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Förord   

Första gången jag kom i kontakt med rättsområdet familjerätt var år 2010 då jag valde att läsa 

en familjerättskurs. Kursen är en av de roligaste jag läst på universitetet, den fick mig att bli 

mycket intresserad av ämnet och det var en kurs som engagerade mig mycket. Anledningen till 

att kursen intresserade mig mycket var troligtvis för att alla personer någon gång kommer bli 

berörda av familjerätten och att det då är viktigt att det finns hjälp att få. Jag bestämde mig 

redan då för att skriva mitt examensarbete inom familjerätt. Sambopars rättshandlande och de-

ras (lilla) rättsliga skydd är det som har intresserat mig mest sedan dess. Nu, drygt fem år senare 

är det dags att genomföra planen.    

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Kajsa Walleng, du har varit till stor hjälp under 

arbetets gång.    
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Begreppsanvändning  
Nedan ges definitioner till ord och begrepp som används i texten. Detta för att underlätta för 

läsaren att förstå vad författaren avser. 

Enkäten – I texten refereras vid flera tillfällen till ”enkäten”. Med enkäten åsyftas den under-

sökning som författaren genomförde i samband med genomförandet av uppsatsen. 

Förmögenhetsrättsliga avtal – Avtal mellan två parter där egendom utöver samboegendom för-

delas  

Lösöre – Lös egendom, dvs. saker och föremål.  

Respondenter – De personer som har svarat på den enkät som skickades ut.  

Rättshandla – Ordet rättshandlingar är i stort ett samlingsnamn för handlingar som får juridiska 

följder, ex. ingå avtal, köpa saker och gifta sig. I denna uppsats åsyftas med rättshandla att två 

personer ingår någon form av avtal eller handling med varandra som reglerar deras ekonomiska 

mellanhavanden.       

Samboavtal – Avtal enligt 9 § sambolagen. I paragrafens första stycke stadgas att ”[s]ambor 

eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall 

ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.” 

Studien – I texten refereras vid flera tillfällen till ”studien”. Med studien åsyftas den undersök-

ning som jur.dr. Kajsa Walleng genomförde i samband med sin avhandling.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Att leva som sambo är idag relativt vanligt i och med att det nu för tiden är accepterat att leva 

ihop och ha barn tillsammans utan att vara gift. I början av 2000-talet var ungefär var tredje par 

eller ca 30 %1 av alla sammanlevande par sambor. Idag är motsvarande siffra ca 40 %2.  

I jämförelse med makar är det juridiska kring samboförhållanden mycket sparsamt reglerat. 

Äktenskapslagstiftningen ger makar större rättigheter och skyldigheter gentemot varandra än 

vad sambor får enligt sambolagen. I sambolagstiftningen saknas vissa motsvarande regler som 

finns reglerat vid äktenskap och vissa delar är tvingande för gifta medan frivilliga för sambor.3 

I korthet reglerar sambolagen hur man ska gå tillväga med sambors gemensamma bostad och 

bohag vid en separation. Syftet med lagen är att ge den svagare parten ett minimiskydd när 

förhållandet upphör, så att den ena parten inte blir helt utan tillgångar. Det är praktiska skäl och 

skyddsbehoven som ligger till grund för sambolagstiftningen.4   

Trots att sambor i stor utsträckning har möjlighet att reglera (och många gånger behöver reglera) 

sina mellanhavanden och rättshandla är avtal och andra rättshandlingar mellan sambor inte van-

ligt förekommande. Vid exempelvis en separation är de allmänna civilrättsliga reglerna inte till 

mycket hjälp och det är ofta första då parterna inser behovet av att ha reglerat sina mellanha-

vanden.5  

Föregångaren till dagens sambolag, lag (1987:232) om sambors gemensamma hem, trädde i 

kraft 1 januari 1988. Nuvarande sambolag (2003:376) trädde i kraft 1 juli 2003 och ersatte lagen 

om sambors gemensamma hem och lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Den föregå-

ende sambolagen ansåg uppfylla sitt syfte väl. Dock behövdes den ur vissa aspekter förtydligas 

och utvidgas något. Den föregående lagen överfördes därför till den nya och enbart ett fåtal nya 

regler infördes. En skillnad mellan nuvarande sambolag och den föregående är att sambolagen 

nu är könsneutral och omfattar både hetero- och homosexuella förhållanden.6 

                                                 
1 Prop. 2002/03:80 s. 24.  
2 Walleng s. 89.  
3 Lundén & Molin s. 10.  
4 Prop. 2002/03:80 s. 25.   
5 Prop. 2002/03:80 s. 25.   
6 Prop. 2002/03:80 s. 25.  
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1.2  Syfte och frågeställning   

Av tidigare studier framgår att testamenten och avtal mellan sambor förekommer i mycket liten 

utsträckning.7 Av dessa studier framgår inte vilka rättshandlingar som är de vanligaste bland de 

sambor som väljer att rättshandla. I de studierna som har genomförts framgår inte heller i vilken 

utsträckning verksamma jurister inte medverkar till att upprätta vissa rättshandlingar och vad 

sambopar får för råd kring olika rättshandlingar. I doktrin framkommer att vissa jurister inte 

medverkar till att upprätta vissa avtal mellan sambor utan istället uppmuntrar samborna att gifta 

sig.8 Syftet med denna uppsats är därför att undersöka sambopars rättshandlande och verk-

samma juristers del i sambopars rättshandlande. Vidare är syftet att föra en de lege ferenda 

diskussion kring sambors rättsliga skydd. För att uppnå syftet kommer följande frågor att be-

handlas: 

- Vilken är den vanligaste rättshandlingen som sambor företar?  

- Hur ställer sig verksamma jurister till att upprätta vissa rättshandlingar och vad ger de 

för råd kring olika rättshandlingar?  

- I vilken utsträckning råder verksamma jurister sambopar att gifta sig?  

- På vilket sätt kan och bör sambolagstiftningen förändras? 

1.3  Metod och material 

Rättsdogmatisk metod i kombination med en empirisk studie ligger till grund för uppsatsen. 

Med hjälp av lagstiftning, praxis och förarbeten utreds en rättslig problemformulering. Den 

juridiska argumentationen och analysen är en central del i rättsdogmatisk metod.9 Material 

och rättskällor som använts är huvudsakligen lagstiftning, förarbeten till lagstiftningen, dokt-

rin och praxis inom området. 

Förhoppningarna var att genom praxis få reda på mer om sambors rättshandlande; framförallt 

hur förmögenhetsrättsliga avtal står sig rättsligt vid en prövning, om rättshandlingar har varit 

                                                 
7 Se Walleng, s. 109 och 111. Studien genomfördes september till december 2010 i samarbete med SCB. En en-

kät skickades ut till 1 987 stycken med civilstatus ogift, skild, änka/änkling i åldrarna 20-70 år. 795 svar inkom, 

51 %, ca 406 st., uppgav att de var sambor. Se även http://www.avtalsbarometern.se/avtalsbarometern-2014.pdf 

s. 2 och 7. Hämtat 2016-03-21. Avtalsbarometern 2014 – en årlig undersökning om svenskars inställning till att 

skriva juridiska avtal. Undersökningen bygger på interjuver med 1046 personer oavsett civilstatus i åldrarna 30-

70 år och gjordes av analysföretaget Red Blue Green i december 2013 på uppdrag av Avtal24. 21 %, ca 220 per-

soner, uppgav av dem var sambor. 
8 Agell & Brattström s. 257. 
9 Korling & Zamboni (red.), s.21–26.  
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föremål för jämkning och om det framkommit något principiellt viktigt kring sambors rätts-

handlande och rättsliga ställning. Det var svårt att få reda på mer om sambors rätthandlande 

med hjälp av praxis då det inte finns mycket praxis inom området, den rättspraxis som fanns 

sträckte sig ett antal år tillbaka i tiden. Vissa rättsfall är från tiden då lagen om sambors gemen-

samma hem var gällande (år 1987 – 2003) eller till och med ännu tidigare. Den rättspraxis som 

finns får alltjämt fortfarande tillmätas betydelse. Eftersom rättspraxis är en viktig rättskälla och 

liknande frågor inte har avgjorts under senare tid tas gammal praxis i beaktande.    

För att kunna besvarar frågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen har en empirisk studie 

genomförts genom utskick av en enkät till verksamma jurister. Metoden och genomförandet av 

enkäten återfinns i nästa avsnitt.  

1.4 Undersökningen – hur rättshandlar sambopar?   

1.4.1 Inledning  

Agell och Brattström menar att på grund av oklarheten om vilka rättsverkningar sambor kan 

åstadkomma med avtal så medverkar inte vissa jurister till att upprätta avtal. Istället uppmuntrar 

de parterna att gifta sig och begränsa äktenskapets rättsverkningar.10 Agell och Brattströms på-

stående var huvudorsaken till varför jag skickade ut en enkät. I förarbeten uppmanas sambor 

att rättshandla genom att skriva olika avtal för att få det skydd de önskar.11 När samborna sedan 

kontaktar jurister för att skriva avtal blir de istället rekommenderade att gifta sig. Resonemanget 

är på så sätt ohållbart, det tyder på att det finns ett problem eller saknas något i den juridiska 

regleringen kring sambor. Huruvida det stämmer att jurister rekommenderar sambor att gifta 

sig och i vilken utsträckning var något som jag bland annat ville undersöka med min enkät.  

Vidare var syftet med enkäten att undersöka vilka rättshandlingar som är de vanligaste bland 

sambopar, om det finns några geografiska skillnader i hur sambopar reglerar sina mellanhavan-

den samt hur verksamma jurister förhåller sig till olika rättshandlingar som sambor kan företa.  

Min uppfattning är att upprättandet av ett samboavtal i sig inte är problemet utan det innehåll 

som paret önskar ha i avtalet. Samboavtal ska enligt lagen enbart reglera vilken egendom som 

inte ska ingå i en bodelning eller om bodelning inte alls ska ske mellan samborna.12 Ett sådant 

avtal borde inte vara något större problem för jurister att upprätta. Problemet eller svårigheten 

                                                 
10 Agell & Brattström s. 258f.  
11 Prop. 1986/07:1 s. 99. 
12 Sambolagen 9 §.  
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är när mer egendom ska fördelas genom ett avtal och avtalet får ett mer förmögenhetsrättsligt 

innehåll och inte längre är ett samboavtal.   

1.4.2 Genomförande, urval och bortfall 

Enkätstudien genomfördes på så sätt att en enkät13 tillsammans med information om studien 

och syftet skickades ut via mail till verksamma jurister i utvalda städer runt om i Sverige. Ju-

risterna fick svara på frågor kring deras rådgivning till sambopar och sambopars rättshandlande. 

Urvalet av jurister baserades främst på stora nationella advokat- och juristbyråer som verkar 

inom familjerättens område.  Även ett slumpmässigt urval av lokala advokat- och juristbyråer 

som helt eller delvis arbetar med familjerätt gjordes. Ungefär hälften av byråerna hade enbart 

familjerätt som verksamhetsområde. Andra hälften verkade inom flera rättsområden. De ut-

valda juristerna var bland annat inriktade på familjerätt och ibland specifikt på ekonomisk  

familjerätt. Valet av jurister gjordes i första hand efter specifikt verksamhetsområde (enligt en 

presentation av de själva) och sedan efter kön och ålder. Tanken var att eftersträva en jämn 

könsfördelning och en åldersspridning. Städerna som valdes ut var Stockholm, Göteborg, Upp-

sala, Malmö, Umeå och Luleå. Valet av städer beror främst på att jag ville ha en geografisk 

spridning. Jag valde sedan ut den största staden i varje del av Sverige.  

Enkäten skickads ut i två omgångar. Den första omgången utgjorde en testomgång för att ta 

reda på om enkäten måste omarbetas på något sätt. Testgruppen utgjordes av 12 personer (två 

från varje stad) som inte var medvetna om att de utgjorde testgruppen och efter fyra dagar 

skickades en påminnelse via mail. Ingen korrigering gjordes av enkäten innan den skickades ut 

till den större gruppen. Enkäten skickades till ytterligare 68 jurister och efter fyra dagar skick-

ades en påminnelse. Antalet svar som kom in var 30, inklusive testomgången. Nio stycken 

bortfall är bekräftade på grund av frånvaro under tiden som undersökningen genomfördes. Det 

resulterade i totalt 71 möjliga svar.  

Viktigt att ha i åtanke vid läsandet av svaren från enkäten är urvalsgruppen. Urvalet är baserat 

på författarens val utifrån de anställda på de utvalda byråerna. Urvalet är på så sätt inte statistiskt 

säkerställt och svaren ska läsas med viss försiktighet.  

Enkäten genomfördes med hjälp av Google formulär.   

                                                 
13 Se bilaga 1. 
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1.4.3 Bakgrundsuppgifter rörande inkomna svar   

Totalt inkom 30 svar på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 42 %.  De 58 % som inte svarade 

fick jag ingen återkoppling från, de valde helt enkelt att inte medverka. En svarsfrekvens på  

42 % får anses godtagbar även om 100 % hade vart det bästa och 50 % önskvärt. Ju lägre 

svarsfrekvens desto mer osäkra blir resultaten. Även om en svarsfrekvens på 42 % kan anses 

vara högt måste den ses i ljuset av 71 möjliga svar. Svaren i enkäten måste därför tolkas med 

viss försiktighet.   

Enkäten skickades ut till ungefär lika många jurister i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, 

Umeå och Luleå. Av de som svarade var 4 st. advokater, 24 st. biträdande jurister eller jurister 

och 2 st. svarade att de hade annan yrkestitel. Ingen av respondenterna arbetade som trainee 

eller paralegal. Förhoppningen var att få en geografisk spridning bland de verksamma juristerna 

som svarade på enkäten. I diagrammet nedan går att utläsa hur många procent av responden-

terna som var verksamma i respektive stad. Tio procent svarade annan ort, vilket innebär att de 

inte arbetar huvudsakligen i någon av de angivna städerna. Enbart två respondenter var verk-

samma i Uppsala. I och med att det enbart var 30 personer som svarade på enkäten är det svårt 

att dra några stora slutsatser vad gäller en geografisk jämförelse. För att kunna göra det hade 

det hade krävts ett större antal respondenter.  

Av respondenterna arbetade allra flest i Göteborg 26,7 %, följt av Umeå och Luleå 23,3 %. 

Minst antal respondenter jobbade i Uppsala 6,7 %. Malmö och Stockholm placerade sig i mitten 

med lika många respondenter 16,7 %.   

 

Stockholm 16,70%

Göteborg 26,70%

Malmö 16,70%

Uppsala 6,70%

Umeå/Luleå
23,30%

Annan 10%

VILKEN STAD ÄR DU HUVUDSAKLIGEN VERKSAM I?



14 

 

 

Tanken var att eftersträva en någorlunda utspridd åldersspridning bland respondenterna då ål-

dersspridningen kan vara avgörande för hur länge man helt eller delvis har arbetat med famil-

jerätt. Av diagrammet nedan går att utläsa hur lång erfarenhet respondenterna hade av familje-

rätt. Ungefär 57 % av respondenterna hade relativt lång erfarenhet (6 år och uppåt). Resterande, 

43 % hade noll till fem års erfarenhet. Utifrån presentationerna på byråernas hemsidor hade 

många byråer unga anställda vilket medför att de inte har arbetat (med familjerätt) speciellt 

länge. Det avspeglas också i diagrammet där den enskilt största gruppen hade 1 – 5 års erfaren-

het.  

 

Av de som svarade arbetade 50 % på en byrå som enbart har familjerätt som verksamhetsom-

råde, medan 50 % arbetade på en byrå som arbetar inom flera rättsområden.  Det avspeglar 

urvalet där hälften av byråerna enbart arbetade med familjerätt och andra hälften inom fler 

rättsområden. Vid en korsning av frågorna verksamhetsort och verksamhetsområde framkom-

mer att det på varje ort är ungefär hälften av respondenterna som enbart arbetar med familjerätt 

och den andra hälften är verksam inom fler rättsområden.  

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen riktar in sig på svensk ekonomisk familjerätt med fokus på sambors ekonomiska 

ställning och rättshandlande. Det centrala inom uppsatsen är hur sambor rättshandlar under på-

gående förhållanden. Vad som gäller vid äktenskap och internationella frågor rörande makars 

Minder än 1 år
3,30%

1-5 år 40%

6-10 år 13,30%

11-15 år 20%

16-20 år 6,70%

Mer än 21 år
16,70%

HUR LÄNGE HAR DU HELT ELLER DELVIS ARBETAT 
MED FAMILJERÄTT?
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och sambors förmögenhetsförhållanden kommer således inte att behandlas. Avtal rörande vård-

nad, boende, umgänge och underhåll (barnrätten) kommer inte heller att behandlas.    

1.6 Disposition 

Avsnitt ett drar generellt upp ramarna för uppsatsen och vad du som läsare kan förvänta dig. I 

avsnitt ett återfinns även metoden och andra uppgifter kring den empiriska studien – hur rätts-

handlar sambopar. I avsnitt två ges en fördjupning till sambolagen och det redogörs för sambo-

lagens syfte och innehåll, bakgrunden till sambolagen och när ett samboförhållande anses ha 

uppkommit. I avsnittet behandlas även varför sambor bör rättshandla.  

Sambopars rättshandlade är det centrala i uppsatsen och i avsnitt tre och fyra behandlas de avtal 

sambor kan ingå enligt sambolagen och allmänna civilrättsliga regler, ex. samboavtal och för-

mögenhetsrättsliga avtal. Det behandlas även på vilka andra sätt sambor kan rättshandla, ex. 

genom testamente och giftermål. Avsnitt tre och fyra gör det lättare att förstå avsnitt fem där 

det behandlas vilka som är de vanligaste rättshandlingarna bland sambopar. I avsnitt sex åter-

finns avslutningen det förs en de lege lata och de lege ferenda diskussion samt en sammanfatt-

ning hittas där.    
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2 Sambolagen  

2.1 Inledning 

Sambolagen är tillämplig på ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhål-

lande och har gemensamt hushåll”.14 Lagen gäller inte då någon av dem är gift eller registrerad 

partner. Fortsättningsvis är det definitionen av sambor enligt sambolagen som åsyftas i texten.  

I förevarande avsnitt ges en fördjupande inledning till ämnet. Det redogörs för när ett sambo-

förhållande anses ha uppkommit, sambolagens syfte och innehåll och bodelning för sambor. 

Sist i avsnittet behandlas varför sambor bör rättshandla och hur verksamma jurister ser på sam-

bors rättshandlande. Sambors rättshandlande är det centrala i uppsatsen varför det är motiverat 

att redogör för när sambolagen är tillämplig, vad lagen har för syfte och varför sambor behöver 

rättshandla.    

2.2 Samboförhållandets ingående och upphörande  

Ett samboförhållande uppstår ofta gradvis och det är de faktiska omständigheterna som ska vara 

avgörande om ett samboförhållande uppkommer eller inte. Den första förutsättningen för att ett 

par ska anses som sambor är att de stadigvarande bor tillsammans. Sammanboendet ska ha en 

varaktighet eller i alla fall vara tänkt att pågå under en längre tid. I förarbeten anges ingen 

tidsgräns för hur länge sammanboende ska ha pågått för att kriteriet ska anses uppfyllt. Den 

andra förutsättningen bör vara parförhållandet, att parterna lever i ett förhållande där det som 

regel ingår sexuellt samliv. Ytterligare en faktor för att ett samboförhållande ska anses föreligga 

är att parterna har ett gemensamt hushåll, och att de har ett samarbete kring vardagliga sysslor 

och ekonomi.15 Ett samboförhållande anses ha upphört när samborna eller någon av dem ingår 

äktenskap, om de flyttar isär eller någon av dem avlider. Ett samboförhållande ska även anses 

ha upphört om någon av dem ansöker om bodelningsförrättare eller att få bo kvar i bostaden 

(kvarsittning) eller väcker talan om övertagande av bostad.16 

Om samborna inte kan komma överens om hur deras egendom ska fördelas vid en separation 

kan en bodelningsförrättare anlitas.17 Bodelningsförrättaren beslutar vilken egendom som ska 

delas, hur den ska värderas och delar sedan upp egendomen mellan samborna. Om parterna inte 

                                                 
14 Sambolag 2003:376 (sambolagen) 1§.   
15 Prop. 2002/03:80  s. 27f.  
16 Sambolagen 2 §, hänvisning till 22, 26 och 28 §§ sambolagen. 
17 Sambolagen 26 §, hänvisning till Äktenskapsbalken 17 kap. 1 §.  
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är överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden tills bodelningen har gjorts 

kan den som vill bo kvar i bostaden ansöka om att få bo kvar.18 Det är sedan upp till tingsrätten 

att avgöra vem som får bo kvar. Om bostaden som samborna bor i inte utgör samboegendom 

finns en möjlighet för den parten som inte äger bostaden att ta över den. Den parten som äger 

bostaden ska inneha den med hyres- eller bostadsrätt. Parten har rätt att överta bostaden om 

denne bäst behöver bostaden och ett övertagande inte är oskäligt.19  

2.3 Sambolagens syfte 

Syftet med sambolagen är att ge den svagare parten ett minimiskydd vid en separation. I jäm-

förelse med makar är det juridiska kring samboförhållanden mycket sparsamt reglerat, vilket 

kan medföra problem och svårigheter vid en separation. I sambolagen saknas vissa motsvarande 

rättsverkningar och möjligheter som äktenskapet ger (ex. underhåll gentemot varandra och öm-

sesidigt arv) och vissa moment är tvingande för gifta medan frivilliga för sambor (ex. bodel-

ning).20  

Redan i förarbeten till föregående sambolag (lag om sambors gemensamma hem) uppmanades 

de som valde att stå utanför äktenskapet att rättshandla på grund utav att sambor enligt lag har 

ett sämre skydd. Det är på så sätt mycket upp till samborna själva att genom avtal reglera sina 

mellanhavanden på ett sätt som passar dem för att de ska få det skydd de önskar.21 I proposit-

ionen påtalades även att avtal förekommer i mycket liten utsträckning mellan sambor och det 

är först vid en separation som parterna blir medvetna om behovet av att ha reglerat sina mel-

lanhavanden.22  

Trots att sambor uppmanas att genom avtal reglera sina mellanhavanden är det få som gör det. 

Det, i kombination med att de civilrättsliga reglerna inte är så mycket till hjälp vid en upplös-

ning av ett samboförhållande, behövdes därför en särskild reglering som tar sikte på den situ-

ationen.23 De civilrättsliga reglerna tar sikte på förhållandet mellan enskilda och innan sambo-

lagens tillkomst fanns inga regler som parterna kunde ta hjälp av när de skulle separera. Det var 

därför viktigt att sambolagen skulle ta sikte på hur sambor skulle gå till väga vid en separation. 

                                                 
18 Sambolagen 28 §.  
19 Sambolagen 22 §.  
20 Lundén & Molin, s. 10.  
21 Prop. 1986/07:1 s. 99. 
22 Prop. 1986/07:1 s. 99. 
23 Prop. 1986/07:1 s. 99. 
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Med gemensam bostad och bohag följer ofta en helt eller delvis gemensam ekonomi för sambor. 

De regler som behövdes skulle därför ta sikte på att ge vägledning för upplösningen av det 

gemensamma hemmet, d.v.s. bostad och bohag. Det rådde enighet om att lagregleringen inte 

skulle avse ytterligare frågor. De som önskade en mer heltäckande juridisk lösning fick gifta 

sig. 24 Sambor blir på så sätt uppmanade att rättshandla, genom exempelvis testamente, avtal 

och försäkringar för att trygga varandras framtid.  

Det fördes diskussioner i propositionen till nuvarande sambolag huruvida samboegendom 

skulle utökas till att även gälla motordrivet fortskaffningsmedel, ex. bil, motorbåt eller motor-

cykel. Ett argument som framfördes var problematiken kring avgränsning mot egendom som 

används för fritidsändamål. Det fanns även en risk att skyddet för den svagare parten försäm-

rades, det beror dock helt på vem som äger egendomen. Ett övertagande av fortskaffningsmedel 

skulle kunna innebära att den svagare parten blir skyldig att utge ekonomisk kompensation, 

vilket inte innebär ett stärkt skydd. Det beslutades således att inte utöka samboegendomen.25  

Det uttalades att ”samboregleringen även i fortsättningen inriktas på att tillhandahålla juridiska 

lösningar på företrädesvis ekonomiska problem och på de frågor där det finns ett praktiskt 

skyddsbehov för parterna”26. I korthet reglerar således sambolagen hur man ska gå tillväga med 

sambors gemensamma bostad och bohag vid en separation. Lagen bidrar på så sätt till en mer 

rättvis fördelning och ger den svagare parten ett visst ekonomiskt skydd vid en separation.27 

2.4 Bodelning vid separation 

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att de ingår äktenskap med varandra ska om 

någon av dem begär det samboegendomen fördelas mellan dem genom en bodelning.28 Bodel-

ning mellan sambor är således inte nödvändigt. Vill någon av samborna att bodelning ska ge-

nomföras måste de göra en framställan om det senast ett år efter att förhållandet upphört.29   

Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om den förvärvats 

för gemensamt bruk.30 Med gemensamt bruk menas att egendomen ska användas gemensamt. 

Vad som ingår i bohaget är exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett 

                                                 
24 Prop. 1986/07:1 s. 99. 
25 Prop. 2002/03:80 s. 25. 
26 Prop. 2002/03:80 s. 25.   
27 Prop. 2002/03:80 s. 25.   
28 Sambolagen 8 §.  
29 Sambolagen 8 §.   
30 Sambolagen 3 §.  
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för det gemensamma hemmet.31 Med sambors gemensamma bostad avses exempelvis fast egen-

dom, bostadsrätt som samborna eller någon av dem äger eller hyresrätt.32 Exempel på sådant 

som inte räknas som samboegendom är bankmedel, bil, fritidsfastighet och egendom som en-

bart används av den ena parten.33 Vad som heller inte utgör samboegendom är gåva eller egen-

dom som ena sambon erhållit med villkoret att det ska vara dennes enskilda och vad som trätt 

i stället för denna.34 Som sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte heller egendom 

som huvudsakligen används för fritidsändamål.35  

Som tidigare nämnts är syftet med sambolagen att ge den svagare parten ett minimiskydd. Det 

syftet uppfylls bl.a. genom att det finns regler kring hur paret ska gå till väga med den gemen-

samma bostaden. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott. Om 

värdet är litet görs ingen avräkning.36  Om den ena sambon innehar bostaden med hyresrätt eller 

bostadsrätt och om den inte utgör samboegendom får den andra parten ta över bostaden om 

denne personen bäst behöver den och om övertagandet inte är oskäligt.37     

2.5 Behovet av att rättshandla  

I och med att det bara är det gemensamma bohaget och bostaden som faller inom sambolagens 

tillämpningsområde finns det ett behov för många av att rättshandla. Huvudregeln säger att 

parterna ska dela lika på samboegendomen.38 Beroende på hur parterna vill ha det vid en even-

tuell separation måste de eventuellt rättshandla. Rättshandlingarna medför att parterna inte går 

miste om egendom eller pengar vid en separation om de inte vill dela lika på egendomen. Det 

kan finnas en dold samäganderätt i fritidsfastigheter och fordon för ena parten. Bostaden kan 

vara förvärvad för gemensamt bruk men enbart den ena parten har betalat eller att parterna har 

betalat olika mycket. Ovan nämnda utgör exempel på situationer då sambor kan och/eller bör 

rättshandla för att inte gå miste om egendom eller pengar vid en separation om de inte vill dela 

lika.   

                                                 
31 Sambolagen 6 §. 
32 Sambolagen 5 §.  
33 Wickström & Komujärvi s. 49 och sambolagen 6 §. Se även prop. 1986/87:1 s. 107 och prop. 2002/03:80 s. 

32. 
34 Sambolagen 4 §.  
35 Sambolagen 7 §.  
36 Sambolagen 16 §.  
37 Sambolagen 22 §.  
38 Sambolagen 22 §. 
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I början av ett samboförhållande är troligtvis incitamenten till att rättshandla lägre. Samborna 

har större vetskap om vilken egendom som skaffats för gemensamt bruk och vilken egendom 

som är deras egna. Den ekonomiska gemenskapen uppskattas även vara lägre. Ju längre förhål-

landet pågår blir den ekonomiska gemenskapen med stor sannolikhet större och det kan bli allt 

svårare att avgöra om egendomen är gemensam eller inte och för vilket ändamål den skaffats. 

Det innebär också att behovet av att rättshandla kan öka med tiden.  

I förarbeten till nuvarande sambolag framkommer att avtal i samboförhållande förekommer i 

mycket liten utsträckning39, vilket också har bekräftats genom nyligen publicerade uppgifter. 

Walleng publicerade 2015 i sin avhandling att 14 % har ingått någon typ av avtal med sin sambo 

och att 18 % har skrivit testamente till förmån för sin sambo. 40 Avtalsbarometern för 2014 visar 

att 24 % har skrivit ett samboavtal och att 21 % har testamente.41 Deras undersökning omfattar 

inte specifikt vad som står angivet i respondenternas samboavtal och testamenten.  

Från enkäten framkommer att de flesta respondenter anser att sambor behöver rättshandla i 

större utsträckning, vilket diagrammet nedan visar. Respondenterna utgick från sina egna er-

farenheter när de svarade på frågan om de anser att sambor behöver rättshandla i större ut-

sträckning. Det var ingen som svarade nej på frågan.  

 

                                                 
39 Prop. 2002/03:80 s. 25.  
40 Se not 7. Avsnitt 1. 
41 Se not 7. Avsnitt 1. 
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Nästan alla respondenter, 97 %, anger att sambor behöver rättshandla i större utsträckning. Allt 

pekar mot att många sambor lever i en situation där de inte vet vad det kan få för konsekvenser. 

I anslutning till frågan ombads juristerna att motivera sitt svar, varför eller varför inte de anser 

att sambor i större utsträckning behöver rättshandla. Respondenternas svar bekräftade mina te-

orier om att det generellt sett råder en okunskap kring sambors (obefintliga) ömsesidiga arvsrätt 

och bodelningsregler. Ett svar som sammanfattar de flesta respondenters svar är:  

”Många känner inte till att sambor t ex inte ärver varandra och att man behöver ett testa-

mente om man vill göra det. Många känner inte heller till bodelningsreglerna för sambor och 

att avtal kan behövas skrivas på området”. 

De allra flesta respondenter menar att sambopar behöver rättshandla i större utsträckning för att 

de behöver och vill trygga varandra. Med rättshandlingar kan samboparen förebygga ekono-

miska svåra situationer och framtida oenigheter.  

Sambors okunnighet är även något som bekräftas genom deras inställning till vilka eller vilken 

typ av rättshandling som de anser sig vara i behov av.  Diagrammet nedan visar att samboparens 

initiala tanke om vilken rättshandling de anser sig vara i behov av inte alltid överensstämmer 

med vad juristen anser är lämpligt. 

Av respondenterna uppgav 76,7 % att samboparens tanke om vad de behöver för rättshandling 

är ”felaktig”. Större delen av samboparen som söker juridisk hjälp tror sig veta att de behöver 

en typ utav handling som i de allra flesta fall inte alls är lämplig eller till och med omöjligt att 

Nej 76,70%

Ja 20%

Vet ej 3,30%
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OM VAD DE BEHÖVER FÖR HANDLING ÖVERENS MED 

VAD DU SOM JURIDISKT KUNNIG ANSER ÄR 
LÄMPLIGT ATT FÖRETA FÖR HANDLING?



22 

 

 

reglera deras mellanhavanden på, för att uppnå önskat resultat. Tjugo procent av respondenterna 

angav att samboparens tanke om vad det behöver för rättshandling stämmer och 3,3 % visste 

inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

3 Olika former av avtal mellan sambor 

3.1 Inledning  

Samboavtal, föravtal och bodelningsavtal är avtal med familjerättslig karaktär som avtalas inom 

ramen för sambolagen och gäller endast då samboförhållandet upphör genom separation.  

Ytterligare en typ av avtal är förmögenhetsrättsliga avtal som också fullgörs vid en separation. 

Eventuella avtal mellan sambor som avser egendomsfördelning vid dödsfall är ogiltiga.42 Om 

samboförhållandet upphör på grund av dödsfall träder den arvsrättsliga regleringen in och Ärv-

dabalken (1958:637) (ÄB) blir tillämplig. För att fördela egendom vid dödsfall krävs att ett 

testamente är upprättat.  

Avsnittet behandlar de avtal som kan ingås enligt sambolagen. Avsnittet behandlar även för-

mögenhetsrättsliga avtal mellan sambor. I avsnittet återfinns redogörelser för dessa avtal, kom-

binerat med resultat från undersökningen och praxis. En redogörelse för dessa avtal underlättar 

den fortsatta läsningen. Framförallt samboavtal, men även de andra avtalen, är något som åter-

kommer i avsnitt fem som behandlar olika rättshandlingars förekomst.   

3.2 Samboavtal  

3.2.1 Samboavtals ingående och innehåll 

Med ett samboavtal kan blivande sambor eller sambor avtala om att bodelning inte ska göras 

eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Samborna får på så sätt en möjlighet att 

förfoga över sin egendom och kan genom ett avtal bestämma att ingen eller en viss egendom 

inte ska ingå i en bodelning. Genom ett nytt avtal får de ändra ett tidigare avtal och helt eller 

delvis återinföra bodelning.43 Agell och Brattström menar att ett samboavtal rimligtvis även 

kan ingås efter att förhållandet har upphört. Avtalet ses då som en överenskommelse att inte 

förrätta bodelning eller ett bodelningsavtal där samborna kommit överens om att vardera part 

ska behålla sin egendom.44   

Vad sambor har möjlighet att avtala om inom ramen för samboavtal har sina gränser. Sambor 

får inte avtala om annan egendom är bostad och bohag som används för gemensamt bruk. De 

kan på så sätt inte uppnå samma rättsläge som gäller för makar med giftorätt som gör det möjligt 

                                                 
42 ÄB 17 kap. 3 §.  
43 Sambolagen 9 §.   
44 Agell & Brattström s. 273.   
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att dela ex. bankmedel, bilar och fritidsfastigheter.45 Sambor avtalar i vissa fall bort rätten till 

bodelning av bostaden inom ramen för samboavtal. Enligt sambolagen finns en rätt för ena 

sambon att överta en gemensam bostad som inte ingår i bodelningen under vissa förutsätt-

ningar.46 Paragrafen om rätt till övertagande är tvingande och kan således inte avtalas bort.  Ett 

övertagande av bostaden av den sambo som inte innehar hyresrätten eller bostadsrätten kan 

komma till stånd ”om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med 

hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”47.  

Att ett övertagande av den gemensamma bostaden inte går att avtala bort är ett led i sambola-

gens syfte, att ge den svagare parten ett visst skydd vid händelse av separation.  Som tidigare 

nämnts finns det regler kring hur bostad och bohag ska delas upp för att syftet med lagen ska 

uppnås. Den som bäst behöver den gemensamma bostaden får den på sin lott och är inte bosta-

den införskaffad för gemensamt bruk finns det en möjlighet att överta den från den andre.    

3.2.2 Samboavtal vid olika ägarandelar av bostad 

En anledning till att förekomsten av samboavtal idag är liten kan bero på att parterna inte är i 

behov av ett då många idag äger hälften var av den gemensamt skaffade bostaden och har gått 

in med lika mycket i insats. Walleng anger i sin studie att den vanligaste anledningen till att 

parterna inte utökat det rättsliga skyddet är för att de inte har diskuterat frågan. Den näst van-

ligaste orsaken var kunskapsbrist.48  

I vissa situationer eller förhållanden kan ett samboavtal vara mer nödvändigt än i andra. Om 

parterna äger hälften var, har gått in med olika mycket i insats och de vid en separation vill få 

tillbaka motsvarande del som de gick in med är det viktigt att skriva ett skuldebrev och ett 

samboavtal. Detta illustreras i fallet NJA 2003 s. 650 där olika ägarandelar av en bostad inte 

uteslöt en likadelning av bostaden.   

O.H. och L.B. ägde tillsammans med O.H:s två döttrar en bostadsrättslägenhet. Efter några år flyttade O.H. och 

hans barn ut från lägenheten. L.B. ansökte i samband med det om förordnande av bodelningsförrättare. Parterna 

hade ett avtal som var betecknat ”optionsavtal samt ägaravtal” som reglerade deras ägarandelar av lägenheten. 

8,14 % på L.B., 46,7 % på O.H. och 22,58 % på vardera av O.H:s döttrar. Fördelningen angavs basera sig på de 

kostnader var och en svarat för. Vid en eventuell försäljning skulle enligt avtalet köpeskillingen fördelas enligt 

                                                 
45 Prop. 2002/03:80 s. 32, se även Lind s. 119. 
46 Sambolagen 22 §.   
47 Sambolagen 22 §.   
48 Walleng s. 118. 
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ägarandelarna.  I avtalet angavs inte att parternas andelar skulle vara undantagna från bodelning vid händelse av 

separation. 

Enligt huvudregeln ska på begäran av någon av parterna en bodelning göras. Undantag från 

huvudregeln kan göras om samborna har kommit överens om det i ett skriftligt avtal som är 

undertecknat av dem båda. Vid en bodelning ska värdet av bostaden delas lika. I det ovan refe-

rerade fallet gjorde HD bedömningen att den gemensamma partsavsikten med ”optionsavtal 

samt ägaravtal” som reglerade deras ägarandelar av lägenheten inte var att sätta huvudregeln 

om rätt till bodelning ur spel vad gäller bostaden. Värdet av bostaden blev således föremål för 

bodelning men en likadelning ansågs oskälig.  

Det kan efter avgörandet av NJA 2003 s. 650 konstateras att det är viktigt att partasavsiken eller 

partsavsikterna i ett avtal framkommer tydligt så att det inte råder några oklarheter om vad 

parterna menar. Önskar parterna att avtala bort bodelningsreglerna bör det tydligt framgå. Det 

var betydelselöst att parterna i nämnda rättsfall valt att beteckna avtalet något annat än sambo-

avtal. 

3.2.3 Samboavtals utformande 

Det finns inga regler kring hur samboavtal ska utformas. Det enda som krävs är att avtalet är 

skriftligt och undertecknat av båda parter,49 dock behöver inte underskriften ske samtidigt50. 

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med beaktande av avtalets innehåll eller andra omständig-

heter i övrigt får avtalet jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.51 Till skillnad från 

äktenskapsförord sker ingen registrering av samboavtal.52   

Frågor kring samboavtals utformande har bland annat avgjorts i NJA 1992 s. 607 och hovrätts-

fallet T 2751-1153. I NJA 1992 s. 607 kom domstolen att pröva ett samlevnadsavtal som till-

kommit långt före sambolagen och som reglerade bodelning av all egendom vid händelse av en 

separation.  I avtalet angavs att parterna om de var oense kunde uppdra åt en viss person att 

fördela boet.  

I NJA 1992 s. 607 kom J.H. och I.F:s samlevnadsavtal att prövas.  J.H. och I.F. inledde ett samboförhållande år 

1980, vilket upplöstes år 1990. De skrev i samband med ingående av samboförhållandet ett samlevadsavtal. J.H. 

ansökte om bodelningsförrättare eftersom de var oense om hur deras gemensamma bostad och bohag skulle för-

delas. I.F. bestred förordnandet av förrättare och menade att sambolagen inte var tillämplig p.g.a. deras avtal. 

                                                 
49 Sambolagen 9 §.  
50 Lind s. 119.  
51 Sambolagen 9 §.   
52 Agell & Brattström s. 273.  
53 Hovrätten för Västra Sverige, Meddelad 2012-10-02. 
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Frågan i målet var om det samlevnadsavtal, som var undertecknat av parterna långt före sambolagens tillkomst, 

utgjorde hinder mot att bodelningsförrättare förordnas enligt sambolagen. I avtalet angavs bl.a. att var och en skall 

behålla de tillgångar och skulder som parten hade innan de blev sambor. J.H. hade inte i HD hävdat att det mellan 

parterna träffade avtalet var ogiltigt enligt de bestämmelser och principer som gällde före sambolagen. 

HD konstaterade att sambolagens bestämmelser om bodelning är tillämpliga även beträffande 

samboförhållanden som har inletts före lagens ikraftträdande, om förhållandet har upphört efter 

ikraftträdandet. Sambolagen är således tillämplig på deras förhållande. Huvudregeln är att när 

någon av parterna begär det, ska deras gemensamma bostad och bohag fördelas i en bodelning 

enligt sambolagen. Bestämmelserna om bodelning är inte tvingande, parterna kan i ett skriftligt 

avtal undertecknat av dem båda kommit överens om att bodelning inte ska göras. Vid samlev-

nadsavtalets tillkomst ansågs det giltigt enligt då gällande rätt. Enligt allmänna principer ansågs 

inte rättsförhållandet mellan parterna ha upphört till följd av tillkomsten av sambolagen.  

Samlevnadsavtalet var alltså gällande trots sambolagens tillkomst. Avtalet ansågs reglera i vil-

ken utsträckning deras egendom skulle bli föremål för en delning och uteslöt således bodelning 

av egendom som enligt sambolagen ska ingå i en bodelning. Samboavtal eller liknande avtal 

måste således vara gällande enligt de regler som finns vid avtalets tillkomst för att kunna göras 

gällande. 

I fallet T 2751-11 från Hovrätten för Västra Sverige, hade hovrätten att avgöra ett avtal mellan 

sambor som de betecknat äktenskapsförord54.   

Två sambor skrev i samband med ett fastighetsförvärv ett äktenskapsförord år 2003 som skulle gälla mellan par-

terna om de separerade eller sålde fastigheten. Avtalet saknade uttryckliga föreskrifter att sambolagens bodel-

ningsregler avtalats bort. Parterna separerade och sålde fastigheten 2007, de var då inte gifta. Frågan gällde 

huruvida ”äktenskapsförordet” ska ges innebörden enligt 9 § 1 st. sambolagen som innebär att viss egendom inte 

ska ingå i en bodelning mellan parterna.  

Enligt hovrätten kunde ett skriftligt och av båda parterna undertecknat avtal tilldömas verkan 

som ett samboavtal ”om det enligt den allmänna avtalsrättens tolkningsprinciper framgår att 

denna innebörd var den avsedda med avtalet”. Domstolen kommer fram till att avtalet ska ges 

den innebörden att egendomen ska undantas från bodelning.  

Av domstolens uttalanden framgår således att det är innehållet och inte beteckningen av avtalet 

som är det viktiga. Att det i förarbeten till sambolagen framgår att parterna i avtalet måste ange 

att de frångår lagens delningsregler ändrade inte hovrättens bedömning.      

                                                 
54 Ett äktenskapsförord i dess rätta bemärkelse kan enbart ingås mellan makar, ÄktB 7 kap. 3 §. Det ”äktenskaps-

förord” som samboparet ingått var således inget riktigt äktenskapsförord.  
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3.2.4 Samboavtals gränser 

Generellt sett kan inte sambopar avtala att äktenskapsbalkens regler rakt av ska tillämpas på 

deras förhållande.55 Ett fall som behandlar samboavtalets gräns(er) är NJA 1985 s. 172. Ett 

avtal mellan sambor hade benämnts avtal om samlevnad, där det bland annat stod ”[a]ll egen-

dom som vardera förvärvat och framdeles kommer att förvärva jämte avkastning därav skall 

vid eventuell separation mellan oss fördelas i två lika delar för vardera av oss. GB:s regler om 

giftorättsgods skall därvid gälla.” HD:s resonemang tyder på att det inte finns något hinder för 

sambopar att tillämpa äktenskapsbalkens regler så länge det inte strider mot allmänna förmö-

genhetsrättsliga regler. En av parterna anförde att bestämmelsen om en framtida hälftendelning 

innebar en gåvoutfästelse som således inte var rättsligt giltig. Enligt avtalet skulle all egendom, 

både lös och fast, fördelas lika mellan dem. Parten menade då att avtalet innebar att samborna 

mellan sig överlämnade bl.a. fast egendom i gåva och att en sådan gåvoutfästelse inte var giltig 

enligt de krav som ställs vid utfästelse av gåva av fast egendom.56 Enligt HD kan klausulen i 

samlevnadsavtalet om hälftendelning vara helt eller delvis rättsligt bindande, beroende på par-

ternas avsikt och faktiska förhållanden, trots förekomsten av vissa krav i den förmögenhets-

rättsliga regleringen.  Klausulens giltighet avgörs alltså av dess innebörd. Då kärande part inte 

kunde definiera innebörden av klausulen var rättsförhållandet inte tillräckligt preciserat för att 

prövas av rätten.  Av domstolens uttalande framgår således att sambor i viss mån kan tillämpa 

äktenskapsbalkens regler så länge det inte strider mot allmänna förmögenhetsrättsliga regler. 

Det framgår vidare att avtal om hälftendelning kan vara helt eller delvis rättsligt bindande, be-

roende på parternas avsikt och faktiska förhållanden, trots förekomsten av vissa krav i den för-

mögenhetsrättsliga regleringen.    

3.3 Föravtal  

Med ett föravtal får sambor möjlighet att avtala om en snart kommande bodelning eller annat 

som har samband med den.57 Föravtalet ska ingås omedelbart förestående upplösningen av sam-

boförhållandet. Skenavtal och avtal som ingås långt i förväg är ogiltiga. Avtalet är bara giltigt 

samborna emellan och har inga rättsverkningar gentemot tredje man.58 Avtalet ska vara skrift-

ligt och undertecknas av båda parterna. Vad som gäller för samboavtal med oskäliga villkor 

                                                 
55 Jämför SOU 1981:85 s. 252, se även Agell, Brattström s. 257. 
56 Se Jordabalken 4 kap. 29 § och 4 kap. 1 – 3 och 7 – 9 §§. Bland annat så måste ett gåvobrev upprättas som är 

undertecknat av dem båda, i gåvobrevet ska ex. uppges köpeskillingen och en förklaring om att egendomen över-

låts.   
57 Sambolagen 10 §.   
58 Prop. 2002/03:80 s.50.  
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gäller även för föravtal.59 Namnunderskrifterna i föravtalet behöver inte företas samtidigt och 

några vittnen behövs inte.60   

Lind menar att ett föravtal kan vara möjligt att ingå efter att förhållandet har upphört men innan 

bodelningen har genomförts. Tolkningen av omedelbart förestående är att avgränsa mot de 

långsiktiga avtalen, samboavtal, som ingås enligt 9 § sambolagen. Lagens syfte är att skapa 

samförståndslösningar och så länge som det inte finns något förbud mot sådana avtal bör de 

bedömas enligt allmänna civilrättsliga grundsatser och anses som giltiga.61       

3.4 Bodelningsavtal  

När ett samboförhållande upphör av annan anledningen än att samborna ingår äktenskap med 

varandra ska på begäran av den ena parten samboegendomen62 fördelas mellan dem genom 

bodelning.63    

Ett bodelningsavtal är ett avtal i vilket samborna fastställer vad de har kommit överens som i 

en bodelning.64 Till skillnad från samboavtal och föravtal fastställer bodelningsavtalet slutligen 

fördelningen av sambornas egendom. Äktenskapsbalkens regler om bodelning är tillämpliga 

även på sambor och vad som där sägs om makar ska gälla sambor.65 Bodelningen förrättas av 

samborna tillsammans och avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av dem båda.66 

Ett bodelningsavtal har rättsverkningar gentemot tredje man och genom underskrifterna blir 

den som mottar egendom från den andra parten skyddad mot tidigare ägares borgenärer.67   

Ett bodelningsavtal kom delvis att ogiltigförklaras i fallet NJA 1997 s. 227. En del av bodel-

ningsavtalet ansågs ogiltigt då ena parten blivit tilldelad egendom som inte var samboegendom.  

A.W. ägde sedan tidigare en fastighet och genom en gåva 1986 överlät han hälften av fastigheten till sin blivande 

sambo B.L. Båda blev sedan lagfarna ägare. Några år senare beslutade parterna att separera och genomförde en 

bodelning. HD ansåg att B.L:s del av fastigheten inte var förvärvad för gemensamt bruk utan endast att ett samä-

gande förelåg. Vid bodelningen kunde således inte den hälftendel av fastigheten som B.L. mottagit i gåva tilldelas 

A.W. som en gång ensam förvärvat fastigheten. Bodelningen ansågs dock uppfylla kraven för köp eller gåva enligt 

jordabalken 4 kap. och förvärvet ansågs därför giltigt enligt de reglerna.    

                                                 
59 Sambolagen 10 §.   
60 Lind, s. 128.  
61 Lind, s. 125.  
62 I avsnitt 2.1 redogjordes för vad som är samboegendom. 
63 Sambolagen 8 §. 
64 Sambolagen 20 § och äktenskapsbalken 9 kap. 5 §. 
65 Hänvisning i 20 § sambolagen till äktenskapsbalken 9 kap. 5,7,9 och 10 §§.  
66 Hänvisning från sambolagen till äktenskapsbalken 9 kap. 5 §.  
67 Agell, Brattström s. 275.   
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HD tar i målet upp syftet med bestämmelsen om bodelning68, att möjliggöra en hälftendelning 

av samboegendomen. Tanken var inte att låta parterna komma överens om att ytterligare egen-

dom ska omfattas av bodelningen. Om parterna önskade överföra annan egendom mellan sig 

krävdes ett förmögenhetsrättsligt avtal. HD visar ytterligare en gång i sin bedömning att det är 

avtalets innehåll som är av betydelse och inte avtalets beteckning.   

3.5 Förmögenhetsrättsliga avtal mellan sambor 

3.5.1 Möjligheter för sambor att ingå förmögenhetsrättsliga avtal 

I doktrin och förarbeten tyder mycket på att det råder delade meningar kring sambors möjlighet 

att genom rättshandlingar fördela egendom utanför sambolagens tillämpningsområde, dvs. 

egendom utöver bostad och bohag.  Det kan i vart fall konstateras att sambor inte kan avtala att 

äktenskapsbalkens regler rakt av ska tillämpas på deras förhållande.69 Grauers skriver att han 

har svårt att förstå varför ett väl genomtänkt avtal inte skulle gälla enligt sambornas intention. 

Han skriver vidare att det skulle framstå som egendomligt om ett avtal mellan sambor som 

ligger i linje med äktenskapsbalkens regler skulle jämkas eller underkännas.70   

I propositionen till nuvarande sambolag framkommer att det inte går att utöka sambolagens 

tillämpningsområde och att sambor inte genom avtal kan bodela bilar, båtar, sommarstugor 

etc.71 Det framkommer även att det genom bodelning inte går att lösa upp samäganderätt till 

egendom som samborna har.72 Vill samborna ”bodela” eller få till ett ägarbyte av ytterligare 

egendom som skaffats för gemensamt bruk än samboegendom får det ske genom förmögen-

hetsrättsligt avtal.73 Det innebär att exempelvis lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om 

gåva måste beaktas och för förfogande av egendom vid dödsfall måste reglerna kring testamente 

beaktas.74 

3.5.2 Resultat från undersökningen  

I och med att mycket tyder på att det är oklart vilka möjligheter sambor har att ingå förmögen-

hetsrättsliga avtal ville jag undersöka hur verksamma jurister ser på förmögenhetsrättsliga av-

tal. I enkäten som skickades ut ställdes några frågor kring förmögenhetsrättsliga avtal. Frågorna 

                                                 
68 Hänvisning i målet till prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 101ff och s. 256f.   
69 Agell, Brattström s. 257, jfr SOU 1981:85 Äktenskapsbalk s. 252.  
70 Grauers, ekonomisk familjerätt s. 268.   
71 Prop. 2002/03:80 s. 32, se även Lind, s. 119 och prop. 1986/87:1 s. 107. 
72 Prop. 2002/03:80 s. 34.  
73 Prop. 1986/87:1 s. 107f, se även Agell, Brattström s. 274 och Tottie s. 608. 
74 Agell Brattström s. 258.  
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rörde dels om det finns någon efterfrågan bland sambopar att skriva förmögenhetsrättsliga avtal 

och dels om det är något som juristen medverkar till. Svarsalternativen som fanns var ja eller 

nej, respondenterna var på så sätt tvungna att ta ställning i frågan.  Respondenterna hade även 

möjlighet att motivera sina svar eller kommentera.  

Första frågan rörde efterfrågan att skriva förmögenhetsrättsliga avtal. Om sambopar önskar att 

utöka den egendom som ska delas.  

 

Av respondenterna uppger 60 % att förmögenhetsrättsliga avtal efterfrågas och 40 % uppger att 

det inte efterfrågas. Med anledning av att 60 % uppger att det finns en efterfrågan bland sam-

borna tyder det på att det finns ett behov hos samborna att bodela mer egendom än den gemen-

samma bostaden och bohaget. När resultatet tydligt pekar på en efterfrågan anser jag att det är 

något som måste undersökas ytterligare, exempelvis vilken typ av egendom är det som sam-

borna vill dela. Vad det är sambopar utöver bostad och bohag vill bodela är något som det i 

nuläget enbart kan spekuleras kring. Det kan exempelvis vara fordon paret har inskaffat för 

gemensamt bruk eller annan egendom som den ena parten har med dold samäganderätt.  

I rättsfallet NJA 1992 s. 163 var ett sambopar oense om en segelbåt som införskaffats under 

förhållandet. Frågan gällde om båten ansågs tillhöra båda med samägande eller bara den ena. 

Frågan avgjordes efter allmänna förmögenhetsrättsliga principer för förvärv av äganderätt men 

med beaktande av den gemenskap som råder i ett samboförhållande. Avgörande var vem eller 

vilka som tillskjutit medel för inskaffandet och i vems intresse båten anskaffades. Då båten 

Ja 60%

Nej 40%

EFTERFRÅGAR SAMBOPAR ATT SKRIVA 
FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIGA AVTAL, DVS. ATT 

UTÖKA EGEDOMEN SOM SKA DELAS?
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ansågs införskaffad genom mycket eget arbete och väsentligen för eget bruk ansågs båten till-

falla ena parten, trots att den andre till viss del bidragit ekonomiskt och med visst arbete.  Med 

ett förmögenhetsrättsligt avtal eller samäganderättsavtal hade frågor som dessa kunnat lösas 

och undvikas på ett tidigare stadium. 

Den andra frågan som ställdes till respondenterna om förmögenhetsrättsliga avtal gällde om de 

medverkar till upprättandet av sådana avtal.  

  

Resultatet blev helt jämnt, 50 % medverkar till upprättandet och 50 % gör det inte. Uppenbar-

ligen är dessa avtal något som delar juristerna i två läger och jag anser att det tyder på att det 

finns en stor osäkerhet och otydlighet kring dessa avtal bland verksamma jurister. 

För att få reda på mer vilka jurister som medverkar till att upprättar förmögenhetsrättsliga avtal 

korsades frågorna ”om förmögenhetsrättsliga avtal efterfrågas” och ”om du som jurist medver-

kar till förmögenhetsrättsliga avtal”.    

Av de 18 respondenter som har uppgett att det inte efterfrågas att skriva förmögenhetsrättsliga 

avtal, anger sex att de upprättar och tolv stycken att de inte medverkar till upprättandet. Av de 

tolv som angett att det efterfrågas att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal är de nio respondenter 

som uppger att de medverkar till att upprätta avtalen och tre som inte gör det. Det kan således 

konstateras att de som anger att det finns en efterfrågan att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal 

i större utsträckning medverkar till upprättandet. De som anger att det inte efterfrågas att skriva 

förmögenhetsrättsliga avtal har troligtvis inte i någon större utsträckning behövt ta ställning till 

Ja 50%Nej 50%

ÄR FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIGA AVTAL NÅGOT SOM 
DU SOM JURIST MEDVERKAR TILL ATT UPPRÄTTA?
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om de ska medverka till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal eller inte. Av de tolv som angett 

att de efterfrågas medverkar de allra flesta till upprättandet och de har i högre grad varit tvungna 

till att ta ställning i frågan. 

Min uppfattning är att det mesta pekar åt att det är den personliga inställningen och tolkningen 

och i viss mån efterfrågan som avgör huruvida man är benägen att upprätta förmögenhetsrätts-

liga avtal eller inte. Där emot finns det inget som tyder på att yrkeserfarenheten och orten har 

något med frågan att göra.  

I anslutningen till frågan ombads juristerna att motivera sitt svar, varför eller varför inte de 

medverkar till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal. Motiveringarna, eller snarare kommen-

tarerna var många och av mycket skilda karaktärer som allt från att ”vi medverkar till dessa 

avtal” som till att vi ”sysslar inte med sådana ärenden”. Det är tydligt bland kommentarerna att 

respondenterna intar olika ställning i frågan och en röd tråd går inte att urskilja.  

Bland de som svarat ja på frågan återfinns kommentarer som ”avtalsfrihet, ”korrekt lösning”, 

”det finns en efterfrågan” och ”för att det behövs”. Dessa kommentarer tyder på att det finns en 

självklarhet för vissa respondenterna att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal om klienterna öns-

kar det. Sedan finns det de som svarat ja, men där jag inte uppfattar det som lika självklart. 

Vissa respondenter verkar medverka till förmögenhetsrättsliga avtal under vissa förutsätt-

ningar. Kommentarer som inte tyder på en lika självklarhet att upprätta avtalen lyder:  

”Det är ibland nödvändigt för att samborna ska ordna sina mellanhavanden på ett sätt som 

dem anser vara rätt.” 

”Det klienten vill uppnå kan ordnas med ett sådant avtal.”, 

”Medverkar till att upprätta avtal avseende egendom som omfattas av samäganderättslagen 

dvs även egendom som inte längre omfattas av sambolagen pga att den avtalats bort.” 

”Det beror helt och hållet på deras situation och vad som framkommer under konsultation.” 

 

Det som jag regerade mest på var kommentaren om att ”det ibland är nödvändigt att upprätta 

avtal om sambors mellanhavanden på ett sätt som samborna anser vara rätt”. Innebär det att vad 

som egentligen är rätt och riktigt får stå tillbaka för klientens eget tyckande? Klienterna kan på 

så sätt sättas i en falsk trygghet om inte respondenten upplyst om vad som egentligen gäller 

eller hur klienterna borde gjort. Min uppfattning är å ena sidan att respondenten sätter sig själv 

i en situation som inte är helt lätt, vad händer i framtiden om det blir tvist om avtalet. Å andra 
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sidan kommer klienterna till juristen för att de vill ha hjälp och är troligtvis mest intresserad av 

att få problemet löst snarare än hur problemet löses.  

 

Bland de respondenter som svarat nej finns en återkommande kommentar om att rättsläget är 

oklart, medan andra har kommenterat: 

 

”Det går inte att avtala om att utöka bodelningsrätten utöver vad som anges i sambolagen”,  

” Sysslar inte med sådana ärenden”, 

”Det efterfrågas inte”, 

”Ber istället paret att bli samägare på "riktigt”, 

”Ett förmögenhetsrättsligt avtal enligt definitionen i frågan ovan är enligt min mening inte 

något möjligt sätt att uppnå det man vill uppnå. Man får i stället försöka uppnå detta med fa-

miljerättsliga avtal eller genom köp, byte, gåva.” 

 

Många respondenter som svarat nej på frågan har i sina kommentarer kommit in på samägan-

derättsavtal. De ha bl.a. kommenterat,  

 

”Ett avtal som är vanligt är samäganderättsavtal för övrig egendom som ägs ihop ex bilar 

där endast en av samborna står som ägare men de är överens om att bilen egentligen ägs med 

hälften vardera.” 

”Bodelning kan enbart ske av det som är samboegendom (…). Det skall inte gå att skaffa sig 

de fördelar som finns med äktenskapet genom samboavtal. Däremot kan ett normalt samä-

gande fungera bra (…).” 

”Svaret nej ovan får läsas med viss försiktighet. Det händer att exempelvis ett samägande-

rättsavtal upprättas. (…) Beroende på hur parternas förhållanden ser ut kan ett förmögen-

hetsrättsligt avtal upprättas (eller annat avtal som ger liknande utfall). Detta görs dock rela-

tivt restriktivt.” 

 

3.5.3 Geografiska skillnader 

Det går att urskilja en viss geografisk skillnad kring efterfrågan och inställning till förmögen-

hetsrättsliga avtal, skillnaderna ska dock läsa med viss försiktighet.  Det är totalt 18 responden-

ter som uppger att det inte efterfrågas att skriva förmögenhetsrättsliga avtal och 12 som uppger 
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att det efterfrågas. Tre respondenter uppger att de har en annan verksamhetsort, vilket gör att 

det enbart är 27 svar som har kunnat tas i beaktande vid en geografisk jämförelse. 

I Stockholm, i Malmö och i Uppsala är efterfrågan från sambopar att skriva förmögenhetsrätts-

liga avtal liten. Av de respondenter som är verksamma i Göteborg, Umeå och Luleå anger un-

gefär hälften av respondenterna att det efterfrågas förmögenhetsrättsliga avtal. I Malmö, Umeå, 

Luleå och Göteborg uppger ungefär hälften att de medverkar till att upprätta förmögenhetsrätts-

liga avtal, medans det i Stockholm enbart är en respondent som har uppgett att denne medverkar 

till det. I Uppsala medverkade de två som svarat på enkäten till att upprätta förmögenhetsrätts-

liga avtal.   

Erfarenheten av att arbeta med familjerätt spelar ingen roll hur benägna respondenterna är till 

att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal. Det framkommer även från enkäten (vid korsning av 

frågan om verksamhetsområde med flertalet frågor) att verksamhetsområdet eller områdena de 

arbetar inom inte är avgörande för vilken typ av rådgivning juristerna generellt sett ger.  

3.5.4 Avslutande resonemang 

Hälften av respondenterna medverkade inte till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal. Många 

tyckte att rättsläget var oklart och valde därför inte att medverka till upprättandet av förmögen-

hetsrättsliga avtal. Walleng har i sin avhandling tagit upp denna oklarhet och menar att juris-

terna snarare bör ställa sig frågan ”vad är det som är oklart?” Är det möjligheten att ingå för-

mögenhetsrättsliga avtal och/eller vilken innebörd ett sådant avtal ska tillmätas då det ska verk-

ställas?75  

Walleng menar vidare att förmögenhetsrättsliga avtal inte har någon koppling till familjerätts-

liga bestämmelser, men att det dock fortfarande måste tas hänsyn till den familjerättsliga kon-

texten vid ingåendet av och vid verkställigheten av förmögenhetsrättsliga avtal.  Frågan blir då 

snarare vilken betydelse den familjerättsliga kontexten ska anses ha i förhållande till om det är 

oklart att ingå förmögenhetsrättsliga avtal och/eller vilken innebörd det ska tillmätas vid verk-

ställhet.76 Från rättsfallet NJA 2003 s. 650 (som nämnts i avsnitt 3.2.2) kan följande slutsatser 

dras om familjerättslig kontext i förmögenhetsrättsliga avtal. Förmögenhetsrättsliga avtal kan 

inte sättas istället för familjerättsliga avtal och avtalsvillkor måste vara mycket tydliga för att 

                                                 
75 Walleng, s. 308.  
76 Walleng, s. 308. 
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de ska ge uttryck för ett familjerättsligt avtal. Förmögenhetsrättsliga avtal kan således enbart 

reglera sådant som inte regleras med familjerättsliga avtal.77 

En aspekt i möjligheten att ingå förmögenhetsrättsliga avtal som jag vill lyfta fram och som en 

av respondenterna tog upp är den avtalsfrihet som generellt sett råder, nämligen att det är fritt 

för vem som helst att ingå vilket avtal som helst, med vem man vill och när man vill. Det har 

dock i förarbeten inte närmre diskuterats hur långt sambors avtalsfrihet sträcker sig.78 Walleng 

lyfter fram att det inte heller har getts något svar varken i praxis eller doktrin, vilket medför att 

det är osäkert ”i vilken omfattning sambor har möjlighet att under samboförhållandet reglera 

sina inbördes ekonomiska mellanhavanden i händelse av separation”79. Som nämnts tidigare 

finns det två saker som begränsar sambors avtalsfrihet. De kan inte avtala vad som ska hända 

om någon av dem dör och de kan inte avtala att äktenskapsbalkens regler ska vara tillämpliga 

på deras förhållande. Grauers skriver att det är bättre att ha ett avtal som möjligtvis inte är helt 

giltigt än att inte ha något alls.80 Jag är villig att hålla med honom, men att det i så fall är viktigt 

att parterna är medvetna om det, så att de inte lever med någon falsk trygghet. Viktigt att po-

ängtera är att så länge parterna respekterar avtalet vid en separation, gäller avtalet så länge som 

deras respektive borgenärers intressen inte överträds.81   

Frågorna kring förmögenhetsrättsliga avtal tycks vara många. Wallengs uppfattning är att det 

inte finns några begränsningar i sambors avtalsfrihet, förutom de två ovan nämnda. Vad gäller 

frågan om verkställigheten av ett förmögenhetsrättsligt avtal ställer hon sig vid den osäkra ska-

ran, eftersom det enligt henne inte finns något allmänt svar på frågan, ”ett avtals rättsföljder 

beror på omständigheterna i varje enskilt fall”.82 Många verkar göra sin tolkning av möjligheten 

att ingå förmögenhetsrättsliga avtal (med tanke på kommentarerna som respondenterna läm-

nade om varför eller varför inte de upprättar förmögenhetsrättsliga avtal) och sett ur ett klient-

perspektiv är dessa olika tolkningar troligtvis inte bra. Vem kan klienten lita på och har klienten 

ett giltigt avtal? Förhoppningsvis är respondenterna ärliga mot sina klienter och upprättar inte 

bara avtalet för att tjäna pengar. Det är således dags för Sveriges juristkår att ena sig i frågan 

och lämna denna ”osäkerhet” bakom sig.  

                                                 
77 Walleng, s. 315. 
78 Jfr prop. 2002/03:80 s. 32. 
79 Walleng, s. 306. 
80 Grauers s. 269.  
81 Grauers s. 269.  
82 Walleng, s. 333. 
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4 Andra sätt för sambor att rättshandla än genom  

avtal 

4.1 Inledning   

Detta avsnitt är inte avsett att vara uttömmande utan enbart exemplifierande. Tanken är att re-

dogöra för vad sambor kan uppnå med testamente, skuldebrev och giftermål och varför de är 

viktiga för sambopar. Alla tre rättshandlingarna ingås eller upprättas på andra sätt än genom 

avtal. Rättshandlingarna som det redogörs för i avsnittet kommer att återkomma längre fram 

varför det är viktigt att förstå syftet med dem för att enklare förstå vissa kommande avsnitt.   

4.2 Testamente  

Med ett testamente kan en person uttrycka sin sista vilja och fördela sina tillgångar (kvarlåten-

skap) efter sin bortgång. I och med att sambor inte ärver finns det en möjlighet att med ett 

testamente ge 50 % av sin egendom till sin efterlevande sambo. Den andra häften ärver bröstar-

vingar. Den som har fyllt 18 år, i vissa fall 16 år, får skriva testamente.83 Testamentet ska upp-

rättas skriftligen och underskriften av testamentet ska bevittnas av två personer.84 Vittnena ska 

vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnat och ska sedan själva skriva under testa-

mentet.85 Det finns bestämmelser om vilka som inte får bevittna ett testamente, det är främst 

närmsta anhöriga och släkt i rakt upp och nedstigande led. Ingen får bevittna ett testamente där 

man själv står som mottagare av egendom, inte heller anhöriga och släkt i rakt upp och nedsti-

gande led till honom/henne får bevittna ett testamente. Förmyndare, god man eller förvaltare 

får inte bevittna testamente till förmån för den som han/hon företräder.86          

Sambor (men även andra par) kan skriva enskilda eller inbördes tesmaneten. Med ett inbördes 

testamente kan samborna tillsammans ange att de ömsesidigt vill förordna sin respektive kvar-

låtenskap till förmån för den andre när den förste avlider.87  

                                                 
83 ÄB 9 kap. 1 §.   
84 ÄB 10 kap. 1 §.  
85 ÄB 10 kap. 1 §. 
86 ÄB 10 kap. 4 §. 
87 Walleng s. 340.  
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4.3 Skuldebrev  

Skuldebrev har i förarbeten beskrivits som ”ensidiga, till det yttre fristående, skriftliga utfästel-

ser att erlägga penningbelopp.”88 Ett skuldebrev är således ett bevis på att du lånat ut pengar till 

någon. Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev och lagen är tillämplig både på skul-

debrev enligt definitionen och på andra handlingar som egentligen inte uppfyller definitionen. 

Lagen tillämpas följaktligen analogt i mycket stor utsträckning.89 Med ensidig utfästelse menas 

att det finns en förpliktelse att prestera utan krav på motprestation. Till det yttre fristående 

menas att handlingen (skuldebrevet) måste vara medvetet upprättad för att ligga till grund som 

bevis. Handlingen måste även vara skriftlig och undertecknad, inga vittnen behövs och kravet 

måste gälla en penningfordran.90 Fordringen ska betalas på förfallodagen och görs inte det kan 

innehavaren av skuldebrevet ansöka om stämning av gäldenären.91   

Som nämndes i avsnitt 3.2.2 (samboavtal vid olika ägarandelar av bostad) måste sambor skriva 

ett samboavtal och skuldebrev om parterna äger hälften var men har lagt olika mycket i kon-

tantinsats om de vid en separation vill få tillbaka motsvarande del. Utan samboavtal och skul-

debrev delas värdet av bostaden lika och den som betalat mer riskerar att inte få tillbaka hela 

summan vid en separation. Skuldebrev och samboavtal är vanligt att de skrivs samtidigt, då 

bodelningsreglerna avtalas bort med ett samboavtal och skuldebrevet ”fastställer” skulden mel-

lan dem.   

4.4 Giftermål   

Som nämndes i avsnitt 2.3 (sambolagens syfte) är det juridiska kring samboförhållandet mycket 

sparsamt reglerat i jämförelse med makar. Att ingå äktenskap är en rättshandling som ger ett 

starkare skydd jämfört med att vara sambo. Om samborna ingår äktenskap med varandra anses 

samboförhållandet upphört (se avsnitt 2.2). Äktenskapslagstiftningen ger makar större rättig-

heter och skyldigheter gentemot varandra än vad sambor får enligt sambolagen. I sambolag-

stiftningen saknas vissa motsvarande regler som finns i äktenskapslagstiftningen och vissa delar 

är tvingande för gifta medan frivilliga för sambor.92 Mellan makar finns en underhållsplikt som 

                                                 
88 SOU 1935:14 Förslag till lag om skuldebrev mm. s. 41.  
89 Mellqvist, s. 111.   
90 Mellqvist, s. 112-114.  
91 Mellqvist, s. 114.  
92 Lundén Molin, s. 10.  
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saknas i sambolagstiftningen.93 Något som tagits upp tidigare är att sambor inte ärver varandra, 

vilket makar gör.94 Makar ska vid upplösning av ett äktenskap förrätta bodelning, undantag om 

de enbart har enskild egendom.95 För sambor är däremot bodelning frivillig vid upplösning av 

ett förhållande.96  

Äktenskapen är sedan maj 2009 könsneutrala och när ett sambopar ingår äktenskap anses sam-

boförhållandet upplöst. I doktrin framkommer det att jurister i stället för att upprätta avtal mel-

lan sambor råder dem att gifta sig och begränsa äktenskapets rättsverkningar med testamente 

och/eller äktenskapsförord, för att det är oklart vilka rättsverkningar sambopar kan åstadkomma 

med avtal.97 I enkäten ställdes därför tre frågor kring respondenternas rådgivning om äktenskap 

till sambopar. Det som var av intresse var i vilken utsträckning respondenterna har rekommen-

derat sambopar att gifta sig och om respondenterna i samband med det rekommenderat sambo-

paret att skriva äktenskapsförord och/eller testamente. Respondenterna ombads att motivera 

eller kommentera sina svar för att det på så sätt även utreds i vilka lägen som respondenterna 

ger den rekommendationen.  

I diagrammet nedan framkommer att 80 % av respondenterna har rekommenderat sina klinter 

att gifta sig utan att begränsa äktenskapets rättsverkningar.  

                                                 
93 ÄktB 6 kap. 2 §. 
94 ÄB 3 kap. 1 §.  
95 ÄktB 9 kap. 1 §. 
96 SamboL 8 §. 
97 Agell Brattström s. 258f. 
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Av nedanstående diagram framkommer att hela 90 % av respondenterna rekommenderat sam-

bopar att gifta sig och begränsa äktenskapets rättsverkningar genom att skriva testamente 

och/eller äktenskapsförord.  

 

Det som går att läsa ut av svaren är att respondenterna i hög grad rekommenderar sina klienter 

att gifta sig. För att klargöra vid vilka situationer och varför eller varför inte respondenterna 

Ja 80%

Nej 16,70%

Vet ej 3,30%

HAR DET HÄNT ATT DU REKOMMENDERAT DINA 
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Nej 10%
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rekommenderar klienter att gifta sig, ombads de att motivera sina svar. Det som tydligt fram-

kom var att respondenterna rekommenderade, eller i vart fall la fram som förslag, att samborna 

skulle gifta sig om det fanns barn med i bilden, om de ville ärva varandra och i de fall parterna 

efterfrågat motsvarande verkan som ett äktenskap ger. En återkommande kommentar var att 

sambopar inte med olika rättshandlingar kan åstadkomma samma rättsverkningar som gifta. 

Andra kommenterade: 

”Rekommenderar alltid sambopar att gifta sig om de äger fastigheter eller har barn.” 

”För att de uppnår vad de vill i och med giftermålet, vilket de inte kan med avtal.” 

”Ffa för att förbättra successionen.” 

”All egendom omfattas av giftorätten. Lättare att reglera med äktenskapsförord. Mindre pro-

blem vid dödsfall etc.” 

”Det är inte alltid bättre att vara gift än sambo så man kan inte alltid rekommendera att sam-

bopar gifter sig men de som råkar mest illa ut då samboförhållandet upplöses genom ett 

dödsfall är sambor med gemensamma barn, så om samborna är i den situationen, så måste 

man rekommendera att de gifter sig.” 

 

Kommentarer som återfinns bland de som svart nej på ena eller båda frågorna rör främst att 

trygga arvet vid ett dödsfall men upprätta äktenskapsförord för att begränsa bodelningen.  

 

”De ska få göra som de vill! Har nämnt skillnaderna så att de är medvetna om de juridiska 

skillnaderna det innebär”  

”Full arvsrätt med fri förfoganderätt. Men med äktenskapsförord i vart fall avseende inkom-

mande arv/gåvor.”  

”Jag försöker tydliggöra för mina kunder att de har olika val. Men att vara gift är många 

gånger ett bra alternativ - då det finns gemensamma barn eller inga barn. Föreslår då alltid 

att de skall begränsa bodelningen om de inte vill dela lika på allt enligt HR Ibland kan det 

vara anledningen till att de inte gift sig - men med äktenskapsförord går det att reglera.”  

”Det är inte alltid att det blir bättre ekonomiskt för samboparteerna.” 
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”I de fall där de har ett stadigvarande förhållande samt enbart gemensamma barn så upply-

ser jag om fördelarna med att gifta sig för att skydda varandra vid dödsfall, däremot rekom-

mendera jag då att de även upprättat kompletterande handlingar såsom äktenskapsförord i 

sådana fall.” 

Agell och Brattströms bild av att jurister rekommenderar sambopar att gifta sig blir bekräftad 

utav svaren från enkäten. Att sambopar rekommenderas att gifta sig på grund av att det råder 

oklarhet angående rättsverkningarna kring avtal kan dock inte bekräftas. I och med att sambo-

avtal är en av de vanligaste rättshandlingarna som sambor företar verkar det osannolikt att det 

är på grund av oklarheten angående rättsverkningar av samboavtal som sambopar blir rekom-

menderade att gifta sig. Det verkar snarare bero på att det många gånger är det bästa alternativet 

och att kunderna efterfrågar samma rättsverkningar som gifta. 
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5 Den vanligaste rättshandlingen bland sambopar  

Som tidigare nämnts (avsnitt 2.3) har sambolagen som syfte att skydda den svagare parten och 

sambor uppmanas att rättshandla för att få det skydd de önskar. Trots att det är mycket få som 

följer den uppmaningen anser jag att det är viktigt att veta vilken rättshandling som är den 

vanligaste bland sambopar. Vilken rättshandling som är den vanligaste ger indikationer på vad 

sambor vill uppnå och det gör det lättare att veta vilken typ utav information det är viktigt att 

ge sambor. Långsiktigt ger det även indikationer på om det är något som behöver förändras i 

lagstiftningen. 

I enkäten ställdes en fråga om vilken som är den vanligaste rättshandlingen som sambor reglerar 

sina mellanhavanden med. Respondenterna fick själva skriva sina svar och rangordna dem från 

ett till fem, där ett är den vanligaste. I diagrammet har endast redovisats de tre vanligaste rätts-

handlingarna på grund av att nummer fyra och fem är svåra eller omöjliga att läsa ut från svaren. 

En övervägande majoritet angav bara de tre vanligaste, den 4:e vanligaste rättshandlingen 

kunde över hälften inte svara på och de svar som specificerades var mycket varierande.  

Vanligast 2:a vanligast 3:e vanligast

Testamente 16 4 8

Samboavtal 11 12 2

Skuldebrev 3 9 11

Gåvobrev 1 1

Samäganderättsavtal 1

Vet ej 4 7
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Av diagrammet framgår att testamente, samboavtal och skuldebrev är de tre vanligaste rätts-

handlingarna. Det beror troligtvis på att sambopar genom rättshandlingar vill trygga varandra 

och förebygga ekonomiska svårigheter.  

 Drygt hälften av alla respondenter anser att testamente är den vanligaste rättshandlingen bland 

sambopar. Det är dock inte preciserat till förmån för vem testamentena har ingåtts, men i och 

med sammanhanget har jag tolkat det som att det är ingått till förmån för den andra sambon 

alternativt att det är ett ömsesidigt testamente. En sådan tolkning kan anses sannolik mot beak-

tande av att det med ett testamente finns möjlighet att till viss del trygga varandra genom arv 

om någon av dem dör.  

Elva respondenter anser att samboavtal är den vanligaste rättshandlingen och 12 anser att det är 

den näst vanligaste. Resultatet pekar tydligt mot att samboavtal är en vanlig rättshandling som 

sambopar företar. Med ett samboavtal reglerar samborna om de inte vill att en bodelning görs 

vid en separation eller om viss egendom inte ska ingå i en bodelning. En del respondenter pe-

kade på att sambopar ofta ingick två rättshandlingar i kombination med varandra.  Många sam-

bor skrev både samboavtal och skuldebrev samtidigt. 

Som tredje vanligaste rättshandlingen finns skuldebrev. Elva stycken anser att skuldebrev är 

den vanligaste rättshandlingen medan 9 respondenter ansåg att det var den näst vanligaste. I och 

med att en del väljer att skriva samboavtal i kombination med skuldebrev kan samboavtal och 

skuldebrev lika väl ha hamnat på delad andra plats.  

Svaren på vilken rättshandling som är tredje vanligast är mycket skiftande och 7 stycken har 

uppgett att de inte vet, det kan bero på att en del väljer att ingå två rättshandlingar i kombination 

med varandra. Det som i vart fall kan konstateras är att de tre vanligaste rättshandlingarna är 

testamente, samboavtal och skuldebrev.  

Vid korsning av frågorna vanligaste rättshandling och respondenternas ort framgår att ingen 

rättshandling är vanligare på någon ort. De tre vanligaste rättshandlingarna är representativa för 

alla orterna och är lika vanliga i alla orter. 
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6 Avslutning  

6.1 Ingen ändring i sambolagen  

En av respondenterna kommenterade i samband med en fråga att det ”borde bli obligatoriskt att 

registrera samboförhållande då just osäkerhet om samboförhållande föreligger eller inte, när det 

upphört mm”. För mig har det inte framstått som något större problem för verksamma jurister 

att avgöra huruvida ett samboförhållande föreligger eller inte.  För sambor som genomgår en 

separation och som är överens spelar en registrering av samboförhållandet ingen roll, proble-

men uppstår när de blir oense eller om mycket speciella situationer uppstår (ex. om någon utav 

parterna blir tvungna att flytta eller inte kan uttrycka sin vilja). Som jag ser det finns det tydliga 

rekvisit i framförallt förarbeten98 som det går att ta hjälp av för att avgöra om ett samboförhål-

lande föreligger eller inte.  

Som delvis motsatts till ”förslaget” om registrering av sambor lämnade en annan respondent 

kommentaren, ”att utöka lagstiftningen för sambor vore olyckligt då det skulle skapa ännu 

större problem vid separation och dödsfall än idag”. Min tidigare uppfattning om sambors rätts-

liga ställning var att något behövde ändras och att det främst behövs en ändring kring sambo-

lagstiftningen. Under arbetet med enkäten och respondenternas svar har jag fått nya perspektiv 

på sambolagstiftningen och en helt annan förståelse för lagens utformning har infunnit sig. Min 

nuvarande uppfattning är att sambolagen fyller en viktig funktion och måste finnas som ett 

alternativ för dem som inte vill ingå i en ett juridiskt avtal i form av äktenskap. Däremot måste 

de som väljer att vara sambor vara medvetna om vilken rättslig ställning de har och vad det 

resulterar i.  

Min uppfattning är att det är ganska vanligt att sambopar inte har kunskap om sin rättsliga 

ställning och vad det är som händer om någon dör eller vad som gäller vid en separation, vilket 

även framkommer i enkäten. En av respondenterna lyfte fram att det finns en kunskapsbrist 

bland sambopar om deras rättsliga ställning. En annan respondent uppgav att ”en del som vill 

reglera arvsfrågor tror t ex att de kan lösa detta genom samboavtal och inte genom testamente”. 

Av resultatet från Wallengs studie går att utläsa att kunskaperna kring sambors rättsliga ställ-

ning är bristfällig.99 Det är följaktligen allt för många som lever i ovisshet och blir förvånade 

                                                 
98 Se ovan, avsnitt 2.1. 
99 Walleng, s. 94–97. 
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när något inträffar. Det är således kring medvetenheten av sambolagen och om sambors rättsliga 

ställning det måste ske en förändring, där spelar skolan (och media) en viktig roll. 

I Wallengs studie ansåg enbart 21 % av urvalsgruppen att de fått information om sambolagen. 

Studien visade även att det vanligaste sättet att få information var att man sökt informationen 

själv, där efter kom att man blivit personligt informerad.100 En av respondenterna skrev i slutet 

av enkäten, ”jag tycker att man redan i skolan borde prata om ekonomi och vad som händer 

gifta/sambo, så många lever i en skyddad värd”. Det är även något som Walleng tar upp101 och 

något jag instämmer i. Genom att i skolan få information om skillnaden mellan att vara sambo 

och gift ökas medvetenheten och personer förstår förhoppningsvis vikten av att i framtiden 

rättshandla för att öka sin trygghet.  

6.2 Registrerade makar eller civiläktenskap  

Vad som har kommit fram i enkäten är att många sambopar vill ha samma juridiska skydd som 

makar och att de då får rådet att gifta sig. Hur många som sedan väljer att gifta sig framgår inte 

i enkäten. Generellt väljer de flesta att inte gifta sig på grund utav ekonomi, andra anledningar 

är att parterna nyligen träffats, de anser sig för unga och tidsbrist.102 Andra anledningar kan 

vara för att det är för ceremoniellt och att det vid en vigsel finns mycket krav och förväntningar. 

En tanke jag har är att många krav och förväntningar försvinner om det finns en möjlighet att 

göra ingåendet av äktenskapet mindre ceremoniellt och att det ses mer till det juridiska och 

mindre till det känslomässiga. I Wallengs studie anger 60 % av urvalsgruppen att de skulle vilja 

registrera sig som sambo och få samma rättigheter och skyldigheter som makar om man på ett 

enkelt sätt kunde registrera sig.103  

Genom att införa en möjligt att göra något liknande det som gällde vid ingående av registrerat 

partnerskap (observera att partnerskap inte längre är möjliga att ingå) skulle mångas önskemål 

kunna bemötas. För registrerade partners var och är de flesta av äktenskapsbalkens regler till-

lämpliga vilket gör att rättigheterna och skyldigheterna är desamma för registrerade partners 

och makar. Det väsentliga är själva tillvägagångssättet för registreringen. ”Vid registreringen 

skall partnerna samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av registreringsförrätta-

                                                 
100 Walleng, s. 97f. 
101 Walleng, s. 405. 
102 Walleng, s. 134.  
103 Walleng, s. 131f.  
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ren ge till känna att de samtycker till registreringen. Registreringsförrättaren skall därefter för-

klara att de är registrerade partner.”104 ”Behörig att vara registreringsförrättare är lagfaren do-

mare i tingsrätt eller den som länsstyrelsen har förordnat.”105 Tanken är att sambor ingår ett 

avtal med varandra som medför samma rättsverkningar som för makar (utan att sambolagen 

ändras).  

Tillvägagångsättet ska vara mycket avskalat och det juridiska ska vara i fokus. För att ytterligare 

komma ifrån det ceremoniella kan ett alternativ vid ingåendet av äktenskapet vara att ha allting 

skriftligt. Det ges paret en möjlighet att besöka tingsrätten och inför ex. en domar eller notarie 

och ett vittne läsa och skriva under ett avtal. Min förhoppning med en sådan möjlighet för sam-

bor är att fler kommer välja att omfattas av äktenskapslagstiftningen. Ett sådant tillvägagångs 

sätt eller att vara registrerade makar kan uppfattas som ett så kallat civilt äktenskap, eller åt-

minstone angränsa till det.  

Diskussionen om ett civilt äktenskap har vid flertalet tillfällen förts i Sverige, senast en motion 

lämnades in på området var 2013106. Förslaget grundades på det system som bland annat finns 

i Frankrike, där endast borgerliga vigslar är juridiskt gällande. De Franska trossamfunden har 

ingen vigselrätt. De som önskar religiös vigselceremoni får först viga sig borgerligt och anses 

då juridisk som gifta och sedan komplettera med en religiös vigselceremoni.107 Tanken med 

registrerade makar är inte att ta bort vigselrätten för de trossamfunden som har den befogen-

heten i Sverige, som var tanken med motionen. Min tanke är att komplettera de två vigsel al-

ternativ som finns i Sverige med ett tredje.  

Vad jag har förstått det som är anledningen till att många (ex. politiker, befattningshavare inom 

trossamfund och delar av allmänheten) vill införa civiläktenskap och ta bort vigselrätten för 

trossamfund att trossamfund inte bör eller ska utöva myndighetsutövning. Jag anser inte att det 

något större problem med att trossamfund sysslar med myndighetsutövning. Likt andra typer 

av myndighetsutövningar (ex. bilbesiktningen) åläggs privata eller andra aktörer borde även 

vigselrätten kunna utövas av andra än staten. De som inte önskar en religiös vigsel har möjlighet 

att vigas borgerligt. Utan att jag är helt insatt i hur processen för att få vigselrätt går till bör 

reglerna vara lika för alla. Genom att uppnå bestämda kriterier har samfund möjlighet att ansöka 

                                                 
104 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap 1 kap. 7 § 1 st.  
105 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap 1 kap. 8 § 1 st. 
106 2013/14:C372. 
107 Motion 2013/14:C372 s. 2.  
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om vigselrätt och att befattningshavare inom samfundet ska få behörighet att förrätta vigslar. 

På så sätt borde möjligheten vara öppen för alla. 

6.3 Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att undersöka sambopars rättshandlande och verksamma juristers 

del i sambopars rättshandlande. Vidare var syftet att föra en de lege ferenda diskussion kring 

sambors rättsliga skydd. Följande frågor behandlades i uppsatsen: 

- Vilken är den vanligaste rättshandlingen som sambor företar?  

- Hur ställer sig verksamma jurister till att upprätta vissa rättshandlingar och vad ger de för råd 

kring olika rättshandlingar?  

- I vilken utsträckning råder verksamma jurister sambopar att gifta sig?  

- På vilket sätt kan och bör sambolagstiftningen förändras? 

Uppsatsen riktade in sig på svensk ekonomisk familjerätt med fokus på sambors ekonomiska 

ställning och rättshandlande.  Det centrala inom uppsatsen var hur sambor rättshandlar under 

pågående förhållanden. För att kunna behandla frågorna har en empirisk enkätstudie genom-

förts. Efter visst bortfall fanns det möjlighet att få in 71 svar, 30 personer svarade på enkäten, 

dvs. ungefär 42 %. Respondenterna var verksamma i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, 

Umeå och Luleå, ungefär 50 % arbetade enbart med familjerätt och resterande arbetade inom 

flera rättsområden. 

Samboavtal, föravtal och bodelningsavtal är av familjerättslig karaktär som avtals inom ramen 

för sambolagen och gäller endast då samboförhållandet upphör genom separation. Med ett  

samboavtal kan blivande sambor eller sambor avtala om att bodelning inte ska göras eller att 

viss egendom inte ska ingå i en bodelning. I ett föravtal kan sambor avtala om en snart förestå-

ende bodelning. Bodelningsavtalet fastställer det parterna kommit överens om i en bodelning.  

I en bodelning ingår sambornas bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.108 

Andra rättshandlingar som sambor kan företa är skuldebrev och testamenten. Ett skuldebrev 

skrivs ofta i kombination med samboavtal för att fastställa skulden mellan samborna om par-

terna gått in med olika stor kontantinsats. Testamentet upprättas för att samborna vill ärva 

varandra, dock kan bara hälften av egendomen man äger testamenteras bort.109 Av enkäten 

                                                 
108 Avsnitt 3.2–3.4. 
109 Avsnitt 4.2 – 4.3. 
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framkom att de tre absolut vanligaste rättshandlingarna är testamente, samboavtal och skulde-

brev. Att det är de rättshandlingarna som är de vanligaste rättshandlingarna ligger troligtvis i 

linje med att sambopar genom rättshandlingar vill trygga varandra och förebygga ekonomiska 

katastrofer. 110 

Med förmögenhetsrättsliga avtal kan sambor fördela egendom utanför sambolagens tillämp-

ningsområde. Osäkerheten kring dessa avtal är stor och i doktrin har olika inställningar fram-

förts angående möjligheten att skriva förmögengetsrättsliga avtal och utöka den egendom som 

samborna bodelar.  Sextio procent av respondenterna uppger att det finns en efterfrågan bland 

sambor att skriva förmögenhetsrättsliga avtal. Femtio procent av respondenterna uppgav att de 

medverkar till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal. Det är tydligt bland respondenterna att 

de har delade meningar om denna typa av avtal.111 

De enda geografiska skillnaderna som gick att utläsa från enkäten var efterfrågan och inställ-

ningen till att medverka till förmögenhetsrättsliga avtal. I Stockholm och i Malmö är efterfrågan 

från sambopar att skriva förmögenhetsrättsliga avtal liten. Av de respondenter som är verk-

samma i Göteborg, Umeå och Luleå anger ungefär hälften av respondenterna att det efterfrågas 

förmögenhetsrättsliga avtal. I Malmö, Umeå, Luleå och Göteborg uppger ungefär hälften att de 

medverkar till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal, medan det i Stockholm enbart är en som 

har uppgett att denne medverkar till det. 112  

I enkäten som skickades ut ställdes tre frågor kring respondenternas rådgivning om äktenskap. 

En stor andel av respondenterna har uppgett att de har rekommenderat sambopar att gifta sig, 

och även rekommenderat dem att upprätta andra rättshandlingar i samband med det. Respon-

denterna rekommenderade, eller i vart fall la fram som förslag, att samborna skulle gifta sig om 

det fanns barn med i bilden, om de ville ärva varandra och i de fall parterna efterfrågat motsva-

rande verkan som ett äktenskap ger.113 

Att utöka lagstiftningen för sambor anser jag inte är aktuellt för att fler ska få ett bättre skydd. 

Sambolagen fyller en viktig funktion och måste finnas som ett alternativ för dem som inte vill 

ingå i äktenskap. I och med att många sambor vill ha samma skydd som makar men att de inte 

har valt att gifta sig kan jag tänka mig att inför ett annat sätt att ingå äktenskap. Ett sätt som 

                                                 
110 Avsnitt 5.  
111 Avsnitt 3.5. 
112 Avsnitt 3.5.3. 
113 Avsnitt 4.4. 
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liknar det som gällde för ingående av partnerskap. Ett mindre ceremoniellt och känslomässigt 

alternativ, där det juridiska är i fokus.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Avsnitt 6.1-6.2. 
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Bilaga 1 – Enkät   
Frågor med * är obligatoriska.   

Vad arbetar du som?*  

o Advokat  

o Biträdande jurist/jurist  

o Trainee  

o Paralegal  

o Annan  

  

Vilken stad är du verksam i?*  

o Stockholm  

o Göteborg   

o Malmö    

o Uppsala   

o Umeå/Luleå  

o Annan  

  

Hur länge har du helt eller delvis arbetat med familjerätt?*   

o Mindre än 1 år   

o 1-5 år    

o 6-10 år   

o 11-15 år   

o 16-20 år  

o Mer än 21 år  

  

Arbetar du på en byrå som enbart har familjerätt som enda verksamhetsområde?*  

o Ja 

o Nej  

  

Enligt nyligen publicerade uppgifter har endast 14 % av alla sambor skrivit någon form av av-

tal med sin sambo och ca 18 % har testamente till förmån för sin sambo. Baserat på dina erfa-

renheter, anser du att sambor i större utsträckning behöver rätthandla? *  

Ex. samboavtal, testamente, förmögenhetsrättsligt avtal  

o Ja  

o Nej   

o Vet ej  
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Varför/varför inte anser du att sambor behöver rättshandla i större utsträckning? *  

Skriv ditt svar nedan  

  

Vad för typ av handling anser sig sambor i första stadiet vara i behov av, oavsett om du som 

juridiskt kunnig anser det är rätt handling för att uppnå det de vill? *  

Flera alternativ är möjliga  

o Samboavtal   

o Föravtal   

o Bodelningsavtal   

o Testamente   

o Gåvobrev   

o Skuldebrev   

o Förmögenhetsrättsligt avtal   

o Vet ej   

o Samboparet har inget förslag   

o Övrigt:     

  

Stämmer deras första tanke om vad de behöver för handling överens med vad du som juridiskt 

kunnig anser är lämpligt att företa för handling? * 

o Ja   

o Nej   

o Vet ej  

  

Vilket är det vanligaste sättet, bland dina klienter, att reglera sina mellanhavanden? *  

Ex. samboavtal, testamente, förmögenhetsrättsligt avtal, gåvobrev, skuldebrev. Skriv ditt svar 

nedan och rangordna från 1-5 vilket som är det vanligaste, där nr. 1 är det vanligaste.  

(Fri-text ruta)  

   

Efterfrågar sambopar att skriva förmögenhetsrättsliga avtal? *  

Dvs. ett avtal som utökar den egendom som ska delas utöver vad sambolagen anger  

o Ja    

o Nej  
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Är förmögenhetsrättsliga avtal något som du som jurist medverkar till att upprätta? *  

Med förmögenhetsrättsligt avtal menas att utöka den egendom som ska delas utöver vad sam-

bolagen anger   

o Ja    

o Nej  

  

Varför/varför inte medverkar du till att upprätta förmögenhetsrättsliga avtal? *  

Ex. avtalsfrihet, rättsläget är oklart. Skriv ditt svar nedan.  

(Fri-text ruta)  

   

Har det hänt att du rekommenderat dina klienter att gifta sig och att inte begränsa äktenskap-

ets rättsverkningar genom att rättshandla? *  

Paret gifter sig och skriver inte ex. äktenskapsförord eller testamente  

o Ja   

o Nej  

o Vet ej  

  

Har det hänt att du rekommenderat dina klienter att gifta sig och begränsa äktenskapets rätts-

verkningar genom att rättshandla? *  

Paret gifter sig och skriver ex. testamente eller äktenskapsförord  

o Ja   

o Nej  

o Vet ej  

  

Varför/varför inte har du rekommenderat sambopar att gifta sig? *  

(Fri-text ruta)  

  

Är det något du vill lägga till?   

Ex. något jag glömt fråga om eller något jag borde ta med mig under arbetets gång  

(Fri-text ruta) 

 

 


