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Sammanfattning  
Det saknas idag lagstiftning i Sverige rörande dold samäganderätt och principen är framar-

betad genom praxis från HD. Resultatet av dold samäganderätt är att rättsläget gällande 

äganderätt har ändrats. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att tre kumulativa 

kriterier är uppfyllda. Dessa är följande: en egendom är förvärvad i ena sambons eller ma-

kens namn för det gemensamma bruket, den andra sambon eller maken har bidragit eko-

nomiskt vid förvärvet samt att det ekonomiska bidraget har syftat till en önskan om att bli 

delägare och den förvärvande sambon eller maken har insett denna önskan. För borgenärer 

kan principen medföra konsekvenser och påverka dem på olika sätt. 

Uppsatsen utreder och analyserar gällande rätt och problematiken vad avser så kallad dold 

samäganderätt, särskilt genom att jämföra rättsläget mellan sambor och makar, hur borge-

närsskyddet påverkas samt om det finns ett behov att lagstifta om dold samäganderätt. 

Vår slutsats är att det föreligger mycket problematik och oklarheter kring principen om 

dold samäganderätt. Idag tillämpas dold samäganderätt på lika sätt gällande sambor och 

makar, vilket vi tycker är motiverat. För borgenärsskyddet kan dold samäganderätt innebära 

en osäkerhet eftersom att borgenärer kan förlora egendom som utgör säkerhet för en skuld. 

Vi tycker inte att en gäldenär ska kunna undanhålla egendom från en borgenär och senare 

åberopa äganderätt till egendomen när det är mer fördelaktigt. För att tydliggöra tillämp-

ningen av dold samäganderätt tycker vi att dold samäganderätt ska lagstiftas. Detta medför 

enligt vår bedömning ett starkare och säkrare rättssystem. 
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Abstract 
Today there is no legislation regarding hidden joint ownership in Sweden and the principle 

has developed through case law from the Swedish Supreme Court. The principle has 

changed the legal position regarding ownership. Three cumulative criteria have to be ful-

filled in order for hidden joint ownership to occur. These are the following; a property 

must be purchased in the name of one of the cohabitants or spouses for the couple’s 

common use, the other cohabitant or spouse has financially contributed to the purchase 

and the financial contribution was made with a desire to become an owner and the pur-

chasing cohabitant or spouse has realised the desire. For creditors the principle can result 

in consequences and affect them in different ways. 

This thesis investigates and analyses the current legal position of hidden joint ownership 

and the problems regarding the principle, particularly by comparing the legal position be-

tween cohabitants and spouses, how the protection of creditors is affected and whether 

there is a need to legislate hidden joint ownership. 

Our conclusion is that there are a lot of problems and uncertainties concerning the princi-

ple. Today hidden joint ownership applies in the same way regarding cohabitants and 

spouses, which we think is justified. For the protection of creditors the principle can in-

volve uncertainty since there is a risk they might lose property that is security for a debt. 

We do not think a debtor should be able to withhold property from a creditor and later, 

when it is more beneficial, invoke the ownership of the property. To clarify the application 

of hidden joint ownership we think that the principle should be legislated. In our opinion 

this results in a stronger and safer legal system.  



 

 
i 

Innehåll 
1! Inledning .................................................................................. 1!

1.1! Bakgrund .......................................................................................... 1!
1.2! Syfte och avgränsning ...................................................................... 3!
1.3! Metod och material ........................................................................... 3!
1.4! Disposition ........................................................................................ 4!

2! Samäganderätt ........................................................................ 6!
2.1! Samäganderättslagen ...................................................................... 6!
2.2! Samäganderätt för sambor och makar ............................................. 6!

3! Vem äger vad? ........................................................................ 8!
3.1! Äganderätt i samboförhållande ........................................................ 8!
3.2! Exempel gällande äganderätt i samboförhållande ........................... 9!
3.3! Äganderätt i äktenskap .................................................................. 10!
3.4! Exempel gällande äganderätt i äktenskap ..................................... 12!

4! Bodelning .............................................................................. 14!
4.1! Bodelning vid upplösning av samboförhållande ............................. 14!
4.2! Exempel gällande bodelning i samboförhållande ........................... 16!
4.3! Bodelning vid skilsmässa ............................................................... 18!
4.4! Exempel gällande bodelning vid skilsmässa .................................. 20!

5! Dold samäganderätt ............................................................. 22!
5.1! Bakgrund ........................................................................................ 22!
5.2! Innebörden och kriterierna för dold samäganderätt ....................... 24!

5.2.1! Innebörden av dold samäganderätt ................................... 24!
5.2.2! Första kriteriet .................................................................... 26!
5.2.3! Andra kriteriet .................................................................... 28!
5.2.4! Tredje kriteriet .................................................................... 29!

5.3! Dold samäganderätt i lös och fast egendom .................................. 30!
5.4! Varför hävda dold samäganderätt? ................................................ 31!
5.5! Exempel gällande dold samäganderätt i samboförhållande .......... 32!
5.6! Exempel gällande dold samäganderätt i äktenskap ....................... 35!

6! Borgenärsskydd .................................................................... 36!
6.1! Borgenärsskydd vid dold samäganderätt ....................................... 36!
6.2! Hur borgenärer påverkas av dold samäganderätt .......................... 36!
6.3! Kvarstad ......................................................................................... 39!
6.4! Bevissvårighet för borgenärer ........................................................ 39!
6.5! Exempel gällande borgenärer och dold samäganderätt ................ 41!

6.5.1! En öppen ägares borgenärer ............................................. 41!
6.5.2! En dold ägares borgenärer ................................................ 41!

7! Analys .................................................................................... 43!
7.1! Gällande rätt ................................................................................... 43!

7.1.1! Kraven för dold samäganderätt ......................................... 43!
7.1.2! Första kriteriet .................................................................... 43!
7.1.3! Andra kriteriet .................................................................... 44!
7.1.4! Tredje kriteriet .................................................................... 45!

7.2! Kan dold samäganderätt uppfattas som en falsk trygghet? ........... 46!



 

 
ii 

7.3! Jämförelse mellan sambor och makar gällande dold 
samäganderätt ........................................................................................ 47!
7.4! Borgenärsskyddet .......................................................................... 48!
7.5! Är principen om dold samäganderätt i behov av 
lagstiftning? ............................................................................................. 51!

8! Slutsats .................................................................................. 53!

Referenslista .............................................................................. 54!

 
  



 

 
iii 

Förkortningslista  

 
HD   Högsta Domstolen 

JB   Jordabalk (1970:994) 

KomL   Kommissionslag (2009:865) 

KöpL   Köplag (1990:931) 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.   Proposition 

SamboL  Sambolag (2003:376) 

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

SFS   Svensk författningssamling 

SOU   Statens offentliga utredningar 

UB   Utsökningsbalk (1981:774) 

ÄktB   Äktenskapsbalk (1987:230)



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Egendom utgörs av fast och lös egendom, där fast egendom är jord och delas in i fastighet-

er och all annan egendom utgörs av lös egendom.1 Kriterierna för att ett förvärv av fast 

egendom ska vara giltigt är att säljare och köpare ska underteckna en skriftlig fångeshand-

ling, en överlåtelseförklaring ska upprättas och uppgifter om köpeskillingen ska framgå.2 

Då reglerna kräver att köparen undertecknar köpehandlingen är grunden för förvärv av fast 

egendom att endast den eller de som signerar köpehandlingen kan anses äga en fast egen-

dom.3 Förvärv av lös egendom saknar motsvarande formkrav, den som ingår avtal om köp 

av lös egendom anses vara ägare. Således behöver ett sådant avtal inte undertecknas utan 

avtalet kan exempelvis vara muntligt.4 

När ett samboförhållande eller äktenskap inleds har sambor eller makar fortfarande ägan-

derätt till sin egendom, det vill säga respektive sambo eller make erhåller inte äganderätt i 

den andras egendom. Grundtanken är att sambors och makars äganderätt till var och ens 

egendom inte ska påverkas under samboförhållandet eller äktenskapet.5 Lag (1904:48 s.1) 

om samäganderätt reglerar förhållanden där två eller flera personer gemensamt är ägare till 

viss egendom. Sambor och makar kan gemensamt förvärva egendom och på så sätt bli 

samägare till denna. 6 

Allmänna förmögenhetsrättsliga principer ligger till grund för fastställandet av sambors och 

makars äganderätt gällande egendom. Ägarfrågor avgörs ofta genom vem av samborna eller 

makarna som är avtalspart vid förvärvet av en egendom men även vem som har betalat för 

egendomen kan spela roll vid en bedömning av äganderätt. När ägarförhållanden ska avgö-

ras i familjerättsliga tvister tillämpas ibland särskilda lösningar utarbetade ur familjerätten, 

en sådan lösning kan vara dold samäganderätt.7 

                                                
1 Jordabalk (JB) 1 kap. 1 § och JB 1 kap. 1 § é contrario. 

2 JB 4 kap. 1 §. 

3 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 315. 

4 Köplag (1990:931) (KöpL) é contrario. 

5 Äktenskapsbalk (ÄktB) 1 kap. 3 §, Sambolag (2003:376) (SamboL) 3 och 4 §§. 

6 Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL) 1 §. 

7 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 313. 
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Dold samäganderätt har arbetats fram genom praxis från Högsta Domstolen (HD). Under 

1980-talet hanterade HD de första fallen där dold samäganderätt uttrycktes och sedan dess 

har flertalet fall behandlats i samma instans. Rättsläget gällande äganderätt har ändrats ge-

nom principen om dold samäganderätt. HD har arbetat fram tre kumulativa kriterier för att 

dold samäganderätt ska anses föreligga, genom dessa kriterier kan samäganderätt uppstå i 

situationer där detta ägarförhållande annars inte anses föreligga.8 Dold samäganderätt gör 

att det idag finns möjlighet för sambor och makar, som inte undertecknat en köpehandling, 

att anses som samägare till fast egendomen tillsammans med sambon eller maken som är 

den lagfarna ägaren. Likaså kan dold samäganderätt uppstå i lös egendom.9 Sambon eller 

maken som utåt sett är ägaren utgör en öppen ägare medan den andra sambon eller maken 

utgör en dold samägare.10 

Dold samäganderätt har även resulterat i frågor kring borgenärsskyddet och hur detta på-

verkas. De parter som är inblandade i en situation gällande borgenärsskyddet vid dold 

samäganderätt är en öppen ägare och en dold ägare, som utgörs av sambor eller makar, 

samt en eller flera borgenärer. Dold samäganderätt kan vara till nackdel för borgenärer ge-

nom att sambor eller makar exempelvis sinsemellan ingår avtal och undanhåller egendom 

från borgenären. Principen kan också vara till fördel genom att en borgenär till en dold 

ägare får tillgång till mer egendom. Konflikter kan uppstå kring hur dessa olika parters in-

tressen ska vägas och prioriteras.11 

Principen om dold samäganderätt är numera en vedertagen term inom familjerätten. Trots 

många fall gällande dold samäganderätt och de olika situationer som har behandlats i HD 

finns i nuläget ingen lagstiftning som reglerar dold samäganderätt.12 

 

 

                                                
8 NJA 1980 s. 705 och NJA 1981 s. 693. 

9 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 315. 

10 Tottie, Teleman, Äktenskapsbalken – en kommentar, 2010, s. 34. 

11 NJA 1984 s. 772. 

12 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 313. 
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1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera gällande rätt och problematik vad avser så 

kallad dold samäganderätt, särskilt genom att jämföra rättsläget mellan sambor och makar, 

hur borgenärsskyddet påverkas samt om det finns ett behov att lagstifta om dold samägan-

derätt. 

I uppsatsen behandlas både samboförhållande och äktenskap, däremot inga andra förhål-

landen där samäganderätt kan ifrågasättas. Fokus ligger på svensk rätt och därmed kommer 

inte EU-rätt eller andra länders rättssystem beröras. Avgränsningen görs för att begränsa 

uppsatsens omfattning. 

Främst behandlas dold samäganderätt i situationer där sambor har valt att upplösa sitt 

samboförhållande samt vid äktenskapsskillnad. Detta innebär att äganderättsanspråk endast 

berörs vid upplösning av samboförhållande och äktenskap och därmed behandlas inte 

äganderättsanspråk som uppstått efter exempelvis dödsfall. Denna avgränsning görs ef-

tersom det är främst i situationer där samboförhållanden eller äktenskap avslutas som en av 

parterna åberopar dold samäganderätt.13 

Gällande borgenärsskydd behandlas äganderättsanspråk mer allmänt och begränsning görs 

inte till att samboförhållande eller äktenskap har upphört. Anledningen till detta är att bor-

genärer påverkas av dold samäganderätt oberoende av om anspråk görs under eller efter ett 

samboförhållande eller äktenskap. Gällande borgenärsskyddet behandlas borgenärers per-

spektiv och inte gäldenärers. Inga andra perspektiv än borgenärsskyddet vid dold samägan-

derätt berörs. 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen klarlägger gällande rätt på ett deskriptivt sätt, det vill säga genom en grundlig be-

skrivning av rättsläget.14 Att förstå den gällande rätten inom området är grunden till förstå-

elsen av uppsatsen och utredningen av problemställningarna. Framläggningen av innehållet 

i uppsatsen sker på ett systematiskt tillvägagångssätt där gällande rätt tolkas och beskrivs.15 

Metoden används för att effektivt och lättillgängligt framställa innehållet i uppsatsen. Ana-

                                                
13 Tottie, Teleman, Äktenskapsbalken – en kommentar, 2010, s. 38. 

14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2008, s. 66. 

15 Holm, Kellgren, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, 2007, s. 47. 
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lysen framställs på ett sakligt sätt och redogör för presenterad fakta samtidigt som nya per-

spektiv kring dold samäganderätt diskuteras. 

Uppsatsen följer rättskällehierarkin lag, praxis, förarbeten och doktrin. I den mån det går är 

lag främsta källan för att fastställa gällande rätt följt av angivna källor i nämnda ordning. 

Praxis används för att få en klarhet i lagens korrekta tillämpning.  Eftersom den dolda 

samäganderätten inte är lagstadgad utan följer av praxis, kommer rättsfall att tillmätas störst 

vikt vid framställningen av rättsläget gällande principen. Förarbeten till gällande rätt tilläm-

pas i syfte att ytterligare klargöra lagtextens innebörd och dess bakgrund. Doktrinen an-

vänds i de fall övriga källor inte ger tillräcklig information och bidrar med förståelse och 

bredd för området. Avsaknaden av lag och förarbeten gällande dold samäganderätt gör att 

även doktrin kommer vara av betydelse för uppsatsen för att kunna utreda rättsläget och 

syftet med uppsatsen. Doktrin tillämpas dock med viss försiktighet då den kan vara vinklad 

efter författarens personliga åsikter och uppfattningar. 

För att förtydliga framställd fakta och belysa problematiken innehåller uppsatsen fiktiva ex-

empel. Exemplen är utformade utifrån två perspektiv, samboförhållande och äktenskap, 

där omständigheterna är desamma. Genom att tillämpa samma omständigheter i de fiktiva 

exemplen kan skillnaderna mellan dold samäganderätt i samboförhållande och äktenskap 

belysas och tydliggöras på bästa sätt. Skillnad görs dock gällande omständigheterna i de fik-

tiva exemplen rörande borgenärsskyddet. I dessa exempel är det motiverat att variera om-

ständigheterna för att belysa problematiken utifrån borgenärers perspektiv. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1  Uppsatsen inleds med en bakgrund som tydliggör grunden till pro-

blemställningen. Vidare i kapitlet redogörs uppsatsens syfte, av-

gränsningar, metod och material. 

Kapitel 2  För att förstå samäganderätten redogörs i det andra kapitlet grunden 

till detta följt av samäganderättsprinciperna mellan sambor och ma-

kar. 

Kapitel 3  Uppsatsens tredje kapitel redogör de allmänna reglerna gällande 

äganderätt i samboförhållande och äktenskap. Kapitlet redogör på 

djupet äganderätt för dessa perspektiv. Till dessa deskriptiva delar 
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följer fiktiva exempel för att belysa äganderätt i samboförhållande 

och äktenskap. 

Kapitel 4 I fjärde kapitlet presenteras bodelningsförfarandet vid upplösningen 

av ett samboförhållande samt vid en skilsmässa. Kapitlet innehåller 

fiktiva exempel som visar hur en bodelning kan se ut och belyser 

skillnader mellan samboförhållande och äktenskap. 

Kapitel 5 Dold samäganderätt presenteras i uppsatsens femte kapitel. Kapitlet 

inleds med en grundläggande bakgrund och följs av en presentation 

av kriterierna för dold samäganderätt. Vidare följer en redogörelse 

av skillnader mellan lös och fast egendom och varför en sambo eller 

make kan tänkas hävda att dold samäganderätt föreligger. Avslut-

ningsvis framställs två fiktiva exempel som belyser tillämpningen av 

kapitlets innehåll. 

Kapitel 6  I sjätte kapitlet beskrivs den problematik som kan uppstå för borge-

närer till följd av dold samäganderätt. Även i detta kapitel används 

fiktiva exempel för att belysa problematiken. 

Kapitel 7 Analysen presenteras i uppsatsens sjunde kapitel och behandlar i 

uppsatsen presenterad fakta. 

Kapitel 8 Uppsatsen avslutas med en slutsats som återkopplar och besvarar 

uppsatsens syfte. 

 



 

 
6 

2 Samäganderätt 

2.1 Samäganderättslagen 
Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt är dispositiv och reglerar alla förhållanden när flera 

personer gemensamt är ägare till en viss egendom. Av lagen framgår inga krav på att par-

terna är sambor eller ska ha ingått äktenskap. I och med det kan egendom gemensamt ägas 

av vilka personer som helst.16 Ingen lag reglerar uppkomsten av samäganderätt, samägande-

rättslagen reglerar endast förhållanden där samäganderätt redan föreligger.17  

När parter tillsammans förvärvar egendom genom att exempelvis betala hälften var uppstår 

samäganderätt. Likaså kan en sådan rätt uppkomma om endast en part betalar för en egen-

dom samtidigt som den andra parten bidrar med motsvarande belopp till annan egendom 

eller till löpande utgifter.18 Utgångspunkten är att alla samägare äger en lika stor del i egen-

domen om inte annat kan bevisas.19 För förvaltandet av en samägd egendom krävs samtliga 

ägares samtycke. Undantag görs i de fall en åtgärd är av viktig karaktär, brådskande och när 

samtliga samägare inte har möjlighet att ge samtycke. Ett sådant fall kan vara om en samä-

gare är bortrest eller är sjuk, då kan övriga samägare fatta beslut utan dennas godkän-

nande.20 

2.2 Samäganderätt för sambor och makar 
Äganderättsprinciperna rörande egendom är densamma för både sambor och makar. Vad 

en sambo eller en make köper för egna medel är denna ägare till, det vill säga att sambor 

och makar vardera äger sin egendom och har sina skulder.21 Samäganderätt uppstår för 

sambor och makar när de gemensamt förvärvar egendom. Den rätten innebär att sambor 

och makar äger sin andel av en egendom såväl under ett samboförhållande eller äktenskap 

som vid avslutande av samboförhållande eller skilsmässa.22 

                                                
16 SamägL 1 § och SOU 1999:104, s. 149. 

17 SOU 1999:104, s. 146-147. 

18 SOU 1999:104, s. 147. 

19 SamägL 1 §. 

20 SamägL 2 §. 

21 SOU 1999:104, s. 146-147. 

22 Prop. 1986/87:1 s. 58. 
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Det finns två olika former av samäganderätt: öppen samäganderätt och dold samägande-

rätt. Öppen samäganderätt, även kallad reell samäganderätt, innebär att sambor och makar 

synligt förvärvar egendomen tillsammans och detta redovisas öppet. Det framgår alltså tyd-

ligt att båda gemensamt äger egendomen.23  

Dold samäganderätt innebär att det utåt sett framstår som att det bara är den ena sambon 

eller maken som är ägare till en egendom. Trots det har en dold samägare ett ägaranspråk 

till egendomen som kan omvandlas till öppen samäganderätt. I det inbördes förhållandet 

mellan sambor eller makar ses vid dold samäganderätt båda som ägare till egendomen.24 

 

                                                
23 Prop. 1986/87:1 s. 58. 

24 Prop. 1986/87:1 s. 58. 
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3 Vem äger vad? 

3.1 Äganderätt i samboförhållande 
Ett samboförhållande utgörs av ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande 

och har gemensamt hushåll”.25  I ett sådant förhållande utgörs viss gemensam egendom av 

samboegendom. Sådan egendom består av den gemensamma bostaden och det tillhörande 

gemensamma bohaget, förutsatt att detta förvärvats för gemensam användning.26 Sambo-

egendom är av betydelse vid en upplösning av ett samboförhållande då värdet av denna de-

las lika mellan sambor. Likadelningen sker oberoende av vem av samborna som är ägare till 

egendomen.27 

I ett samboförhållande utgörs den gemensamma bostaden av den bostad där sambor har 

sitt gemensamma hem och permanenta boende, förutsatt att bostaden är införskaffad för 

sambornas gemensamma bruk, exempelvis en villa eller en bostadsrätt.28 Stugor eller bo-

ende som är till för fritidsändamål räknas inte till samboegendom eftersom dessa inte utgör 

permanent bostad för sambor.29 Lösören, såsom möbler och hushållsmaskiner, vilka finns 

inuti den permanenta bostaden och är förvärvade för gemensamt bruk utgör sambors ge-

mensamma bohag.30  

Om egendom utgör en sambos enskilda egendom ingår denna inte i samboegendomen, ex-

empel på detta är egendom som erhållits genom arv med förbehåll om att arvet ska utgöra 

enskild egendom.31 Till den gemensamma samboegendomen räknas inte tillgångar utöver 

gemensam bostad och bohag, exempelvis bil, båt, värdepapper och banktillgodohavande.32 

I ett samboavtal kan sambor avtala att viss egendom ska undantas eventuell bodelning. Av-

talet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.33 

                                                
25 SamboL 1 §. 

26 SamboL 3 §. 

27 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 262. 

28 SamboL 5 §. 

29 SamboL 7 §. 

30 SamboL 6 §. 

31 SamboL 4 §. 

32 Eriksson, Den nya familjerätten, 2014, s. 55. 

33 SamboL 9 §. 
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Bohag och bostad i form av hyres- eller bostadsrätt som inte räknas till samboegendomen 

och inte har förvärvats för gemensamt bruk, kan i vissa fall övertas av den icke förvärvande 

sambon genom en behovsprövning.34 Är sambon som inte förvärvat egendomen i bättre 

behov av denna kan hon eller han tilldelas egendomen, exempelvis kan en sambo som har 

vårdnad av gemensamma barn ha bättre rätt till hyres- eller bostadsrätten trots att den inte 

utgör samboegendom.35 

För förvaltning såsom upplåtande eller uthyrning av sambors gemensamma bostad, som 

utgör samboegendom, krävs bådas sambors samtycke. Ytterligare inskränkningar i förfo-

ganderätten för det gemensamma hemmet är exempelvis att en sambo inte får pantsätta 

bohag som utgör samboegendom utan den andra sambons samtycke.36 

3.2 Exempel gällande äganderätt i samboförhållande 
Agnes och Vincent lever i ett samboförhållande sedan fem år tillbaka. De har inga barn. I 

samband med att de flyttade ihop förvärvade de en villa som utgör deras gemensamma bo-

stad, båda står som lagfarna ägare. Deras gemensamma bohag består av möbler såsom 

säng, soffa och matbord. Till det gemensamma bohaget räknas även bland annat deras tv, 

köksredskap och hemmabiosystem. Allt bohag köpte samborna gemensamt och nytt i sam-

band med att de flyttade in i sin villa. De betalade lika delar av bohaget. En månad in i 

samboförhållandet förvärvade Vincent, som spelar musik i en orkester, ett dragspel. Agnes 

delar inte Vincents intresse för musik, hon är i princip tondöv och anser att dragspelet mest 

för oväsen. Samborna använder sig av Agnes bil som hon förvärvade ett år innan hon och 

Vincent blev sambor. 

På somrarna spenderar samborna mycket tid i deras sommarstuga på västkusten. Stugan 

förvärvades till ett förmånligt pris av en god vän till paret för tre år sedan. Paret hade länge 

pratat om att förvärva ett sommarboende och kunde inte säga nej till erbjudandet. Både 

Vincent och Agnes bidrog ekonomiskt till stugan vid förvärvet men det är Vincent som 

står som lagfaren ägare. De är mycket fästa vid stugan. Under åren har samborna gemen-

samt utfört större renoveringar av stugan som båda bidragit till, både ekonomiskt och ge-

nom tiden de lagt ner på arbete. 

                                                
34 SamboL 22 §. 

35 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 262. 

36 SamboL 23 §. 
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Vintertid åker samborna skidor så ofta de kan och bor då i Agnes fjällstuga i Sälen. Stugan 

ärvde hon som enskild egendom av sin farmor för tre år sedan. Samborna har inget sambo-

avtal och inget annat än Agnes fjällstuga utgör enskild egendom. Agnes är den enda av 

samborna som har en skuld, vilken hänför sig till samboegendomen. 

Agnes och Vincents ägarförhållande i samboförhållandet ser ut enligt följande. 

Agnes Vincent Gemensam  
äganderätt 

Bil Dragspel Villa 
Fjällstuga Sommarstuga Bohag 

Skuld   

 

3.3 Äganderätt i äktenskap 
Ett äktenskap består av två personer som genom att ingå äktenskap blir makar.37 Makar ska 

gemensamt samråda för familjens bästa och vårda barn och hem.38 I ett äktenskap råder 

varje make över sina egen egendom och står för sina egna skulder, detta innebär därmed att 

makar inte får del i den andra makens skulder eller egendom när äktenskap ingås.39 Makar 

har ett ansvar att upplysa varandra om de ekonomiska förhållanden som rör familjen och 

tillsammans fördela sysslor och utgifter i hemmet.40 

Varje makes egendom delas in i enskild egendom och giftorättsgods.41 All den egendom 

som inte utgör enskild egendom utgör giftorättsgods.42 I ett äktenskapsförord kan makar 

avtala om vad som utgör enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och 

undertecknat av båda makarna. Först när ett äktenskapsförord är inlämnat och registrerat 

hos Skatteverket är det giltigt.43 Enskild egendom kan även uppstå genom en gåva eller ett 

arv som överlåtits med förbehåll om att denna egendom ska vara enskild egendom. Även 
                                                
37 ÄktB 1 kap. 1 §.  

38 ÄktB 1 kap. 2 §. 

39 ÄktB 1 kap. 3 §. 

40 ÄktB 1 kap. 4 §. 

41 ÄktB 7 kap. 2 §. 

42 ÄktB 7 kap. 1 §. 

43 ÄktB 7 kap. 3 §. 



 

 
11 

det som trätt i ställe för enskild egendom utgör enskild egendom förutsatt att inget annat är 

angivet i exempelvis ett testamente.44 I en bodelning delar makar lika på det giftorättsgods 

som finns medan enskild egendom hålls utanför och tillfaller den make som äger egendo-

men.45 Förutsatt att egendom inte utgör enskild egendom är all den egendom en make för-

värvar under äktenskap giftorättsgods. Giftorättsgods innebär att den andra maken har rätt 

till halva värdet av egendomen vid en bodelning. Även egendom som är förvärvad före 

äktenskapets ingående utgör giftorättsgods. För att egendom ska utgöra giftorättsgods upp-

ställs inget krav på att egendom ska vara förvärvad för gemensamt bruk.46 

I ett äktenskap utgörs den gemensamma bostaden av makarnas permanenta bostad. För att 

utgöra en gemensam bostad måste en egendom innefatta en byggnad, det vill säga något att 

bo i, till detta räknas exempelvis inte husvagn eller tält.47 Makars gemensamma bohag ut-

görs av inre lösöre såsom möbler, konst och hushållsmaskiner som är avsett för det gemen-

samma hemmet. Från makars gemensamma bohag undantas egendom som uteslutande an-

vänds av ena maken.48 Detta kan exempelvis vara utrustning för ett specifikt ändamål, vilket 

kan bli aktuellt om exempelvis ena maken spelar dragspel.49 Till makars gemensamma bo-

hag eller bostad räknas inte det som främst används för fritidsändamål. Detta utgör dock 

giftorättsgods och delas lika vid en bodelning. Till giftorättsgods räknas egendom såsom bil 

och båt.50 

Eftersom varje make ensam råder över sin egen egendom och sina skulder har makar rätt 

att själva fatta beslut kring dessa, maken kan själv ge bort, hyra ut eller sälja egendomen. 

Från denna princip finns dock undantag, så kallade rådighetsinskränkningar.51 Undantagen 

innebär att en make behöver samtycke från den andra maken för att kunna utföra en åtgärd 

avseende egendom som utgör gemensam bostad eller bohag. Gäller åtgärden exempelvis 

                                                
44 ÄktB 7 kap. 2 §. 

45 ÄktB 10 kap. 1 §. 

46 ÄktB 7 kap. 1 § och Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 31-32. 

47 ÄktB 7 kap. 4 §, Eriksson, Den nya familjerätten, 2014, s. 21. 

48 ÄktB 7 kap. 4 §. 

49 Eriksson, Den nya familjerätten, 2014, s. 21-22. 

50 ÄktB 7 kap. 4 §. 

51 Eriksson, Den nya familjerätten, 2014, s. 22. 
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makars gemensamma bostad behövs därmed båda makars samtycke för att arrendera ut, 

hyra ut eller göra inteckning i fastigheten eller del av fastigheten.52 

3.4 Exempel gällande äganderätt i äktenskap 
Följande exempel är medvetet likt det fiktiva exemplet under kapitel 3.2 gällande omständigheterna, skill-

naden ligger i att åskådliggöra ett äktenskap. För att kunna besvara syftet att jämföra dold samäganderätt 

mellan sambor och makar på tydligast sätt är det motiverat att viss upprepning föreligger gällande exemp-

len.  

Agnes och Vincent är äkta makar och lever i ett äktenskap sedan fem år tillbaka. De har 

inga barn. I samband med att de gifte sig förvärvade de en villa som utgör deras gemen-

samma bostad, båda står som lagfarna ägare. Deras gemensamma bohag består av möbler 

såsom säng, soffa och matbord. Till det gemensamma bohaget räknas även bland annat de-

ras tv, köksredskap och hemmabiosystem. Allt bohag köpte makarna gemensamt och nytt i 

samband med att de flyttade in i sin villa. De betalade lika delar av bohaget. En månad in i 

äktenskapet förvärvade Vincent, som spelar musik i en orkester, ett dragspel. Agnes delar 

inte Vincents intresse för musik, hon är i princip tondöv och anser att dragspelet mest för 

oväsen. Makarna använder sig av Agnes bil som hon förvärvade ett år innan de gifte sig. 

På somrarna spenderar makarna mycket tid i deras sommarstuga på västkusten. Stugan för-

värvades till ett förmånligt pris av en god vän till paret för tre år sedan. Paret hade länge 

pratat om att förvärva ett sommarboende och kunde inte säga nej till erbjudandet. Både 

Vincent och Agnes bidrog ekonomiskt till stugan vid förvärvet men det är Vincent som 

står som lagfaren ägare. De är mycket fästa vid stugan. Under åren har makarna gemensamt 

utfört större renoveringar av stugan som båda bidragit till, både ekonomiskt och genom ti-

den de lagt ner på arbete. 

Vintertid åker makarna skidor så ofta de kan och bor då i Agnes fjällstuga i Sälen. Stugan 

ärvde hon som enskild egendom från sin farmor för tre år sedan. Makarna har inget äkten-

skapsförord och inget annat än Agnes fjällstuga utgör enskild egendom. Agnes är den enda 

av makarna som har en skuld, vilken hänför sig till giftorättsgodset. 

 

 

                                                
52 ÄktB 7 kap 1 och 5 §§. 
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Agnes och Vincents ägarförhållande i äktenskapet ser ut enligt följande. 

Agnes Vincent Gemensam  
äganderätt 

Bil  Dragspel Villa 

Fjällstuga Sommarstuga  Bohag 

Skuld    
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4 Bodelning 

4.1 Bodelning vid upplösning av samboförhållande 
Ett samboförhållande kan upphöra genom att sambor väljer att flyttar isär.53 När upplös-

ning av ett samboförhållande sker görs en bodelning av samboegendomen i de fall någon 

av samborna begär det inom ett år efter samboförhållandet upphörde.54 Vid bodelning mel-

lan sambor är det egendomsförhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde som 

ligger till grund för bodelningen.55 Ett samboförhållande anses upphöra då samborna flyttar 

isär, någon av dem avlider eller ingår äktenskap.56 I ett samboavtal kan sambor även avtala 

om att bodelning inte ska ske.57 

Inledningsvis i ett bodelningsförfarande mellan sambor värderas andelarna i samboegen-

domen.58 Således hålls enskild egendom utanför bodelning.59 Avräkning från egendomen 

får göras för de skulder sambor har vid samboförhållandets upphörande.60 Huvudsakligen 

avräknas enbart skulder vilka hänför sig till samboegendom. Andra skulder får endast av-

räknas om de inte kan täckas av egendom som inte är del i bodelningen.61 Skulder som 

uppstår efter upphörandet får därmed inte avräknas.62 Efter att skulder har täckts delas det 

återstående värdet av samboegendomen lika mellan sambor.63 Fördelning av samboegen-

dom mellan sambor kan göras på annat sätt än likadelning om det anses oskäligt om sam-

borna erhåller lika delar. Aspekter såsom samboförhållandets längd kan göra att fördelning-

en sker på annat sätt och en sambo kan ha rätt att behålla mer av sin egendom.64 

                                                
53 SamboL 2 §. 

54 SamboL 3 och 8 §§. 

55 SamboL 8 §. 

56 SamboL 2 §. 

57 SamboL 9 §. 

58 SamboL 12 §. 

59 SamboL 4 och 9 §§. 

60 SamboL 13 §. 

61 SamboL 13 § och prop. 2002/03:80 s 51. 

62 SamboL 13 §. 

63 SamboL 14 §. 

64 SamboL 15 §. 
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Fördelning av samboegendom görs med utgångspunkt i de andelar som beräknats genom 

bodelningen. Om en sambo är i större behov av bohaget eller bostaden kan den sambon ha 

rätt att erhålla den specifika egendomen och avräkna den från sin andel.65 I de fall värdet av 

egendomen är ringa kan övertagandet ske utan avräkning.66 Detta gäller förutsatt att det är 

skäligt att den behövande sambon övertar bohag eller bostad som tillhör den andra sam-

bon.67 De förhållanden som förekom vid bodelningstidpunkten ligger till grund för be-

hovsprövningen, således beaktas inte behov uppkomna efter den tidpunkten.68 Situationer 

då en sambo kan anses ha större behov av att överta exempelvis bostad är om sambon har 

vårdnaden om barn. En sambo kan även genom att visa synnerliga skäl, såsom handikapp 

och att bostaden är anpassad efter detta, ha bättre rätt till bostaden.69 

Utgångspunkten i en bodelning är att en sambo ska erhålla sin egendom. Den som äger 

mest samboegendom får bestämma vilken egendom som ska tillfalla den andra.70 En sambo 

kan välja att istället för egendom lämna pengar motsvarande egendomens värde till den 

andra. Därmed kan den första sambon behålla sin egendom samtidigt som bodelningen 

fortfarande resulterar i en likadelning.71 I de fall en fastighet efter bodelning mellan sambor 

har delats, så att samborna har rätt till olika andelar men bodelningen saknar förbehåll om 

utbrytning, besitter samborna fastigheten med samäganderätt.72 

 

 

 

 

                                                
65 SamboL 16 §. 

66 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 279. 

67 SamboL 16 §. 

68 RH 1994:59. 

69 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 104. 

70 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 279. 

71 SamboL 17 §. 

72 SamboL 19 §. 
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4.2 Exempel gällande bodelning i samboförhållande 
Ägandeförhållandena och egendomens värde dagen då samboförhållandet upphörde. 

Agnes Vincent Gemensam  
äganderätt 

Bil 50’ Dragspel 15’ Villa 3000’ 
Stuga 2500’ Stuga 1000’ Bohag 400’ 

Skuld -50’   

 

Bodelningens tillvägagångssätt. 

 Agnes Vincent Lagrum 

Samboegendom Villa 1500’ Villa 1500’ 12 § SamboL 
 Bohag 200’ Bohag 200’  

 Skuld -50’ Skuld 0 13 § SamboL 

    

Enskild egendom Stuga 2500’  12 § SamboL  
é contrario 

Övrig egendom Bil 50’ Dragspel 15’ 12 § SamboL  
é contrario 

  Stuga 1000’  

 1650’ 1700’  

Hälftendelning 3350’ 14 § SamboL 

 1675’ 1675’  

Avdragen skuld +50’ 0  

Resultatet av bo-
delningen 

1725’ 1675’  

    

Lottläggning 1700’ 1700’ 16 § SamboL 

Bodelningslikvid +25’ -25’ 17 § SamboL 
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Agnes och Vincent har nu bestämt sig för att avsluta sitt samboförhållande och flytta isär. I 

samband med separationen begär Agnes en bodelning av samboegendomen. Villan förvär-

vade de dåvarande samborna när de skulle flytta ihop, detta faktum samt att de båda står 

som lagfarna ägare på villan talar för att villan får anses förvärvad i syfte att denna skulle 

utgöra deras gemensamma bostad. Den gemensamma bostaden utgör samboegendom och 

därför ska värdet av villan delas lika mellan Agnes och Vincent.  

Deras bohag utgör också samboegendom eftersom detta förvärvades i samband med in-

flyttningen i villan. Bohaget införskaffades för deras gemensamma användning, de betalade 

lika mycket var och därmed ska även detta delas lika mellan Agnes och Vincent. Dragspelet 

förvärvades för Vincents egna bruk och inte för samborna gemensamt. Således ska drag-

spelet inte ingå i bodelningen. En bil ingår inte i sambors gemensamma bostad eller bohag 

och följaktligen tas denna inte med i bodelningen. Den tillfaller därför Agnes. 

Vad gäller fast egendom ingår endast den gemensamma, permanenta bostaden i sambo-

egendom. För Agnes och Vincent medför detta att sommarstugan på västkusten inte tas 

med i bodelningen då denna utgör en fritidsbostad. Eftersom Vincent står som ägare till-

faller denna stuga honom. Inte heller fjällstugan tas med i bodelningen, denna utgör dessu-

tom Agnes enskilda egendom och tillfaller därför henne. 

När samboförhållandet upphörde hade Agnes en skuld som hänför sig till samboegendo-

men. Denna är hon tillåten att räkna av från samboegendom innan samboegendomen delas 

lika mellan henne och Vincent. När skulden är avräknad delas återstående värde av sambo-

egendomen lika mellan samborna. Resultatet av likadelningen är den andel som vardera 

sambo erhåller genom bodelningen. Till vardera parts andel av likadelningen läggs den 

egendom som inte ingår i bodelningen.  

Resultatet av bodelningen blir att Agnes erhåller 1 725 000 kronor och Vincent erhåller 

1 675 000 kronor. Eftersom de vardera gick in med 1 700 000 kronor innebär detta att 

Vincent ska ge Agnes 25 000 kronor i antingen pengar eller egendom för att resultatet av 

bodelningen ska uppnås. Utöver detta har Agnes och Vincent fortfarande kvar sin enskilda 

egendom samt den övriga egendomen.  
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4.3 Bodelning vid skilsmässa 
Ett äktenskap avslutas genom exempelvis en äktenskapsskillnad på begäran av en eller båda 

makar.73 För att ett äktenskap ska ses som upplöst krävs att en dom på äktenskapsskillnad 

vinner laga kraft.74 Bodelning av makars egendom sker efter att ett äktenskap är upplöst.75 

Utgångspunkten för egendomsförhållandet baseras på dagen då talan i tingsrätt om äkten-

skapsskillnad väcks. Således spelar det ingen roll ifall egendomsförhållandet ändras efter 

denna dag, en sådan ändring kommer inte beaktas i bodelningsförfarandet.76 Giftorättsgods 

utgör den egendom som ska ingå i en bodelning mellan makar, dock får varje make un-

danta sådan egendom som är uteslutande för denna makes personliga bruk så som person-

liga presenter och kläder.77 Till sådan egendom kan även instrument räknas.78 Enskild egen-

dom ingår inte i bodelning mellan makar.79  

Inledningsvis beräknas makars andelar i boet, vardera maken har rätt att räkna av sina skul-

der från sitt giftorättsgods och det som återstår delas lika mellan makarna.80 Om en make 

har skulder som överstiger värdet på dennas egendom bestäms dennas tillgångar till ett 

värde om noll kronor. För att den andra maken inte ska behöva avstå egendom till förmån 

för den skuldsatta makens borgenärer kan en skuldsatt make aldrig gå in i bodelning med 

ett minusvärde.81 Skulder som hänför sig till en makes enskilda egendom där särskild för-

månsrätt föreligger ska i första hand täckas ur den enskilda egendomen.82 Den totala andel i 

bodelningen vardera maken erhåller utgörs därmed av det belopp som går till eventuell 

skuldtäckning och det belopp som varder make erhåller av en likadelning av återstående 

giftorättsgods.83 

                                                
73 ÄktB 5 kap. 1 och 2 §§. 

74 ÄktB 5 kap. 6 §. 

75 ÄktB 9 kap. 1 §. 

76 ÄktB 9 kap. 2 §. 

77 ÄktB 10 kap. 1 och 2 §§. 

78 Eriksson, Den nya familjerätten, 2014, s. 21-22. 

79 ÄktB 10 kap. 1 § é contrario. 

80 ÄktB 11 kap. 1-3 §§. 

81 Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 159. 

82 ÄktB 11 kap. 2 §. 

83 ÄktB 11 kap. 6 §. 
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Nästa steg i en bodelning är lottläggning där grunden är att varje make i första hand har rätt 

att erhålla sin egendom eller den del av denna som maken önskar. Således behöver aldrig 

den maken med minst tillgångar lämna ifrån sig egendom till den andra, utan det är maken 

med mest tillgångar som får avstå egendom. Det är upp till denna make att välja vilken 

egendom som ska avstås.84  

Lottläggning innebär att egendom delas upp och det bestäms vilken make som erhåller 

vad.85 Istället för att överföra faktiska tillgångar till den andra maken för att uppnå likadel-

ning har makar möjlighet att istället överföra pengar om de föredrar att behålla sina till-

gångar.86 Undantag från likadelning kan göras vid särskilda omständigheter så som äkten-

skapets längd och ekonomiska förhållanden mellan makarna.87 

En behovsprövning kan göras i de fall någon av makarna är i större behov av att överta den 

gemensamma bostaden. Den make som exempelvis har vårdnad om gemensamma barn el-

ler faktiskt tar hand om gemensamma barn eller en makes ålder och hälsa är omständighet-

er som särskilt beaktas vid en behovsprövning.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 ÄktB 11 kap. 7 §. 

85 Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 117. 

86 ÄktB 11 kap. 9 §. 

87 ÄktB 12 kap. 1 §. 

88 ÄktB 11 kap. 8 §, Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 120. 
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4.4 Exempel gällande bodelning vid skilsmässa 
Ägandeförhållandena och egendomens värde dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

Agnes Vincent Gemensam  
äganderätt 

Bil 50’ Dragspel 15’ Villa 3000’ 

Stuga 2500’ Stuga 1000’ Bohag 400’ 

Skuld -50’   

 

Bodelningens tillvägagångssätt. 

 Agnes Vincent Lagrum 

Giftorättsgods Villa 1500’ Villa 1500’ 10:1 ÄktB 
 Bohag 200’ Bohag 200’  

 Bil 50’ Stuga 1000’  

 Skuld -50’ Skuld 0 11:2 ÄktB 

    

Enskild egendom Stuga 2500’  10:1 ÄktB  
é contrario 

Särskild egendom  Dragspel 15’ 10:2 ÄktB 

 1700’ 2700’  

Hälftendelning 4400’ 11:3 ÄktB 

 2200’ 2200’  

Avdragen skuld +50’ 0 11:6 ÄktB 

Resultatet av bo-
delningen 

2250’ 2200’  

    

Lottläggning 1750’ 2700’ 11:7 ÄktB 

Bodelningslikvid +500’ -500’ 11:9 ÄktB 
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Agnes och Vincent har nu bestämt sig för att avsluta sitt äktenskap och skilja sig. I sam-

band med skilsmässa sker alltid en bodelning. Den gemensamma bostaden utgör giftorätts-

gods och därför ska värdet av villan delas lika mellan Agnes och Vincent. Deras bohag ut-

gör också giftorättsgods och ska även det delas lika mellan Agnes och Vincent. Eftersom 

dragspelet uteslutande används av Vincent undantas detta från bodelningen trots att drag-

spelet utgör giftorättsgods. 

Vid bodelning mellan makar inkluderas även egendom utanför den gemensamma bostaden 

och bohaget. Bilen ingår i makars giftorättsgods och ska räknas in i bodelningen trots att 

endast Agnes äger bilen. Detsamma gäller för sommarstugan på västkusten, trots att endast 

Vincent står som lagfaren ägare utgör den giftorättsgods. Beträffande fjällstugan utgör 

denna Agnes enskilda egendom vilket gör att den inte är del i bodelningen. 

När äktenskapet upphörde hade Agnes en skuld som hänför sig till giftorättsgodset. Denna 

är hon tillåten att räkna av från giftorättsgodset innan resterande egendom delas lika mellan 

henne och Vincent. När skulden är avräknad delas återstående värde av giftorättsgodset lika 

mellan makarna. Resultatet av likadelningen är det som vardera maken erhåller genom bo-

delningen. Till vardera partens andel av likadelningen läggs den egendom som inte ingår i 

bodelningen.  

Resultatet av bodelningen blir att Agnes erhåller 2 250 000 kronor och Vincent erhåller 

2 200 000 kronor. Eftersom att Agnes gick in i bodelningen med 1 750 000 kronor och 

Vincent med 2 700 000 kronor innebär detta att Vincent ska ge Agnes 500 000 kronor i an-

tingen pengar eller egendom för att resultatet av bodelningen ska uppnås. Utöver detta har 

Agnes kvar sin enskilda egendom och Vincent har kvar sin särskilda egendom. 
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5 Dold samäganderätt 

5.1 Bakgrund 
Principen dold samäganderätt är inte lagstadgad utan reglerna har vuxit fram ur ett flertal 

domar från HD. Ursprungligen användes principen enbart på förhållandet mellan makar 

men har med tiden kommit att utvecklas och tillämpas nu även på samboförhållanden.89 

Den första antydan till dold samäganderätt syns i ett HD-fall från slutet av 1950-talet.90 

Fallet gäller Margit som, genom bidrag från sin vid tillfället utländske fästman och sambo 

Hans, köpte en sommarbostad och erhöll lagfart på fastigheten. Då de gifte sig upprättade 

paret ett äktenskapsförord, vilket gjorde all egendom Margit ägde vid äktenskapets ingå-

ende samt den egendom hon anskaffade under äktenskapet till hennes enskilda egendom. 

När makarna skilde sig femton år senare yrkade Hans i domstol att äganderätten till som-

marbostaden skulle föras över till deras gemensamma son. Enligt Hans var sommarbosta-

den skriven på Margit eftersom han var utlänning och därmed kunde inte fastigheten enligt 

lag skrivas på honom. Hans menade att det var han som möjliggjorde förvärvet genom att 

bidra med pengar.91 

Enligt HD hade fastigheten förvärvats för parternas gemensamma bruk. Vidare ansåg HD 

att äktenskapsförordet var avsett att skydda de tillgångar som Hans ägde från borgenärerna. 

Margits tillgångar var skyddade genom att de utgjorde enskild egendom. Detsamma gällde 

för sommarbostaden då HD ansåg att de haft för avsikt att skydda fastigheten mot Hans 

borgenärer genom att Margit stod som ägare. Slutligen ansåg HD att Hans inte lyckats 

styrka att Margit förvärvat fastigheten för hans räkning. Talan ogillades.92 

Det första fall där HD erkände dold samäganderätt avgjordes under 1980-talet. Fallet gäller 

Edith och Olle, ett förlovat par vilka levde under äktenskapsliknande förhållanden, som 

förvärvade en bostadsfastighet för gemensamt bruk i Olles namn.93 Olle hade därmed en-

sam lagfart på fastigheten. Köpet möjliggjordes bland annat genom att Edith bidrog eko-

                                                
89 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 36. 

90 NJA 1959 s. 456. 

91 NJA 1959 s. 456. 

92 NJA 1959 s. 456. 

93 NJA 1980 s. 705. 
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nomiskt med egna pengar och paret fick ett lån av Ediths bror för att kunna genomföra 

köpet.94 

Domstolen fastslog att även om Edith endast hade bidragit med en mindre del av köpeskil-

lingen, hade hon även bidragit genom att säkerställa de lån som behövdes för förvärvet. 

Vidare konstaterades att Edith bidragit genom att själv stå för största delen av bohaget och 

många av parternas gemensamma utgifter. Dessa omständigheter samt att bostaden var för 

parternas gemensamma bruk låg till grund för HDs bedömning. HD kom fram till att fas-

tigheten samägdes av Edith och Olle.95 

Ett annat fall som HD avgjorde gällande dold samäganderätt rörde makarna Inga-Lisa och 

Gunnar. De köpte i Gunnars namn en tomt av Inga-Lisas pappa, på tomten byggde ma-

karna en gemensam bostad.96 Pappan sålde tomten till ett kraftigt underpris och hans vilja 

var att ge sitt barn en ”bra start i livet”. Vid försäljningen förutsatte Inga-Lisas pappa att 

makarna skulle stå som gemensamma ägare och därmed få lika rätt i tomten. Båda parterna 

bidrog vid upprättandet av bostaden, Gunnar bidrog med största delen av bygget medan 

Inga-Lisa skötte barn och hemmet. Även Inga-Lisas pappa och farbror hjälpte till med 

upprättandet av bostaden. Även om Gunnar betalade amorteringar och räntor på lån an-

vändes båda parternas inkomster till det gemensamma hemmet och hushållet.97 

HD ansåg att Inga-Lisa varit i god tro om att bli ägare av fastigheten vid förvärvet då inga 

omständigheter talade för att hon borde insett annat.98 Det bidrag som Inga-Lisas pappa 

lämnade får ses som hennes bidrag. Till följd av ovanstående omständigheter fastslog HD 

att Inga-Lisa hade rätt till hälften av fastigheten.99 

 

 

                                                
94 NJA 1980 s. 705, s. 706 och 707. 

95 NJA 1980 s. 705, s. 707-709. 

96 NJA 1981 s. 693, s. 693. 

97 NJA 1981 s. 693, s 700. 

98 NJA 1981 s. 693, s 700. 

99 NJA 1981 s. 693, s 701. 
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Resultatet av dessa rättsfall är att tre kriterier måste vara uppfyllda för att dold samägande-

rätt ska föreligga: 

1. egendomen är förvärvad i ena sambons eller makens namn för gemensamt bruk, 

2. den andra sambon eller maken har ekonomiskt bidragit till förvärvet, 

3. det ekonomiska bidraget har syftat till en önskan om att bli samägare och den sam-

bon eller maken som förvärvat egendomen har insett detta.100 

5.2 Innebörden och kriterierna för dold samäganderätt 

5.2.1 Innebörden av dold samäganderätt 

Grunden för samägande är, som ovan nämnt, att två eller flera personer tillsammans äger 

andelar i en tillgång.101 Dold samäganderätt är något som endast berör sambor och makar 

och därmed kan dold samäganderätt inte uppstå i andra förhållanden.102 Dold samägande-

rätt innebär att endast en av samborna eller makarna står som ägare till egendomen, medan 

den andra sambon eller maken kan kräva att ses som samägare till egendomen. När de tre 

kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda anses dold samäganderätt föreligga, det vill 

säga sambor eller makar anses ha en överenskommelse som innebär att egendom samägs.103 

Den av parterna som hävdar dold samäganderätt i egendom har bevisbördan.104  

Ägarfrågan baseras på överenskommelsen om samägande och därmed har dold samägande-

rätt en avtalsrättslig grund.105 En dold ägare måste åberopa sin äganderätt för att kunna bli 

öppen ägare till egendomen. Genom att göra detta går den dolda samäganderätten över till 

en öppen samäganderätt.106 Det finns olika sätt att åberopa dold samäganderätt och om-

vandla den till öppen samäganderätt. Detta kan göras genom exempelvis ett överlåtelseav-

tal. Genom ett sådant avtal har parterna frivilligt kommit överens om att den dolda ägaren 

ska bli öppen ägare genom att den öppna ägaren överför en andel av egendomen till den 

dolda ägaren utan att denna utger något vederlag. Dold samäganderätt kan även omvandlas 

                                                
100 NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 76. 

101 SamägL 1 §. 

102 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 36. 

103 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 316. 

104 NJA 2008 s. 1053, s. 1059. 

105 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 316. 

106 Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 46. 
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genom att en dold samägare väcker talan mot den öppna ägaren. När parter inte frivilligt 

kan komma överens om att omvandla äganderätten är talan i domstol ett alternativ. Om-

vandlingen av äganderätten infrias först efter lagakraftvunnen dom eller genom att förvär-

vet kan stödjas med en formenlig fångeshandling.107 En dold samägare kan även i domstol 

hävda sitt obligationsrättsliga anspråk och begära att den samägda egendomen ska säljas på 

en offentlig auktion. På så sätt erhåller den dolda ägaren och den öppna ägaren sina andelar 

av köpeskillingen.108 En dold samägare kan därmed genom lagakraftvunnen dom eller ge-

nom överlåtelseavtal med den öppna ägaren göra sin samäganderätt gällande.109 Det före-

ligger ingen preskriptionstid för när ett anspråk om dold samäganderätt måste åberopas. Så-

ledes kan exempelvis sambor och makar leva tillsammans i 20 år och därefter åberopa dold 

samäganderätt utan preskription.110 

För en person som utgör den öppna ägaren finns inga hinder gällande hur denna kan för-

foga över egendomen, det vill säga sambon eller maken kan exempelvis sälja, sköta om eller 

ingå avtal gällande tillgången på det sätt denna vill. En dold ägare får själv välja om och när 

denna vill omvandla sin dolda äganderätt till en öppen äganderätt genom att göra anspråk 

om detta till den öppna ägaren.111 En öppen ägares förfoganderätt gäller oavsett huruvida 

tredje man har kännedom om den dolda ägarens anspråk på samägande.112 Fördelen med 

detta rättsläge är att det försvårar skentransaktioner och efterhandskonstruktioner som an-

nars hade varit en nackdel för tredje man och borgenärer. Hade dessa regler inte funnits 

hade exempelvis inskrivningsregistret med ägaruppgifter varit svårare att lita på.113 Reglerna 

om sambornas och makarnas gemensamma bostad och bohag måste tas i beaktning och i 

vissa fall kan samtycke från den andra sambon eller maken komma att behövas.114 Först när 

en dold ägare har en lagakraftvunnen dom eller ett överlåtelseavtal med den öppna ägaren 

                                                
107 NJA 1987 s. 137, s. 142 och Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-

2012, s. 320-321. 

108 SamägL 6 § och Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 320-321. 

109 NJA 1987 s. 137, s. 142. 

110 NJA 2013 s. 632, s. 645-646. 

111 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 36-38 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 46-47.   

112 Tottie, Teleman, Äktenskapsbalken – en kommentar, 2010, s. 37. 

113 NJA 1984 s. 772, s. 777. 

114 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 36-38 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 46-47.   
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att samäganderätt föreligger kan den dolda ägaren göra gällande sin äganderätt och förfoga 

över egendomen med rättslig verkan.115  

När en sambo eller make ses som dold samägare till en tillgång kan tillgången inte utmätas 

av dennas borgenärer. Anspråket om att bli öppen ägare är ett personligt anspråk och där-

med kan exempelvis borgenärer inte kräva att en dold ägare omvandlar sitt anspråk. Beak-

tas bör dock att ett anspråk om att bli öppen ägare kan utmätas av borgenärerna genom en 

så kallad rättighetsutmätning. När en dold ägare har omvandlat den dolda äganderätten kan 

den ursprungliga ägarens borgenärer inte göra anspråk på hela tillgången utan endast på 

gäldenärens ägarandel. Detsamma gäller för en tidigare dold ägares borgenärer som endast 

kan ta i anspråk den ägarens andel.116 

5.2.2 Första kriteriet 

En egendom är förvärvad i ena sambons eller makens namn för gemensamt bruk. 

Omständigheten att egendomsförvärvet måste vara avsett för sambors eller makars gemen-

samma användning är vanligen inte svårt att bevisa gällande förvärv av fastighet. Förvärv 

av sådan egendom som blir den gemensamma bostaden förutsätts användas för gemensamt 

bruk.117 Egendom av annat slag, exempelvis lös egendom, kan vara mer problematisk att 

bevisa att den är förvärvad för gemensamt bruk.118 

Exempelvis så lyckades inte en man bevisa dold samäganderätt i en häst som hans dåva-

rande fru förvärvat.119 M.E. var gift med sin fru H.E. och hävdade att de tillsammans för-

värvat en häst för gemensamt bruk. Efter skilsmässa ville M.E. att hästen skulle säljas på 

offentlig auktion och menade att han var samägare till hästen. Han hävdade att han var 

med vid förvärvet och påstod även att hästen förvärvats av deras gemensamma medel. 

H.E. bestred yrkandet och hävdade att hästen var förvärvad av hennes egna medel och för 

hennes och deras barns bruk.120 

                                                
115 NJA 1984 s. 772, s. 777. 

116 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 37 och Lundén, Molin, Makar - Juridi-
ken kring äktenskap, 2012, s. 46-47. 

117 NJA 2004 s. 397, s. 405. 

118 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 316-317. 

119 NJA 2008 s. 1053. 

120 NJA 2008 s. 1053, s. 1057-1058. 
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HD anförde att det var H.E. som undertecknade köpekontraktet och stod för köpeskilling-

en. Således är det upp till M.E. att bevisa att hästen var förvärvad för makarnas gemen-

samma bruk. Vidare anförde HD att M.E. inte lyckats bevisa att hans dåvarande fru förvär-

vat hästen för deras gemensamma bruk. M.E.s talan ogillades och H.E. ansågs som ensam 

ägare till hästen.121 

Vid avgörande om egendom är förvärvad för sambors eller makars gemensamma bruk är 

utgångspunkten avsikten med förvärvet. Arbetsinsatsen vid förvärvet kan vara avgörande i 

de fall förvärvet är beroende av denna insats. Detta visade sig i ett rättsfall där Stefan själv 

hade byggt en båt och hans sambo Ebba senare hävdade samäganderätt i ett substitut för 

båten.122 Stefan byggde en båt till vilken materialet förvärvades dels med Stefans egna 

pengar men även från hans och Ebbas gemensamma kassa. Stefan sålde båten och för stora 

delar av köpeskillingen förvärvade han en ny båt. Den nya båten var i behov av renovering 

och Stefan renoverade den grundligt med viss hjälp av Ebba. En del av materialet till den 

nya båten betalades av sambornas gemensamma kassa. När samborna separerade hävdade 

Ebba att hon skulle ses som samägare och ha rätt till hälften av båten. Stefan bestred yr-

kandet och hävdade bland annat att Ebba saknade intresse för båtar och att båten inte var 

anskaffad för deras gemensamma bruk.123 

HD ansåg att Ebba inte hade någon dold samäganderätt då hennes insatser vid förvärvet 

var för obetydliga och båten ansågs inte ha anskaffats för det gemensamma bruket. Stefan 

ansågs ha anskaffat den första båten genom hans eget arbete och arbetsinsatsen i jämförelse 

med det ekonomiska bidraget för materialet ansåg HD utgöra den dominerande delen av 

förvärvet. I och med att den andra båten var förvärvad genom medel från försäljningen av 

första båten ansågs även den andra båten vara Stefans egendom.124 

Avgörande i många fall är om en egendom är anskaffad för sambors eller makars gemen-

samma intresse eller endast i ena sambons eller makens intresse. Detta tillämpas dock inte 

på egendom som förutsetts vara för det gemensamma bruket såsom bostad och bohag.125 

                                                
121 NJA 2008 s. 1053, s. 1059. 

122 NJA 1992 s. 163. 

123 NJA 1992 s. 163, s. 163 och 167. 

124 NJA 1992 s. 163, s. 167. 

125 NJA 1992 s. 163, s. 166. 
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5.2.3 Andra kriteriet 

Den andra sambon eller maken har ekonomiskt bidragit vid förvärvet. 

För att kunna göra gällande dold samäganderätt måste en sambo eller make visa att denna 

konkret har bidragit ekonomiskt vid förvärvet, bidraget måste också gå att koppla till den 

förvärvade egendomen.126 Det ekonomiska bidraget måste ges vid tidpunkten för ett för-

värv och därmed är det i princip omöjligt att senare bidra ekonomiskt och erhålla samä-

gande i egendom.127 Bidraget måste inte nödvändigtvis ske i kontanter utan den centrala de-

len är att någon form av ekonomiskt bidrag ges.128 

Ett relevant ekonomiskt bidrag kan inte enbart likställas med att en potentiell dold samä-

gare indirekt har stått för andra gemensamma utgifter eller bidragit med arbete i hemmet, 

vilket i sin tur lett till att den förvärvade sambon eller maken har kunnat lägga mer tid på 

karriär och därmed tjänat pengar som möjliggjort förvärvet. Någon typ av märkbar eko-

nomisk uppoffring måste ha skett och uppoffringen ska på något sätt ha underlättat för-

värvet. Att exempelvis vara hemma och ta hand om barn och hem kan inte enbart ses som 

en ekonomisk uppoffring som kan leda till dold samäganderätt. Däremot godtog HD ex-

empelvis som ekonomiskt bidrag att en kvinna gjort det möjligt att förvärva en tomt då 

hennes pappa sålt tomten till underpris, samtidigt som kvinnan bidragit till hemmet genom 

att ta hand om hemmet och de gemensamma barnen. Kvinnans insatser tillsammans med 

pappans försäljning godtogs som kvinnans ekonomiska bidrag.129 

I det i kapitel 5.2.2 nämnda fallet gällande Stefan och Ebba diskuterade HD, som ett led i 

bedömningen om dold samäganderätt förelåg, det ekonomiska bidraget och huruvida detta 

kunde likställas med en arbetsinsats. HD konstaterade att i den mån en arbetsinsats varit av 

betydelse för förvärvet av egendomen bör den kunna likställas med ett ekonomiskt bidrag. 

HD beaktade Ebbas arbetsinsats vid renoveringen av båten efter förvärvet, dock ansågs 

den inte vara tillräcklig för att kunna utgöra ett ekonomiskt bidrag och ge äganderätt till bå-

ten.130 

                                                
126 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 317. 

127A.a. s. 317-318. 

128 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 40-41 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 51-52. 

129 Se ovan s. 23, fall NJA 1981 s. 693. 

130 NJA 1992 s. 163, s. 167. 
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5.2.4 Tredje kriteriet 

Det ekonomiska bidraget har syftat till en önskan om att bli delägare och den sambon eller maken som 

förvärvat egendomen har insett detta. 

När ena sambon eller maken bidrar ekonomiskt till förvärvet ska syftet med detta bidrag 

vara att samborna eller makarna tillsammans erhåller äganderätt till egendomen.131 Sambor 

och makar behöver inte ha diskuterat och kommit fram till att ett ekonomiskt bidrag syftat 

till att den andra sambon eller maken skulle bli samägare till egendomen. Exempelvis god-

tas även ett konkludent handlande.132 HD har förtydligat konkludent handlande i samband 

med det tredje kriteriet i ett fall gällande en fritidsfastighet som överlåtits från den ena ma-

ken till den andra: 

”Kravet på att det skall ha förelegat en gemensam partsavsikt om samäganderätt har ansetts kunna upp-

fyllas genom att en tyst överenskommelse intolkas i omständigheterna i samband med köpet. Sådan parts-

avsikt har således ansetts kunna föreligga i en situation där makarna inte sinsemellan berört äganderätts-

frågan utan där den make som bidrog till den andra makens förvärv endast "tog för givet" att hon blev de-

lägare i fastigheten och den andra maken också måste antas ha utgått från detta.”133 

Således kan det tredje kriteriet anses uppfyllt även om sambor eller makar inte öppet disku-

terat ägandeförhållandet sinsemellan. 

Troligen anses det tredje kriteriet för dold samägandetätt uppfyllt om det kan antas att 

sambon eller maken inte hade lämnat det ekonomiska bidraget om denna vetat att det inte 

skulle leda till samäganderätt i egendomen.134 Den väsentliga delen är att den ägande sam-

bon eller maken har insett syftet med det ekonomiska bidraget.135 En sambo eller make 

som äger egendom bör hypotetiskt sätt inse syftet med ett ekonomiskt bidrag från den 

andra sambon eller maken när det gäller förvärv av egendom för parternas gemensamma 

bruk, exempelvis bostad.136 

                                                
131 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 318. 

132 Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 53. 

133 NJA 2004 s. 397, s. 406. 

134 Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 53. 

135 NJA 1981 s. 693, s. 701. 

136 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 318. 
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5.3 Dold samäganderätt i lös och fast egendom 
Förvärv av lös egendom regleras genom köplagen (1990:931) och ett sådant förvärv saknar 

formkrav. Således kan ett köp av lös egendom ske genom exempelvis ett muntligt avtal el-

ler ett avtal som saknar köpare och säljares underskrift.137 Dold samäganderätt till lös egen-

dom kan likställas med ett kommissionsköp. Kommissionslagen (2009:865) reglerar sådana 

köp och är endast tillämplig på förvärv av lös egendom.138 Ett kommissionsköp innebär att 

en person har ingått avtal gällande köp eller försäljning av lös egendom i eget namn med en 

tredje part, men för en annan persons räkning.139 Den person för vars räkning ett köp görs 

blir ägare till egendomen från och med köpets genomförande.140 Likadant förblir denna 

person ägare till en lös egendom fram till dess att äganderätten övergår till tredje man i och 

med försäljning.141  

Kommissionslagen (2009:865) är som nämnt enbart tillämplig på lös egendom och detta 

medför att kommissionsköp av fast egendom inte är reglerat i lag.142 För förvärv av fast 

egendom uppställs vissa formkrav, avtalet måste undertecknas av både köpare och säljare, 

en överlåtelseförklaring och uppgifter om köpeskillingen måste framgå av avtalet.143 Resul-

tatet av de nämnda formkraven leder till att en dold samägares äganderätt i fast egendom 

inte kan övergå vid tidpunkten för förvärvet utan istället uppstår ett obligationsrättsligt an-

språk gentemot den öppna ägaren.144  

Begreppet dold samäganderätt anses i vissa fall utgöra ett missvisande begrepp då ingen 

faktiskt äganderätt uppstår utan istället uppstår ett obligationsrättsligt anspråk gentemot 

den öppna ägaren.145 Eftersom det obligationsrättsliga anspråket endast medför ett rättsligt 

                                                
137 KöpL 1 §. 

138 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 319. 

139 Kommissionslag (2009:865) (KomL) 1 §. 

140 KomL 23 §. 

141 KomL 23 §.  

142 KomL 1 § é contrario. 

143 JB 4 kap. 1 §. 

144 NJA 1982 s. 589, s. 610. 

145 Tottie, Teleman, Äktenskapsbalken – en kommentar, 2010, s. 34 och Kleineman, Dold äganderätt till fas-
tighet är inte en äganderätt i vanlig mening…, 1993-1994, s. 364. 
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skydd för en dold samägare att bli ägare, är den öppna ägaren förpliktigad att överföra den 

andel som tillhör den dolda samägaren på dennas begäran.146 

5.4 Varför hävda dold samäganderätt? 
Tillfällen då anspråk om dold samäganderätt kan aktualiseras är vid avslutande av sambo-

förhållanden och vid skilsmässor. Den dolda samäganderätten kan hävdas i dessa situation-

er för att få rätt till fler tillgångar vid bodelningen. Det kan vara till fördel för en sambo el-

ler make att hävda dold samäganderätt i en tillgång oavsett om den ingår i bodelningen eller 

inte om exempelvis ägarsambon eller ägarmaken har stora skulder.147 

Skulder som kan hänföras till samboegendom får avräknas vid avslutandet av ett sambo-

förhållande, likaså får skulder avräknas från giftorättsgods vid en skilsmässa.148 För de fall 

där en öppen ägare har stora skulder kan det vara fördelaktigt för en dold ägare att åberopa 

samäganderätt i en öppen ägares egendom. Genom att omvandla den dolda samäganderät-

ten till en öppen äganderätt erhåller den dolda ägaren en andel i egendomen som inte kan 

utmätas av den öppna ägarens borgenärer utan istället tillfaller den före detta dolda ägaren. 

Ytterligare fördel med att hävda dold samäganderätt är om båda samborna eller makarna 

vill ha en specifik egendom, till vilken endast en av dem står som ägare. I dessa fall har äga-

ren till egendomen förtursrätt till denna egendom och kan välja att den andra sambon eller 

maken ska erhålla annan egendom, vilken inte är lika attraktiv, eller pengar istället för den 

specifika egendomen.149 

När en sambo eller make har värdefulla tillgångar vilka inte ingår i bodelningen är det van-

ligt att den andra sambon eller maken hävdar dold samäganderätt i denna egendom. Förut-

satt att lagakraftvunnen dom eller avtal om samäganderätt föreligger tas egendom som ska 

hållas utanför bodelningen ändå med i bodelningsförfarandet.150 I ett äktenskap kan dold 

samäganderätt uppkomma även i egendom som enligt äktenskapsförord utgör enskild 

egendom, likaså kan dold samäganderätt uppkomma i egendom i ett samboförhållande där 

                                                
146 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 320. 

147 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 38-39 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 48-49. 

148 SamboL 13 § och prop. 2002/03:80 s 51 samt ÄktB 11 kap. 2 §. 

149 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 38-39 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 48-49. 

150 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 38-39 och Lundén, Molin, Makar - Ju-
ridiken kring äktenskap, 2012, s. 49. 
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egendomen enligt samboavtal utgöt enskild egendom.151 Genom samboavtal eller äkten-

skapsförord kan inte äganderätter överföras men genom dold samäganderätt kan en dold 

ägare få rätt till den andra sambons eller makens enskilda egendom. Det bör dock förtydli-

gas att den del av egendomen som utgör första sambons eller makens andel fortfarande är 

dennas enskilda egendom och hålls utanför bodelningen.152 

Under vissa förutsättningar har en sambo eller make rätt att överta den gemensamma bo-

staden, detta även fast andra sambon eller maken står som ensam ägare till bostaden och 

denna inte ska ingå i bodelningen genom ett samboavtal eller äktenskapsförord. Övertagar-

rätten innebär att den som bäst behöver bostaden får överta denna, om det är den icke 

ägande sambon eller maken som har rätt att överta bostaden måste denna lösa ut ägande 

sambon eller maken. Fördelen med att i detta fall hävda dold samäganderätt är att en dold 

ägare kan ses som ägare till bostaden och i så fall bara behöva lösa ut den andra sambons 

eller makens andel i bostaden.153 

5.5 Exempel gällande dold samäganderätt i samboförhållande 
Agnes kan hävda dold samäganderätt i sommarstugan även om det är Vincent som har 

äganderätten. Genom att hävda dold samäganderätt kan Agnes ses som ägare till en andel 

av stugan och på så sätt ha rätt till dess värde.  För att få sin del kan hon antingen prata 

med Vincent och de kan tillsammans upprätta ett formenligt överlåtelseavtal. Vill han inte 

gå med på detta kan Agnes ta anspråket till domstol och därigenom yrka dold samägande-

rätt till stugan. Skulle hennes yrkande bifallas får hon en lagakraftvunnen dom och ses där-

med som ägare till en andel i stugan. 

Det Agnes behöver bevisa, för att erhålla dold samäganderätt, är att sommarstugan var för-

värvad för hennes och Vincents gemensamma bruk samt att hon bidrog ekonomiskt vid 

förvärvet. Vidare måste Agnes visa att hennes avsikt med bidraget var att bli delägare i stu-

gan och att Vincent insett det. 

Paret har tillsammans spenderat mycket tid vid stugan och de förvärvade den under tiden 

de var sambor. Eftersom de länge pratat om att förvärva en sommarstuga samt att de båda 

                                                
151 NJA 1981 s. 693, Lundén, Molin, Makar - Juridiken kring äktenskap, 2012, s. 49 och Lundén, Molin, Sam-

boboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 38. 

152 Lundén, Molin, Samboboken juridik ekonomi beskattning, 2010, s. 38 och Lundén, Molin, Makar - Juridi-
ken kring äktenskap, 2012, s. 49. 

153 A.a. s. 39 och a.st. 
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bidrog ekonomiskt till förvärvet, gör att de får anses ha förvärvat stugan i syfte för deras 

gemensamma användning. Omständigheterna får anses tala för att första kriteriet för dold 

samäganderätt är uppfyllt. Vid förvärvet av stugan bidrog både Agnes och Vincent ekono-

miskt, de har även gemensamt utfört och betalat renoveringar i stugan. Andra kriteriet får 

därmed anses uppfyllt. Ovanstående omständigheter såsom att Agnes bidragit vid förvärvet 

och vid renoveringar talar även för att Agnes hade för avsikt att ses som delägare till som-

marstugan. Inga omständigheter talar för att hon eller Vincent skulle ha varit av annan upp-

fattning. Således bör Agnes ha dold samägandetätt i sommarstugan.  

Agnes och Vincents ägarförhållande i samboförhållandet, förutsatt att den dolda samägan-

derätten i sommarstugan har omvandlats till öppen äganderätt, ser ut enligt följande. 

Agnes Vincent Gemensam  
äganderätt 

Bil 50’ Dragspel 15’ Villa 3000’ 
Fjällstuga 2500’  Bohag 400’ 

Skuld -50’  Sommarstuga 1000’ 

 

Se följande sida för uppställning och resultat av bodelningen förutsatt att Agnes har ägan-

derätt i stugan genom att hennes dold samäganderätt omvandlats till öppen äganderätt. 
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 Agnes Vincent Lagrum 

Samboegendom Villa 1500’ Villa 1500’ 12 § SamboL 
 Bohag 200’ Bohag 200’  

 Skuld -50’ Skuld 0 13 § SamboL 

    

Enskild egendom Stuga 2500’  12 § SamboL  
é contrario 

Övrig egendom Bil 50’ Dragspel 15’ 12 § SamboL  
é contrario 

 Stuga 500’ Stuga 500’ Dold samäganderätt 

 1650’ 1700’  

Hälftendelning 3350’ 14 § SamboL 

 1675’ 1675’  

Avdragen skuld +50’ 0  

Resultatet av bo-
delningen 

1725’ 1675’  

    

Lottläggning 1700’ 1700’ 16 § SamboL 

Bodelningslikvid +25’ -25’ 17 § SamboL 

 

Jämför med det fiktiva exemplet under kapitel 4.2 där äganderätten till sommarstugan end-

ast är Vincents. Eftersom samboegendom endast består av gemensam bostad och bohag 

utgör sommarstugan övrig egendom och ingår därmed inte i bodelningen. 

Resultatet av bodelningen blir även i detta fall att Agnes erhåller 1 725 000 kronor och Vin-

cent erhåller 1 675 000 kronor. Eftersom de vardera gick in med 1 700 000 kronor innebär 

detta att Vincent ska ge Agnes 25 000 kronor i antingen pengar eller egendom för att resul-

tatet av bodelningen ska uppnås. Utöver detta har Agnes och Vincent fortfarande kvar sin 

enskilda egendom samt den övriga egendomen. Skillnaden blir att Agnes erhåller 500 000 

kronor mer i övrig egendom jämfört med det fiktiva exemplet under kapitel 4.2. 
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5.6 Exempel gällande dold samäganderätt i äktenskap 
Att hävda dold samäganderätt till stugan i samband med skilsmässan påverkar inte bodel-

ningen och det resultat vardera part har rätt till. Till skillnad från ett samboförhållande ut-

gör stugan giftorättsgods och är därmed en del av bodelningen och värdet ska delas lika 

mellan Agnes och Vincent, trots att Vincent står som ensam lagfaren ägare. Agnes behöver 

inte hävda dold samäganderätt för att ha rätt till halva värdet.  

Precis som i det fiktiva exemplet under kapitel 4.4. blir resultatet av bodelningen i detta fall 

att Agnes erhåller 2 250 000 kronor och Vincent erhåller 2 200 000 kronor. Eftersom att 

Agnes gick in i bodelningen med 1 750 000 kronor och Vincent med 2 700 000 kronor in-

nebär detta att Vincent ska ge Agnes 500 000 kronor i antingen pengar eller egendom för 

att resultatet av bodelningen ska uppnås. Utöver detta har Agnes kvar sin enskilda egen-

dom och Vincent har kvar sin särskilda egendom. 

Genom att hävda dold samäganderätt kan Agnes dock erhålla vissa fördelar gentemot Vin-

cent. Vid en bodelning har exempelvis den part som äger en egendom förstahandsrätt till 

denna egendom. En fördel med att omvandla hennes dolda äganderätt till en öppen ägan-

derätt är att hon som ägare får en starkare ställning. Vincent kan då inte hävda förtursrätt 

till stugan eftersom de båda är ägare.  
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6 Borgenärsskydd 

6.1 Borgenärsskydd vid dold samäganderätt 
När dold samäganderätt föreligger kan det finnas borgenärer, både en öppen och en dold 

ägares, som vill ta egendom i anspråk som teckning för obetalda skulder. Möjligheten för 

borgenärer att tillgodogöra sig dessa anspråk är beroende av om det är lös eller fast egen-

dom.  Rätten för en borgenär att göra anspråk i egendom skiljer sig beroende på om det är 

en öppen ägare, en dold ägare eller båda ägarna som har skulder.154 För sambor och makar 

som äger lös egendom i gemensam besittning föreligger presumtion att egendomen ägs av 

gäldenären. Presumtionen kan motbevisas om sambor eller makar visar att de samäger 

egendomen eller att den som inte innehar skulden är ensam ägare till egendomen.155 Avgö-

rande för om borgenärer kan utmäta egendom är således huruvida gäldenären har egendo-

men i besittning eller inte.156 

Sakrättslig verkan saknas vid dold samäganderätt gällande fast egendom. Följaktligen inne-

bär detta att en dold ägares anspråk inte är skyddat mot en öppen ägares borgenärer, det är 

enbart en öppen ägares borgenärer som kan tillgodogöra sig den fasta egendomen.157 Den 

allmänna regeln vid köp av fast egendom är att en köpare blir skyddad mot en säljares bor-

genärer i och med upprättandet av en formenlig köpehandling.158 En dold samägare uppnår 

skydd gentemot en öppen ägares borgenärer när den dolda samäganderätten övergår till en 

öppen äganderätt genom lagakraftvunnen dom eller överlåtelseavtal.159 

6.2 Hur borgenärer påverkas av dold samäganderätt 
En dold samägares obligationsrättsliga anspråk om att omvandla den dolda samäganderät-

ten till öppen äganderätt kan bli föremål för rättighetsutmätning, det vill säga att borgenärer 

kan utmäta den dolda samägarens anspråk. Detta faktum leder dock till oklarheter huruvida 

                                                
154 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 324. 

155 Utsökningsbalk (UB) 4 kap. 19 §. 

156 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 324. 

157 UB 4 kap. 24 § och NJA 1993 s. 324, s. 329. 

158 UB 4 kap. 24 §.  

159 NJA 1984 s. 772, s. 777. 



 

 
37 

borgenärer kan tillgodogöra sig ett sådant anspråk eftersom det krävs en dom eller ett över-

låtelseavtal på att samägande föreligger.160 

Oklarheten har utretts i HD. Ett fall rörde Sonja som förvärvat en fastighet och erhöll lag-

fart för fastigheten. Kjell, Sonjas före detta man, var föremål för utmätning på grund av 

skatteskulder och Riksskatteverket hävdade att Sonja förvärvat fastigheten å Kjells vägnar, 

de menade att Kjell var den verkliga ägaren till fastigheten. Riksskatteverket menade att 

Sonja inte var ekonomiskt kapabel att förvärva fastigheten medan Kjell å andra sidan var 

det.161 Frågan i målet rörde huruvida ”den dolde ägarens anspråk kan av hans borgenärer göras gäl-

lande mot den öppne ägarens borgenärer.”162 

HD bekräftade, det i tidigare domar fastställda, att en dold ägare har skydd för sin ägaran-

del mot den öppna ägarens borgenärer genom en lagakraftvunnen dom eller ett överlåtelse-

avtal. Innan sådan dom eller sådant avtal föreligger har den dolda samägaren endast ett ob-

ligationsrättsligt anspråk gentemot den öppna ägaren och egendomen kan inte utmätas av 

den dolda ägarens borgenärer. HD fastställde dock att ett anspråk om att bli öppen ägare 

kan utmätas genom rättighetsutmätning då det föreligger ett obligationsrättsligt anspråk.163 

Innebörden av detta är att borgenärer som vill utmäta en dold samägares skuld måste föra 

talan mot den öppna ägaren och bevisa att kriterierna för dold samäganderätt är upp-

fyllda.164 Riksskatteverkets talan lämnades utan bifall då de inte yrkat om rättighetsutmät-

ning och därmed kunde de inte utmäta Kjells dolda äganderätt.165 

I fall där det är ovisst huruvida en dold ägare är samägare till en egendom kan kronofogden 

väcka talan mot den öppna ägaren och förelägga utmätningssökande på den dolda ägarens 

borgenärer.166 Det åligger borgenärer att visa att rekvisiten för dold samäganderätt förelig-

ger.167 Borgenärer kan ha svårt att visa sambors eller makars avsikt med ett förvärv, det vill 

säga att de gemensamt samäger egendomen. Frågan har behandlats i fallet rörande U.A. 

                                                
160 Agell, Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, 2011, s. 84. 

161 NJA 1985 s. 615, s. 615. 

162 NJA 1985 s. 615, s. 617. 

163 NJA 1985 s. 615, s. 617. 

164 UB 4 kap. 23 § och RH 2000:93.  

165 NJA 1985 s. 615, s. 617. 

166 UB 4 kap. 23 §. 

167 NJA 2004 s. 397, s. 406. 
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och dennas make H.A. Makarna hade gemensamt förvärvat en fritidsfastighet som senare 

genom överlåtelseavtal överlåtits till U.A. som därefter stod som ensam ägare till fastighet-

en. Skatteverket väckte talan för att få täckning för H.A.s skulder och hävdade att överlå-

telse skett för att undanhålla fastigheten från H.A.s borgenärer. Skatteverket ansåg att H.A. 

var att ses som ägare till fastigheten genom dold samäganderätt.168 

HD ansåg att i makarnas överlåtelseavtal utrycktes makarnas avsikt med äganderätten, det 

vill säga att äganderätten övergick till U.A. som ensam ägare till fastigheten. Det ingångna 

avtalet uttrycker avsikten med förvärvet och utgör därmed utgångspunkten för avsiktsbe-

dömningen. Vidare fann HD att Skatteverket inte lyckats bevisa att makarnas egentliga 

syfte med överlåtelsen var att de gemensamt skulle äga fastigheten.169 

En dold ägarens ställning gentemot en öppen ägare och dennas borgenärer har diskuterats i 

följande fall. I fallet framkommer hur en dold äganderätt skulle kunna påverka borgenärer 

och kreditväsendet om dold samäganderätt ges sakrättslig verkan. Björn och Barbro var 

makar vilka tillsammans förvärvade en fastighet och lagfarten skrevs i Björns namn. Kro-

nofogden kom att utmäta fastigheten för en skuld som hänförde sig till Björn. Barbro 

väckte talan mot Björn och kronofogdemyndigheten och yrkade att samäganderätt till fas-

tigheten förelåg mellan makarna.170 

HD ansåg att det mellan makarna var förutsatt att de båda skulle äga fastigheten gemen-

samt trots att det var Björn som ensam undertecknat köpehandlingen. Barbro ansågs 

gentemot Björn ha en rätt till andel i fastigheten och HD diskuterade huruvida denna rätt, 

det ”dolda förvärv”, ansågs ha sakrättslig verkan. Vad gäller förfogande över fast egendom 

ansåg HD att en dold ägare har en otrygg ställning.171 Så länge äganderätten är dold är den 

dolda ägaren inte skyddad mot den öppna ägarens borgenärer, likaså kan den dolda ägarens 

borgenärer inte utmäta en dold äganderätt. En dold ägare har heller ingen rätt till att ställa 

krav på den öppna ägaren. HD motiverade detta resonemang genom att denna bedömning 

hindrar skentransaktioner och efterhandskonstruktioner till skada för borgenärer.172 I dis-

kussionen anförde HD vidare att om ett dolt förvärv ansågs ha sakrättslig verkan skulle det 

                                                
168 NJA 2004 s. 397, s. 397. 

169 NJA 2004 s. 397, s. 406. 

170 NJA 1984 s. 772, s. 773. 

171 NJA 1984 s. 772, s. 776. 

172 NJA 1984 s. 772, s. 777. 
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påverka kreditväsendet negativt. För en borgenär skulle detta innebära svårigheter i be-

dömningen av en persons kreditvärdighet, eftersom tilliten till uppgifter i köpehandlingar 

och fastighetsböcker skulle minska. Detta får tala för att det krävs ett formenligt överlåtel-

seavtal eller en lagakraftvunnen dom gällande den dolda ägarens anspråk.  Barbro saknade 

överlåtelseavtal eller lagakraftvunnen dom och eftersom den dolda äganderätten i sig saknar 

sakrättslig verkan kan hon därför inte göra anspråk på fastigheten. Hennes talan lämnades 

utan bifall.173  

6.3 Kvarstad 
En borgenär kan ha intresse av att åberopa kvarstad för att skydda egendom och tillgodose 

sitt intresse.174 Kvarstad är ett ingripande från domstol och innebär att egendom tas i sä-

kerhet i väntan på dom och får inte under tiden avvika, skaffas undan eller på annat sätt 

förfaras över så denna ändras från ursprungsegendomen.175  

För borgenärer kan kvarstad både vara till fördel och nackdel. För en öppen ägares borge-

närer medför detta att tillgången blir skyddad från borgenären till förmån för den dolda 

samägaren, och borgenärer kan inte utmäta den öppna ägarens andel i egendomen. Samti-

digt kan kvarstad innebära en fördel för en dold samägares borgenärer då egendomen blir 

skyddad från den öppna ägaren och dennas borgenärer.176 Förutsatt att en gäldenär bidragit 

ekonomiskt till den öppna ägarens förvärv av fastighet kan en borgenär, även om talan om 

dold samäganderätt ogillas, utmäta det ekonomiska bidraget om bidraget kan likställas med 

ett lån.177  

6.4 Bevissvårighet för borgenärer 
För borgenärer kan vissa bevissvårigheter uppstå gällande sambors och makars avsikt med 

äganderätt. Sambor och makar kan genom inbördes överenskommelser försvåra en borge-

närs bevismöjlighet och därmed hindra en borgenärs möjlighet att få del av egendom. Ge-

                                                
173 NJA 1984 s. 772, s. 777. 

174 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 325. 

175 Rättegångsbalk 15 kap. 1 §.  

176 NJA 2001 s. 509. 

177 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 326. 
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nom att sambor eller makar exempelvis undanhåller information försvåras borgenärens 

möjlighet att visa att omständigheter för dold samäganderätt föreligger.178  

Bevissvårigheten som åligger borgenärer kan belysas med följande fall. Under äktenskapet 

förvärvade Arthur och Brita en fastighet i Britas namn. Arthur hade under hela äktenskapet 

levt ekonomiska ansträngt. Under en utmätningsed uppgav han inte att han hade andel i 

fastigheten utan att han endast ägde en bil. När makarna senare skilde sig ville Arthur ha 

del i fastigheten och hävdade dold samäganderätt. Arthur menade att paret hade skrivit fas-

tigheten på Brita för att skydda den mot hans borgenärer. Brita hävdade att hon vid förvär-

vet gick i skilsmässotanker och förvärvat fastigheten för att hon och barnen skulle ha nå-

gonstans att bo efter en skilsmässa.179  

Gällande Britas påstående ansåg HD att detta var ett orimligt resonemang då paret gemen-

samt bott i fastigheten i 15 år innan en skilsmässa genomfördes.180 I avgörandet la HD stor 

vikt vid faktumet att fastigheten förvärvats i Britas namn för att undanhålla den från Art-

hurs borgenärer. Detta bör enligt HD innebära att fastigheten ska anses tillhöra Brita även i 

det inbördes förhållandet mellan makarna.181 

Vidare kom HD fram till att även om Arthur vid utmätningseden inte gjort anspråk på fas-

tigheten så påverkar detta faktum inte äganderättsfrågan rörande den aktuella fastigheten. 

Således kan detta inte utgöra bevis att dold samäganderätt inte föreligger.  Att Arthur inte 

gjorde anspråk på fastigheten vid tidpunkten för utmätningen får ses som en vilja att 

skydda fastigheten från hans borgenärer. Kraven för dold samäganderätt ansåg HD vara 

uppfyllda och Arthur hade följaktligen dold samäganderätt i fastigheten. Att undanhålla 

egendom från borgenärer påverkar inte bedömningen om samäganderätt föreligger.182  

En minoritet i HD ansåg dock att om Arthur med syfte att undanhålla egendom från sina 

borgenärer avstår äganderätt till förmån för Brita, ska Brita ses som den enda ägaren till fas-

tigheten. Arthur får anses ha uppgett verkliga förhållanden under utmätningseden och detta 

får ligga till grund för att det inte föreligger något konkludent avtal makarna emellan som 

                                                
178 Brattström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, 2011-2012, s. 326. 

179 NJA 1982 s. 589, s. 604. 

180 NJA 1982 s. 589, s. 604. 

181 NJA 1982 s. 589, s. 605. 

182 NJA 1982 s. 589, s. 606.  
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innebär att Arthur har dold samäganderätt i fastigheten. Enligt minoriteten kan Arthur inte 

ha dold samäganderätt i fastigheten.183 

6.5 Exempel gällande borgenärer och dold samäganderätt 

6.5.1 En öppen ägares borgenärer 

En öppen ägare kan genom dold samäganderätt förlora en andel av äganderätten till egen-

dom som används som säkerhet till borgenärer. Detta sker genom att en dold samägare an-

söker om att omvandla den dolda äganderätten till öppen. 

I denna situation har Vincent en skuld och har använt sommarstugan som säkerhet mot en 

borgenär. Borgenären kan bli lidande om Agnes får äganderätt i sommarstugan genom dold 

samäganderätt, vilket skulle innebära att Vincents andel i stugan minskar samtidigt som 

borgenärens säkerhet minskar. Borgenären har endast rätt att utmäta Vincents andel i stu-

gan. Ur en borgenärs perspektiv medför detta negativa konsekvenser då en säkerhet oför-

utsett minskar i värde. 

Om Agnes å andra sidan inte omvandlar sin dolda äganderätt till öppen äganderätt påver-

kas inte säkerheten Vincent har till sina borgenärer. 

I detta fall blir det ingen skillnad om Agnes och Vincent är sambor eller makar, resultatet 

blir detsamma för borgenären. 

6.5.2 En dold ägares borgenärer 

När dold samäganderätt föreligger i en egendom kan en dold ägares borgenärer inte an-

vända denna egendom för utmätning av en skuld som tillhör den dolda ägaren. En dold 

samägare kan genom att inte omvandla den dolda äganderätten till en öppen äganderätt 

undanhålla egendom från sina borgenärer. 

I detta fall har Agnes en skuld. Även om Agnes och Vincent i deras inbördes förhållande 

ser Agnes som en delägare till sommarstugan är hon utåt sett inte det. Vincent är den som 

står som lagfaren ägare och därmed kan Agnes borgenärer inte tillgodogöra sig stugan som 

utmätning för Agnes skuld. Genom att inte omvandla sin dolda äganderätt till öppen ägan-

derätt skyddar hon stugan från borgenärerna. 

                                                
183 NJA 1982 s. 589, s. 607. 
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Borgenärerna har dock möjlighet att göra en rättighetsutmätning om Agnes gör anspråk 

mot Vincent om att bli öppen delägare. Det åligger borgenärerna att bevisa att dold ägan-

derätt föreligger och lyckas de bevisa detta har de rätt att utmäta Agnes andel i sommarstu-

gan. Kan borgenären inte visa att dold samäganderätt föreligger kan denna inte göra en rät-

tighetsutmätning. 

Om Agnes å andra sidan omvandlar sin dolda äganderätt till öppen äganderätt har hennes 

borgenärer möjlighet att utmäta hennes andel i sommarstugan. 

I detta fall blir det ingen skillnad om Agnes och Vincent är sambor eller makar, resultatet 

blir detsamma för borgenären. 
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7 Analys 

7.1 Gällande rätt 

7.1.1 Kraven för dold samäganderätt 

Det är inte alltid tydligt hur principen om dold samäganderätt ska tillämpas, detta visas 

bland annat genom de antal rättsfall som HD har prövat gällande dold samäganderätt. De 

rättsfall som vi har studerat visar på en stor variation av situationer där dold samäganderätt 

kan uppstå, exempelvis samboförhållande, äktenskap, lös eller fast egendom. Principen till-

lämpas i familjesituationer och enligt vår uppfattning föreligger sällan avtal mellan sambor 

eller makar, det är istället en fråga om bevisning. För att dold samäganderätt ska anses före-

ligga krävs att det är bevisat att de tre kriterierna är uppfyllda. När kriterierna tillämpas är 

utgångspunkten omständigheterna vid tidpunkten för förvärvet. 

7.1.2 Första kriteriet 

Det första kriteriet ställer krav på att egendom är införskaffad för sambors eller makars 

gemensamma bruk trots att egendomen endast är förvärvad i ena partens namn. Viss egen-

dom såsom sambors och makars gemensamma bostad och bohag förutsetts vara anskaffat 

för gemensamt bruk. Denna förutsättning tycker vi är rimlig eftersom det får förutsättas att 

sambor eller makar får anses ha som avsikt att de ska vara ett par framöver, förvärvar de 

exempelvis en bostad får det förutsättas att de gör det för att paret ska bo där tillsammans. 

Första kriteriet för dold samäganderätt kan dock vara svårt att bevisa särskilt gällande lös 

egendom. Avgörande i många fall är om en egendom är anskaffad för sambors eller makars 

gemensamma intresse eller enbart ena sambons eller makens intresse. Exempelvis skulle ett 

dragspel som är föremål för dold samäganderätt kunna anses ägas av ena sambon eller ma-

ken om denna kan visa att den andra sambon eller maken saknar intresse för egendomen. 

Att en egendom är förvärvad för gemensamt bruk menar vi är något som kan vara svårt att 

bevisa då detta är en avsikt, det vill säga inget som går att ta på och därmed kan bevissvå-

righeter uppstå. 

All egendom anskaffad efter att ett samboförhållande eller äktenskap är inlett tycker vi ska 

förutsättas vara anskaffad för gemensamt bruk. Detta eftersom parterna får anses ha inlett 

relationen för att den ska bestå, vilket enligt oss talar för ett gemensamt bruk av egendo-

men. Genom detta tänkande menar vi att bevissvårigheten minskar. Givetvis tycker vi att 

detta antagande kan motbevisas och en sambo eller make kan anskaffa egendom för eget 



 

 
44 

bruk, exempelvis som i det fiktiva exemplet där Vincent förvärvade ett dragspel.  Vi tycker 

således att egendom anskaffad efter att ett samboförhållande eller äktenskap är inlett ska 

anses anskaffad för det gemensamma bruket på samma sätt som sambors och makars ge-

mensamma bostad och bohag förutsätts vara anskaffat för gemensamt bruk.  

7.1.3 Andra kriteriet 

Andra kriteriet innebär att en dold samägare måste ha gett ett ekonomiskt bidrag vid tid-

punkten för förvärvet. Enligt vår mening kan det andra kriteriet många gånger anses som 

det enklare av de tre kriterierna att bevisa, eftersom det kan visas genom exempelvis ett 

bankutdrag. Även om vi anser att detta kriterium många gånger är enklast att bevisa är det 

inte alltid så, vilket HD har påvisat genom rättsfall. Som visats i rättsfallet gällande Inga-

Lisa och Gunnar184 behöver ett ekonomiskt bidrag inte nödvändigtvis ske genom ett penga-

tillskott. I rättsfallet ansågs Inga-Lisas pappas underprisförsäljning möjliggöra förvärvet och 

sågs därmed som hennes ekonomiska bidrag till förvärvet.  

Vi motsätter oss inte HDs bedömning eftersom vi anser att ett ekonomiskt bidrag inte ute-

slutande behöver utgöras av ett konkret tillskott av pengar vid ett förvärv. För oss innebär 

ett ekonomiskt bidrag inte nödvändigtvis just kontanter utan det kan gestaltas på olika sätt, 

exempelvis genom en arbetsinsats eller som i Inga-Lisas fall. Vi tycker att om HD inte hade 

godtagit andra ekonomiska bidrag än kontanter vid ett förvärv hade detta begränsat till-

lämpningen av dold samäganderätt och färre situationer hade fallit under principen. Vi an-

ser att en sambo eller make ska kunna bidra till ett förvärv på exempelvis samma sätt som 

Inga-Lisa gjorde och detta bidrag bör likställas med ett ekonomiskt bidrag även om det inte 

sker i form av pengar.  

Vi ställer oss frågande till det i andra kriteriet stadgade att ett ekonomiskt bidrag måste ske 

vid tidpunkten för förvärvet, särskilt på grund av att HD i vissa fall enligt oss inte lägger 

vikt på omständigheterna vid ett köp utan istället omständigheterna efter ett förvärv, se ex-

empelvis fallet om Stefan och Ebba där HD beaktar arbetsinsatsen efter förvärvet.185 Vi an-

ser att detta kan innebära en rättsosäkerhet då HD frångår utgångspunkten för bedömning-

en gällande att det ekonomiska bidraget måste lämnas vid förvärvet och ibland bedömer 

omständigheterna vid ett förvärv på olika sätt genom att anpassa sig efter den aktuella situ-

ationen. I sin tur tror vi att detta kan leda till att andra domstolar gör detsamma eftersom 
                                                
184 NJA 1981 s. 693, se kap. 5.1. 

185 NJA 1992 s. 163, se kap. 5.2.2. 
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HDs bedömningar ligger till grund för dessa domstolars bedömningar. Att HD i vissa fall 

har frångått utgångspunkten för bedömningen av andra kriteriet väcker hos oss vidare fun-

deringar, exempelvis hur lån och amorteringar ska bedömas vid dold samäganderätt. Säg att 

ena sambon eller maken tar ett lån och i sitt namn förvärvar exempelvis en bil samtidigt 

som den icke låntagande sambon eller maken efter förvärvet amorterar lånet. Amortering-

arna sker inte vid tidpunkten för förvärvet utan i efterhand, kan amorteringarna ändå ses 

som ett ekonomiskt bidrag som kan leda till dold samäganderätt? Med hänsyn till att HD 

tidigare har frångått kravet anser vi att så bör vara fallet. Särskilt är vi av den åsikten att om 

exempelvis ett lån möjliggör ett förvärv ska detta kunna likställas med ett ekonomist bidrag 

även om det inte sker vid förvärvet. Vi menar att utgångspunkten för bedömningen om 

dold samäganderätt föreligger bör ändras gällande tidpunkten för det ekonomiska bidraget 

till att omfatta omständigheterna både vid förvärvet och efter förvärvet. 

7.1.4 Tredje kriteriet 

I enlighet med tredje kriteriet måste en gemensam partsavsikt gällande samäganderätt före-

ligga för att dold samäganderätt ska kunna uppstå. En partsavsikt behöver inte ges uttryck-

ligen utan kan uppstå genom konkludent handlande. Skulle ett uttryckligt avtal krävas mel-

lan sambor och makar för att samäganderätt ska kunna uppstå skulle enligt oss syftet med 

dold samäganderätt gå förlorat. Vår bedömning är att uttryckliga överenskommelser om 

äganderätt i sig fastställer äganderätten och när en sådan överenskommelse föreligger mel-

lan sambor och makar blir dold samäganderätt inte aktuellt. 

Troligen anses det tredje kriteriet uppfyllt om det kan antas att det ekonomiska bidraget 

inte hade lämnats av den dolda ägaren om denna inte vetat att bidraget skulle leda till samä-

ganderätt. Vi anser att varför skulle annars en dold samägare ge ett betydande bidrag om 

det inte ledde till äganderätt. Enligt vår mening bör det ekonomiska bidraget vara av bety-

delse för egendomens förvärv för att ett antagande ska kunna göras att givaren har en öns-

kan om att bli delägare, exempelvis bör inte ett bidrag på fem kronor till en egendom som 

kostar 500 000 kronor kunna leda till dold samäganderätt. Det som enligt oss kan vara svårt 

att avgöra är vad som utgör ett betydande ekonomiskt bidrag. Vi är av uppfattningen att 

det inte går att sätta en generell gräns för detta utan varje situation måste bedömas efter 

omständigheterna som föreligger i det specifika fallet. Vår uppfattning är att om ett par 

förvärvar en villa för 500 000 kronor och ena sambon eller maken bidrar med 100 000 kro-

nor, det vill säga ”endast” en femtedel, kan bidraget trots detta utgöra ett betydande bidrag. 
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Omständigheter som vi menar kan vara avgörande är exempelvis hur mycket varje sambo 

eller make tjänar eller hur mycket pengar som finns på respektive sparkonton. 

Om ett ekonomiskt bidrag, som vi diskuterat ovan, kan likställs med en arbetsinsats och 

denna insats är betydande för egendomen, tycker vi att den öppna ägaren bör inse att den 

dolda samägaren inte hade utfört den betydande arbetsinsatsen om detta inte skulle leda till 

en ägarrätt. Vår åsikt är att en betydande arbetsinsats kan kopplas till en gemensam partsav-

sikt just på grund av att den öppna ägaren borde insett önskan om att bli ägare och att den 

dolda ägaren inte hade utfört arbetsinsatsen annars. 

7.2 Kan dold samäganderätt uppfattas som en falsk trygghet? 
En dold samägare erhåller inga rättigheter i och med att en öppen ägare förvärvar en egen-

dom. Anspråket att omvandla en dold äganderätt till en öppen äganderätt utgör istället ett 

obligationsrättsligt anspråk. Således innebär det att en dold samägare inte har något ägar-

rättsligt skydd för egendomen förrän ett anspråk om att omvandla äganderätten är gjort. 

Vi ser dold samäganderätt som en falsk trygghet och tror att många kan missuppfatta prin-

cipens innebörd, särskilt med hänsyn till dess namn. Principen uttrycks på så sätt att det 

kan uppfattas som att en dold samägare har en faktisk äganderätt när det istället endast är 

ett anspråk om att bli ägare. Den enda rätt som en dold samägare erhåller är rätten att föra 

ett anspråk om att bli öppen ägare samt att den öppna ägaren är skyldig att överföra ägan-

derätten. En sambo eller make som genom dold samäganderätt har ett ägaranspråk har ing-

en konkret rätt att förfoga över egendomen, inte heller har den dolda ägaren något skydd 

för egendomen och att dess värde inte minskar. En öppen ägare är fri att förfoga över 

egendomen som denna vill, så länge ingen lagakraftvunnen dom eller överlåtelseavtal före-

ligger, och dennas borgenärer har rätt till egendomen utan att hänsyn behöver tas till den 

dolda ägaren eller dennas borgenärer. 

Vi ser att det finns risk till missförstånd just på grund av att ordet ”äganderätt” finns med i 

benämningen av principen. Det ordet tyder enligt oss på att en dold ägare har ett faktiskt 

ägande i egendomen. För en person som inte har särskilt långtgående juridiska kunskaper 

kan benämningen ge intryck av en falsk trygghet samt en missuppfattning kring ägarförhål-

landena. Vi är av uppfattningen att det krävs viss djupare kunskap kring dold samägande-

rätt för att förstå principens verkliga betydelse. Problematiken med missuppfattningen 

kring dold samäganderätt belyses enligt oss ytterligare i och med att dold samäganderätt 

inte är lagstadgad utan kräver ledning i praxis. 
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Även ur en borgenärs synvinkel kan dold samäganderätt enligt oss utgöra en falsk trygghet. 

En borgenär kan vara av uppfattningen att endast gäldenären är ägare till den säkerhet som 

uppställts för en kredit men genom dold samäganderätt kan säkerhetens ägarförhållanden 

ändras. Detta innebär enligt vår mening att borgenärer inte kan lita på att en säkerhet för en 

kredit kommer att bestå. Borgenärsskyddet diskuteras vidare under kapitel 7.4. 

7.3 Jämförelse mellan sambor och makar gällande dold samä-
ganderätt  

I våra ögon är samboförhållande och äktenskap vid första anblick relativt lika men inne-

börden av dessa är i själva verket påfallande olika. Vi tror att människor i allmänhet kan 

vara av uppfattningen att den enda skillnaden mellan dessa två levnadssätt är att vid äkten-

skap har ett giftermål skett. Det krävs en viss juridisk kunskap för att förstå skillnaderna 

dem emellan. När det kommer till kriterierna för dold samäganderätt är dessa desamma för 

samboförhållande och äktenskap och de tillämpas på samma sätt. Det kan dock vara olika 

fördelaktigt att åberopa dold samäganderätt i de olika förhållandena, speciellt vid bodel-

ning. För att se en sådan skillnad jämför de fiktiva exemplen i kapitel 4.2 och 4.4 med ex-

emplen i kapitel 5.6 och 5.7. 

Efter den framställning som gjorts i uppsatsen finner vi inga skillnader gällande dold samä-

ganderätt mellan ett samboförhållande jämfört med ett äktenskap. Som ovan nämnts är kri-

terierna desamma i de båda förhållandena och inga skillnader görs i bedömningen om dold 

samäganderätt föreligger. Den likabehandlingen styrks av HDs bedömningar i uppsatsens 

berörda rättsfall. Att det inte finns några skillnader i dold samäganderätt mellan samboför-

hållande och äktenskap är för oss något överraskande, främst därför att de två förhållan-

dena enligt oss regleras på olika sätt i andra juridiska sammanhang. Vi ser dock att mening-

en med dold samäganderätt är att en sambo eller make ska kunna få äganderätt i egendom 

som inte ingår i exempelvis bodelning och finner därav att det inte är motiverat att göra 

skillnader. 

I en bodelning gällande ett samboförhållande ingår samboegendom, det vill säga bostad 

och bohag som är förvärvad för parets gemensamma bruk. För att förtydliga innebär detta 

att egendom som inte är förvärvad för parternas gemensamma bruk inte ingår i bodelning-

en. I en bodelning gällande äktenskap ingår giftorättsgods, det vill säga all egendom som 

inte är enskild egendom. Till skillnad från bodelningen i ett samboförhållande innebär detta 

att även egendom som inte är förvärvad för parets gemensamma bruk ingår i bodelning. 
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Enligt dagens rättsläge kan det enligt oss vara mer lönsamt att hävda dold samäganderätt 

för personer i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande ingår färre tillgångar i bodel-

ningsförfarandet, varför en sambo kan vinna mer på att åberopa dold samäganderätt. Jäm-

för de fiktiva exemplen under kapitel 5.6 och 5.7. Genom att Agnes i samboförhållandet 

hävdade dold samäganderätt i stugan ökar hon sina tillgångar. 

Vi ser dock en osäkerhet i att dold samäganderätt kan uppstå i egendom som enligt sambo-

avtal och äktenskapsförord utgör enskild egendom. Vi menar att i dessa avtal har samborna 

eller makarna uttryckt sin vilja gällande ägandeförhållandet till en specifik egendom och 

därmed borde denna äganderätt inte kunna ändras genom dold samäganderätt. Vid ett för-

värv och vid upprättandet av ett samboavtal eller ett äktenskapsförord anser vi att det är 

upp till samborna eller makarna att diskutera och avgöra ägarrätten. Trots detta ansvar an-

ser vi att dold samäganderätt ska kunna uppstå i egendom som enligt avtal har gjorts till en-

skild egendom, förutsatt att kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda. Som ovan 

nämnts anser vi att syftet med dold samäganderätt är att sambor och makar ska kunna få 

äganderätt i egendom som inte ingår i exempelvis bodelning. Vi menar att syftet inte kan 

uppfyllas om dold samäganderätt inte kan uppstå i enskild egendom, därmed är det som 

sagt inte motiverat att göra skillnader gällande dold samäganderätt i samboförhållande jäm-

fört med i äktenskap.  

7.4 Borgenärsskyddet 
Både för en öppen och en dold samägares borgenärer kan dold samäganderätt skapa vissa 

problem och osäkerheter. I det inbördes förhållande mellan gäldenären och dennas sambo 

eller make kan dold samäganderätt föreligga. En situation som en öppen ägares borgenär 

kan ha svårt att förutse är om en gäldenär som ensam står som ägare till en egendom över-

för hälften av äganderätten till sin sambo eller make. Vill en gäldenär undanhålla egendom 

från borgenären kan en överföring av äganderätten ske genom ett överlåtelseavtal där en 

del av egendomen överförs från gäldenären till dennas sambo eller make. Resultatet av 

ägaröverlåtelsen är att säkerheten som gäldenären har gett till borgenären minskar till skada 

för borgenären i de fall gäldenären inte kan betala sin skuld. 

En konsekvens av att sambor och makar kan överföra äganderätt till egendom sinsemellan 

är enligt vår mening att borgenärer troligen blir extra försiktiga när de ger kredit, då de inte 

kan lita på att deras säkerhet inte minskar. Eftersom dold samäganderätt berör just sambor 

och makar menar vi att dessa par i längden kan drabbas av borgenärernas försiktighet, på 



 

 
49 

grund av att en borgenär inte kan förutse att en säkerhet inte minskar genom dold samä-

ganderätt. Resultatet av ytterligare försiktighet är att även om det ger en högre säkerhet för 

borgenärer får de lägga ner mer tid och pengar på förarbete och undersökningar av gälde-

nären, innan de beviljar kredit. 

Ett alternativ en öppen ägares borgenär har i en situation där värdet på en säkerhet har 

minskat genom dold samäganderätt är att hävda att de tre kriterierna för dold samägande-

rätt inte är uppfyllda. Genom att visa att dold samäganderätt inte föreligger skyddar borge-

nären sin säkerhet. En dold samägares borgenär kan dock ha intresse av att påvisa att dold 

samäganderätt i en egendom föreligger och på så sätt erhålla mer egendom. Det kan dock 

vara svårt för en dold ägares borgenär att visa att en egendom är förvärvad för sambors el-

ler makars gemensamma bruk i enlighet med det första kriteriet, då detta som sagt är en av-

sikt och inget konkret som går att ta på. Till skillnad från första kriteriet kan det vara en-

klare att visa det andra kriteriet, som kräver att ett ekonomiskt bidrag har getts vid förvär-

vet, är uppfyllt. Ett ekonomiskt bidrag är i vissa fall en mer konkret och tydlig handling då 

det kan gå att bevisa genom exempelvis bankutdrag. Dock är denna enkelhet inte alltid fal-

let vilket diskuterats ovan. Vad gäller det tredje kriteriet är ibland avsikten inte uttalad sam-

borna eller makarna emellan, par kan i vissa fall antas fatta beslut genom konkludent hand-

lande. När sambor eller makar inte ens själva har uttryckt ett avtal rörande äganderätt ser vi 

en problematik i att det kan vara svårt för en borgenär att finna bevis som visar avsikten 

med förvärvet. Vi är av åsikten att det är befogat att tillåta konkludent handlande gällande 

dold samäganderätt även om det i detta fall blir till en nackdel för borgenärer. 

Då en borgenär ska visa att dold samäganderätt inte föreligger kräver det av borgenären 

mycket tid och pengar. Lyckas en öppen ägares borgenär visa att kriterierna för dold samä-

ganderätt inte är uppfyllda är detta fördelaktigt för borgenären då äganderätten till säker-

heten stannar hos gäldenären. I de fall en borgenär inte lyckas få bifall för sin talan kan 

denna ådra sig stora kostnader i form av rättegångskostnader och att borgenären riskerar 

att inte få full täckning i sin säkerhet. 

Gällande bevisproblematiken angående kriterierna som en borgenär kan ha anser vi att en 

borgenär kan ta nytta av exempelvis längden på ett samboförhållande eller ett äktenskap. 

Längden på ett förhållande kan enligt oss ibland indikera avsikten med ett förvärv. Ett för-

värv som gjordes tio år innan dold samäganderätt åberopas anser vi tala för att förvärvet 

gjordes för ett pars gemensamma bruk. Detta kan belysas genom exempelvis att ett par 
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förvärvar en villa där de tillsammans bor de kommande tio åren. Vi anser att har ett par 

under tio år bott tillsammans i en fastighet torde det styrka att avsikten med förvärvet av 

villan var för deras gemensamma bruk. Detta kan jämföras med ett förvärv där dold samä-

ganderätt hävdas två veckor efter förvärvet. I ett sådant fall är det enligt oss svårare för en 

borgenär att visa att gemensam partsavsikt förelåg vid förvärvet. Även detta påstående kan 

styrkas genom att ett par exempelvis förvärvar en villa och bor i den i två veckor innan 

dold samäganderätt åberopas. Troligtvis har exempelvis inga större och omfattande arbeten 

eller renoveringar gjorts under två veckor jämfört med om paret bott i villan i tio år, vilket 

gör det svårare för en borgenär att visa på att gemensam partsvilja förelåg vid förvärvet. 

Vår åsikt styrks genom HDs ställningstagande i fallet om Brita och Arthur.186 I fallet häv-

dade Brita att hon förvärvat villan för eget bruk eftersom hon ville skiljas. Paret bodde 

dock tillsammans i fastigheten i 15 år innan en skilsmässa genomfördes och därför ansåg 

HD att hennes påstående om att fastigheten var förvärvad för hennes egna bruk var orim-

ligt. 

Troligen anses det tredje kriteriet uppfyllt om det kan antas att det ekonomiska bidraget 

inte hade lämnats av en dold ägare om denna inte vetat att bidraget skulle leda till samägan-

derätt. Kan en borgenär visa att ett väsentligt ekonomiskt bidrag skett vid förvärvet bör det 

enligt vår mening kunna resultera i att även det tredje kriteriet är uppfyllt då den dolda 

samägaren inte hade bidragit vid förvärvet om denna inte hade blivit samägare. Vi är av 

åsikten att vikt även bör läggas vid storleken på det ekonomiska bidraget, ju större procent 

bidraget utgör av totalsumman desto mer talar det enligt vår mening för att avsikten med 

bidraget var att bli samägare. 

Vi finner att har en dold samägare medvetet inte gjort sin rätt gällande och på så sätt un-

danhållit egendom från en borgenär, ska hon eller han vid ett senare tillfälle inte kunna 

komma och hävda dold samäganderätt. Jämför med rättsfallet om Brita och Arthur där 

Arthur i en utmätningsed undanhöll sin dolda äganderätt som han senare hävdade ägande-

rätt i. Under ed svärs att tala sanning, vi anser att om det lämnas felaktiga uppgifter ska 

dessa uppgifter inte senare ignoreras till förmån för personen som lämnade uppgifter under 

eden. I motsats till vår åsikt ansåg HD i fallet gällande Brita och Arthur att trots att Arthur 

undanhållit egendom i en utmätningsed, påverkas inte ägarförhållandet och han kunde vid 

ett senare tillfälle erhålla äganderätt genom att omvandla sin dolda samäganderätt i egen-

                                                
186 Se NJA 1982 s. 589, se kap. 6.4. 
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domen. I fallet ansåg dock minoriteten att handlandet under utmätningseden borde leda till 

att Arthur inte senare kan åberopa sin dolda äganderätt. Vi är eniga med minoriteten och 

anser att en dold samägare inte ska kunna anpassa sitt ägande efter omständigheterna. Be-

visbördan åligger en borgenär, en bevisbörda som redan är tung, och vi menar att den yt-

terligare försvåras genom att falska uppgifter involveras. Har den dolda ägaren en gång tagit 

avstånd från egendomen så är det detta som gäller även i framtida situationer gällande 

äganderätten. Annars öppnar detta enligt oss en möjlighet för gäldenärer att undanhålla 

egendom från borgenärer. Vi tycker inte att en gäldenär ska kunna äta kakan och samtidigt 

ha den kvar. 

7.5 Är principen om dold samäganderätt i behov av lagstift-
ning? 

Eftersom det idag inte finns någon lagstiftning som reglerar dold samäganderätt tror vi att 

de personer som saknar djupare juridiska kunskaper skulle gagnas av ett tydliggörande av 

rättsläget. Vi anser att om dold samäganderätt lagstiftas innebär detta att principen når ut 

till allt fler istället för att dold samäganderätt senare kan komma som en överraskning, vid 

exempelvis en skilsmässa. Existensen av en lagstiftning menar vi medvetandegör sambor 

och makar om att principen om dold samäganderätt finns eftersom vi tror att en lagstift-

ning uppmärksammas mer hos människor i allmänhet än vad praxis görs. Även om dessa 

inte uttryckligen läser lagar tror vi att dold samäganderätt skulle bli mer uppmärksammat 

just eftersom det i så fall finns en konkret lagstiftning. 

Vi är av uppfattningen att någon form av lagstiftning gällande dold samäganderätt behöver 

införas. Principen har med åren genom praxis visat att många situationer kan leda till dold 

samäganderätt, vilket enligt oss visar på omfattningen av principen. Med tanke på att det 

finns många olika tolkningar, situationer och omständigheter som kan föreligga menar vi 

att det skulle vara fördelaktigt att ha en lagstiftning, vilket enligt oss skulle ge en mer kon-

kret vägledning vid tillämpning av dold samäganderätt. Som rättsläget ser ut idag menar vi 

att det uppstår en otydlighet eftersom HD till viss del är fri att tolka principen som denna 

vill, givetvis tar HD ledning i tidigare prejudikat men då alla fall är olika kan utgången aldrig 

vara säker. Genom att införa en lagstiftning anser vi att det finns en grund att utgå ifrån i 

bedömningen och utgångspunkten för rättsläget blir därav tydligare. En lagstiftning skulle 

också leda till en viss förutsägbarhet för hur HD kan komma att tolka fall och även ge ett 

starkare skydd. Det är svårt att göra en uttömmande lagstiftning gällande dold samägande-

rätt eftersom att det är många olika situationer som kan beröras. Vår uppfattning är dock 
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att det är bättre att ha en lagstiftning som ger en utgångspunkt för tolkning än ingen lag-

stiftning alls. Även det faktum att samäganderätt är lagstiftat leder till att vi inte finner nå-

gon anledning till att inte lagstifta kring dold samäganderätt. 

Idag har borgenärer ett visst skydd genom kvarstad vilket vi inte anser är ett tillräckligt 

skydd. Vi tror att borgenärsskyddet skulle gynnas ytterligare av en lagstiftning då en regle-

ring kan införas som innebär exempelvis att en gäldenär inte kan missgynna borgenären 

genom att åberopa dold samäganderätt när det passar gäldenären, vilket vi anser var fallet i 

rättsfallet187 gällande Arthur och Brita där Arthur undanhåll egendom under en utmätning-

sed. 

Idag utgörs dold samäganderätt av ett obligationsrättsligt anspråk om att bli ägare till en 

egendom, något som vi ovan nämnt innebär en falsk trygghet. Genom att principen om 

dold samäganderätt lagstadgas och exempelvis de tre kriterierna för dold samäganderätt blir 

lagstadgade menar vi att dold samäganderätt blir tydligare. När kriterierna är lagstadgade 

innebär detta att när dessa är uppfyllda medför det att den dolda äganderätten blir öppen 

samäganderätt. Enligt vår analys blir följden att ingen lagakraft vunnen dom eller formen-

ligt överlåtelseavtal krävs för att dold samäganderätt ska omvandlas till öppen äganderätt. 

Vi motiverar detta med att en lagstiftning gällande dold samäganderätt enligt oss innebär en 

stakare rätt jämfört med att en dold ägare måste göra anspråk om att bli öppen ägare ge-

nom lagakraft vunnen dom eller överlåtelseavtal och där igenom få rätt i egendomen. Ett 

sådant förfarande får ses som en svagare rätt jämfört med lagstiftning som enligt vår be-

dömning medför ett starkare och säkrare rättssystem. 

 

                                                
187 NJA 1982 s. 589. 
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8 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att utreda och analysera gällande rätt och problematik vad avser 

så kallad dold samäganderätt, särskilt genom att jämföra rättsläget mellan sambor och ma-

kar, hur borgenärsskyddet påverkas samt om det finns ett behov att lagstifta om dold 

samäganderätt. 

Dold samäganderätt är enligt oss en intressant princip eftersom det finns många åsikter 

kring denna samtidigt som det finns frågor utan tydliga svar. Efter att ha utrett och analyse-

rat gällande rätt finner vi att de tre kriterierna för dold samäganderätt är befogade och vi 

anser inte att det finns behov av något ytterligare kriterium. Vi är dock av åsikten att tid-

punkten för det ekonomiska bidraget även ska omfatta bidrag som sker efter förvärvet. Vi 

ser även vissa tolkningssvårigheter och utrymme för diskussioner kring kriteriernas inne-

börd, vilket kan styrkas av de antal rättsfall HD tagit upp. Vi menar att detta tyder på att 

det, trots de fastställda kriterierna, saknas en klar linje att följa i bedömningen om dold 

samäganderätt föreligger. Otydligheten styrks enligt oss även av att likartade fall från HD 

inte alltid uppnår samma resultat.  

Gällande rättsläget för sambor och makar har vi inte funnit några skillnader i tillämpningen 

av dold samäganderätt. Vi anser dock att det inte är befogat att införa skillnader trots att 

dessa förhållanden i andra juridiska situationer behandlas olika. 

Borgenärsskyddet är något som kan påverkas starkt av principen om dold samäganderätt. 

Principen öppnar upp möjligheter för sambor och makar att undanhålla egendom från bor-

genärer och vi tycker borgenärsskyddet i vissa fall påverkas negativt.  

Eftersom rättsläget kring dold samäganderätt är så pass otydligt finner vi det befogat att 

lagstifta om principen om dold samäganderätt. Dold samäganderätt utgör idag ett obligat-

ionsrättsligt anspråk om att bli ägare till en egendom, vilket vi tycker innebär en falsk trygg-

het då benämningen av principen ger intryck av att det medför en faktisk äganderätt. Lag-

stiftning skulle enligt oss innebära ett starkare och säkrare rättsystem och en tydligare ut-

gångspunkt för tillämpningen av dold samäganderätt.  
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