med 26 § SamboL.  

Bodelningen kan göras när som helst efter att samboförhållandet har upphört.100 Detta inne-

bär att så länge som ett samboförhållande består kan en giltig bodelning inte komma till 

                                                
97 Wickström, s. 52. 

98 Eriksson, s. 57. 

99 Håkansson, s. 45.  

100 Eriksson, s. 57.  
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stånd. Ett införande av en sådan möjlighet har diskuterats i förarbetena, men avfärdats med 

hänvisning till skyddsbehovet för sambornas borgenärer samt lagstiftningens begränsade 

syfte.101 Det föreligger emellertid inga hinder för sambor att i enlighet med förmögenhets-

rättsliga regler överföra egendom mellan sig under ett bestående samboförhållande.102 

3.2.3 Egendom som ska ingå i bodelningen 

Bodelning sker med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde den dag då sam-

boförhållandet upphörde, 8 § 1 st samt 20 § SamboL, vilket innebär att det är de tillgångar 

och skulder som fanns då som ska beaktas i bodelningen. Avseende tidpunkten för bodel-

ning har i förarbetena anförts följande: 

”Bodelningen skall enligt andra meningen göras med utgångspunkt i förhållandena 
den dag då samboförhållandet upphörde. Av 2 § framgår när ett samboförhållande 
upphör. Ifall ett samboförhållande upphör därför att samborna flyttar isär kan det 
uppkomma situationer där det är svårt att mera exakt avgöra när förhållandet upp-
hörde. Det torde dock vara ganska sällan det nödvändigt att förhållandets upphö-
rande anges till en viss bestämd dag. Ett sådant fall kan vara om en sambo skuldsatt 
sig i samband med att samboförhållandet upphörde och skulden kan komma att av-
räknas på samboegendom.” 

Vad avser tillgångarna får detta inte någon avgörande betydelse eftersom endast gemensam 

bostad och gemensamt bohag kan omfattas av bodelningen. Parterna kan således inte välja 

att ta in annan egendom än samboegendom i bodelningen.103 Vid beaktande av begreppet 

gemensam bostad och gemensamt bohag ska förstås att sådan egendom inte kan ha införskaffats 

efter att samboförhållandet har upphört.104 Bodelning innebär att samborna ska dela lika på 

gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 14 § SamboL. 

Liksom för gifta måste emellertid en sambo, innan bodelning kan ske, först få täckning ur 

sin egen egendom för de skulder som sambon har, 13 § SamboL.  

Enligt 15 § SamboL finns även en möjlighet till jämkning vid bodelning. Om likadelning av 

egendomen framstår som oskälig med hänsyn till förhållandets längd, sambornas ekono-

                                                
101 Prop. 1986/87:1, s. 108 samt prop. 2002/03:80, s. 34. Angående tidpunkt för bodelning, se även avsnitt 

4.2. 

102 Håkansson, s. 43. 

103 Håkansson, s. 45. 

104 Eriksson, s. 58.  
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miska situation samt omständigheterna i övrigt, ska fördelningen av egendomen anpassas 

därefter. Detta gäller oavsett av vilken anledning samboförhållandet upplöses.105 Till skydd 

för sambornas borgenärer finns i 21 § SamboL regeln om eftergift, som aktualiseras i det 

fall att en sambo skulle avstå egendom till nackdel för sina borgenärer.106 Sker bodelning 

och samborna sedan bestämmer sig för att återuppta samboförhållandet, kan inte den 

egendom som en gång redan har ingått i bodelning vara föremål för bodelning igen, detta 

för att förhindra eventuella skentransaktioner.107 

 

 

 

 

  

 

 

                                                
105 Eriksson, s. 61.  

106 Håkansson, s. 46. 

107 SOU 1999:104 s. 215.  
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4 Avtal mellan sambor 

4.1 Allmänt 

Sambolagen är av lagstiftaren medvetet utformad på så sätt att den behandlar de mest akuta 

problem som kan uppstå i ett samboförhållande, och då främst vad gäller upplösning av 

samboförhållandet. I övriga frågor är samborna, precis som när tidigare sambolag gällde, 

hänvisade till att komma överens genom avtal.108 Samborna kan emellertid inte reglera vid 

enderas eller bådas död genom ett kontrakt, utan detta ska i sådana fall ske genom testa-

mente. Det finns fem typer av familjerättsliga avtal mellan sambor, nämligen: 

- bodelningsavtal 

- föravtal om bodelning 

- avtal avseede övertaganderätt  

- avtal om att sambolagens delningsregler inte ska vara gällande och 

- avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelning  

För ett bodelningsavtal mellan sambor gäller motsvarande regler som för bodelningsavtal 

mellan makar. Enligt 10 § SamboL har, liksom beträffande makar, sambor möjlighet att in-

för det att de flyttar samman eller under samboendet ingå föravtal om bodelning. För såd-

ana gäller i princip detsamma som beträffande föravtal om bodelning mellan makar.109 Där-

emot kan samborna inte förrätta bodelning under ett bestående samboförhållande, utan 

endast då förhållandet har upphört.110 Även om det inte ska ske bodelning kan sambor 

komma överens om att den ena sambon ska överta den andra sambons bostadsrätt eller hy-

resrätt med stöd av sambolagens regler om övertagande av sådan egendom. Ett sådant 

övertagande ska anses utgöra en familjerättslig överföring.111  

Sambolagen ger, som ovan nämnts, sambor möjlighet att ingå ett avtal om att sambolagens 

bodelningsregler inte ska gälla i deras samboförhållande, detta i enlighet med 9 § 1 st Sam-

boL. Således kan sambor som har till syfte att hålla sina egendomsförhållanden helt åtskilda 

                                                
108 Grauers, s. 78 f. Sambor kan dock inte genom avtal åstadkomma att ett helt regelverk, så som exempelvis 

äktenskapsbalken, blir tillämpligt i förhållande till deras relation. Parterna hänvisas till att gifta sig eller regi-
strera sitt partnerskap om så önskas. Se även NJA 1985 s. 172. 

109 Eriksson, s. 92. 

110 Håkansson, s. 47. Se också avsnitt 3.2 ovan. 

111 Vidare angående sambobodelningsavtal, se avsnitt 4.2 nedan.  
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från varandra, avtala om att samtliga bestämmelser i sambolagen, utom de som rör överta-

ganderätt till bostadsrätt och hyresrätt, inte ska gälla i deras samboförhållande. Ett sådant 

avtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, men behöver inte vara bevitt-

nat eller registrerat.112  

I enlighet med den nuvarande sambolagen finns det också möjlighet för samborna att av-

tala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § 1 st SamboL. Exempelvis kan par-

terna avtala om att bostaden inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ingår parterna ett sådant 

avtal får det till följd att endast gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam an-

vändning kommer att omfattas av bodelningen. Om samborna skulle ångra sig och vilja 

ändra sitt beslut kan de genom ett nytt avtal ändra vad de tidigare kommit överens om. Så-

dana avtal behöver inte registreras hos någon myndighet, varför det av bevisskäl kan vara 

lämpligt att de upprättas i två likalydande exemplar och vardera parten bör få sitt exemplar.  

Om avtalet anses ge oskäliga effekter finns det möjlighet att jämka avtalet helt eller delvis, i 

enlighet med 9 § 3 st SamboL. Det krävs dock att villkoret i avtalet är oskäligt med hänsyn 

till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden 

och omständigheterna i övrigt. Oskälighetsbestämmelsen är baserad på bestämmelsen i 36 

§ avtalslagen.113 I enlighet med Lagrådets förslag anges uttryckligen, och följer således inte 

endast av en analog tillämpning av 36 § avtalslagen, att avtalet kan jämkas om det någon 

gång skulle vara oskäligt mot den ena sambon.114 Enligt förarbetena kan oskäligheten i avta-

let ha funnits från början eller uppkommit till följd av förändrade omständigheter. Syftet 

med bestämmelsen är, som även gäller sambolagstiftningen generellt, att skydda den sva-

gare parten. Därför ska i förhållande till föravtal mellan sambor särskilt beaktas att det är en 

känslig situation och att det därför finns risk att någon part kan ha varit utsatt för obehörig 

påverkan av den andra sambon.115 

Om sambor ingår andra typer av avtal med varandra är de att anse som förmögenhetsrätts-

liga avtal. Med förmögenhetsrättsliga avtal avses exempelvis vanligt förekommande avtal 

om överlåtelse av olika slag, lån och avtal om fördelning av samboegendom vid en eventu-

ell upplösning av samboförhållandet. De förvärv som sker mellan sambor med anledning 
                                                
112 Eriksson, s. 92. 

113 Håkansson, s. 48. Se även Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 232. 

114 Prop. 2002/03:80 s. 33 f. 

115 Prop. 2002/03:80 s. 50. 
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av liknande avtal blir alltså förmögenhetsrättsliga förvärv och innebär att de regler som är 

tillämpliga i förhållande till sådana förvärv aktualiseras även för sambor.116 Exempelvis ut-

går stämpelskatt vid ett fastighetsförvärv då fånget är köp.117 Sambolagens regler om för-

delning, av gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam an-

vändning, genom förrättande av bodelning, får bland annat till följd att de förvärv som görs 

av en sambo med stöd av dessa bestämmelser blir av familjerättsligt slag. Detsamma gäller, 

som ovan har nämnts, avtal om att den ena sambon ska överta den andra sambons bo-

stadsrätt eller hyresrätt med stöd av övertagandereglerna i sambolagen. Däremot gäller att 

om en sambo gör andra förvärv i anslutning till samboförhållandets upphörande, grundade 

på avtal mellan samborna, anses de utgöra förmögenhetsrättsliga förvärv.118  

4.2 Sambobodelningsavtal och föravtal 

Det finns som konstaterats ovan inte någon möjlighet för samborna att förrätta bodelning 

under ett bestående samboförhållande, vilket innebär att sambolagen här skiljer säger från 

äktenskapsbalken där möjligheten att förrätta bodelning under bestående äktenskap finns, 9 

kap 1 § 2 st ÄktB.119 En anledning till varför ett införande av en sådan möjlighet skulle 

kunna behövas är att det för sambor kan vara av väsentlighet att kunna klarlägga ägarför-

hållanden beträffande bodelningsbar egendom mellan sig. Exempelvis kan nämnas det fall 

att den ena sambon är lagfaren ägare120 till en fastighet medan den andra sambon har dold 

äganderätt till en viss del av fastigheten. Om en bodelning förrättades skulle parterna kunna 

åstadkomma en bättre överensstämmelse med verkliga förhållanden.  

I sammanhanget är det dock ytterst väsentligt att ta hänsyn till syftet med sambolagstift-

ningen. Lagstiftarens avsikt är, som tidigare diskuterats, att genom en begränsad reglering 

trygga situationen för en ekonomiskt svagare part när samboförhållandet upplöses. Det är 

endast om starka skäl talar för det som det anses motiverat att familjerättsligt grundade för-

värv mellan samborna accepteras så länge samboförhållandet inte har upphört. Möjligheten 

föreligger emellertid för sambor att göra överföringar mellan sig i enlighet med förmögen-

                                                
116 Eriksson, s. 93. 

117 1 och 4 §§ Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

118 Eriksson, s. 93.  

119 Grauers, s. 87. 

120 Se kapitel 5.  



 

 
30 

hetsrättsliga regler; exempelvis kan en överlåtelse ske från den ena sambon till den andra 

genom gåva. En dold äganderätt121 kan göras synlig genom en överlåtelse från den öppne 

ägaren till den dolde122 eller genom talan i domstol.123  

Lagstiftaren ansåg således, med hänvisning till vad som nu har presenterats avseende sam-

bors möjligheter till överföring av egendom, att det saknas särskilda skäl att införa bestäm-

melser som möjliggör för sambor att genomföra bodelning redan under det bestående 

samboförhållandet.124  Det ansågs inte finnas ett behov av att införa möjligheten till ett så 

kallat föravtal, det vill säga att det inte fanns något praktiskt behov av att möjliggöra för 

sambor att inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet avtala om 

den kommande bodelningen och eventuella andra omständigheter som har samband med 

den.125 

I den nuvarande sambolagen har emellertid införts tydliga stadganden som reglerar frågan 

när ett samboförhållande ska anses ha upphört, vilket följaktligen också styr när samborna 

kan förrätta bodelning. Det innebär att för att bodelning ska få ske måste först omständig-

heterna som krävs enligt 2 § SamboL föreligga; således ska upphörandet i princip manifest-

eras på ett för utomstående synbart sätt. Till följd av denna bestämmelse finns därmed ett 

framträdande praktiskt behov för sambor att kunna träffa föravtal, detta eftersom de sam-

bor som är överens om att deras samboförhållande har avslutats utan att de omedelbart 

                                                
121 Dold samäganderätt finns inte lagstadgat utan är ett rättsinstitut som har växt fram i praxis, se NJA 2002 s. 

142 jfr 1 § SamägL. 

122 Den dolde ägaren kan uppnå formell ställning som ägare genom att göra samägandet öppet, vilket kallas 
för insättningsförklaring. Det kan ske genom dom i tingsrätten eller genom ett avtal mellan parterna. Ett så-
dant avtal ska utformas i enlighet med formkraven för överlåtelse av fastighet i 4 kap. 1 § JB. Se Skattever-
kets ställningstagande från den 15 november 2005, dnr. 131 608749-05/111. 

123 Det kan noteras att samäganderätt till sådan egendom som inte ingår i bodelningen inte kan lösas upp vid 
bodelningen. I förarbetena till 1987 års lag föreslog Familjelagssakkunniga att en sådan möjlighet skulle infö-
ras. Sedan Lagrådet avstyrkt regleringen genomfördes dock inte förslaget, se prop. 1986/87:1 s. 395. Rege-
ringen konstaterade i förarbetena till den nuvarande sambolagen att praktiska skäl i och för sig kan tala för att 
samäganderätt borde kunna upplösas i en bodelning. En sådan ordning kräver dock ganska ingripande för-
ändringar av bodelningsreglerna och måste analyseras noggrant, men det kan finnas anledning att överväga 
frågan vid en eventuell framtida översyn av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken, se prop. 2002/03:80 s. 34. 

124 Prop. 2002/03:80 s 34. 

125 Prop. 1986/87:1 s. 374 och 394.  
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flyttar isär eller på annat sätt avslutar samboförhållandet kan behöva avtala om den fram-

tida bodelningen.126  

Med anledning av detta resonemang har i 10 § SamboL införts bestämmelser avseende för-

avtal mellan sambor. Lagstiftningen har utformats med bakgrund av de regler som finns 

avseende föravtal mellan makar i 9 kap. 13 § ÄktB.127 I överensstämmelse med vad som gäl-

ler för makar torde sambor i föravtalet även kunna sluta avtal om annat som har samband 

med bodelningen.128 Det kan exempelvis avse värderingen av egendom eller vilka andelar 

av egendomen som vardera sambon ska tilldelas vid bodelningen.129  

Då ett föravtal mellan sambor uteslutande kan ingås inför ett omedelbart förestående upphö-

rande av samboförhållandet gäller att ett föravtal som har ingåtts lång tid i förväg blir ogil-

tigt. Upphörandet av det aktuella samboförhållandet ska vara aktuellt vid den tidpunkt då 

avtalet ingås. Skulle en sambo avlida efter tidpunkten för avtalet mister föravtalet sin ver-

kan. Föravtal ska vara skriftliga samt undertecknade av båda parter, men behöver inte vara 

bevittnade. Avtalet gäller endast mellan samborna och har ingen rättsverkan i förhållande till 

tredje man. Detta innebär exempelvis att ett föravtal inte kan utgöra en fångeshandling som 

ligger till grund för beviljande av lagfart.130 Den part som inte handlar i enlighet med vad 

som har avtalats torde kunna bli skadeståndsskyldig gentemot medkontrahenten.131  

Skulle samborna trots föravtalet välja att fortsätta samboförhållandet får ett sådant hand-

lande till följd att avtalet förlorar sin verkan. Om upphörandet sedan ändå blir aktuellt när 

en längre tid har passerat gäller inte föravtalet.132 Om ett föravtal omfattar all den egendom 

som ska ingå i bodelning samt behandlar andra relaterade frågor, torde det endast krävas att 

                                                
126 Prop. 2002/03:80 s 34. 

127 Håkansson, s. 47. 

128 Prop. 2002/03:80 s 34. 

129 Håkansson, s. 47. 

130 Se kapitel 5. 

131 Håkansson, s. 47.  

132 SOU 1999:104 s. 216. 
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parterna skriftligen bekräftar föravtalet som ett bodelningsavtal när hinder för bodelning 

inte längre föreligger, vilket alltså innebär när samboförhållandet är att anse som upphört.133 

För bodelningsavtalet gäller också att det ska vara skriftligt och undertecknat av parterna, 

men till skillnad från vid förvärv genom överlåtelse behöver handlingen inte vara bevittnad, 

9 kap 5 § ÄktB jfr 20 § SamboL. För att inskrivningsmyndigheten ska kunna fastställa att 

bodelning skett efter det att samboförhållandet har upphört krävs att handlingen är date-

rad.134 

 

 

                                                
133 Håkansson, s. 47 f. Se även SOU 1999:104 s. 216. 

134 Handbok IM, s. 50. 
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5 Fastighetsrätt 

5.1 Lagfart 

Den kanske viktigaste funktionen som fastighetsrätten har är att klargöra ägandeförhållan-

dena, vilket innebär att definiera vad rätten till fast egendom omfattar och vem som är äga-

ren.135 Enligt 1 kap 1 § JB är fast egendom jord som är indelad i fastigheter. Behandlingen 

av fastighetsrätten är således betingad av dess objekt, oavsett om reglerna är civilrättsliga el-

ler fastighetsrättsliga.136 

Bestämmelser avseende lagfart återfinns i 20 kapitlet JB. Enligt 20 kap 1 § 1 st JB ska den 

som med äganderätt förvärvat fast egendom söka inskrivning137 av förvärvet, så kallad lag-

fart. Make eller sambo som tillskiftats egendom vid bodelning är dock inte skyldig att söka 

lagfart på förvärvet om egendomen innan bodelningen tillhörde hen, utan endast när den 

förut tillhört den andra maken eller sambon, 20 kap 1 § 2 st JB. Men även i det fall att 

egendomen redan innan bodelningen tillhörde en sambo föreligger en rätt att söka lag-

fart.138  

Enligt 20 kap 2 § JB ska lagfart sökas inom tre månader efter det att den handling på vilken 

förvärvet grundas upprättades och om lagfart inte söks inom föreskriven tid får inskriv-

ningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande, 20 kap 3 § JB. Den 

som söker lagfart ska ge in fångeshandlingen och övriga handlingar som är nödvändiga för 

att styrka förvärvet, 20 kap 5 § 1 st JB. Lagfart kan endast beviljas för fysiska eller juridiska 

personer.  

Då en ansökan om lagfart inkommer till fastighetsinskrivningen kan myndigheten fatta en 

rad olika beslut. Om allt är i sin ordning kan ärendet beviljas. Är ansökan på något vis 

ofullständig fattar myndigheten ett motbeslut i ärendet, vilket beror på vad det är som sak-

nas. I 20 kap. 6 § JB stadgas de fall då en ansökan om lagfart ska avslås och i 20 kap 7 § JB 

räknas de fall då ansökan ska förklaras vilande upp. En ansökan kan också avvisas enligt 19 

                                                
135 Victorin, Allmän fastighetsrätt, s. 15. 

136 Hager, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, s. 13. 

137 Angående inskrivning, se Hager, s. 118 f.  

138 Göta hovrätt, 1975, SÖ 57. 



 

 
34 

kap 12 § JB eller kan myndigheten meddela uppskov för utredning enligt 19 kap 14 § JB.139 

Om ansökan om inteckning görs av den som har sökt lagfart, men ansökan om lagfart inte 

kan beviljas, utgör det även hinder för beviljande av inteckning, se exempelvis 22 kap. 4 § 1 

p. JB jämfört med 22 kap. 3 § 2 st JB.  

5.2 Lagfart vid sambobodelning 

Som ovan har nämnts ska när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna 

ingår äktenskap med varandra, på begäran av någon av samborna samboegendomen förde-

las mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendoms-

förhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, enligt 3 och 8 §§ SamboL. En för-

utsättning för bodelning är således att samboförhållandet har upphört. Endast gemensam 

bostad som i enlighet med 5 § SamboL har förvärvats för gemensam användning kan bli 

föremål för bodelning.140 I praktiken innebär detta att endast en fastighet huvudsakligen 

kan ingå i bodelning mellan sambor, nämligen permanentbostaden. I dessa sammanhang 

görs en bedömning från fall till fall.141 

I lagfartsärenden ska bodelningshandlingen ges in. Om det inte av bodelningsavtalet fram-

går att fastigheten har varit parternas gemensamma bostad, godtas avtalet ändå av inskriv-

ningsmyndigheten om bodelningen avser en fastighet eller tomträtt som båda samborna är 

lagfarna ägare eller tomträttsinnehavare till och de är eller har varit folkbokförda på fastig-

heten. I annat fall godtas ett intyg av samborna genom vilket de försäkrar att egendomen är 

gemensam och införskaffad som sådan huvudsakligen i syfte att utgöra sambornas gemen-

samma bostad.142 För att undvika framtida tvist kan samborna anmäla till inskrivningsmyn-

digheten att en fastighet utgör deras gemensamma bostad, 5 § 2 st SamboL.143 Vid en sådan 

anmälan görs dock inte en materiell prövning av anmälans riktighet, utan prövningen görs 

först när en sambo söker lagfart med stöd av en bodelningshandling. Därför ska sökanden 

                                                
139 Se även Handbok IM s. 18-22.  

140 Således kan en fastighet som någon av sambornas fått som gåva eller genom arv inte anses vara förvärvad 
för gemensamt bruk, se avsnitt 2.2.2.1.  

141 Handbok IM, s. 53.  

142 Handbok IM, s. 52. 

143 Se avsnitt 2.2.2.1. 
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förete utredning utvisande att egendomen är förvärvad för gemensam användning även då 

lagfartsansökan ges in.144  

Den anmälan som görs läggs till grund för en anteckning i fastighetsregistrets inskrivnings-

del. Om en sådan anteckning finns och det inkommer en ansökan om lagfart beträffande 

fastighet eller tomträtt till myndigheten, avseende ett förvärv där en av samborna överlåter 

den egendom som anteckningen avser till tredje man, utgör en sådan anteckning hinder för 

beviljande av lagfart. Saknas medgivande från den andra sambon ska ansökan vilandeför-

klaras i enlighet med 20 kap. 7 § 8 p och 20 kap 4 § 4 p JB. Anteckningen utgör alltså hin-

der för parterna att ensamma överlåta och inteckna fastigheten utan den andra sambons 

samtycke.145  

Genom bodelning kan parterna antingen skifta hela fastigheten eller halva fastigheten. In-

skrivningsmyndigheten beviljar lagfart i enlighet med ansökan, om denna stämmer överens 

med fångeshandlingen. Bodelningsavtalet kan också innehålla villkor som ska uppfyllas för 

att förvärvet ska fullbordas. Innan lagfart kan beviljas för den sökande måste utredning ges 

in som visar att eventuella villkor är uppfyllda. Det kan exempelvis avse villkor om överta-

gande av betalningsansvar.146 Om sökanden inte har visat att villkoret är uppfyllt kan myn-

digheten meddela beslut om vilande lagfart med stöd av 20 kap 7 § 14 p JB i väntan på att 

ärendet ska kompletteras.147  

5.3 Särskilt om avvisningsbeslut 

Enligt 19 kap 12 § JB ska en ansökan omedelbart avvisas, om 

- den inte har gjorts på det sätt som anges i 10 § första stycket, eller 

- det förvärv som sökanden åberopar uppenbarligen är sådant att det inte kan skrivas 

in i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

Om en ansökan om lagfart på grund av sambobodelning görs krävs att det har skett ett 

förvärv som kan skrivas in. Förvärvet grundar sig på en fångeshandling, 20 kap 2 § JB. En 

                                                
144 Handbok IM, s. 73. 

145 Håkansson, s. 25. 

146 Handbok IM, s. 49 jfr s. 53.  

147 Angående villkor i bodelningshandling, se Hovrätten över Skåne och Blekinge, Ö 3011-01 samt Göta hov-
rätt, Ö 1489-00.  
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giltig bodelning mellan sambor utgör en fångeshandling som kan göras gällande i förhål-

lande till tredje man. Har ett samboförhållande inte upphört innan avtal om hur gemensam 

bostad och bohag ska fördelas ingås, är avtalet att anse som ett föravtal.148 Sådana avtal kan 

inte göras gällande gentemot tredje man och utgör därför inte fångeshandlingar. Då det inte 

finns en fångeshandling finns det inte heller något förvärv som kan skrivas in. Således avvi-

sas en ansökan om lagfart av inskrivningsmyndigheten om ett föravtal skickas in som bevis 

på att ett förvärv har skett.149  

 

 

 

 

 

  

                                                
148 Se avsnitt 4.2. 

149 Jfr Handbok IM, s. 18.  



 

 
37 

6 Analys 

6.1 Inledning 

Ovan utreds vad som är gällande rätt beträffande när ett samboförhållande ska anses vara 

upplöst enligt 2 § Sambolagen, och detta särskilt vid bedömningen av ett bodelningsavtals 

giltighet. Utredningen är avgörande för den del av ändamålet med denna framställning som 

syftar till att analyseras huruvida det föreligger anledning att modifiera ordalydelsen flyttat 

isär på så sätt att en mindre strikt tolkning tillämpas, detta särskilt i fall då parterna av någon 

anledning bor ihop trots att förhållandet dem emellan har upphört.   

Enligt 2 § SamboL anses ett samboförhållande upplöst då parterna har flyttat isär. Om ett 

samboförhållande inte anses upplöst kan parterna inte heller upprätta ett giltigt bodelnings-

avtal. Det ligger till grund för beviljandet av lagfart för den part som genom bodelning ska 

erhålla fast egendom. Många samboförhållanden upphör i dagens samhälle, men parterna 

har inte möjlighet att i praktiken flytta isär då det kan vara svårt att skaffa bostad, vilket gör 

att bestämmelsen kan bli svårhanterlig och orimlig i praktiken. Då rättsläget är oklart be-

döms dessa situationer ofta från fall till fall, vilket torde innebära en ökad rättsosäkerhet. 

Med hänvisning till ovanstående förefaller det finnas ett behov av förtydligande och analys 

av det nuvarande rättsläget samt en enhetlig lösning på problemet, inte minst med hänsyn 

till rättssäkerheten.     

6.2 Syftet med sambolagen 

Genom denna framställning behandlas syftet med den samborättsliga lagstiftningen, och 

detta särskilt med sikte på de bestämmelser som är avgörande för syftet med uppsatsen, 

nämligen 2 § SamboL samt till viss del 8 § SamboL. Förarbetena ger i de flesta fall en tydli-

gare bild av vad som avses med bestämmelsen, men i slutändan lämnas ändå ett relativt 

stort utrymme för tolkning, vilket är minst sagt problematiskt. Huvudsyftet med sambolag-

stiftningen är att bereda en svagare part ett minimiskydd vid samboförhållandets upplös-

ning. Ett sätt att stärka skyddet för sambor och förenkla bedömningen skulle kunna vara 

genom registrering. Den möjligheten har diskuterats i förarbetena, men avfärdats då det har 

ansetts risken med en sådan ordning är att den skyddslagstiftning som sambolagen utgör 

skulle gå förlorad, då det kan antas att de som är i bäst behov av det skydd lagen ger inte 

skulle vara de som registrerade samboförhållandet. Det skulle också ge intryck av att ett 
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samboförhållande är att likställa med ett äktenskap fast av lägre dignitet.150 Dessa övervä-

ganden är i och för sig rimliga, men däremot presenteras ingen lösning på problemet som 

således kvarstår. Vid en bedömning om ett samboförhållande föreligger, måste således de 

faktiska omständigheterna kring förhållandet tas i beaktande. Någon tidpunkt för när ett 

samboförhållande kan ha anses uppkommit anges inte i lagen, utan ett sådant förhållande 

anses kunna uppstå gradvis och se olika ut i olika fall. Således kan noteras att rättsläget inte 

endast är oklart vad gäller samboförhållandets upphörande, utan det finns också utrymme 

för tolkning vad gäller frågan om när ett samboförhållande föreligger. Vissa riktlinjer finns 

för vad som ska ingå i bedömningen, men dessa är i sig möjliga att tolka; exempelvis ska re-

lationen utgöra ett äktenskapsliknande förhållande.  

Regeringen konstaterade vid införandet av den nuvarande sambolagen att flera rättsverk-

ningar är knutna till tidpunkten för samboförhållandets upphörande och ansåg att det där-

för tydligt bör framgå av lagen när ett samboförhållande ska anses ha upphört.151 Då det ti-

digare inte fanns någon bestämmelse avseende samboförhållandets upphörande kan det an-

ses att syftet i allra högsta grad var legitimt, särskilt med tanke på det generella syftet med 

sambolagen. Emellertid kan det konstateras att lagstiftaren inte nådde ända fram. Det an-

förs i förarbetena att syftet med bestämmelsen i 2 § SamboL, som är avsedd att reglera frå-

gan om samboförhållandets upphörande, utformades i syfte att vara uttömmande, men det 

kan inte uteslutas att det kan finnas andra fall då ett samboförhållande har upphört som 

inte täcks av lagen.  

Enligt förarbetena ska inte sambornas egen uppfattning om sitt förhållande ha en avgö-

rande betydelse då det skulle innebära risker för missbruk, varför endast de objektiva rekvi-

siten i 2 § är relevanta för bedömningen. Att någon av samborna bosätter sig på annat håll 

anses vara det normala uttrycket för att parterna har flyttat isär. Folkbokföringen är dock 

inte avgörande, då det kan räcka att någon part har flyttat utan att det har skett till en per-

manentbostad. Det är därför egentligen inte ens tillräckligt att hänvisa till folkbokföringen 

för att fastställa huruvida samboförhållandet har upphört. Det kan också vara så att parter-

na flyttar isär tillfälligt, exempelvis till följd av en konflikt. Då 1987 års sambolag infördes 

konstaterade Lagrådet av det under sådana omständigheter är tämligen svårt att bedöma 

                                                
150 Prop. 2002/03:80, s. 27 f. 

151 Prop. 2002/03:80 s. 28. 
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huruvida ett samboförhållande har upphört, men inga lösningar på problemet presentera-

des.152 Det kan tyckas ytterst problematiskt att i förarbetena tydligt tillkännage att det finns 

ett problem, men att sedan lämnade det till synes helt utan avseende.  

Så länge ett samboförhållande består kan en giltig bodelning inte komma till stånd. Ett in-

förande av en möjlighet till bodelning under bestående samboförhållande har diskuterats i 

förarbetena, men avfärdats med hänvisning till skyddsbehovet för sambornas borgenärer 

samt lagstiftningens begränsade syfte.153 Det föreligger emellertid inga hinder för sambor 

att i enlighet med förmögenhetsrättsliga regler överföra egendom mellan sig under ett be-

stående samboförhållande. I det här avseendet väger skyddsbehovet för sambornas borge-

närer tungt som argument till att inte införa denna möjlighet för sambor. Som lagen är ut-

formad i dagsläget har samborna dessutom möjlighet att upprätta ett föravtal som är giltigt 

mellan parterna och som kan bekräftas så som giltig bodelningshandling efter det att för-

hållandet har upphört. Då det också finns möjlighet för sambor att på annat sätt överföra 

egendom mellan sig, föreligger inga tillräckligt starka skäl som motiverar att skyddet för 

borgenärerna sätts på spel. 

6.3 Överväganden enligt doktrin 

De överväganden som har funnits i doktrin bidrar till att ge en bredare bild av lagstiftning-

en och de motiveringar som presenteras i förarbetena. Genom dessa överväganden bekräf-

tas också att rättsläget är oklart och de olika resonemangen i doktrin utmynnar till stor del i 

konstateranden om den otillräckliga bild av när ett samboförhållande ska anses ha upphört 

som följer av ordalydelsen i lagstiftningen samt de uttalanden som står att finna i förarbe-

tena.  

Lind anser att en avsiktsförklaring har en viktig funktion att fylla i sammanhanget. Han 

menar att det faktum att någon säger upp förhållandet eller ”gör slut” bör i fall där det är 

allvarligt menat innebära att samboförhållandet upphör, såvida det inte klart strider mot de 

faktiska förhållandena. Mycket riktigt framhåller Lind att den koppling som regeringen gör 

mellan risken för missbruk och att vikt läggs vid parternas åsikter inte framstår som moti-

verad, detta med hänvisning till att regeringen själv konstaterar att sambolagen inte ska vara 

                                                
152 Prop. 1986/97:1, s 372. Se också Lind, s. 75.  

153 Prop. 1986/87:1, s. 108 samt prop. 2002/03:80, s. 34.  
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direkt tillämplig i förhållande till andra författningar. Vidare anför Lind att problematiken 

avseende eventuellt missbruk främst torde aktualiseras vad gäller vissa delar av offentligrät-

ten, och att riskerna är betydligt mindre vad gäller civilrätten och rättsförhållandet parterna 

emellan. Han menar också att möjligheten finns att tolka den offentligrättsliga lagstiftning-

en med hänsyn till syftet med denna. Då möjligheten tydligt öppnas upp för i förarbetena 

torde det anförda inte vara särskilt kontroversiellt, och troligtvis är det också en del av syf-

tet med stadgandet i förarbetena. Det förefaller till och med högst lämpligt att lagen främst 

tolkas utifrån dess eget syfte, och att ledning tas av annan lag i andra hand. Den viktiga 

funktion som en avsiktsförklaring har att fylla om den tillmäts betydelse i bedömningen av 

huruvida ett samboförhållande har upphört kan få ytterst positiv effekt, och genom att 

sambolagen inte är direkt tillämplig i förhållande till annan lag kan sambolagen med fördel 

tolkas på detta sätt.  

Enligt Håkansson torde ett samboförhållande relativt snart kunna anses som upphört då 

parterna har flyttat isär, detta med hänvisning till syftet med bestämmelsen om samboför-

hållandets upphörande.154 Enligt Lind ska dock inte förglömmas att parterna inte har avslu-

tat förhållandet och avsikten är att de ska bo isär temporärt, inte att förhållandet ska upp-

höra. Lind fäster stor vikt vid parternas avsikt, vilket kan anses motiverat, särskilt då sam-

bolagen enligt förarbetena är avsedd att utgöra skydd för samborna. Så länge båda parters 

avsikt beaktas och parterna är eniga, torde en sådan tolkning inte medföra negativa konse-

kvenser för någon av parterna.  

Det är således enligt förarbetena inte helt uteslutet att ett samboförhållande kan anses ha 

upphört även om omständigheterna inte är hänförliga till de alternativ som räknas upp i 2 § 

SamboL. I doktrin poängteras emellertid att så må vara fallet någon gång, men det torde avse 

synnerligen speciella fall. Det konstateras därför att stor restriktivitet bör iakttas vad gäller en 

utvidgad tolkning av bestämmelsen, detta med hänvisning till syftet med lagstiftningen.155 

Detta bör därför tas i beaktande även i det fall att parternas avsikter påverkar bedömningen 

om huruvida ett samboförhållande är att anse som upphört. 

Lind konstaterar att det kan uppstå svårigheter för den sambo som ska lämna det gemen-

samma hemmet att hitta en ny bostad. Han anför att i samband med tillämpningen av 1987 

                                                
154 Prop. 2002/03:80 s. 28. 

155 Håkansson, 41 f.  
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års sambolag har anförts att den faktiska omständigheten att parterna fortfarande bor till-

sammans, under förutsättning att den gemenskap som vanligtvis förknippas med äkten-

skapsliknande förhållanden saknas, inte hindrar att ett samboförhållande kan anses vara 

upphört. Vidare menar han även i det här sammanhanget att vad som anförts står i strid 

med de tydliga krav på rättshandlande som kommit till uttryck i gällande sambolag.  

Lind diskuterar också det fall att en utgångspunkt i bedömningen skulle vara 1 § 1 st Sam-

boL. Ett samboförhållande skulle kunna anses upphöra om de omständigheter som krävs 

enligt 1 § 1 st SamboL inte längre är för handen. Det som hindrar att en sådan tillämpning 

av 1 § 1 st SamboL möjliggörs är att dessa omständigheter i praktiken kan ha upphört av 

olika skäl och oftast inte samtidigt. De faktiska omständigheterna har således betydelse vid 

rättstillämpningen, men de är inte avgörande för huruvida ett samboförhållande ska anses 

ha upphört. Vad som har anförts är rimligt då en utvidgad bedömning av 1 § 1 st SamboL 

med största sannolikhet endast skulle innebära en ännu större risk för tolkningar från fall 

till fall med rättsosäkerhet som följd. Exempelvis skulle en bedömning med utgångspunkt i 

1 § 1 st SamboL, då lagfartsärenden avseende sambobodelning inkommer till myndigheten, 

i praktiken med största sannolikhet bli svårhanterlig och orimlig.  

Lind menar också att avsaknaden på det subjektiva rekvisitet i 2 § SamboL förefaller bero 

på att lagstiftaren inte har betraktat samboförhållandet som ett avtal, vilket innebär att det 

inte har ansetts att parterna ingår ett avtal med varandra och således inte heller att parterna 

kan säga upp samboförhållandet. Lind anser att en lagstiftning där beaktandet av parternas 

egna avsikter tydligt tillmäts betydelse, och där avsikterna kan anses framgå av parternas 

konkludenta handlande, i kombination med användningen av objektiva rekvisit hade kun-

nat skapa ett tydligare rättsläge, skapa en struktur och reducera svårigheterna som är för-

knippade med tillämpningen av 2 § SamboL. För övrigt tillmäts redan, i enlighet med vad 

som ovan har konstaterats,156 parternas åsikter betydelse då frågan gäller huruvida ett sam-

boförhållande ska ha anses upphört när parterna tillfälligt bor isär, men denna tolkning får 

främst betydelse då ett samboförhållande enligt parterna inte ska anses ha upphört. Det sub-

jektiva rekvisitet skulle rimligen också underlätta inskrivningsmyndighetens arbete, då det i 

praktiken inte skulle krävas mycket för parterna för att visa att det är uppfyllt om så är fal-

let. Att införa det subjektiva rekvisitet är att rejält utvidga vad som har konstaterats i förar-

betena, då det subjektiva rekvisitet enligt dessa är i princip obefintligt, men det är också vad 
                                                
156 Se avsnitt 2.3.2. 
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som behövs. Lagen behandlar egentligen inte något annat än de objektiva rekvisiten och i 

förarbetena konstateras att de objektiva rekvisiten finns och ska gälla, men det är oklart 

vilka fall som i övrigt kan dyka upp och behöva tolkas utifrån den aktuella bestämmelsen.  
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7 Slutsats 

De överväganden som har gjorts i samband med införandet av sambolagen och efter det att 

den har införts ger således en bredare bild av hur lagen ska tillämpas och når i många fall 

goda och genomtänkta slutsatser. Problemet blir ändå att svårigheterna i de bedömnings-

frågor som måste tas ställning till de facto kvarstår. Att finna en lösning är dock inte en lätt 

uppgift. Det är avgörande för tillämpningen av sambolagen att tidpunkten för samboför-

hållandets upphörande är tydlig då de viktigaste bestämmelserna med sambolagen aktuali-

seras vid denna tidpunkt. Samtidigt är registrering av samboförhållandet mycket riktigt inte 

heller något alternativ då effekten torde bli att hela syftet med lagen går förlorat. Det måste 

emellertid anses att det viktigaste med regleringen ändå är skyddsaspekten för den svagare 

parten. 

Det närmsta en lösning som hittills har presenterats är Linds påpekande avseende subjek-

tiva rekvisit. Om parternas åsikter tillmäts större betydelse blir bedömningarna väsentligt 

mycket lättare att göra. Enligt vad Lind konstaterar är risken för negativa konsekvenser mi-

nimala. Dessutom kan en eventuell regel utformas så att båda parternas åsikter tas i beak-

tande. Det bör således inte räcka med att en av parterna anser att ett förhållande har upp-

hört vid en viss tidpunkt. Om det råder delade meningar om vid vilken tid ett samboförhål-

lande ska ha upphört bör rättsläget fastställas enbart med hjälp av de objektiva rekvisit som 

uppställs i 2 § SamboL. Uttömmande eller inte, är ändå de omständigheter som stadgas i 2 

§ SamboL, och som föranleder att ett samboförhållande ska anses ha upphört, tydliga och 

enkla att fastställa. Med hänvisning till vad som ovan presenterats är det den tolkningen av 

2 § SamboL som, åtminstone tills vidare, bör göras. I vart fall kan konstateras att ett förtyd-

ligande avseende vad som ska gälla i dessa fall behövs, särskilt då det inte finns något som 

tyder på att problematiken kommer att försvinna.   
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Bilaga 1 

RUTINGRUPPEN 2011-03-30 

Dnr  

 

 

 

Förtydligande av tidigare beslut ang. sambobodel-
ningar och kontroll av adress 
Detta är en fråga som dykt upp med anledning av ställningstagandet den 3 juni 2010. Där 
står att man inte behöver kontrollera folkbokföringsadress om parterna påstår att sambo-
förhållandet upphört. Fråga har nu uppkommit om hur man gör om de uppger att sambo-
förhållandet upphört men ändå har samma adress. Ska man utreda mera då? På flera kontor 
har man ändå godtagit påståendet eftersom det kan finnas rimliga förklaringar till att man 
inte ändrat adress trots att förhållandet upphört. Man får helt enkelt försöka göra en be-
dömning av situationen. Tycker man sig ha anledning att forska mera i saken gör man det 
annars godtar man påståendet och skippar kontrollen. 

Ställningstagande: Använd sunt förnuft och gör en bedömning av omständigheterna i det 
enskilda fallet. 


