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Sammanfattning 
Människors samlevnad och de regler som samhället ställer upp runt formen 
för deras samlevnad är ingen ny företeelse. I det fornsvenska samhället var 
äktenskapet en enskild angelägenhet för ätten och det var inget som det 
allmänna blandade sig i.1 En tillbakablick i historien visar på 
konfrontationen mellan den gamla urgermanska traditionen med fästningen, 
giftermålet och sängledningen och kyrkans syn på samlevnadsformen 
mellan man och kvinna.2 Enligt den urgermanska traditionen överlämnades 
bruden av hennes far eller bror till brudgummen.  
En människa skulle inte överlämna bruden till brudgummen enligt kyrkan 
det gjorde gud.3 Århundrade efter århundrade pågick konflikten mellan 
samlevnadsformerna tills kyrkan avgick med segern.4

 
När ett par bestämt sig för att gifta sig med varandra blev de trolovade. En 
kvinna som blev gravid under trolovningen eller födde ett barn under denna 
så kallade ofullkomnade äktenskaps tid hade rätt till någon form av 
kompensation vid en eventuelle upplösning av trolovningen. 
Kompensationen kunde innebära en giftorätt i mannens egendom. Ett barn 
som var koncipierat eller föddes under trolovningen betraktades som äkta 
och fick bära faderns efternamn och hade arvsrätt efter föräldrarna.5   
 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började tiden bli mogen för 
en diskussion kring samboendet. En moraldebatt startades, med enstaka 
företrädare från överklassen. För dem som inte trodde på Gud fanns inget 
alternativt giftermål. Paren fick antingen avstå från att gifta sig eller så fick 
de lov att vara falska och gifta sig in i en religion de inte trodde på. För att 
freda sitt samvete bodde några par samman utan att vara gifta och de 
annonserade i dagspressen att de ingått ett så kallat samvetsäktenskap.6  
 
Under 1960-talet minskar antalet giftermål troligen som en konsekvens av 
den nya form av samlevnad som tog fart, samboendet. Tiden var nu mogen 
för en diskussion kring samlevnadsformen och lagstiftaren ifrågasatte hur 
denna form av samlevnad skulle regleras och i vilken omfattning. 
Lagstiftaren förordade dock en neutralitetsideologi vid valet mellan 
äktenskap eller samboende. Staten skulle vara neutral till frågan om mannen 
och kvinnan gifte sig eller valde att sambo.  
 
Reglerna om betänketid för äktenskapsskillnad har utformats för att 
förebygga förhastade familjeupplösningar, främst när det finns barn. Detta 
innebär att viss familjestabilitet med hänsyn till barnen satts upp som ett mål 

                                                 
1 SOU 1978:55. s.33. 
2 Statskontorets rapport 1993:24. s.4 
3 SOU 1978:55. s.33 f.  
4 Statskontorets rapport 1993:24. s.4 
5 Trost, Jan (1993). Familjen i Sverige. 1 uppl. Stockholm: Liber Utbildning. s.48. 
6 Trost, Jan (1993). a.a. 48 ff. 
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för lagstiftaren samma mål har dock inte eftersträvas vid utformningen av 
sambolagens reglering.  
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Summary 
What did people think about the relationship between an unmarried man and 
a woman in Early Modern time and what happened when marriages were 
falling apart?  
What effects did changes in the legislation have?  
During the seventeenth century the  church tried to put an end to the 
traditional forms of betrothals in which the promises and the sexual 
intercourse made a marriage without interference from any authority. But it 
is obvious that both people and authorities thought that these relationships - 
based on promises and sleeping together - were marriages.  
 
Since a long time ago persons in Sweden cohabiting under circumstances 
reminiscent of marriage being treated on the same footing for tax and social 
law purposes. 
 
In 2003 Sweden adopted an Act on unmarried cohabitees (Sambolagen Act 
2003:376). This law applies to unmarried men and women who live togheter 
in circumstances reminisent of marriage. The fact that the parties have 
common children or have a common national registered address raises a 
presummption that the cohabitation is reminiscent of marriage. In other 
cases the determination of whether the living together is reminiscent of 
marriage is made following an overall assement in the individual case. 
 
What is the purpose, motive and ideology behind the Act on unmarried 
cohabitees.  
This are questions I will try to answer in this degree project. 
 
The analysis has shown that the requirements for an act on unmarried 
cohabitees is not very high according to my personal point of view. 
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Förord 
Under min juristutbildning i Lund har jag fått diverse juridiska frågor både 
av mina nära och kära, som av människor jag överhuvudtaget inte känner. 
Frågorna som ställts har varit av alla de slag och vissa har jag kunnat svara 
på direkt och ibland har jag fått återkomma med svar. När jag ställdes in för 
frågan om jag rekommenderade samboendet framför äktenskapet så hade 
jag inget riktigt bra svar att ge. Idén till detta arbete tändes och min 
förhoppning är att jag nu kan svara på frågan om jag rekommenderar ett 
samboende framför ett äktenskap.  
 
Uppsatsen innebär att mina studier vid Juridicum i Lund avslutas men innan 
jag går ut genom Juridicums dörrar vill jag tacka några personer: 
 
Min handledare Titti Mattsson för att du har gett mig tips och idéer till 
förbättring av denna uppsats och att du inte lät mig komma undan den lätta 
vägen. Jag är också mycket tacksam för din handledning vid skrivandet av 
uppsatsen. 
 
Sist men absolut inte minst vill jag tacka min familj. 
Gabriella min underbara dotter jag hoppas du förlåtit mig för att jag inte 
varit som andra mammor. Mina år i Lund har inte varit en dans på rosor för 
dig och jag kan inte i ord uttrycka min tacksamhet till dig. Till min övriga 
familj vill jag med värme säga tack för att ni funnits där.  
 
Lund maj 2008 
 
Annika Eneberg 
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Förkortningar 
FB    Föräldrabalk 
 
GB Giftermålsbalken i 1920 års lag 
 
HD Högsta domstolen 
 
KFM Kronofogdemyndigheten 
 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
 
SCB Statistiska centralbyrån 
 
SoL Socialtjänstlagen 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SvJT Svensk Juristtidning 
 
UB Utsökningsbalken 
 
ÄGB  Giftermålsbalken i 1734 års lag 

Till och med 1920 års lag 
  
ÄktB Äktenskapsbalk 
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1 Inledning  
De regler och lagar som samhället ställer upp för människors samlevnad är 
inget nytt. En historisk tillbakablick visar på konfrontationen mellan gamla 
urgermanska traditioner med fästningen, giftermålet och sängledningen och 
kyrkans syn på samlevnadsform mellan man och kvinna. Århundrade efter 
århundrade pågick konflikten mellan samlevnadsformerna tills kyrkan 
avgick med segern.7

 
Som motiv och syfte vid tillkomsten av en samboreglering anger lagstiftaren 
att där föreligger ett behov av att skydda den svagare parten vid 
upplösningen av ett samboförhållande. Den svagare parten har oftast varit 
kvinnan.8

 
En fråga av mer ideologisk än praktisk-ekonomisk art är frågan om 
familjestabilitetens värde. Reglerna om betänketid för äktenskapsskillnad 
har utformats för att förebygga förhastade familjeupplösningar när det finns 
barn i familjen. Varför har då inte samma mål eftersträvas vid utformningen 
av sambolagens reglering.9

 
Den enskilde individen kan inte med enkelhet avgöra och veta när 
sambolagen blir gällande på samboförhållandet vilket får anses som 
allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syfte med uppsatsen är att belysa samboregleringen och utöka kunskapen 
om samlevnadsformen sambo. Jag har valt att se på samboregleringen ur ett 
historiskt och rättspolitiskt perspektiv. Jag ämnar även undersöka gällande 
rätt genom att granska hur sambolagen tillämpas i våra domstolar. Frågan 
kan inte besvaras utan en närmare redogörelse för begreppen och rekvisiten 
i sambolagen. 
 
De frågor som skall besvaras i uppsatsen är: 
 
● Hur ser sambolagens historiska utveckling ut fram till idag? 
 
● Hur ser den rättspolitiska diskussionen ut bakom sambolagen? 
 
● Hur tillämpas bestämmelserna i sambolagen? 

                                                 
7 Statskontorets rapport 1993:24, s.4. 
8 SOU 1999:104, s.169 ff. 
9 Agell, Anders (1985). Samboende utan äktenskap: Rättsläge och rättspolitik. 2 uppl. 
Stockholm: Liber Förlag. s.105 f. 
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1.2 Avgränsningar 
Avsikten med arbetet är endast att ge en övergripande bild av sambolagens 
historiska utveckling fram till idag för att istället lägga tyngdpunkten på den 
rättspolitiska diskussionen som förts i samband med regleringen av 
sambolagen. Detta för att kunna granska hur sambolagen fungerar enligt 
gällande rätt. 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen är till stor del deskriptiv men innehåller även problematiserande 
och analyserande delar. Framställningen är rättsdogmatisk och baserar sig 
främst på lagtext, lagförarbeten, praxis och doktrin och är övervägande av 
refererande karaktär. En rättsdogmatisk metod innebär att man tolkar och 
systematiserar gällande rätt utifrån lagtexten, förarbeten, praxis och doktrin 
på området.10

 
Inom det valda rättsområdet har jag använt mig av primärkällor, så som 
förarbeten, statliga utredningar och rättsfall men även annan litteratur och 
artiklar i ämnet har utnyttjats. Professor emeritus i civilrätt Anders Agell är 
en av de fåtal författare som har engagerat sig på området och hans böcker 
och artiklar har varit särskilt användbara vid skrivandet då de behandlat 
relevanta frågeställningar. Anders Agell är verksam vid Uppsala universitet. 
Professor Jan Trost i sociologi är en av de experter som biträdde de 
sakkunniga vid 1969 års direktiv (SOU 1972:41). Jan Trost är en av de 
sociologer som haft mycket stort inflytande i fråga om uttolkningar av 
familjens roll och utveckling i det moderna samhället, Han är idag verksam 
som forskare vid Uppsala universitet. Även hans litteratur har varit av stor 
betydelse vid mitt arbete. 
 
När jag redogör och refererar rättsfall gör jag detta oftast mycket detaljerat, 
syftet med detta är att jag finner det både lärorikt, intressant och mer 
levande att få följa de olika resonemangen i de olika instanserna. Jag finner 
det speciellt intressant att en händelse kan bedömas så olika beroende på 
vilken instans det befinner sig. Viktigt att dock poängtera här är när det 
gäller domstolsinstansernas avgörande att Högsta domstolen och 
Regeringsrättens avgöranden bör beaktas som auktoritetsskäl i väsentligt 
liknande fall, såväl i rättspraxis som i rättsvetenskapen. Andra 
domstolsavgöranden bör åberopas som auktoritetsskäl i framtida och vid 
väsentligt likartade mål inför den domstol som fällt avgörandet samt inom 
rättsvetenskapen.11  

                                                 
10 Peczenik, Aleksander (1995). Juridikens teori och metod. Göteborg: Fritzes Förlag AB. 
s.9. 
11 ibid. s.37. 
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1.4 Disposition 
Arbetet börjar med en historisk deskriptiv del i kapitel två som innefattar en 
kortfattad redogörelse över äktenskapsrättens utveckling från det kejserliga 
romarrikets konkubinat ca 31 f.Kr.12 och fram till början 1v 1900-talet då 
tiden blev mogen för en diskussion i Sverige om den nya samlevnadsformen 
sambo. Detta sker med syfte att belysa hur vissa grundläggande tankar, som 
vuxit fram under samboregleringen tillkomst, kan tänkas påverka 
utformningen av de regler och bestämmelser vi har idag. Därefter redogör 
jag för det moderna samboendets framväxt under 1900-talet i kapitel tre 
som tar sin början genom giftermålsbalken (GB) i 1920 års lag och avslutas 
med1987 års lag om sambors gemensamma hem. Efter min redogörelse av 
lagarna som inriktat sig främst på samboförhållande i kapitel två har jag valt 
att i kapitel fyra redogöra för en del förändringar och nyheter som sker vid 
införandet av 2003 års Sambolag. I kapitel fem har jag valt att redogöra för 
den rättspolitiska diskussionen som förekommit under arbetet med 
sambolagen. Den alternativa lagstiftningen för sambor redogör jag för i 
kapitel sex.  
Avslutningsvis följer i det sjunde kapitlet en analys samt vilka slutsatser jag 
har kommit fram till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket. 2007-08-17. kl.20:49. 
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2 Från antikens konkubinat 
till äldre  giftemålsbalk år 
1734 

Människors samlevnad och de regler som samhället ställer upp runt formen 
för samlevnad är inte ny. Konfrontationen mellan den gamla urgermanska 
familjeformen med fästningen, giftermål och sängledningen och kyrkans 
äktenskap, stiger fram ur historien. I äldre tid användes kyrkan äktenskapet 
som ett instrument för att styra människor. För att tillfredställa den sexuella 
driften var äktenskapet den enda legitima formen enligt kyrkan och de 
sekulariserade lagarna. Trots att kyrkan och staten var fördömande mot dem 
som levde tillsammans utan att ha ingått äktenskap, har samboende under 
mer eller mindre äktenskapsliknande former troligen funnits i alla slags 
kulturer om än i varierade former. Konflikten mellan formerna pågick under 
århundraden tills kyrkan avgick med segern.13

 
Kapitlet innefattar en kortfattad rättshistorisk redogörelse över den romerska 
äktenskapsrättens utveckling från det kejserliga romarrikets konkubinat ca 
31 f.Kr.14 fram till och med 1900-talet. och den äktenskapsliknande 
samlevnaden fram till tiden blev mogen för en diskussion kring samboendet 
i Sverige. 
 

2.1 Det romerska äktenskapet och 
äktenskapsliknande förhållanden 

Den romerska familjerätten har varit av stor betydelse för allmän europeisk 
rättsutveckling. Den var ursprungligen omgärdad av en sträng formalism 
och ett giltigt äktenskap kunde rättsligt komma till stånd på tre olika sätt. 
Genom samätande, en religiös rit som innebar att mannen och kvinnan åt av 
en offerkaka inför överprästen och ett antal vittnen, genom brudköp och 
genom hävd, om kvinnan flyttade till mannen för äktenskap och bodde hos 
honom under loppet av ett år. Under 400-talet f.Kr. utvecklades det fria, 
formlösa äktenskapet. Ett rättsligt giltigt äktenskap kom till genom en 
överenskommelse mellan de båda parterna.15 Det som var viktigt i 
sammanhanget, var avsikten att etablera ett samlevnadsförhållande av 
äktenskaplig karaktär.16 Äktenskapet upplöstes på samma sätt genom 
                                                 
13 SOU 1978:55. s.33. Se även Statskontorets rapport 1993:24, Sambolagen en utvärdering. 
s.4.  
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket. 2007-08-17. 20:49. 
15 Erik, Anners. Den europeiska rättens historia 1. Några huvudlinjer. Stockholm: 
Nordstedt & Söners förlag. 1977. s.74. 
16 Tamm, Ditlev (1993).Romersk Rätt och Europeisk Rättsutveckling. 2 uppl. Stockholm: 
Nerenius & Santérus.  
    s.208 ff. 

9 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket.%202007-08-17


parternas samtycke.17 Med kristendomens intåg komplicerades den 
romerska synen på äktenskapet.18 I antikens Rom fanns även en form av 
sambor, det så kallade konkubinatet. Konkubinatet betraktades inte som ett 
äktenskap men var en erkänd förening av rätten och innebar att två personer 
av olika kön sammanlevde och etablerade en förbindelse som varade livet 
ut.19 Under inflytande av kristendomen begränsades möjligheten att leva i 
konkubinat.20

 

2.2 Det traditionella svenska 
giftermålet 

Ceremonin kring att ingå äktenskap, giftermål eller bröllop är gamla 
företeelser hos oss i Sverige och det fanns redan före kristen tid regler och 
sedvanor för hur det skulle gå till.21 Äktenskapets ingående var i det 
fornsvenska samhället en enskild angelägenhet för ätten och det var inget 
som det allmänna blandade sig i. Enligt svensk landskapsrätt var de 
viktigaste akterna fästningen, giftermålet och sängledningen.22 Genom 
fästningen lät man omgivningen förstå att nu bildade de två ett par som 
skulle komma att flytta ihop och detta medförde betydande rättsverkningar. 
Ingen kyrklig eller världslig myndighet var inblandade i fästningen utan 
detta var en ceremoni av privat natur. Akten efter fästningen var giftermålet 
och vid fästningen överlämnades bruden till brudgummen genom 
giftomannen som vanligtvis var brudens far eller äldste bror. Nästa akt var 
sängledningen en akt som innebar att brudparet skulle följas till sängen i 
vittnes närvaro. Akten var bara av symbolisk betydelse då brudparet inte 
gick till säng tillsammans i vittnenas närvaro. Det fanns vid denna tid inte 
något krav på sexuellt fullbordande, för att äktenskapet skulle anses vara 
fullbordat.23   
 

2.3 En påvlig bulla anno 1216 
I en påvlig bulla från 1216 har det kommit till påvens kännedom att det 
fanns personer i Sverige som vid ingåendet av äktenskapet inte iakttar den 
högtidlighet som skall finnas i samband med vigseln utan på ett ”barbariskt 
sätt följer hedendomens villfarelse”. Vidare står det att läsa i bullan ”efter 
ett långvarigt sammanboende säger stundom den ena maken, att det aldrig 

                                                 
17 Erik, Anners. a.a. s.74. 
18 Tamm, Ditlev (1993). a.a. s.208 ff. 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konkubinat 2007-08-17. 21.00 
20 ibid.  
21 Trost, Jan (1993). A.a. s.47 f.  
22 SOU 1978:55. s.33. 
23 Lewin, Bo. Om ogifta samboende i Sverige. Diss. Uppsala universitet, Uppsala 1979. 
Uppsala: Almqvist & 
    Wiksell. s.17 ff. Se även Trost, Jan (1993). a.a. s.47. 
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varit något äktenskap mellan dem”.24 Påven var inte riktigt förtjust över att 
vi fortfarande efter flera hundra år av kristendom använde oss av gamla 
germanska ritualer. De ogudaktiga svenskarna gifte sig med giftomannen 
som förrättare av giftermålet istället för med prästens välsignelse. En 
människa skulle inte överlämna bruden till brudgummen enligt påven det 
gjorde gud. Under 1000-talet kristnades Sverige och med kristendomens 
intåg började den kyrkliga vigseln efterhand att förekomma.25

 
Kyrkan försökte på alla sätt få folk att upphöra med de gamla ritualerna med 
fästning, giftermål och sängledning. Kyrkan försökte göra de gamla 
ceremoniella ritualerna ogiltiga och ersätta dessa ritualer med kyrklig vigsel, 
som var en onaturlig rituell företeelse för de berörda människorna. Den 
kyrkliga och världsliga lagstiftningen bestraffade den utomäktenskapliga 
sexualiteten.26  
 

2.4 Den äldre giftermålsbalken anno 
1734 

I flera av våra medeltida rättsuppteckningar var regler om äktenskapet 
samlade i en särskild balk giftermålsbalken, något som vittnar om den 
betydelse äktenskapsrätten tillskrevs. Genom 1734 års lag skapades ett för 
hela riket gemensamt lagverk och denna äldre giftermålsbalk (ÄGB) kom att 
bestå i väsentliga delar i närmare två sekel. ÄGB gäller än idag för makars 
egendomsförhållanden i ett mindre antal ännu bestående äktenskap, 
ingångna före den 1 januari 1921. Den 1 januari 1921 trädde 1920 års nya 
giftermålsbalk (GB) i kraft (SFS 1920:406) lag om införande av nya 
giftermålsbalk, vilket var en för sin tid modern och framsynt 
lagstiftningsprodukt. GB fick inte lika lång levnadstid som sin föregångare 
ÄGB vilkas huvudprinciper för egendomsordningen i ett äktenskap lever 
kvar i äktenskapsbalkens (ÄktB) regler på området.27

 
De folkliga och mycket gamla sedvänjorna för äktenskapets ingående, som 
kom till uttryck i landskapslagarna var svåra att bryta. Äktenskapet kom 
enligt den äldre traditionen till stånd genom fästningen, bröllop och 
sängledning.28 Kyrkan vann till slut en seger då man i 1734 års lag fastslog, 
att äktenskapets rättsverkningar helt skulle knytas till vigseln.29 När ett par 
bestämde sig för att gifta sig blev de trolovade.  Bland svenska allmogen var 
det vanligt förekommande att mannen och kvinnan flyttade samman redan 
efter de trolovat sig. Vissa rättsverkningar inträdde genom trolovningen om 
                                                 
24 SOU 1978:55. s.33 f. 
25 ibid. 
26 Matovic´, Margareta R. a.a. s.267 f 
27 Tottie, Lars. Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. Stockholm: Nerenius & 
Santérus. s.17. 
28 Agell, Anders, Forsman, Gösta & Ingebrand, Göran (1980). Äktenskap eller samboende. 
En rättspolitisk och  
   demografisk undersökning. Stockholm: Liber Förlag. s.29.  
29 SOU 1978:55. s.33. 

11 



nu äktenskapet inte skulle fullföljas. Om en man haft samlag med sin 
trolovade, det vill säga sin fästekvinna, gavs kvinnan en möjlighet att få 
dom på att hon genom samlaget blivit hans hustru.30 Ett barn född under 
trolovningen fick arvsrätt efter fadern och barnet hade också rätt att bära 
faderns namn.31 Reglerna om ofullkomnade äktenskap avspeglade en 
brytning mellan äldre sedvänjor för äktenskaps ingående, som enligt 1734 
års lag krävde vigsel som inledning till ett äktenskap. Reglerna om 
ofullkommande äktenskap levde kvar till 1915 års lagstiftning om 
äktenskaps ingående och upplösning.32

 
Barn avlat utom äktenskapet kallades oäkta och det blev både arvlöst och 
diskriminerat av samhället. Århundrade efter århundrade stiftade kyrkan 
lagar och dömde ut böter för lönskaläge och den utomäktenskapliga 
relationen. Även under denna tid fanns det kryphål i lagen som gjorde det 
möjligt för både kvinnan och det oäkta barnet att få någon form av 
kompensation. Om det rörde sig om ett så kallat ofullkomnat äktenskap 
hade kvinnan giftorätt i mannens egendom och barnet betraktades som äkta  
och hade således arvsrätt efter föräldrarna.33   
Äktenskapet sågs som ett förbund som upplöstes först då en av makarna 
dog. Innebörden av detta förbund var att makarna skulle samarbeta för det 
gemensamt bästa. Förbundet bars upp av en enhetstanke och ända fram till 
1920 års giftermålsbalk stod den gifta kvinnan under mannens 
förmynderskap. Mannen fungerade som målsman för hustrun och detta 
gjorde han både inom äktenskapet och utåt i förhållande till tredje man. 
Mannens målsmanskap över kvinnan innebar bland annat att han bestämde 
över henne, hemmet och barnen.34  I giftermålsbalkens första paragraf i 
1734 års lag står följande: 
 

 ” Sedan man och qvinna sammanvigde äro, då är han hennes 
   rätte målsman och äger söka svara för henne: hustrun följer 
   ock mannens stånd och villkor.” 
 

Efterhand fick kvinnan rätt till enskild egendom och sedan även till en del 
av boet, vilket senare blev giftorätt.35

 
                                                 
30 Agell, Anders (1989). Äktenskaps- och samboenderätt enligt 1987 års lagstiftning. 3 
uppl. Uppsala: Iustus Förlag. 
    s.149. 
31 Trost, Jan. a.a. s.48. 
32 Agell, Anders (1989). a.a. s.149. Se även Lewin, Bo. A.a. s. 17 ff., Matovic´, Margareta 
R. Stockholmsäktenskap 
    Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. Diss. Stockholmsuniversitet. 
Stockholm 1984. s.257, 
    SOU 1978:55. s34, Tottie, Lars. Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. 
Stockholm: Nerenius & Santérus. 
    s.587.  
33 SOU 1978:55, s.34.  
34  Ryrstedt, Eva. a.a. s.29 f. Se även Teleman, Örjan. Bodelning under äktenskap och vid 
skilsmässa. 4 uppl. 
     Stockholm: Nordstedts Juridik. 2003. s.17. 
35  Teleman, Örjan. a.a. s.17. 
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Under mitten av 1800-talet hade framförallt Stockholm ett mycket dåligt 
rykte och fick ge namnet åt den tidens samboende.36 När industrialiseringen 
sköt fart under andra hälften av 1800-talet valde många människor från 
landet att flytta till städerna. Många valde att flytta till just Stockholm, där 
det rådde stor bostadsbrist redan då. Det innebar att många av dem som 
flyttade in fick dela bostad med andra människor. Många par som under 
andra förhållande skulle ha gift sig delade nu bostad med andra människor. 
Så kom ordet Stockholmsäktenskap till och blev en beteckning för par som 
levde tillsammans utan att vara gifta.37 Många av paren hade inte råd med 
bröllop men de ville ändå leva tillsammans. Samlevnadsformen var 
ingenting nytt eller unikt för Stockholm detta sekel men denna typ av 
samboende var vanligare i Stockholm än resten av landet.38  
 
Ortsborna såg inte på Stockholmsäktenskapen med så blida ögon, vilket en 
ortsbo från Dalarna bekräftar genom följande uttalande:39  
 

”Det var ej hellre så ovanligt att flickorna från landet blevo 
förförda i Stockholm och födde barn utom äktenskapet. Detta 
hände innan något liknande alls förekom i Sollerön eller 
närliggande orter och att föda barn utom äktenskapet kallades 
att vara gift på stockholmsvis”.40

 
Vid mitten av 1800-talet föreslog den liberale tingsmannen och 
riksdagsledamoten Lars Johan Hierta att målsmanskapet över kvinnan skulle 
avskaffas annars fanns det en risk för att de unga kvinnorna skulle vända 
äktenskapet ryggen. L.J. Hierta levde själva under besynnerliga förhållanden 
då han hade ett förhållande med Wendela Hebbe, samtidigt som han var gift 
med en annan kvinna. L.J. Hierta försörjde och tog dock ansvar för båda 
sina familjer.41  
 
I hur stor grad äktenskapet var hotat eller hur dramatisk utvecklingen 
verkligen var vid den här tidpunkten, kan man alltid diskutera. Många i 
samtiden upplevde att både samhällsstabiliteten som samhällsmoralen var 
under upplösning. De befarade att olegaliserade förbindelserna skulle öka 
och talade om faran för konkubinatets utbredning. För att skapa ordning och 
stabilitet i samhället skulle man använda sig av familjerättsreformer.42

 

                                                 
36 Matovic´, Margareta R. a.a. s.142. 
37 Trost, jan & Levin, Irene (2000). Särbo, ett par två hushåll. Lund: Studentlitteratur. s.97. 
38 Matovic´, Margareta R. a.a. s.142. Se även Lewin, Bo, a.a. s.34. Trost, Jan & Levin, 
Irene (2000) a.a. s.97.  
    SOU 1978:55. s.44. 
39 Matovic´, Margareta R. a.a. s.142. 
40 ibid.  
41 Carlsson, Wetterberg, Christina. När äktenskapet blev ett modernt kontrakt. Svenska 
dagbladets nätupplaga. 
    http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_13639901.asp. (2007-05-08. kl.14.07) 
42 ibid. 
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Att det inte alltid var så lätt att leva som ogift under 1800-talet framgår 
bland annat ur en polisrapport från år1882. I rapporten stod det följande43: 
  

”Ogifta K, som för närvarande är boende i en vedbod inom 
egendomen nr 6 vid Bergsprängaregränd tillika med hennes 4 
minderåriga barn, hvaraf det äldsta är 8 år och det yngsta, 
flickebarnet E.W 8 månader har i distriktets vaktkontor anmält, 
hon som varit sammanboende med förre gardisten J.H.Z. 
hvilken varit fader till hennes barn, men att han den 7:e juni 
sistlidne år aflidit och att hon genom barnens minderårighet, är 
urståndsatt att försörja såväl sig som barnen, utan åtnjuter 12 
kronor i månaden i fattigunderstöd men detta är otillräckligt, 
hvadan hon anhåller att det yngsta af barnen måste snarast 
möjligt genom polismyndighetens försorg blifva intaget å 
allmänna barnhuset. Afskrift af K:s prestbetyg jämte barnets 
dopsedel och rotemans intyg bifogas.”44   
 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började tiden bli mogen för 
en diskussion kring samboendet. En moraldebatt startades, med enstaka 
företrädare från överklassen. För dem som inte trodde på Gud fanns inget 
alternativt giftermål. Paren fick antingen avstå från att gifta sig eller så fick 
de lov att vara falska och gifta sig in i en religion de inte trodde på. För att 
freda sitt samvete bodde några par samman utan att vara gifta och de 
annonserade i dagspressen att de ingått ett så kallat samvetsäktenskap.45

 

2.5 Sammanfattning 
Samboende under mer eller mindre äktenskapsliknande former har troligen 
funnits i alla slags kulturer.46 Under 400-talet f.Kr. utvecklades det fria och 
formlösa äktenskapet inom den romerska familjerätten. 47 Det som var 
viktigt var avsikten att etablera ett samlevnadsförhållande av 
äktenskapsliknande karaktär.48 I antikens Rom fanns även konkubinatet en 
erkänd förening av rätten och som innebar att två personer av olika kön 
sammanlevde och etablerade en förbindelse som varade livet ut. Med 
kristendomens intåg begränsades möjligheten att leva i konkubinat.49 Den 
romerska familjerätten har varit av stor betydelse för allmän europeisk 
rättsutveckling.50

 
I vår kultur fördömde både kyrkan och staten dem som levde tillsammans 
utan att ha ingått äktenskap och det visade sig vara svårt att bryta de folkliga 

                                                 
43 Matovic´, Margareta R. a.a. s.247. 
44 ibid. 
45 Trost, Jan (1993). a.a. s.49 ff. 
46 SOU 1978:55. s.33. 
47 Erik, Anners. a.a. s.74. 
48 Tamm, Ditlev (1993). a.a. s.208. 
49 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konkubinat 2007-08-17. 21.00 
50 Erik, Anners. a.a. s.74. 
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och mycket gamla sedvänjorna med fästning, bröllop och sängledningen. I 
det fornsvenska samhället var äktenskapets vara eller icke vara ättens 
angelägenhet och det allmänna skulle inte blanda sig i.51  
 
Ett par som hade för avsikt att gifta sig blev trolovade och bland svenska 
allmogen var det vanligt förekommande att paret flyttade samman under 
trolovningstiden det vill säga innan äktenskapet fullbordades. Om 
äktenskapet inte skulle fullbordas inträdde dock vissa rättsverkningar genom 
trolovningen exempelvis kunde en kvinna som blivit gravid få dom på att 
hon genom samlag blivit hustru.52 Ett barn som föddes under trolovningen 
fick arvsrätt efter fadern men fick även rätten till att bära faderns namn.53

 
Kyrkans kamp om att få ta makten över äktenskapets rättsverkningar gav till 
slut utdelning för i 1734 års lag fastslogs att äktenskapets rättsverkningar 
helt skulle knytas till vigseln.54

 
Reglerna om ofullkomnade äktenskap avspeglade en brytning mellan äldre 
sedvänjor för äktenskaps ingående, som enligt 1734 års lag krävde vigsel 
som inledning till ett äktenskap. Reglerna om ofullkommande äktenskap 
levde kvar till 1915 års lagstiftning om äktenskaps ingående och 
upplösning.55

 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började tiden bli mogen för 
en diskussion kring samboendet. En moraldebatt startades, med enstaka 
företrädare från överklassen. För dem som inte trodde på Gud fanns inget 
alternativt giftermål. Paren fick antingen avstå från att gifta sig eller så fick 
de lov att vara falska och gifta sig in i en religion de inte trodde på. För att 
freda sitt samvete bodde några par samman utan att vara gifta och de 
annonserade i dagspressen att de ingått ett så kallat samvetsäktenskap.56

 

                                                 
51 SOU 1978:55. s.33. 
52 Agell, Anders(1989). a.a. s.29 
53 Trost, Jan.a.a. s.48. 
54 SOU 1978:55. s.33. 
55 Agell, Anders (1989). a.a. s.149. Se även Lewin, Bo. A.a. s. 17 ff., Matovic´, Margareta 
R. Stockholmsäktenskap 
    Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. Diss. Stockholmsuniversitet. 
Stockholm 1984. s.257, 
    SOU 1978:55. s.34, Tottie, Lars. Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. 
Stockholm: Nerenius & Santérus. 
    s.587.  
56 Trost, Jan (1993). a.a. s.49 ff. 
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3 Det moderna 
samboendets framväxt   
under 1900-talet 

Kring 1900-talets sekelskifte framkom kritik mot att det endast fanns 
religiös vigsel att tillgå och att det inte fanns något alternativ för dem som 
inte trodde på Gud och äktenskapet ifrågasattes både som religiös institution 
som legal institution.57  
 
Äktenskapsrätten, så som den framträdde i ÄGB i 1734 års lag kunde 
givetvis inte motsvara det föreliggande praktiska behovet under hela balkens 
giltighetstid. En mer kompletterande och genomgripande översyn blev 
slutligen nödvändig. Uppgiften att se över familjerätten anförtroddes åt 
lagberedningen år 1909. Lagberedningen presenterade år 1913 bland annat 
ett förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning vilken också 
antogs som lag år 1915, Lag om äktenskapets ingående och upplösning. I en 
andra etapp behandlande lagberedningen bestämmelserna om makars 
rättsförhållanden vilka sammanfördes med bestämmelserna i 1915 års lag 
om äktenskap till ett förslag till giftermålsbalk (GB). Förslaget utgjorde 
grundvalen till 1920 års GB.58

 
I mitten av 1900- talet var äktenskapet fortfarande den dominerande formen 
för familjebildning men allt fler började öppet bo som sambor. De flesta av 
”nya tidens sambor” vara par som ville demonstrera mot gängse synsätt och 
det hände att paren annonserade i dagspressen om att de ingått 
samvetsäktenskap. Detta var inte bara en demonstration mot den kyrkliga 
vigseln utan även mot den borgerliga och mot äktenskapet som sådant.59

När allt fler par började leva tillsammans utan att ingå äktenskap ledde detta 
fram till olika juridiska problem i samband med upplösningen av 
parförhållandet exempel på detta var frågan om vem som skulle bo kvar i 
den gemensamma bostaden.60 För att se över den familjerättsliga 
lagstiftningen och för att kunna besvara lagstiftarens fråga om hur en 
lagstiftning utformas för denna form av samlevnad tillsattes under åren 
1969-1987 en särskild parlamentarisk kommitté som var 
familjelagssakkunniga. Kommitténs arbete ledde fram till två lagar dels 
lagen (1973:651)om ogifta samboendes gemensamma bostad och dels 
lagen(1987:232) om sambors gemensamma hem. 
Här kommer jag att redogöra för framväxten och diskussionen kring det 
moderna samboendets framväxt. 
 
 

                                                 
57 Trost, Jan (1993). a.a. s.48 f. 
58 Tottie, Lars. a.a. s.17 f. 
59 Trost, Jan (1993). a.a. s.48. 
60 SOU 1972:41. s.58. 
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3.1 Nya Giftermålsbalken i 1920-års 
lag 

Svenska kyrkan var i princip ensam att förrätta vigslar. Det fanns inte något 
alternativ för dem som inte trodde på gud. Några få par bodde demonstrativt 
tillsammans för att freda sitt samvete.  Det så kallade samvetsäktenskapet 
uppstod därigenom. Paret annonserade i dagspressen att de ingått 
samvetsäktenskap.61  
 
Genom 1915 års lagstiftning om äktenskapets ingående och upplösning blev 
kyrklig samt borgerlig vigsel den enda godtagbara formen för äktenskapets 
ingående. Det innebar att den sista resten av det uråldriga nordiska sättet att 
ingå äktenskap (fästningen, giftermålet och sängledningen) utan myndighets 
medverkan hade förlorat sin juridiska betydelse. Efter en mycket lång kamp 
som varade i nästan tusen år, hade vigselns anhängare vunnit en fullständig 
juridisk seger genom 1915 års lagstiftning.62 Även reglerna om 
ofullkomnade äktenskap avskaffades i och med 1915 års lag, som föregick 
den nya Giftermålsbalken 1920 (GB). Enligt lagberedningen var skälen för 
avskaffandet flera och ett av dem var att äktenskapet bör grundas på 
viljeförklaringar. Mot en parts vilja var det stötande att låta domstolen 
konstatera äktenskap.63

   
1920 upphävdes rätten för ogifta kvinnor att avsäga sig myndigheten och 
detta år blev man och kvinna (såväl gift som ogift) fullt jämställda i fråga 
om myndighet. Genom införandet av giftermålsbalken avskaffades mannens 
målsmanskap över kvinnan och varje part skulle nu äga och förvalta sin 
egendom och vardera maken fick stå för sina egna skulder. Man hade fri 
förvaltningsrätt över den egendom man fört med sig i boet och den som 
sedan förvärvades. Detta innebar inte någon fullt fri förfoganderätt utan 
giftorätten fick en ny utformning. Där det fanns ett krav på hälftendelning 
vid äktenskapets upplösning. Makens målsmanskap och husbondevälde över 
hustrun var nu upphävt.64  

3.2 Lag (1973:651) om ogifta 
samboendes gemensamma 
bostad 

Under mitten av 1900-talet började allt fler par leva tillsammans utan att 
ingå äktenskap och detta ledde detta fram till diverse olika juridiska problem 
i samband med upplösningen av parförhållandet t.ex. frågan om vem som 
skulle bo kvar i den gemensamma bostaden. Dåvarande giftermålsbalk 

                                                 
61 ibid. s.49. 
62 Lewin, Bo, a.a. s.34. 
63 Agell, Anders, Forsman, Gösta & Ingebrand, Göran (1980). a.a. s.30. 
64 Agell, Anders (2004). a.a. s.15. 
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kunde endast tillämpas på äkta makar och inte på ogifta par.65 År 1969 
överlämnade lagstiftaren ett direktiv med frågan om hur lagstiftaren skulle 
ställa sig till just denna form av samlevnad. I direktivet ville lagstiftaren ha 
svar på vilket sätt en sambo reglering egentligen skulle utformas, hur 
omfattande den skulle vara och hur den skulle förhålla sig till 
äktenskapsbalken. I direktivet framgick det att en ny lagstiftning borde vara 
neutral i förhållande till olika samlevnadsformer och olika 
moraluppfattningar. Lagstiftaren påpekade dock att äktenskapet skulle även 
fortsättningsvis ha en centralplats inom familjerätten men man borde ändå 
försöka göra någon form av lagstiftning för dem som bildade familj utan att 
gifta sig.66

 
En viktig fråga utifrån en social synpunkt var frågan om vem som skulle få 
förfoga över den gemensamma bostaden efter en brytning. Före 1973 års lag 
fanns det inte någon reglering som kunde avgöra vem av parterna som 
skulle få företräde till en gemensam bostad vid en upplösning av 
samboförhållandet den som formellt var hyresgäst eller 
bostadsrättsinnehavare fick stanna kvar i bostaden även om andra parten var 
i större behov av lägenheten t.ex. på grund av vårdnaden om barnen.67 De 
familjelagssakkunniga framförde i ett delbetänkande SOU (1972:41) ett 
förslag om möjligheten för en ogift samboende att överta parternas 
gemensamma bostad. Förslaget innebar att de skulle bli möjligt för den ena 
parten att av den andra vid upplösning av samlevnaden mot lösen överta den 
gemensamma bostaden efter behovsprövning, förutsatt att bostaden 
innehades med hyres eller bostadsrätt.68

 
I 1973 års proposition (prop.1973:32) om äktenskapets ingående och 
upplösning framhölls det som betydelsefullt att respektera människans eget 
val av att utforma sina personliga liv, samlevnadsform samt friheten av att 
själva bestämma etiska normer för sin samlevnad. Justitieministern uttalade 
sig om att en lagstiftning borde vara neutral i förhållande till olika 
samlevnadsformer och olika moraluppfattningar. Genom Justitieministerns 
uttalande ansågs den svenska lagstiftaren förorda en neutralitetsideologi när 
det gäller äktenskap och samboende.69 Äktenskapslagstiftningens 
ambitioner borde vara att ge lösning på praktiska problem och utforma 
regler som kan accepteras av det större antalet människor. I propositionen 
uttalades att äktenskapsrättens regler kan enbart göras tillämpliga på par 
som ingått äktenskap i den form lagen anvisar. Lagstiftaren ville genom 

                                                 
65 SOU 1972:41. s.58. 
66 Agell, Anders, Gösta, Forsman & Göran, Ingebrand (1980). a.a.  s.31. Se även Agell, 
Anders (1985). a.a. s.31. 
    Totti, Lars, a.a. s.587 f. Agell, Anders, (2004). a.a. s.28 f. 
67 Bengtsson, Bertil (1976). Äktenskapsliknande samlevnad. 2 uppl. Uppsala: Iustus Förlag. 
s.19.   
68 Agell, Anders (1989). a.a. s.149. Se även Tottie, Lars, a.a. s.588. Ryrstedt, Eva (1998). 
Bodelning och bostad: 
    Ekonomisk självständighet eller gemenskap,. Diss. Lunds universitet, Lund 1998. Lund: 
Juristförlaget. s.255.  
    Prop. 1986/87:1. s.37. 
69 Agell, Anders (2004). a.a s.228. f. 
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detta uttalande tala om att samboendet inte kunde få fulla 
äktenskapsrättsliga verkningar, hur äktenskapsliknade deras förhållande och 
samboende än må vara. Även om äktenskapet skulle behållas som ett 
rättsinstitut med en central roll inom familjerätten ledde de 
familjelagssakkunnigas betänkande och förslag fram till en särskild lag, 
lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Detta var den 
första familjerättsliga lagen som direkt tog sikte på samlevnadsformen 
samboförhållanden men det var ingen egen sambolag.70  
 
Genom tillkomsten av lagen (1973:651) om ogifta samboendes 
gemensamma bostad fick nu en sambo möjlighet att överta en hyres- eller 
bostadsrättslägenhet under förutsättning att den som bäst behövde 
lägenheten och att övertaget med hänsyn till omständigheterna i övrigt 
kunde anses skäligt. Om samborna inte hade eller haft gemensamma barn, 
krävdes synnerliga skäl till rätten att få överta den gemensamma bostaden.71 
Den sambon som fick behålla bostaden fick lösa sig till nyttjanderätten, om 
den hade något ekonomiskt värde. Detta innebar att sambon endast fick rätt 
till egendomen i sig, inte rätt till dess ekonomiska värde. Någon lösenrätt 
fanns inte till en fastighet som samborna använt som gemensam bostad om 
den endast ägdes av ena parten.72 Orsaken till detta är att 1973 års lag har 
kopierats från den äldre lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om 
makars gemensamma bostad och enligt denna lag kan make lösa till sig 
andre makens fastighet, som varit giftorättsgods, men aldrig en fastighet, 
som utgjorde den andres enskilda egendom. Eftersom samboende jämställs 
med äktenskap där all egendom är enskild fanns ingen möjlighet till någon 
övertaganderätt inte ens om det föreligger synnerliga skäl.73  
 
I övrigt saknades det civilrättsliga lagregler i 1973 års lag som reglerade det 
inbördes förhållandet mellan samborna. Om samboförhållandet skulle 
upphöra på grund av dödsfall eller något liknande, kunde två frågor om 
ersättningsanspråk mellan parterna få särskild betydelse. Dels frågan om 
möjligheten för en hemarbetande kvinnas rätt att få ersättning för arbete som 
hon under längre tid utfört i det gemensamma hemmet samt frågan om 
äganderätt till egendom.74

 
Enligt GB:s regler fanns där laglig skyldighet för en hemmafru, att hon efter 
förmåga bidrar till underhåll, eventuellt genom arbete i hemmet. Hon kunde 
inte begära någon ersättning för sitt hemarbete den dagen då hon stod utan 
försörjning. För sambor fanns det inte någon laglig rätt till underhåll och det 
finns inte någon laglig skyldighet att medverka till underhållet genom 
exempelvis verksamhet i hemmet.75  
 
                                                 
70 Agell, Anders (1980). a.a. s.31 f. Se även Agell, Anders (2004). a.a. s.229  
71 Ryrstedt, Eva. a.a. s.260. 
72 Agell, Anders, Forsman, Gösta & Ingebrand, Göran (1980). a.a. s35. Se även Ryrstedt, 
Eva. a.a. s.259. 
73 Agell, Anders, Forsman, Gösta & Ingebrand, Göran (1980) a.a. s.35. Se även Bengtsson, 
Bertil. a.a. s.19. 
74 Agell, Anders (1985) a.a. s.36. 
75 Bengtsson, Bertil, a.a. s.20. 
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Enligt en allmän förmögenhetsrättslig princip har ingen part utan stöd av 
avtal, rätt till arvode eller lön av den andre eller ur parternas gemensamma 
tillgångar om parterna samverkar i gemensamt intresse. Detta är en 
förmögenhetsrättslig princip som har tillämpats i svensk rättspraxis i flera 
fall, även om den kritiserats i litteraturen när en kvinna krävt kontant lön för 
sitt hushållsarbete efter upplösningen av samboförhållandet.76 Ett rättsfall 
angående frågan om rätten till ersättning för utfört arbete prövades av 
Högsta domstolen i NJA 1975 s. 298.77  

 
En 34-årig kvinna hade under ganska romantiska 
omständigheter flyttat samman med en 70-årig man. Mannen 
dog tio år senare och under de sista åren av sitt liv hade han 
varit sjuk så kvinnan hade skött hushållet och vårdat mannen 
under sjukdomen. Efter mannens död begärde hon lön för 
arbetet av mannens dödsbo. HD uttalade, att ersättning för 
utfört arbete bör normalt utgå även om någon 
överenskommelse om betalning inte gjorts, om arbetet är av 
sådan typ och omfattning att ersättning normalt betalas i 
liknande situationer. Enligt domstolen fick dock en sådan 
rättsprincip förses med ett antal undantag. Ett sådant undantag 
kunde vara när barn utfört arbete i hemmet eller när vänner 
hjälper varandra vid tillfälliga behov. Domstolens slutsats blev 
att när arbeten och tjänster i hemmet har utförts i parternas 
gemensamma intresse och som ett led i samlevnaden bör detta 
betraktas som ett av undantagen som inte ger rätt till lön för 
utfört arbete så kvinnans talan ogillades. 

 
Hade kvinnan utfört arbete åt mannen utanför hemmet i till exempel dennes 
affärsrörelse hade där funnits en möjlighet att få ersättning.78  
                                                                                                                                                                 
Efter tillkomsten av 1973 års lag fortsatte de sakkunniga sitt arbete och stor 
uppmärksamhet ägnades åt de ogiftas sammanboendeförhållande, bland 
annat gjordes flera undersökningar som publicerades.79  

3.3 Lag (1987:232) om sambors 
gemensamma hem 

1978 överlämnar de sakkunniga en rapport (SOU 1978:55) där det framkom 
att samborna i allmänhet hade mycket dåliga kunskaper om vilka rättsregler 
som gällde för deras inbördes förhållande. I rapporten kom de sakkunniga 
fram till att det inte fanns någon allmängiltig definition av vad som menas 
med ogifta sambor under äktenskapsliknande förhållanden. Varierande 
uttryckssätt förekommer i olika svenska författningar för att ange en 

                                                 
76 ibid.. 
77 ibid. 
78 Ibid. 
79 Tottie, Lars, a.a. s.588. 
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gemenskap som vill jämställa med äktenskap, definitionsfrågan kan därför 
inte lämnas åt sidan.80

 
I ett betänkande 1981 (SOU 1981:85) framförde de familjelagssakkunniga 
mot bakgrund av nämnda rapport från 1978, att det fanns ett större behov än 
man från början antagit att införa lagregler till skydd för den svagare parten 
i ett samboförhållande.81 Vid tiden för detta förslag fanns det klart bättre 
förutsättningar för att bedöma den rättsliga formen för familjebildningen än 
vad det gjort tidigare. Som underlag för sitt ställningstagande hade 
kommittén att tillgå en sociologisk undersökning angående kunskaperna om 
inställningen till lagstiftningen för samboende bland några hundratal 
samboende par i Gävle, undersökningen kallas därutav också 
Gävleundersökningen. I denna undersökning framkom bland annat att 
sambor i allmänhet hade mycket dåliga kunskaper om det juridiska 
rättsläget samt att de inte hade några principiella invändningar mot 
äktenskapet som juridisk institution. Det framgick att man följde en social 
konvention mellan valet av samboende eller giftermål, det vill säga, att man 
gjorde som grannen eller vännerna gjorde.82

 
Av Gävleundersökningen drog familjelagssakkunniga slutsatsen att det 
fanns ett större behov än vad man från början antagit av ett lagligt skydd för 
den svagare parten i ett samboförhållande, utan att man därigenom kan 
sägas påtvinga kontrahenterna en lagstiftning som de har motsatt sig. Det 
var i varje fall klart, enligt kommittén, att det inte fanns någon anledning att 
ompröva de principståndpunkter som intagits 1973. Genom att framhålla 
samboendet som en fullt respektabel samlevnadsform gick de 
familjelagssakkunniga något längre enligt Anders Agell, i anslutning till en 
neutralitetsideologi i allmän mening.83

 
De familjelagssakkunnigas konkreta resultat av utredningsarbetet angående 
samboende, blev ett förslag till lag om sambors gemensamma hem. 
Förslaget byggde rättstekniskt på tanken att båda samborna normalt bör ha 
samma rätt att värdemässigt dela det gemensamt uppbyggda hemmet, 
oavsett vem som anskaffat viss egendom. Det skulle inte enbart vara fråga 
om någon lösenrätt som redan förekommit i vissa fall enligt 1973 års lag.84

 
Regeringen föreslog en lag om sambors gemensamma hem i prop. 
1986/87:1 och i denna hade talet om statens neutralitet till mannens och 
kvinnans samlevnadsform försvunnit. Nu sköts de praktiska överväganden i 
förgrunden. Lagstiftningen borde i begränsad utsträckning tillhandahålla 
lösningar på praktiska problem av juridisk art, för att skydda den svagare 
parten i ett samboförhållande.85 Även om man ville skydda den svagare 
parten i ett samboförhållande så var skyddet begränsat, de sambor som valde 

                                                 
80 SOU 1978:55. s.30 ff. Se även  SOU 199:104. s.171. 
81 SOU 1981:85. s.97 f. 
82 Agell, Anders (1989). a.a. s.151. Se även SOU1999:104. s.171. 
83 Agell, Anders (1989). a.a. s.151. 
84 Agell, Anders (1986). a.a. s.151 ff. 
85 SOU 1999:104. s.174. 
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att inte gifta sig fick genom inbördes avtal, testamente och försäkringar 
skapa ett skydd. Avtal mellan sambor visade sig dock vara väldigt sällsynt. 
Det var först då samboförhållandet upplöstes som parterna blev medvetna 
om behovet av en reglering av deras samlevnad, men då var det för sent. 
Lagen fick dock inte innefatta så utförliga regler för sambor att man 
därigenom åstadkom ett äktenskapsliknande system av lägre dignitet.86 
Lagstiftaren valde därför att endast tillhandahålla lösningar på praktiska 
problem, lösningar som kunde accepteras av alla. 1973 års lag om ogifta 
samboendes gemensamma bostad ersattes nu av lagen(1987:232) om 
sambors gemensamma hem.87

3.4 Sammanfattning 
Vid sekelskiftet 1900 ifrågasattes äktenskapet både som religiös institution 
och som legal institution. Kritik framkom mot att det endast fanns religiös 
vigsel att tillgå.88 Svenska kyrkan var i princip ensam att förrätta vigslar. 
Det fanns inte något alternativ för dem som inte trodde på gud. Några få par 
bodde demonstrativt tillsammans för att freda sitt samvete.  Det så kallade 
samvetsäktenskapet uppstod därigenom.89

 
När allt fler par började leva tillsammans utan att ingå äktenskap ledde detta 
fram till diverse olika juridiska problem i samband med upplösningen av 
parförhållandet. Giftermålsbalken från 1920 kunde endast tillämpas på äkta 
makar och var därför inte tillämplig på ogifta par.90

 
För att se över den familjerättsliga lagstiftningen tillsatte lagstiftaren en 
särskild parlamentisk kommitté som var familjelagssakkunniga och som 
skulle besvara frågan om hur lagstiftaren skulle ställa sig till denna form av 
samlevnad. Arbetet ledde till två omgångar med lagförslag dels lag 
(1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad som reglera 
sambornas inbördes civilrättsliga mellanhavanden. Regleringen rörde sig 
endast kring övertaganderätten av den gemensamma bostaden. Dels lag 
(1987:232) om sambors gemensamma hem som ersatte 1973 års lag 91 I 
lagen om sambors gemensamma hem utvidgade man regleringen lite och 
införde en rätt till delning av värdet av den gemensamma bostaden 
och bohaget. Innehållet i lagen fördes sedan över till Sambolagen 
(2003:376). 
 
 

                                                 
86 Agell, Anders (1989). a.a. s.153. Se även Prop. 2002/03:80. s.25. 
87 Victorin, Åke (1988). Att vara gift eller sambor? äktenskapsbalken och lagen om sambos 
gemensamma hem ger reglerna. Västerås: ICA-förlaget AB. s.155. 
88 Trost, Jan (1993). a.a. s.48 f. 
89 ibid. 
90 SOU 1972:41. s.58. 
91 Agell, Anders (2004). a.a. s.15. 
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4 Sambolagen (2003:376)  
Under samboendekommitténs arbete framkom kritik från många verksamma 
jurister angående tillämpningssvårigheten av samboregleringen. Det främsta 
problemet vid tillämpningen var att sambolagen inte innehöll någon 
uttrycklig regel om när ett samboförhållande började eller slutade. Detta 
trots att många av sambolagens rättverkningar knyts till tidpunkten för 
samboförhållandets upphörande.92 Vidare ansågs den äldre definitionen av 
sambor alltför oprecis och vid tillämpningen var man hänvisad till 
förklaringar i förarbetena. Många av deltagarna i kommittén hade praktisk 
erfarenhet av den rättsosäkerhet som detta förorsaka. Många personer börjar 
kanske med att bo ihop utan att de för den saken skull vill att sambolagens 
regelsystem automatiskt skall bli tillämpligt.93 I förarbetena till lagen 
framhölls att ett samboförhållande uppkommer utan någon uttrycklig 
viljeförklaring från parternas sida. Så snart sambolagens definition av vad 
som avses med sambor är uppfylld blir lagen gällande.94

 
Samboendekommittén framhöll i sitt betänkande att det förelåg en svårighet 
i att ange en exakt tidpunkt för när ett samboförhållande uppstår och att 
dessa svårigheter kommer att kvarstå. Frågan om när ett samboförhållande 
påbörjats kan inte lösas utan att det uppställs vissa absoluta förutsättningar 
för när ett samboförhållande skall anses existera. Sådana absoluta 
förutsättningar skulle kunna leda till negativa konsekvenser för de personer 
vars samlevnad egentligen omfattas av sambolagen, men där en sådan 
absolut förutsättning fattas.95

 
Särskilt oklart ansågs det vara när samborna gör slut utan att flytta sär. Skall 
lagen fortfarande vara tillämplig då parterna kommit överens om att 
förhållandet är slut men på ena eller andra anledningen fortsätter de två bo 
ihop. Flertalet deltagare i kommittén ansåg att tillämpningssvårigheten leder 
till rättsosäkerhet och öppnar dörren för möjligheten till fusk.96  
Samboendekommitten övervägde att införa ett krav på att sambor skulle 
registrera sig för att sambolagen skulle bli tillämplig. Förslaget genomfördes 
aldrig på grund av att två personer kunde undvika att registrera sig även om 
de enligt lagens mening ändå levde som sambor och då skulle risken finnas 
att den skyddslagstiftningen som sambolagen utgör skulle gå förlorad vid en 
icke registrering.97

 
Här kommer jag att redogöra för en del förändringar och nyheter som har 
skett vid införandet av Sambolagen (2003:376).Vi har hittills haft tre olika 
lagstiftningar kring samboskapet. Men även innan dessa fanns det enstaka 

                                                 
92 SOU 1999:104. s.177. 
93 ibid. 
94 Prop. 2002/03:80. s.28 f. 
95 SOU 1999:104. s.187. 
96 ibid. s.173. 
97 ibid. s.184. 
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regler som likställde samboskap med äktenskap på vissa punkter. Ett 
exempel är lag (1946:431) om folkpensionering där man kunde anses som 
gift med pensionsberättigad person om parterna ”sedan avsevärd tid” levt 
ihop ”underäktenskapsliknande förhållanden”. Detta förutsatte dock att det 
förelåg ”särskilda skäl”. Sådana här likställanden blev mer vanliga under 
1960-talet inom skatte- och socialrätten men dock fanns inga situationer där 
samboende utan äktenskap gavs civilrättslig betydelse.98 Begreppet sambo 
upptar större delen av kapitlet på grund av att det inte alltid är så självklart 
när man skall eller inte skall anses som sambo. 

4.1 Förändringar och nyheter  
Utgångspunkten vid lagstiftningen av SamboL tillkomst var att 1987 års 
sambolag fungerat väl, men att reglerna i vissa delar behövdes ändras och 
kompletteras. Reglerna i 1987 års lag flyttades över till den nya lagen, så 
några större förändringar skedde inte på området. De förändringar som 
skedde var bland annat att man i den nya lagen skrev in termerna sambo och 
sambor samt att lagen om sambors gemensamma hem har bytt namn till  
sambolagen.99 Vidare kan samborna träffa föravtal om bodelningen inför ett 
omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet. Detta var inte 
möjligt tidigare.  
 
Det är vid upplösningen av ett samboförhållande som sambolagen främst 
tillhandahåller regler. Reglerna gäller för avvecklingen av den ekonomiska 
gemenskapen som uppstått på det ena eller andra sättet till följd av 
samboendet. Därför är det extra viktigt att veta när ett samboförhållande 
upphör.100

 

4.2 Definitioner av begreppet sambo 
För att begreppet sambor skulle bli tydligare infördes en definition av 
begreppet som innebär att fyra kriterier skall vara uppfyllda för att ett par 
skall avses vara sambor. Definitionen av sambor har även fått en allmän 
räckvidd och gäller även samboförhållanden enligt andra författningar. 
Sambo begreppet har blivit neutral och omfattar såväl heterosexuella som 
homosexuella sambor.101

 
Den mest grundläggande förutsättningen för att det skall vara fråga om ett 
samboförhållande är att samborna flyttar ihop och bor tillsammans. 
Lagstiftaren försökte utesluta polygamiförhållanden genom att precisera att 
det skall röra sig om enbart två personer som sammanbor. Om en person 
skulle ha flera samboförhållanden, vilket lagtexten inte förbjuder, har 

                                                 
98 Agell, Anders (1998). Äktenskap, Samboende, Partnerskap. 2 uppl. Uppsala: Iustus 
förlag AB. s.221 f. 
99 Lunden, Björn. a.a. s.10. Se även Trost, Jan. a.a. s.63 
100 SOU 1999:104. s.186. 
101 Wickström, Anita (2003), a.a. s.23f. 
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lagrådet uttalat sig att det i begreppet ”äktenskapsliknande förhållande” 
ligger att det är fråga om en monogam förbindelse. Eftersom förhållandet 
skall vara äktenskapsliknande anser lagrådet att det inte ger utrymme för 
möjligheten för en person att leva i två samboförhållanden samtidigt.102

 
I SamboL definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor 
tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll” (1§ 1st). 
Lagstiftaren har försökt förtydliga sig genom att införa att det skall vara två 
personer, de skall stadigvarande bo tillsammans, det skall vara ett 
parförhållande och de skall ha ett gemensamt hushåll. Förtydligandet 
innebär även att förbindelsen inte skall vara tillfällig eller alltför 
kortvarig.103 Enligt förarbetena kan även en tänkt varaktighet vara av 
betydelse. För att det inte skall röra sig om en tillfällig förbindelse angav 
lagstiftaren i 1987 års proposition sex månader som ett riktmärke.104 
Parternas uttryckliga vilja att bli betraktade som sambor kan enligt lagrådet 
vara av betydelse för att ett samboförhållande skall anses existera, oavsett 
förhållandets varaktighet.105 Kortare tid än sex månader kan vara tillräcklig 
om omständigheterna pekar på att parterna åsyfta något annat med sitt 
samboende.106 För att anses som sambor skall det förekomma någon form 
av sexuellt samliv och de skall ha ett gemensamt hushåll d.v.s. det skall 
förekomma ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av 
ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete enligt 
propositionen.107 Domstolen gör inte någon konkret utredning huruvida det 
förekommer sex eller ej i parternas parförhållanden, utan domstolen nöjer 
sig med en subjektiv bedömning huruvida det förekommer en 
sexuellrelation eller ej, det vill säga hur parterna själva ser på sitt samliv. Av 
betydelse för att avgöra om det förekommer ett samboförhållande eller ej 
kan vara omgivningens syn på parets relation.108

 
Vid prövningen av om det existerar ett samboförhållande skall en 
helhetsbedömning av situationen göras. Det finns vissa faktorer som inte 
omnämns i lagtexten som kan leda till presumtion för att samboende 
förekommer. De par som bor tillsammans och har barn presumeras vara 
sambor. Det samma gäller om samborna är folkbokförda på samma adress. I 
de situationer där ena parten flyttar in hos den andre och folkbokför sig på 
dennes adress, men samtidigt väljer att behålla sin gamla bostad innebär 
automatiskt inte att förutsättningarna för ett samboförhållande inte skulle 
vara uppfyllda.109 Det kan förekomma andra omständigheter i det enskilda 
fallet som talar emot att det föreligger ett samboförhållande trots att 
samborna är folkbokförda på samma adress. I de fallen bär den part som 
hävdar att det inte förekommer ett samboförhållande bevisbördan för 
                                                 
102 Tottie, Lars. a.a. s.594 f. Se även Eriksson, Anders. a.a. s.53. 
103 Eriksson, Anders (2004). Den nya familjerätten. 8 uppl.. Stockholm: Nordstedts Juridik 
AB. s.53. 
104 Tottie, Lars, a.a. s.594 f. Se även Prop. 2002/2003:80. s.27 f. 
105 Prop. 1986/87:1. s.252 f. 
106 ibid. s.253.  
107 Prop. 2002/03:80. s.28. 
108 SOU 199:104. s.186. 
109 Prop.2002/03:80. s.44. 
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påståendet. En helhetsbedömning skall generellt sett göras för att se om det 
finn andra omständigheter som talar för att det existerar ett 
samboförhållande. Exempelvis kan inbördes testamenten, avtal om andra 
ekonomiska angelägenheter, gemensamt konto och dylikt tala för att det 
finns ett samboförhållande.110 Om en part skulle avlida en kort tid efter det 
att samboförhållandet inletts kan ett testamentet vissa på att 
samboförhållandet var tänkt att vara men än sex månader.111

 
I SamboL finns ingen klar tidpunkt som anger när ett samboförhållande 
inleds. Normalt sett anses samboförhållandet ha påbörjats den dag som paret 
flyttar ihop.112 Det som gör det så svårt med att fastställa tidpunkten för när 
ett samboförhållande påbörjats är alla de olika varianter som finns på hur 
parterna inlett sitt samboende. Det förekommer att ett par har var sin bostad 
när träffas och en av parterna kanske övernattar återkommande hos den 
andre. Det händer säkert också att en kille eller tjej som gör lumpen är 
folkbokförd hos föräldrarna men är hos sin partner vid permission. Således 
ligger det i sakens natur att ett samboförhållande kan uppstå gradvis och se 
olika ut från fall till fall. Det kan även vara svårt att avgöra när en person är 
inneboende eller sambo.113  
 

4.2.1 Exempel på tillämpningsproblem för 
att fastställa ett samboförhållande 

Ett rättsfall som visar på tillämpningsproblemet för att fastställa om ett 
samboförhållande existerar eller ej är NJA 1994 s. 256. Agell anser att detta 
rättsfall illustrerar de tillämpningsproblem som sambolagen medför. Genom 
att framställa sig som samboende enbart i sammanhang där detta ger 
särskild fördel ger en möjlighet till att missbruka regelsystemet. Det gäller 
att både kunna avgränsa sambobegreppet som ett grundläggande rättsfaktum 
för sambolagens tillämpning, samtidigt som bevisläget skall bedömas vilket 
kan vara både oklart och inte konsekvent.114  
 
Målet gällde rätten till en grupplivförsäkring. Förmånstagare var i första 
hand maka eller sambo och i andra hand arvingar. Barnen S och H hävdade 
som arvingar att ett samboförhållande inte förekom mellan deras far R och 
A. Svaranden A hävdade motsatsen och att samboförhållande förekom.    
 

Den avlidne A hade två barn S och H med M. 
När R och M skilde sig flyttade R in i en tvårumslägenhet i 
Huskvarna. Denna lägenhet var fullt utrustad med nya och 
gamla möbler, husgeråd och livsmedel. R fick all sin post till 
lägenheten och han var folkbokförd där vid sin död. 

                                                 
110 ibid. s.44 ff. 
111 Grauers, Folke (1994). Familjerätten I Vardagslag. 3 uppl. Stockholm: Nerenius & 
Santérus. s.262 f. 
112 ibid. s.28 f. 
113 SOU 1999:104. s.185. 
114 Agell, Anders (2004). a.a. s.246. 
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Efter skilsmässan inledde R ett nytt förhållande med A som 
varade till hans död, det vill säga fem år. R och A fick dottern 
X. A hade en villafastighet ca två mil från Huskvarna. A fick 
bostadsbidrag som ensamstående och R betalade underhåll för 
X. Han gjorde även avdrag i inkomstdeklarationen för resor till 
arbetet med utgångspunkt från lägenheten i Huskvarna samt 
avdrag för underhållsbidrag till det gemensamma barnet X.  

 
R hade tecknat en grupplivförsäkring med ett generellt 
förmånstagareförordnande till förmån i första hand maka eller 
sambo och i andra hand arvingar, vilket i R:s fall var de tre 
barnen S, H och X. När R dog utföll livförsäkringen med 
83 700 kr.  
 
Försäkringsbolaget kontaktade bouppgivaren, som var R:s bror 
T för att utreda om R vid sin död varit samboende i 
försäkringsvillkorens mening. Vilket överensstämde med 
definitionen för sambor i lagen (1987:232) om sambors 
gemensamma hem. T uppgav att R sammanlevde med A vid 
sin död. Därför betalade försäkringsbolaget ut hela 
försäkringsbeloppet till henne. 
 
S och H stämde försäkringsbolaget och krävde var sin 
tredjedel av försäkringsbeloppet, eftersom de ansåg att R inte 
var sambo. 
 
Tingsrätten började med att konstatera att parterna var överens 
om att sambolagens definition skulle gälla för bedömningen av 
hur förmånstagarförordnandet skulle tolkas. Vid en 
helhetsbedömning fann rätten att en så nära gemenskap som 
avses i lagen och försäkringsvillkoren hade inte existerat 
mellan R och A , därför ansågs de inte vara sambor i 
sambolagens och försäkringsvillkorens mening. Bolaget skulle 
ha undersökt förhållandena mera noggrant och medgav S och 
H:s talan. 
 
Försäkringsbolaget överklagade till hovrätten och hävdade att 
de varit i god tro när man betalde ut försäkringsbeloppet till A. 
 
Hovrätten bedömde R som sammanboende med A då han hade 
sin huvudsakliga bostad tillsammans med A i villan, trots att 
hon i ansökan om bostadsbidrag uppgett att hon varit 
ensamstående. R hade i sin självdeklaration dragit av resor 
från lägenheten i Huskvarna till arbetet. Dessa bedrägerier 
skulle inte inverka på bedömningen. 
 

 Högsta domstolen konstaterade att R betalade hyra för 
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sin lägenhet och A hade svarat för kostnaderna för villan. 
Förutom hyran och kostnaderna för villan hade de delat på alla 
andra utgifter. De hade inte några gemensamma konton men i 
övrigt hade de haft delad ekonomi. Vidare ansåg högsta 
domstolen att man kan utgå från att samlevnaden är 
äktenskapsliknande, om samborna har barn tillsammans. Om 
samborna inte har barn tillsammans kan den gemensamma 
folkbokföringsadressen tyda på att paret har gemensam bostad 
och att deras förbindelse inte endast är att anses som kortvarig 
eller tillfällig. Folkbokföringsförhållandena behöver inte 
ensamt läggas till grund för några slutsatser i fråga om 
avsikten med sammanboendet. Då en av parterna har en egen 
bostad vid sidan av den som de har gemensamt måste man 
ställa sig frågan om sambolagen skall anses vara tillämplig. 
Frågan får avgöras genom en helhetsbedömning. Vid denna 
helhetsbedömning är både de objektiva som de subjektiva 
elementen av betydelse. Högsta domstolen gjorde en 
helhetsbedömning och majoriteten kom fram till att R och A 
förhållande varit äktenskapsliknande, särskilt med beaktande 
av att paret hade ett gemensamt barn. 
 
Två justitieråd var av en annan uppfattning och ansåg att med 
hänsyn till att R och A konsekvent gentemot myndigheterna 
handlat som om de levde åtskilda låg en tung bevisbörda på A 
eftersom det var hon som påstod att de levde tillsammans till 
försäkringsbolaget. Bostaden som R innehade var fullt 
möblerad och det fanns vid hans död tydliga tecken på att 
bostaden var bebodd. Paret hade delat på hushållsutgifterna 
men hade för övrigt inte någon gemensam ekonomi. Med detta 
som bakgrund kan det inte anses utrett att R och A varit 
sambor vid tidpunkten för R:s död. 

 

4.2.2 Inneboende eller samboende 
 I RH 1996:11 gällde frågan om en person skulle anses som inneboende 
eller samboende. 

 
I detta fall hade A och B delat bostad i över tio år. A var folkbokförd 
på samma adress som B. K hävdade dock vid ett ärende om 
utmätning att han bara var inneboende hos B. Hans adressuppgift var 
c/o och han hade ett avtal med B om att lagen om sambors 
gemensamma hem inte skulle gälla för dem. 
 
Tingsrätten ansåg att K och B skulle anses som sambor och 
hänvisade till en presumtionsregel och rekvisit i prop.1986/87:1, 
s.252. Propositionen talade om att ett äktenskapsliknande 
förhållande föreligger då kvinnan och mannen sammanlever i en inte 
alltför kortvarig förbindelse, vari det normalt ingår sexuellt samliv, 
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gemensamt hushåll samt gemensam ekonomi eller i vart fall ett 
ekonomiskt samarbete. Då det av naturliga skäl kan vara svårt att 
påvisa att alla dessa rekvisit är uppfyllda har en presumtionsregel 
skapats. Presumtionsregeln innebär att par som är folkbokförda på 
samma adress ger en antydan till att de har en gemensam bostad och 
att deras samlevnad inte är att anses som endast tillfällig. Tingsrätten 
ansåg att det var upp till A att bryta presumtionsregeln genom att 
bevisa att han och B inte var sambor enligt sambolagens mening. A 
lyckades inte bryta presumtionsregeln så tingsrätten ansåg att han 
och B var att anses som sambor. 
 
Hovrätten ansåg att A lyckades bryta presumtionsregeln på grund av 
att han dels uppvisade ett bevittnat avtal som han och B ingått och 
som talade om att de varken är eller har varit något 
äktenskapsliknande förhållande mellan dem samt ett hyresavtal där 
det framgick att A disponerade ett rum samt att han hade tillgång till 
kök och bad mot att han betalar halva hyran.  
 

Vid bedömningen av om parterna levde i ett samboförhållande eller inte 
lade hovrätten vikt vid hyresavtalet som fanns mellan A och B samt det 
bevittnade avtalet som talade om att det inte förelåg något 
äktenskapsliknande förhållande mellan dem.  

4.2.3 Om samboförhållandet upphört att 
vara äktenskapsliknande 

I RH 1989:56 gällde frågan om samboförhållandet hade upphört att vara 
äktenskapsliknande trots att parterna fortsatt att bo tillsammans.  
 

A och B hade länge bott tillsammans men under samboendet 
hade parternas sexuella samliv upphört och mannen hade 
förlovat sig med en annan kvinna. Trots detta hade parterna 
fortsatt att bo tillsammans. Frågan var nu om 
samboförhållandet hade upphört att vara äktenskapsliknande 
trots att parterna fortsatt att bo tillsammans.  
 
A och B hade förlovat sig 1963. 1967 köpte de en fastighet för 
gemensamt bruk, till vilken mannen blev ensam lagfaren 
ägare. 1973 fick paret en son tillsammans. 
 
A och B hade med undantag för en period 1970 bott 
tillsammans på fastigheten. B förlovade sig med en annan 
kvinna i april 1986, men han bodde dock kvar på fastigheten, 
tillsammans med A och sonen till april 1988. 
 
A begärde med stöd av sambolagen, att hon skulle få bo kvar i 
bostaden till dess att bodelning förrättats. Hon ville också att 
rätten skulle utse en bodelningsförrättare som kunde tvinga 
igenom en bodelning. 
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B påstod att parterna inte längre levde i ett äktenskapsliknande 
förhållande när sambolagen började gälla 1januari 1988 och 
vägrade godta att någon bodelning skulle göras. 
 
Hovrätten anförde bland annat att sambolagen hade till syfte 
att skapa ett skydd för den ekonomiskt svagare parten i ett 
äktenskapsliknande förhållande och konstaterade att paret 
bodde tillsammans då sambolagen trädde i kraft. Frågan var 
dock om deras förhållande var äktenskapsliknande under 
denna tid.  
 
Hovrätten framhöll att B och A bodde sedan mycket lång tid i 
ett hem som de hade förvärvat för gemensamt bruk. Båda hade 
bidragit till kostnaderna för fastigheten och bohaget. Båda 
parterna hade vidare bidragit ekonomiskt till det gemensamma 
hushållet. B bidrog i huvudsak genom att stå för de fasta 
boendekostnaderna och A bidrog genom att stå för övriga 
hushållskostnader. B åt de flesta av sina måltider i hemmet. 
Deras underårige gemensamme son bodde tillsammans med 
dem och de hade tillsammans tagit del i uppfostran av sonen. 
Hovrätten menade att dessa förhållanden var typiskt 
äktenskapsliknande. Att B inlett ett förhållande med en annan 
kvinna som han dessutom förlovade sig med, att parternas 
sexuella samliv upphört, eller att B hade uttryckt sin vilja att 
separera ledder ändå inte till någon annan bedömning än att 
samboendet var äktenskapsliknande. 
 
Enligt hovrätten kräver lagen ”att samboförhållandet skall vara 
äktenskapsliknande – inte att det i alla stycken skall motsvara 
ett idealäktenskap”. Därför var förhållandet 
äktenskapsliknande även efter det att sambolagen trädde i 
kraft. Hovrätten biföll därför A:s yrkande, både vad gällde 
förordnande om bodelningsförrättare och rätt för henne att bo 
kvar i bostaden till dess att bodelning hade förrättats. 
 

 I dag upphör ett samboförhållande i vissa angivna situationer enligt 
sambolagen.115 Så enligt gällande lagstiftning skulle A och B:s förhållande 
troligen inte anses som äktenskapsliknande.  
 

4.3 Underhållsskyldigheten mellan 
sambor 

Det finns ingen legal underhållsskyldighet mellan sambor. Men när det 
gäller sociallagstiftningen väljer det allmänna att behandla samborna som 

                                                 
115 Se Sambolag (2003:376) 2 § om när ett samboförhållande upphör. 
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om dom var gifta. Lagstiftarens skäl för likabehandlingen är att man har 
anledning att räkna med att sambor i praktiken är beredda att bistå varandra 
på samma sätt som makar, trots att de inte kan tvingas till det med lagliga 
medel.116  
 
I ett äldre rättsfall från 1995 kan man följa resonemanget om hur 
myndigheter och domstolen ser på underhållsskyldigheten mellan sambor. I 
RÅ 1995 ref. 48 ansåg rätten  att samborna hade gemensam ekonomi trots 
att samboförhållandet bara varit en månad när en av samborna ansökte om 
socialbidrag.  

 
I målet anförde E.S att hon bara sammanbott med L.K. i en 
månad när hon ansökte om ekonomiskt bistånd. Vidare visste 
inte E.S om förhållandet skulle fungera eller ej. E.S. anser 
också att man inte kan komma med krav på pengar mot den 
andre i ett sådant tidigt skede av sammanboendet. E.S hade 
tidigare bott ensam i en lägenhet. 
 
I målet yttrade sig Socialstyrelsen och anförde bland annat att, 
enligt en dom RÅ 85 2:1 skriver Regeringsrätten att 
samboendet bör ha bestått en viss tid för att samboendet skall 
kunna jämföras med äktenskapet. Sex månader har 
Socialstyrelsen ansett vara en lämplig tidsgräns såvida inte 
paret väntar barn tillsammans eller att det förekommer 
särskilda omständigheter som pekar i en annan riktning. I 
nuvarande mål väntar paret inte barn tillsammans och det finns 
inga särskilda omständigheter som kan motivera en annan 
uppfattning. Socialstyrelsen anser därför att eftersom paret 
endast har sammanlevt i en månad anser styrelsen det lämpligt 
att endast utgå från kvinnans ekonomi vid beräkningen av 
bidragets storlek. 
 
Regeringsrätten angav som skäl för sitt avgörande att den 
enskilde en rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i 
övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.117 
Om den biståndsökande är gift har makarna enligt 
bestämmelserna i ÄktB underhållsskyldighet mot varandra.118 
Därför skall man vid behovsprövningen av ekonomiskt bistånd 
beakta båda makarnas ekonomiska förhållande. Beträffande 
sambor finns det inte någon lagstadgad skyldighet att ställa 
upp ekonomiskt för varandra, så som gäller för makar. Detta 
bör emellertid inte medföra att E.S behov skall bedömas med 
bortseende från L.Ks ekonomiska förhållanden. Det 
förekommer i de socialrättsliga bidragsförfattningarna att 

                                                 
116 Socialstyrelsens publikation (2003). Ekonomiskt bistånd, Stöd för rättstillämpningen och 
handläggning av 
     ärenden i den kommunala socialtjänsten. Artikel nr:2003-101-2. s.100. 
117 Enligt 6 § första stycket SoL 
118 ÄktB 6 kap. 1 och 2 §§. 
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sambor jämställs med makar genom uttryckliga föreskrifter 
under vissa förutsättningar.119 Frågan i målet är dock om ett 
sammanboende måste ha varit en viss tid för att en ömsesidig 
skyldighet för sambor att bistå varandra ekonomisk skall 
uppkomma.  
Förhållandets stadigvarande art kan ju bekräftas genom en 
längre tids sammanboende men det ger knappast underlag för 
några generella slutsatser om deras inbördes ekonomiska 
relationer. Samborna kan ju redan från det att de flyttar 
tillsammans ha för avsikt att etablera ett fast förhållande och 
inom ramen för detta bistå varandra. Avsikten finns då från 
början och behöver inte bekräftas genom en viss tids 
sammanboende. Utgångspunkten bör därför vara för 
bedömningen av frågan att en man och en kvinna som flyttar 
samman och skapar ett gemensamt hem i allmänhet har som 
syfte att stadigvarande bo tillsammans och att stödja varandra 
ibland annat ekonomiskt hänseende. Därför finner 
Regeringsrätten i likhet med underinstanserna att E.S. behov 
av ekonomiskt bistånd skall bedömas med hänsyn till hennes 
och L.Ks sammanlagda tillgångar. 

4.3.1 Regeringsrådet Tottis skiljaktiga 
anförande angående RÅ 1995 ref          

Regeringsrådet Totti var skiljaktig i ovan refererade dom och anförde bland 
annat: När man vid prövning av en enskild sökandes behov av ekonomiskt 
bistånd även beaktar en annan persons ekonomiska förhållanden, måste 
grunden vara att man har anledning till att räkna med att den andre är beredd 
eller kan påverkas till att bistå sökanden med medel för det uppgivna 
ändamålet. Vid äktenskap samt vid registrerat partnerskap föreligger en 
ömsesidig legal underhållsplikt som paren tvångsvis kan förmås att följa om 
de inte frivilligt åtlyder underhållsskyldigheten. 

 
Lagstiftaren har velat ställa sig neutral till olika samlevnadsformer och har 
därför likabehandlat sambor, trots avsaknaden av legal underhållsplikt, med 
makar inom bl.a. området för sociala bidrag. De som valt att leva 
tillsammans som sambor skall vare sig tjäna eller förlora på att inte ingå 
äktenskap. Trots att sambor inte kan tvingas med rättsliga tvångsmedel att 
bistå varandra bör grunden för likabehandlingen i detta fall vara att man har 
anledning att räkna med att sambor i praktiken är beredda att bistå varandra 
på samma sätt som makar.  

 
När lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem antogs behandlades 
sambobegreppet utförligt och i propositionen 1986/87:1 s. 525 krävs att 
                                                 
119 Ibland annat lagen (1993:737) om bostadsbidrag används ett särskilt avpassat 
sambobegrepp där enligt 3 § sambor 
     skall jämställas med makar om inte skäl för annat visas, om samborna haft eller har 
gemensamma barn eller är 
      folkbokförda på samma adress. 
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förbindelsen inte anses ha varit alltför kortvarig. Ett riktmärke för en inte 
alltför kortvarig förbindelse är att samborna bott tillsammans i minst sex 
månader. I en statlig utredning från 1978 framgår det att en sammanflyttning 
inte nödvändigtvis innebar att paret har för avsikt att sambo resten av sitt liv 
eller för obestämd längre tid. Sammanflyttningen var i många av de 
undersökta fallen ett praktiskt arrangemang som med tiden utvecklades till 
ett mera stabilt förhållande. Även en successiv inflyttning av ena parten hos 
den andre skedde i vissa fall. Samborna kunde även ha olika uppfattningar i 
frågan om och när de blivit att betrakta som sambor. Vidare anser Totti att 
det knappast är troligt att en majoritet numera skulle vara inriktade på en 
stadigvarande samlevnad redan från sammanflyttningen. När det rör sig om 
ungdomar har man särskilt anledning att räkna med att en sådan aviskt 
saknas. I sådana samboförhållanden bör upplösningsfrekvensen vara 
förhållandevis hög och det bör också i flertalet fall saknas anledning till att 
anta att samborna redan efter en kort tid är beredda att bistå varandra 
ekonomiskt på samma sätt som makar.120

Det finns ett behov för socialnämnden av enkla och objektiva regler i sin 
dagliga hantering för att angöra om en person skall anses som sambo. Då 
det skulle krävas ingående och integritetskränkande undersökningar för att 
bevisa huruvida en biståndssökande är sambo eller inte är ett riktmärke på 
sexmånader och med en möjlighet att göra en annan bedömning vid behov 
ett enklare sätt att skilja ut sådana fall där samboendet inte bör jämställas 
med äktenskapet.  
 
För att avgränsa bidragskretsen kan man finna en annan lösning på 
problemet i lagen (1993:737) om bostadsbidrag. Enligt lagens 3 § skall om 
bidragssökanden inte visar skäl för annat, med makar jämställas man och 
kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är 
folkbokförda på samma adress. Folkbokföringsadressen skapar här en 
presumtion för likabehandlingen om den är gemensam och folkbokföringen 
är vidare ett lätt iakttagbart rekvisit. Om samborna folkbokför sig på samma 
adress redan vid sammanflyttningen, likabehandlas de genast med makar. 
De par som känner till detta regelsystem kan dröja med att ändra ena partens 
folkbokföringsadress och på så sätt skaffa sig samma rådrum som den 
hittills i praxis tillämpade sexmånadersregeln erbjudit. 
 
Avslutningsvis säger Totti att om man inte använder sig av den i praxis 
erbjudna sexmånadersregeln, är presumtionen svår att motbevisa samt att 
åtskilliga icke äktenskapsliknande förhållanden kommer att likabehandlas 
och jämställas med gifta. Det finns dock skäl för att i stor utsträckning 
behandla två personer som delar bostad och hushåll som en enhet oavsett 
samlevnadsform, när det gäller rätten till bostadsbidrag. Sannolikheten är ju 
också större att den bättre bemedlade av två som delar bostad hellre själv 
betalar en större del av eller till och med hela hyran än att han riskerar en 
vräkning vid utebliven hyresbetalning. Eftersom bistånd enligt 6 § SoL 
främst avser kostnader för sökandens rent personliga behov, finns det därför 
knappast skäl för att likabehandla sambor på det området med makar än när 

                                                 
120 SOU 1978:55. Att sambo och gifta sig. s. 57 ff. 
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det är frågan om bostadsbidrag eller andra sociala förmåner. Dessutom 
måste man beakta att samma gränsdragning bör göras vare sig 
likabehandlingen är till nackdel eller till fördel för sökanden. När en 
avvägning skall göras vid vilken tidpunkt ett sambopars förhållande 
presumeras vara äktenskapsliknande och du å ena sidan har ett par som 
redan flyttat samman men som å andra sidan inte hunnit bo tillsamman i sex 
månader, är sexmånadersregeln att föredra vid avvägningen. Totti anser 
därför att i målet rör det sig om ett så kortvarigt sammanboende och 
ingenting har för övrigt visat på att förhållandet ändå skulle vara att betrakta 
som äktenskapsliknande, därför kan E.S. behov enligt 6 § inte anses 
tillgodosett på annat sätt. Hon är därför berättigad till en halv 
samboendenorm och då med beaktande av den besparing det gemensamma 
hushållet innebär för henne. 

4.4 Upplösning av samboförhållande  
Det är oftast vid en upplösning av samboförhållandet som det blir aktuellt 
att fastställa tidpunkten för när ett samboförhållande inleddes och detta kan 
som tidigare nämnts vara svårt att bestämma och framförallt i efterhand. 121

 
Troligen upphör ett samboförhållande vanligast genom att paret separerar. 
Paret kan ha kommit överens om att förhållandet upphört tidigare dvs. innan 
paret hunnit separera och en av dem flyttat. Om paret inte kan enas om 
vilken tidpunkt deras förhållande upphört så har det i vart fall upphört den 
dag en av dem flyttar ut. Även om sambolagens uppräkning är avsedd att 
vara uttömmande av vilka situationer ett samboförhållande ska anses ha 
upphört är det inte uteslutet att ett förhållande kan anses ha upphört även av 
andra skäl. Man bör även ta hänsyn till parternas vilja och avsikt angående 
om samboförhållandet upphört eller ej. Även om en av parterna flyttar ut 
behöver detta faktum inte innebära att förhållandet ska anses ha upphört. 
Den ene sambon kanske vistas på annan ort till följd av sitt arbete. Om den 
ena parten tvingas flytta på grund av hälsoskäl, kan det diskuteras om 
samborna flyttat isär eller inte.122  
 
En reglering har införts i 2 § Sambolagen för att klargöra när ett 
samboförhållande upphör. Första stycket anger att förhållandet skall anses 
ha upphört om någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller avlider. 
I paragrafens andra stycke tar man upp ytterligare tre fall då förhållandet 
skall anses ha upphört, även om parterna fortfarande bor tillsammans, dessa 
tre fall är om en sambo ansökt om förordnande av bodelningsförrättare eller 
ansökt om rätten att få bo kvar i den gemensamma bostaden till dess 
bodelning har förrättats eller om sambor väckt talan om övertagande av 
bostad enligt lagens 22 §.123  
 

                                                 
121 ibid. s.28 f. 
122 ibid. s.46. 
123 ibid. s.29. 
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4.4.1 När upphör ett samboförhållande 
Som tidigare nämnts så upphör troligen ett samboförhållande vanligast 
genom att paret separerar och om paret inte kan enas om vilken tidpunkt 
deras förhållande upphört så har det i vart fall upphört den dag en av dem 
flyttar ut.124

 
Ett särskilt uppmärksammat fall är NJA 1994 s. 61, målet gällde frågan om 
samboförhållandet upphört eller ej då en av samborna vårdades på sjukhus 
efter en arbetsplatsolycka.  
 

A och B hade sammanbott sedan 1980 och de hade två barn 
tillsammans. A råkade ut för en allvarlig olycka 1988 och 
ådrog sig en svår hjärnskada som ledde till att han blev  
100 % invalidiserad. A tvingades bo på ett gruppboende och 
hans mamma utsågs att vara god man för honom. 
 
A:s mamma begärde att tingsrätten skulle utse en 
bodelningsförrättare eftersom samboförhållandet upphört. B 
ansåg att de fortfarande var sambor, eftersom A och hon inte 
hade diskuterat en separation innan olyckan, deras separation 
hade varit ofrivillig. A kunde inte uttala sig i frågan på grund 
av hans svåra hjärnskada. 
 
Tingsrätten och hovrätten gick på B:s linje. A överklagade 
genom sin gode man (A:s mamma) till Högsta domstolen.  
 
Högsta domstolen ansåg att när sambor tvistar om 
samboförhållandet består eller har upphört, bör normalt de 
faktiska omständigheterna som råder, eller har rått, vara 
avgörande. Om samborna sedan en tid faktiskt bor isär, bör 
man beakta skälet till separationen. Normalt ska 
samboförhållandet anses bestå om separationen beror på att 
ena parten är inlagd på sjukhus eller liknande. Detta gäller 
naturligtvis under förutsättning att parterna inte har avsett 
något annat. HD ansåg också att det fanns möjlighet till andra 
situationer där parternas avsikter kunde vägas in. 
 
Enligt HD fanns det inte något krav på att samborna måste ha 
uttryckligen förklarat att förhållandet ska upphöra. En sådan 
förklaring ska dock, om den har gjorts, innebära att 
förhållandet har upphört, om den inte strider mot de faktiska 
förhållandena. Domstolen framhöll, att en ansökan om 
förordnande av bodelningsförrättare får anses vara ett uttryck 
för sambons vilja att förhållandet ska upphöra. 
 

                                                 
124 Prop. 2002/03:80. s.45 f. 
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Domstolen konstaterade att modern var A:s gode man och att 
på grund av detta hade behörighet till att ansöka om att en 
bodelningsförrättare skulle utses. Eftersom gode mannens 
behöriga begäran om att rätten skulle utse bodelningsförrättare 
stämde överens med de faktiska förhållandena, ansåg högsta 
domstolen att samboförhållandet hade upphört trots att orsaken 
till separationen var att A kulle få vård. HD biföll ansökan om 
förordnande av bodelningsförrättare och ansåg att 
samboförhållandet ansågs upplöst trots att A själv inte kunde 
uttala sig och trots att B inte ville det. 

 
Rättsfallet visar att en sambos vilja att bryta samboförhållandet är 
tillräckligt för att detta skall anses upphöra. Rättsfallet visar framför allt att 
en god man har behörighet att bryta ett samboförhållande då en sambo inte 
själv kan avge någon viljeförklaring. I fallet bekräftar Högsta domstolen att 
när ett par flyttar isär, är huvudregeln att de inte längre är sambor, men om 
separationen är ofrivilliga till följd av att en av dem behöver vård, måste 
man dock ta hänsyn till parets egen uppfattning om huruvida förhållandet 
består eller har upplösts. En ofrivillig separation till följd av sjukdom 
innebär inte alltid att det äktenskapsliknande samboende bryts.125

4.5 Samboegendomen 
Under samboendekommitténs arbete med sitt betänkande om sambolagen 
kom frågan upp om inte samborätten borde utvidgas till fler egendomsslag 
än bostad och bohag. Kommittén föreslog att egendomsslag som till 
exempel fritidshus, båt, bil och sparmedel borde ingå i samborätten.126 I 
propositionen föreslog regeringen att den egendom som omfattas av lagen 
skulle utvidgas till att gälla även gemensamt motordrivet 
fortskaffningsmedel såsom bil, motorbåt, snöskoter etc.127 Förslagen gick 
inte igenom vilket innebär att i ett samboförhållande äger parterna sina 
respektive saker och svarar för sina eventuella skulder som kan uppstå vid 
inköpet.128 Skulle samborna förvärva egendom gemensamt uppstår 
samäganderätt. Hur samäganderätt uppkommer har man inte reglerat i lag 
utan detta har vuxit fram genom praxis.129

 
Enligt sambolagens 3 § utgörs samboegendomen av den bostad och det 
bohag som införskaffats för gemensamt bruk, dock finns undantag i lagens 4 
och 5 §§ som säger att den egendom som en sambo fått i arv, testamente 
eller gåva och med en föreskrift om att den ska vara enskild, ska inte utgöra 
någon samborättsgods och ska inte ingå vid någon eventuell bodelning. 

                                                 
125 Ryrstedt, Eva. a.a. s.296. Se även Prop. 2020/2003:80. s.46. 
126 SOU 1999:104. s.199 ff. 
127 Prop. 2002/03:80. s.31 f. 
128 Agell, Anders (2004). a.a. s.236 ff. Se även Lunden, Björn & Molin, Anna. a.a. s.31 
samt Prop. 2002/03:80.  
     s.30 ff. 
129 Lunden, Björn & Molin, Anna (2005). a.a. s.31 ff. 
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Egendom som trätt istället för sådant arv, testamente eller sådan gåva utgör 
inte heller någon samboegendom.130

 
Det kan uppstå diverse problem om vem som är ägare till egendomen. 
Exempelvis kan vissa saker som samborna äger användas både i hemmet 
och i sommarstugan. Vidare ger reglerna angående personligt bohag inte 
den av samborna som sköter allt hushållsarbete rätt att plocka med sig 
dammsugare och mikrovågsugn131

 
Vid en bodelning ska samborna dela på all samboegendom. Med 
samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag. Detta är 
viktigt att känna till, eftersom sambolagen endast gäller sådana tillgångar. 
Gränsdragningsproblem kan uppstå då vissa saker som samborna äger 
används både i hemmet och för fritidsändamål. Av lagtexten framgår inte 
hur man ska dra gränsen mellan vad som är huvudsaklig hemanvändning 
och användande för fritidsändamål. Detta får avgöras från fall till fall.132

4.5.1 Samäganderätt eller ej  
I NJA 1992 s.163 gällde frågan huruvida en fritidsbåt som anskaffats under 
ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt 
eller den ena sambon ensam. Fallet skulle troligen få samma utgång idag då 
en båt lika lite som t.ex. en bil ingår i samboegendomen.   

 
E och S flyttade samman 1978 och de hade likartade inkomster 
och de bidrog båda till bohaget. Vidare ägde de var sin bil och 
de var båda lagfarna ägare till parets fastighet. 1982 började S 
bygga en båt, vars materialanskaffning finansierades med 
gemensamma medel. Båten sjösattes 1986 men S sålde båten 
tämligen omgående för an köpeskilling på 190 000 kr. S köpte 
in en ny båt som var i stort renoveringsbehov för 170 000 kr. S 
renoverade båten helt, men även E deltog något i arbetet. S har 
dock inte gått med på att dela båten som i dag är värd ca 
320 000 kr. 
 
Hovrättens bedömning var att S själv byggt den första båten 
och värdet av hans eget arbete har varit högre än kostnaderna 
för inköp av material till den. Den andra båten har S köpt för 
pengar han fått vid försäljningen av den första båten och i 
formellt hänseende har han framstått som ägare till den. Det är 
uppenbart att såväl förvärven som det omfattande arbete S lagt 
ner på de båda båtarna, grundar sig på hans stora intresse för 
båtar. Mot bakgrund av nämnda omständigheter kan E 
insatser, inte anses tillräckliga för att båtarna skall anses ha 
varit anskaffade för gemensamt bruk. 
 

                                                 
130 Wickström, Anita (2003). a.a. s.23 f. 
131 Prop. 1986/87:1. s.133 ff. 
132 Lunden, Björn & Molin, Anna (2005). a.a. s.48 ff. 
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Enligt Högsta domstolen skall frågan om viss lös egendom 
som förvärvats under ett samboförhållande tillhör endera 
sambon ensam eller båda samborna gemensamt med 
samäganderätt, avgöras efter allmänna förmögenhetsrättsliga 
principer för förvärv av äganderätt. Vid tillämpningen av 
allmänna förmögenhetsrättsliga principer måste man beakta 
det nära personliga och ekonomiska gemenskap som i 
allmänhet råder mellan sambor. Det som avgör 
ägandeförhållandet vid tillämpningen av allmänna 
förmögenhetsrättsliga principer är i stort svaret på frågan om 
vem som har tillskjutit medel för anskaffandet av egendomen. 
Om båda samborna har tillskjutit medel, får egendomen anses 
ägas med samäganderätt. Man bör dock inte bedöma frågan 
om vem som tillskjutit medel för ett inköp av viss egendom 
alltför formellt, utan frågan bör ses mot bakgrunden av 
sambornas ekonomiska förhållande i övrigt. Om den ena 
sambon svarar för de löpande utgifterna medan den andre står 
för inköp av kapitalvaror, bör denna uppdelning inte vara 
avgörande för vem som skall anses ha bekostat inköpet. I 
allmänhet bör inköpt egendom i sådana fall, tillhöra samborna 
med samäganderätt, om inköpet av egendomen kan ha antagits 
vara inköpt för gemensamt bruk. Om förvärvet av en viss 
egendom varit beroende av de ena sambons arbetsinsats, bör 
värdet därav tillgodoräknas honom eller henne. När det inte är 
fråga om bohag eller annan egendom som man utanvidare kan 
förutsättas vara inköpt för gemensamt bruk, kan det vara av 
betydelse om egendomen har införskaffats i endast den ena 
sambons intresse eller om egendomen är inköpt för att 
tillgodose båda sambornas gemensamma intresse. Vem som 
har äganderätten till egendomen avgörs genom förhållandet 
vid tiden för inköpet. Vad som händer därefter anses inte ändra 
äganderätten såvida inte en verklig överlåtelse sker. 
 
Domstolen konstaterade att första båten anskaffats genom S 
eget arbete och den andra båten har inköpts för de medel som 
han utfick vid försäljningen av den första båten. Båten tillhör 
därför S ensam. 

4.6 Samboavtal 
Sambor har enligt lagens 9 § möjlighet, att inte bara avtala bort sambolagen 
helt och hållet, utan även möjlighet att avtala att viss egendom inte skall 
ingå i en bodelning. Avtalet skall enligt paragrafens 2 st. upprättas 
skriftligen och undertecknas. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn 
till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 
inträffade förhållande eller omständigheter i övrigt, kan det jämkas eller 
lämnas utan avseende vid bodelningen enligt paragrafens tredje stycke. 
Rättsläget när det gäller vilka rättsverkningar som kan åstadkommas genom 
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avtal mellan sambor är trots nämnda paragraf oklart.133 Vidare kan ett 
föravtal upprättas om bodelningen inför ett omedelbart förestående 
upphörande av samboförhållandet.134

 

4.7 Bodelning och lilla 
basbeloppsreglen 

En tidsfrist om ett år har införts inom vilken bodelning ska begäras. En 
tidsfrist har även införts för begäran om övertagande av en gemensam 
bostad som inte ska ingå i bodelningen. För tiden fram till dess bodelningen 
görs eller ettårsfristen har gått ut är sambon redovisningsskyldig för den 
egendom som skall ingå i bodelningen eller som kan bli föremål för 
övertagande.135

 
Det finns inte någon arvs regel till förmån för efterlevande sambo. 
Lagstiftaren har dock försökt skydda den efterlevande sambon och dennes 
tillgångar genom införandet av den så kallade lilla basbeloppsregeln som 
finns i lagens 18 § 2 st. Regeln garanterar efterlevande sambo om det räcker 
till att som sin andel vid bodelningen få ut så mycket att det motsvarar två 
prisbasbelopp enligt Lag 1962:381 om allmän försäkring.  
 
Lilla basbeloppsregeln är inte tillämplig om en sambo avlider efter det att 
samboförhållandet upphört men innan bodelning skett.136 Detta för att 
efterlevande sambo inte skall få någon rätt i boet som inte fanns innan 
dödsfallet.137

4.8 Sammanfattning 
Utgångspunkten vid lagstiftningen av Sambolagens tillkomst var att 1987 
års lag om sambors gemensamma hem fungerade väl, men att reglerna i 
vissa delar behövdes ändras och kompletteras. Lagen (1973:651) om ogifta 
samboendes gemensamma hem infördes för att reglera de samboendes 
inbördes civilrättsliga mellanhavanden. Regleringen rörde sig endast kring 
övertaganderätten av den gemensamma bostaden. I lagen (1987:232) om 
sambors gemensamma hem utvidgade man regleringen lite och införde en 
rätt till delning av värdet av den gemensamma bostaden och bohaget. 
Innehållet i lagen fördes sedan över till Sambolagen och man gjorde en del 
förtydliganden.  
 
I lagen definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor 
tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll” (1§ ). Genom 

                                                 
133 Agell, Anders (2004). a.a. s.238. 
134 Wickström, Anita (2003). a.a. s.23 f. 
135 ibid. 
136 Wickatröm, Anita (2003). a.a. s.23 f. 
137 Prop. 2002/03:80. s.39 ff. 
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att använda denna formulering i stället för ”äktenskapsliknande förhållande” 
fångar man in såväl homosexuella som heterosexuella sambor. Med 
”sambor” åsyftas vidare ett förhållande med sexuellt samliv och med 
gemensamt hushåll, d.v.s. ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst 
mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete, 
enligt propositionen. Vad som gällde för de andra lagarna om barn och 
gemensam folkbokföringsadress är fortfarande lika aktuell. 
 
En reglering infördes ( 2, 22, 28 och 29 §§) för att klargöra när ett 
samboförhållande ansågs upphöra om samborna eller någon av dem gifter 
sig, flyttar isär, om sambo ansöker hos domstol om förordnande av 
bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden tills bodelning 
sker, om sambo väcker talan om att få överta bostaden från den andra parten 
och om någon av dem avlider. 
 
Samboegendom är fortfarande bostad och bohag som förvärvats för 
gemensam användning, precis som tidigare. Egendom som förvärvats av 
den ena sambon genom arv, testamente eller gåva med föreskrift om att 
egendomen skall vara mottagarens enskilda skall dock inte utgöra 
samboegendom. Detsamma gäller för egendom som trätt i stället för sådan 
egendom (3 och 4). Med bostad menas egendom som är avsedd som 
sambornas gemensamma hem och som innehas huvudsakligen för detta 
ändamål (5 §) och det gemensamma bohaget innefattar möbler, 
hushållsmaskiner samt annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma 
hemmet. Hit räknas dock inte bohag som används huvudsakligen för 
fritidsändamål.  
 
Nytt är att sambor ges möjlighet att ingå föravtal om bodelning samt att 
tidsfrister införs för att påkalla bodelning eller begära övertagande av 
bostaden (8 § samt 22§).  
 
Det finns möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss 
egendom inte ska ingå i bodelningen (9 §). 
 
Sambor ärver inte varandra lagstiftaren har dock försökt skydda den 
efterlevande sambon genom införande av den så kallade lilla 
basbeloppsregeln (18 § ). 
 
Det finns ingen legal underhållsskyldighet mellan sambor men ändå skall 
samma regler vara tillämpliga för sambor som för gifta enligt 
sociallagstiftningen vilket innebär att man ser dom som en ekonomisk enhet. 
Lagstiftarens skäl för likabehandlingen är att man har anledning att räkna 
med att sambor i praktiken är beredda att bistå varandra på samma sätt som 
makar, trots att de inte kan tvingas till det med lagliga medel. 
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5 Rättspolitiken bakom 
familjelagstiftningen 

I början av 1970-talet diskuterades att två intressen kunde ställas mot 
varandra, ena sidan är individens självständighet och äktenskapets 
frivillighet mot individuella och samhälliga intressen av gemenskap och 
familjestabilitet. Stabilitetsintresset ansågs dock inte längre kunna tillmätas 
samma vikt som tidigare eftersom samhället hade genomgått djupa 
förändringar. 
 
Syftet bakom en familjerättslig lagstiftningen kan vara att lagstiftaren vill 
tillgodose människors önskningar eller att lagstiftaren vill påverka 
människors beteende. Även om lagstiftarens mål eller syfte inte är att 
påverka människors beteende när de stiftar en lag, kan lagen ändå få en 
sådan effekt.138

 
I kapitlet ämnar jag behandla vilka syften, motiv och ideologier som ligger 
bakom sambolagen. 
 

5.1 Skyddet för den svagare parten 
Före 1973 fanns det inte någon reglering som kunde avgöra vem av parterna 
som skulle få företräde till en gemensam bostad vid en upplösning av 
samlevnaden. Lagstiftaren ansåg därför att det fanns ett behov av någon 
form av lagstiftning för sambor. De sakkunniga ansåg att det i många fall 
blev en skev fördelning vid upplösningen av samboförhållandet när 
samboparet sammanlevt i en ekonomisk gemensamhet under en längre tid 
och endast ena parten förvärvsarbetat medan den andra parten varit 
hemarbetande och familjens tillgångar skaffats för den förvärvsarbetande 
partens inkomster. Detta ledde till att den hemarbetande (som oftast var 
kvinnan) vid samlevnadens slut stod utan andel i tillgångarna och utan 
möjlighet till underhåll. Därför skulle det i den här typen av situationer vara 
rimligt att skydda den svagare parten med hjälp av samma regler som för 
gifta. 
 
                                                 
138 Agell, Anders (1998). Familjeformer och lagstiftningsideologi. Svensk Jurist Tidning. 
Häfte 7. s.518 f. Se även 
     Agell, Anders (1997). Familjeformer och lagstiftningsideologi. Kungliga 
Vetenskapsakademin.  
     Söderbergska  Priset I Rättsvetenskap. Stockholm. s.5. 
139 Agell, Anders (1997). a.a. s.6 
140Trost, Jan (1993). a.a. s.59 f. Se även Trost, Jan & Levin, Irene (2000). a.a. s.102 ff. 
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I det betänkandet som de familjelagssakkunniga överlämnade 1978 (SOU 
1978:55) framkom att samborna i allmänhet hade mycket dåliga kunskaper 
om vilka rättsregler som gällde på deras inbördes förhållande. Mot bakgrund 
av 1978 års rapport påpekade de familjelagssakkunniga i sitt betänkande 
1981 (SOU 1981:85) att det fanns ett större behov än man från början 
antagit att införa lagregler till skydd för den svagare parten i ett 
samboförhållande. Genom en undersökning (Gävleundersökningen) som 
utförts på uppdrag av de sakkunniga, konstaterades bland annat att det i 
flertalet fall inte var fråga om något genomtänkt val mellan att bli sambo 
eller inte, utan det var brukligt att sammanbo en tid innan det eventuella 
äktenskapet. Även om de sakkunniga ansåg att det fanns ett behov av att 
införa lagligt skydd för den svagare parten i ett samboförhållande skulle 
samborna inte påtvingas en lagstiftning som de motsatte sig och lagstiftaren 
fick inte heller skapa så utförliga regler så man åstadkom ett 
äktenskapsliknande system med lägre dignitet i jämförelse med 
äktenskapslagstiftningen. De par som ville ha ett mer heltäckande juridiskt 
system vid en eventuell upplösning av samboförhållandet, måste även 
fortsättningsvis ingå äktenskap.139

 
När regeringen vidareförde nämnda betänkande (SOU 1981:85) hade 
betoningen om att staten skulle ställa sig neutral till vilken samlevnadsform 
ett par valde försvunnit. Nu var det enbart praktiska övervägande som var i 
förgrunden. Lagens huvudsyfte kom således att vara att ge ett minimiskydd 
åt den svagare parten vid upplösningen av samboförhållandet.140

 
När det gäller skyddet för en svagare part, är det svårt att förstå varför 
skyddet är så svagt då samhället bör behandla medborgare lika. Samborna är 
visserligen medvetna om att de ställer sig utanför äktenskapets regelsystem 
och att de kan genom avtal reglera sitt förhållande. Det har visat sig att den 
svagare parten ofta hamnar i underläge när ett samboförhållande upplöses. I 
ett samboförhållande har det visat sig vanligt att den manliga parten arbetat 
heltid och kunnat sätta av sin lön till investeringar eller spara på bank. Den 
kvinnliga parten har stått för maten och det löpande och kanske också 
betalat investeringar och skatt. Vid en eventuell upplösning av förhållandet 
tillfaller allt det som satts undan enbart manen. Även om båda betalt till 
fritidshuset tillfallet det ändå honom om han står som ägare.141  
 
I NJA 1992 s.163 som refereras mer utförligt på sidan 35, gällde frågan inte 
ett fritidshus utan huruvida en fritidsbåt som anskaffats under ett 
samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller 
den ena sambon ensam. Fallet belyser dock ovan nämnda problematik 
angående äganderätten. 
 

E och S flyttade samman 1978 och de hade likartade inkomster 
och de bidrog båda till bohaget. De ägde var sin bil och de var 
båda lagfarna ägare till parets fastighet. S började bygga en båt 

                                                 
139 Prop. 1986/87:1. s.40 f. Se även Prop. 2002/03.80. s.25.  
140 SOU 199:104. s.174. 
141 Statskontorets rapport 1993:24. s.44. 
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1982 vars materialanskaffning finansierades med gemensamma 
medel. 1986 sålde S båten för en köpeskilling på 190 000 kr. S 
köpte en ny båt som var i stort renoveringsbehov för 170 000 kr. 
Vid renoveringen deltog även E. S har dock inte gått med på att 
dela båten med E, båten är idag värd 320 000 kr. 
 
Högsta domstolen konstaterade att första båten anskaffats genom S 
eget arbete och den andra båten har inköpts för de medel som han 
utfick vid försäljningen av den första båten. Båten tillhör därför S 
ensam.  

 
Samboendekommittén konstaterade i sitt betänkande 1999, utifrån en 
rapport (Sambolagen, en utvärdering) gjord av satskontoret i sitt 
betänkande, att allmänheten fortfarande hade oerhört dålig kännedom om 
sambolagen.142 Hela 12 % av ett representativt urval av Sveriges befolkning 
trodde att sambolagen gav samma skydd för den svagare parten så som 
äktenskapsbalken skyddar den svagare parten. 13 % trodde att samborna 
ärvde varandra och hela 50 % trodde att den av parterna som stod på 
kontraktet för en bostad som införskaffats gemensamt, fick bo kvar i 
bostaden, efter det att samboförhållandet upplösts. Slutligen trodde 40 % 
felaktigt, att alla gemensamma ägodelar såsom bil, fritidshus och pengar på 
bankbok skulle delas lika vid en upplösning. Statskontoret drog den 
slutsatsen utifrån undersökningen, att det kunde vara svårt för den svagare 
parten att hävda sin rätt eftersom kunskaperna om lagen var så 
bristfälliga.143

 
Om den svagare parten inte vet och kan hävda sina rättigheter uppstår utan 
tvekan en rättsförlust för den enskilde. För att råda bukt på detta föreslog 
samboendekommittén i sitt betänkande, en ökad informationsinsats om 
lagens innehåll. Vidare väckte samboendekommittén frågan om inte 
sambolagen borde ge en mer heltäckande reglering mot bakgrund av att allt 
fler i början av 2000-talet valde att leva som sambor. Kommittén 
konstaterade också att lagens huvudsyfte, att ge ett minimiskydd åt den 
svagare parten inte var helt och hållet uppfyllt, därför skulle vissa 
förtydliganden och andra lagändringar vidtas. Det fanns fortfarande inte 
några bärande skäl till att införa en reglering mellan sambor som mer eller 
mindre var likvärdig med den reglering som fanns för äkta makar i ÄktB.144

5.2 Lagstiftningspåverkan  
Lagstiftarens medvetenhet om att människor påverkas av lagstiftningen 
finner vi i det berömda direktivet från 1969. I detta direktiv uttalar man sig 
enligt följande: 
 

                                                 
142 SOU 1999:104. s.246. 
143 SOU 1999:104. s.246. 
144 SOU. 199:104. s.137 ff. Se även Grauers, Folke. a.a. s.224. 
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Lagstiftningen är ett av de viktigaste instrumenten som 
samhället råder över när det gäller att möta människors 
önskningar eller att länka in utvecklingen i nya banor. Det 
finns därför ingen anledning till att avstå från att använda 
lagstiftningen som ett av flera instrument i strävan efter att 
reformera äktenskapet och familjen, så att varje vuxen kan ta 
ansvar för sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av 
anhöriga, samt att likvärdigheten mellan man och kvinna blir 
en verklighet.145

 
Ett exempel på hur lagstiftning påverkar människors beteende kan vi se då 
riksdagen sommaren 1989 tog ett beslut om nya bestämmelser för 
änkepension. Riksdagen beslutade då, att om mannen dog efter den 1 januari 
1990 och han var gift den 1 januari 1990, så kunde änkan få en viss pension 
om paret hade minderåriga barn och om hon hade avsevärt lägre inkomst än 
han. Reglerna var restriktiva så de allra flesta hade ingen rätt till pensionen. 
En lokal fackförenings avdelning skickade dock ut ett meddelande till sina 
medlemmar, att om de var sambor och i övrigt tillhörde riskgruppen, så 
borde de kanske fundera över om de inte skulle gifta sig före den 1 januari. 
De flesta av medlemmarna brydde sig inte om meddelandet men det gjorde 
däremot en journalist. Sedan spred sig nyheten och efter det rullade allt 
igång. Nyheten som kom att spridas var inte den om lagändringen utan 
nyheten om att en massa par nu stod i kö för att gifta sig.146

En stor uppsättning samboende gifte sig på grund av lagändringen men 
ökningen var en följd av massmedias aktivitet och de åstadkom en 
självuppfyllande profetia, genom att påstå att köerna var långa för att gifta 
sig så blev de det. Genom att massmedierna skrev att köerna var långa, så 
trodde en mängd människor att det var klokt att göra som alla andra och på 
så sätt fick man en självuppfyllande profetia, det vill säga ett falskt eller 
osant påstående om att det förhåller sig på ett visst sätt, brukar kallas en 
självuppfyllande profetia, om det som sagts vara osant därigenom blir sant. 
Om inte massmedierna hade blåst upp händelsen skulle den förmodligen 
inte ha blivit någon händelse.147 Enligt statistiken skulle normalt 2 000 par 
ha gift sig i december 1989 men nu blev det ungefär 64 000. Här kan man se 
vilken effekt massmedia har. Vidare kan man i det avseendet säga att 
samboparen tycks vara instabila eftersom det inte skall mycket till för att en 
hel del av dem skall gifta sig.148

 

5.3 Ideologin bakom sambolagen 
De familjelagssakkunniga framförde i sitt första betänkande år 1972 (SOU 
1972:41), att lagstiftning om äktenskap inte borde innehålla regler av 
specifik etisk natur eftersom de etiska uppfattningarna kan variera från 

                                                 
145 Agell, Anders (1997). a.a. s.6. 
146 Trost, Jan (1993). a.a. s.59 f. Se även Trost, Jan & Lewin, Irene (2000). a.a. s.102 ff.  
147 Trost, Jan (1993). a.a. s.59 f. Se även Trost, Jan & Lewin, Irene (2000). a.a. s.102 ff. 
148 Trost, Jan & Levin, Irene (2000). a.a. s.102 ff. Se även Trost, Jan (1993). a.a. s.60. 
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person till person och moraliska skuldfrågor borde inte ges någon särskild 
familjerättslig verkning. Där för ansåg de sakkunniga att den allmänna 
riktlinje i äktenskapsbalken borde avskaffas då den säger att makar är 
skyldiga varandra trohet och denna trohetsplikten är ett uttryck för en etisk 
värdering. Den personliga relationen mellan makar bör utvecklas utifrån 
deras egna värderingar och individuella förutsättningar. Lagförslaget blev 
dock inte implementerat eftersom trohetsplikten finns kvar än idag se ÄktB 
(1987:230) 1 kap 2 §.  
 
Däremot avskaffades regler som uttryckligen knöt rättsverkningar till 
omoraliska eller oetiska beteenden hos en make eller förälder, som skäl för 
detta angav man som ovan nämnts, att personers moralföreställningar kan 
variera och därför bör inte skuldfrågan ges någon familjerättslig verkning. 
Eftersom det finns vissa grundläggande normer för samvaro inom en familj 
som lagstiftningen bör kunna ställa sig bakom, så var nämnda skäl inte så 
övertygande. Däremot var det andra skälet som man åberopade bättre, att 
det kan vara svårt att avgöra vem av makarna som bär skulden till 
svårigheterna inom familjen.149

 

5.3.1 Neutralitetsideologin 
En etisk eller ideologisk fråga som lagstiftaren inte skulle lägga sig i var 
valet en man och kvinna gjorde inför sin samlevnad. Staten skulle vara 
ideologiskt neutral till frågan om mannen och kvinnan gifter sig eller 
föredrar att sammanbo utan ingå äktenskap. Det har ansetts att den svenska 
lagstiftaren med utgångspunkt i det nämnda direktivet från 1969 förordade 
en neutralitetsideologi vad gällde äktenskap och samboende.150 Man 
uttalade att äktenskapet förvisso hade och även fortsättningsvis borde ha en 
central roll inom familjerätten, men att man samtidigt borde se till att den 
familjerättsliga lagstiftningen inte för den delen innehåller några onödiga 
svårigheter för dem som skaffar barn och bildar familj utan att gifta sig.151

 
Den allmänpolitiska och den rättsvetenskapliga debatten om 
neutralitetsideologin för lagstiftning om samboende utan äktenskap varit 
mager. I den juridiska litteraturen är den nästan enbart Agell som ställt 
frågorna under debatt. Agells huvudlinje i sin kritiska inställning till 
neutralitetsideologin var att den svenska äktenskapslagstiftningen är av icke 
religiös karaktär och den är inriktad på att lösa praktiska problem. Eftersom 
ingen behöver gifta sig av moraliska eller andra principiella skäl, är det 
onödigt ur rättssystematiskt synpunkt att ha två principiella regelsystem, ett 
för gifta och ett för ogifta samboende. I princip bör det räcka med det 
formella äktenskapliga regelsystemet. Därför bör det finnas starka skäl för 
att lagstifta för samboende på ett enskilt rättsområde och vidare bör det 

                                                 
149 Agell, Anders (1997). a.a. s.6. 
150 Agell, Anders (1997). a.a. s.7. Se även Agell, Anders (2004).a.a. s.229. 
151 Agell, Anders (1997). a.a. s. 7. Se även Prop. 1986/87:1 s.99. 
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knappast komma i fråga om att rutinmässigt jämställa samboende och 
äktenskap inom något område.152

 

5.3.2 Neutralitetsideologins svagheter 
Redan i sitt första betänkande år 1972 (SOU 1972:41) påpekade de 
familjelagssakkunniga att ett allmänt hållet neutralitetsbegrepp kunde tolkas 
på två helt olika sätt och de två tolkningarna var oförenliga med varandra.153

 
Å ena sidan kunde neutralitetsbegreppet tolkas som om den enskilde 
fick välja vilka regler som skulle gälla för deras samlevnad. Om t.ex. 
ett sambopar ville ta del av det regelkomplex som det allmänna 
tillhandahöll i form av reglerna i t.ex. äktenskapsbalken och 
ärvdabalken, fick samborna ingå äktenskap. Valde paret att inte ingå 
äktenskap då valde paret också bort det regelkomplex som det 
allmänna tillhandahöll för att lösa diverse juridiska problem, som 
kan uppstå vid en eventuell upplösning av samboförhållandet.  
 
Å andra sidan kunde neutralitetsbegreppet tolkas som om det 
allmänna tillhandahöll ett särskilt regelkomplex som var detsamma 
oavsett om kontrahenterna valde att ingå äktenskap eller ej, det vill 
säga samma regler var tillämpliga för gifta som för sambor. 
 

Då de två tolkningarna var oförenliga med varandra fick en avvägning ske 
mellan dem.154 Genom 1973 års lagstiftning antog man neutralitetsideologin 
i sin dubbla uppenbarelseform, som en principiell riktlinje vid lagstiftning 
inom olika rättsområden.155

5.3.3 Ideologins svaghet inom olika 
rättsområden 

Lagstiftaren upprätthåller inte neutraliteten till människors handlings vanor 
konsekvent eftersom man tillämpar båda neutralitetsbegreppen på olika 
rättsområden.156 Exempelvis behandlas sambor enligt den andra tolkningen 
av neutralitetsbegreppet ovan inom social- och skatterätten det vill säga här 
jämställs sambor med äkta makar som har en legal underhållsskyldighet 
gentemot varandra.157 Inom sociallagstiftningen väljer man att tolka 
neutralitetsbegreppet som om det allmänna tillhandahåller ett särskilt 
regelkomplex som är detsamma oavsett om kontrahenterna valt att ingå 
äktenskap eller ej, samma regler skall vara tillämpliga för gifta som för 
sambor. Så trots avsaknaden av en legal underhållsplikt jämställs därför 
sambor med makar när det gäller en rad sociala förmåner och bidrag. 
                                                 
152 Agell, Anders (1998). a.a. s.152. 
153 Agell, Anders (2004). a.a. s.229. 
154 Agell, Anders (2004). a.a. s.229. 
155 Agell, Anders (1985). a.a. s.84 f. 
156 Agell, Anders (2004). a.a. s.229. se även Agell, Anders (1985). a.a. s.84.  
157 Agell, Anders (1985). a.a. s.84.  
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Lagstiftarens skäl för likabehandlingen är att man har anledning att räkna 
med att sambor i praktiken är beredda att bistå varandra på samma sätt som 
makar, trots att de inte kan tvingas till det med lagliga medel.158  
 
Det kan bli inkonsekventa resultat, när en blandning av inbördes juridiska 
förpliktelser och faktisk ekonomisk gemenskap kommer till uttryck i olika 
regler inom ett och samma rättsområde. Exempel på detta är när en part som 
är underhållsskyldig mot ett barn som han inte sammanbor med, kan 
åberopa en rätt till ett förbehållsbelopp för en sambo, med vilken han har ett 
barn. Rätten till förbehållsbeloppet kan åberopas trots att en sambo inte är 
juridiskt underhållsskyldig mot den sambon han lever med. Detta visar på 
inkonsekvens och dålig lagstiftningsteknik samt på ett regelsystem som är 
svårt att överblicka och förstå.159 Den civilrättsliga underhållsskyldigheten 
mot barn kan få stå tillbaka för behoven hos den andra sambon, trots att det 
inte finns någon legal civilrättslig underhållsskyldighet i ett 
samboförhållande.160  
 
Neutralitetsideologin tycks leda till att rutinmässigt jämställa sambor med 
äkta makar på många områden, utan att man närmare diskuterat de praktiska 
behoven av detta i varje enskild fråga. Ideologin har också lett till att 
lagstiftaren i sitt lagstiftningsarbete inte brytt sig om, att lagstiftningen blir 
svåröverskådlig samt att den kan sänka giftermålsfrekvensen.161

 
Den svenska lagstiftarens syn på neutraliteten sitter inte så djupt då 
neutraliteten åberopas när lagstiftaren vill inta en neutralinställning till en 
värdering som stämmer överens med lagstiftarens egen värdering men 
upprätthåller inte neutraliteten då man finner en annan värdering 
lämpligare.162

 

5.3.4 Ideologin motverkar 
familjestabiliteten 

En annan grundläggande svaghet hos neutralitetsideologin är att den kan 
motverka familjestabiliteten. Bakom reglerna om äktenskapshinder och 
betänketid vid äktenskapsskillnad finns en ideologi om att värna om 
familjestabiliteten. Det man vill uppnå är önskan om att förhindra förhastad 
upplösning av ett äktenskap med hänsyn till exempelvis barnen. Detta är 
dock inte en ideologi som måste förankras i någon religiös överbyggnad till 
äktenskapet. Neutralitetsideologin ter sig här egendomlig som allmän 

                                                 
158 Socialstyrelsens publikation (2003). Ekonomiskt bistånd, Stöd för rättstillämpningen och 
handläggning av 
      ärenden i den kommunala socialtjänsten.  Artikelnr: 2003-101-2. s.100. Se även RÅ 
1995 ref. 48 som refereras  
      på sidan 31. 
159 Agell, Anders (1985). a.a. s.87. 
160 Agell, Anders (1980). a.a. s.89 f. 
161 ibid. s.100 ff. 
162 Agell, Anders (1985). a.a. s.84 f. 
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utgångspunkt för lagstiftningen då lagstiftaren försöker å ena sidan påverka 
familjebildningen genom regler för när det förekommer äktenskapshinder 
samt regler för familjeupplösningen, samtidigt som man å andra sidan säger 
att det allmänna skall vara neutral till frågan om vilken samlevnadsform ett 
par väljer.163

 
Frågan om betydelsen av betänketid vid en äktenskapsskillnad utgör endast 
en begränsad del av den större frågan, om olika lagstiftningsåtgärder 
sammantaget kan stärka familjestabiliteten och om inte den svenske 
lagstiftaren borde ha funderat på det. Regler om sociala förmåner och skatter 
kanske särskilt aktualiseras här, då de utlöser svåra avvägningsproblem. 
Man kan mycket väl räkna med att en socialförmån som till exempel 
bostadsbidraget, har som primärmål att tillgodose ett socialt behov för en 
viss familjetyp, men att samma socialförmån också skulle kunna utformas 
för att stärka ett ultimärmål, d.v.s. att stärka familjestabiliteten. Det har dock 
varit alldeles främmande i Sverige med dessa resonemang, eftersom de 
huvudsakliga målen varit en önskan om att befrämja lika könsroller för män 
och kvinnor, både i arbetslivet och i hemmet. På det hela har lagstiftaren 
varit ointresserad av familjestabiliteten.164

5.3.5 Ideologins svaghet vid 
punktlagstiftning 

Enligt Agell uppnår man inte heller genom en punktlagstiftning om viss 
egendomsgemenskap, det målet för lagstiftningen att regleringen blir 
fullgod för så många fall som möjligt. Vid en punktlagstiftning kommer 
sambor inte att omfattas av regler om underhållsskyldighet, giftorätt i 
allmänhet och om arvsrätt som kanske skulle vara önskvärda vid långvarigt 
samboende. Så det man vinner i praktiska lösningar genom 
punktlagstiftning för de särskilda frågor för sambor som görs till föremål för 
reglering, kan man samtidigt förlora vid en låg giftermålsfrekvens, genom 
att reglerna kommer att saknas i andra hänseenden som vid långvarigt 
samboende förefaller särskilt viktigt.165

 
Lagstiftaren vill i princip inte lagstifta om parternas inbördes tvistighet men 
man är dock beredd att punktlagstifta om parternas tvistighet med anledning 
av sociala behov. Inställningen kan leda till godtyckliga resultat och är 
diskutabel.166 Vid anspråk på egendom vid långvarig samboende kan det 
ifrågasättas varför parts skyddsbehov skall begränsas till egendom som 
inköpts för gemensamt bruk. I två uppmärksammade hovrättsfall 
begränsades egendomsanspråket till egendom som inköpts för gemensamt 
bruk.167 Det första fallet NJA 1980 s 705 gällde rätten till en fastighet som 
mannen förvärvat i sitt namn. Det andra målet gällde frågan om rätten till 
halva fastigheten trots att mannen ensam hade lagfart.  
                                                 
163 Agell, Anders (1985). s.86. 
164 Agell, Anders (2004). a.a. s.233. Även personligt brev från Agell, Anders. 
165 Agell, Anders (1980). a.a. s.94. 
166 ibid. s.94 f. 
167 ibid. s.94. 
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I målet var det utträtt, att parterna sammanlevt i mera än 25 år under 
äktenskapsliknande former, att parterna i början bodde i kvinnan 
E.S. hyresrätt. Därefter inköptes en fastighet för användning som 
gemensam bostad. Det var i målet utträtt att E.S. endast tillskjutit en 
ringa del av köpesumman på grund av att hon hela tiden endast haft 
en ringa men dock inte oviktig inkomst och att huvuddelen av 
köpesumman anskaffades genom lån från E.S. broder till parterna 
samt genom borgenslån från E.S. arbetsgivare. Vidare var det i målet 
utträtt att lånet från E.S. broder varit förenat med förmånliga villkor 
och som inte skulle  ha givits om inte E.S. varit en av låntagarna 
samt att  Petersons kontanta tillskott vid köpet översteg endast E.S. 
obetydligt. Det var utträtt att E.S. under samboförhållandet stått för 
nästan hela bohagets anskaffande och övriga utgifter som kommit 
parterna till godo gemensamt. 
 
Peterson har aldrig ansett parternas gemenskap som bindande och 
beständig, han har under hela samboendet markerat sin inställning 
genom att betala till E.S. för hans och dotterns underhåll samt att 
han har ensam avbetalat lånen. 
 
Domstolen kom fram till att parterna gemensamt förvärvat 
fastigheten och att någon förändring har därefter inte skett i den 
samäganderätt som således uppkommit. 

 
I 1980 års rättsfall framkom inte någon uttryckligt krav på gemensam 
partsvilja. Domskälen ger intryck av att domstolen vid en helhetsbedömning 
funnit, att det fastighetsköp som formellt gjorts av Peterson i realiteten 
borde ses som ett köp för båda parternas räkning.168

 
Det andra fallet NJA 1981 s.693 avser visserligen ett gift par men det är 
dock troligt att domstolen skulle ha kommit fram till samma resultat om det 
hade varit ett sambopar. Frågan gällde rätten till halva fastigheten trots att 
mannen ensam hade lagfart. 
 

1964 gifte sig A och B. År 1969 upprättade de ett äktenskapsförord 
med innebörden att allt de ägde och senare skulle förvärva skulle 
vara respektive makens enskilda egendom.  
 
1968 köpte A i sitt namn en tomt billigt av B:s pappa. På tomten 
uppfördes ett bostadshus för makarna och deras barn. I hjälpte till 
med lättare arbeten och såg till att hantverkarnas löner betalades. 
 
B:s pappa hade sålt tomten för en köpesumma av cirka 1 000 kr trots 
att marknadsvärdet låg mellan 15 000 – 20 000 kr. I:s far hade inte 
känt till äktenskapsförordet eller han hade åtminstone inte tänkt på 
det vid försäljningen. Pappans syfte var att ge sina barn en bra start i 
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livet samt att makarna skulle få lika rätt till tomten. Makarna 
diskuterade inte förordet och B:s pappa hade inte fäst dig vid att A i 
den upprättade köpehandlingen angivits som köpare. I:s familj hade 
hjälp till med att bygga upp huset. Pappan hade bland annat lånat ut 
verktyg och en traktor.  
 
A hade stått för den större arbetsinsatsen på bygget, men I hade 
också hjälpt till i viss utsträckning och hon hade dessutom skött hem 
och barn under tiden. 
 
Domstolen konstaterade att syftet med köpet av tomten och 
husbygget var att skaffa familjen en gemensam bostad, vidare 
uppehöll sig domstolen vid köpets finansiering. Tomten samt bygget 
finansierades huvudsakligen genom ett lån på 96 000 kr, A hade 
betalt amorteringar och räntor. Båda makarnas inkomster i övrigt 
hade gått till det gemensamma hushållet och hemmet. A arbetet 
under hela äktenskapet medan I endast hade förvärvsarbetat under 
vissa perioder vid sidan av skötsel av hem och barn. Enligt 
domstolen verkade äktenskapsförordet inte ha varit på tal mellan 
makarna sedan det upprättades ett par år tidigare. Därför godtog 
domstolen B:s påstående att hon inte haft någon tanke på 
äktenskapsförordet. I hade tagit för givet att hon blev delägare i 
fastigheten, trots utformningen av köpehandlingarna. A måste med 
hänsyn till de insatser som gjordes av B:s pappa utgått från att det 
var fråga om ett för makarna gemensamt förvärv. Att ett sådant köp 
hade kommit till stånd, vann stöd av B:s arbetsinsatser i och utanför 
hemmet för att bidra till familjens ekonomi. Omständigheterna 
föranledde inte annan slutsats, trots att endast A hade lagfart, än att 
köpet av tomten och huset måste anses ha gjorts för båda makarnas 
räkning. I var således ägare till halva fastigheten. 

 
I 1981 års rättsfall ställer domstolen makarnas gemensamma partsvilja vid 
förvärvet i centrum.169 Troligen skulle man kunna åberopa rättsfallet även 
idag för att visa på partsviljan. 
 
Ett långvarigt samboförhållande kan orsaka ett ekonomiskt beroende och ett 
underhållsbehov för ena parten, vanligen kvinnan. Med tanke på att 
möjligheten finns att ett samboförhållande kan leda till ett ekonomiskt 
beroende är det socialt otillfredsställande att hävda att underhållsanspråk 
inte bör komma ifråga efter en upplösning av ett samboförhållande då man 
är i princip beredd att punktlagstifta om parternas tvistigheter med 
motiveringen av att det finns ett socialt behov. Underhållsanspråket efter en 
separation framstår som särskilt motiverat enligt Agell om 
underhållsbehovet orsakats av samboendet. Bengtsson delar dock inte 
Agells ståndpunkt angående underhållsanspråket. Bengtsson anser att 
underhåll inte bör förekomma efter upplösningen av ett samboförhållande 

                                                 
169 Agell, Anders (1985). a.a. s.43. 
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då utvecklingen gått mot att även underhåll efter äktenskapsskillnad fått allt 
mindre betydelse.170

5.3.6 Ideologins svårigheter för den 
enskilde 

Lagstiftningen uppnår inte den eftersträvande lika behandlingen fullt ut ens 
på de rättsområden där den är menad eftersom likabehandlingen av sambor 
med gifta bygger på förekomsten av barn eller tidigare äktenskap mellan 
samborna. Detta innebär i sin tur att det blir mycket svårt för den enskilde 
att få en överblick över systemet och över vilka skillnader det finns i 
rättsverkningarna mellan valet av äktenskap och samboende. Beroende på 
vilken rättsfråga som är aktuell kan för- och nackdelar variera ganska 
slumpartat. Om samborna t.ex. har barn, blir de flesta rättsverkningarna 
inom socialrätten i vid mening desamma som om samborna varit gifta.171 
Sambor har sedan 1960 likabehandlats med gifta inom skattelagstiftningen. 
I Inkomstskattelagen (1999:1229) 2 kap 20 § jämställs sambor helt och 
hållet med makar om samborna172

 
• tidigare varit gifta med varandra eller 
• har gemensamt barn eller 
• har haft gemensamt barn (som avlidit) 

 
Vid utmätning enligt Utsökningsbalken (1981:774) 7 kap 5 § jämställs två 
personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden med 
sammanlevande makar. I UB ställs inga krav på att samborna har eller haft 
barn. Ekonomiskt innebär detta att den del av lönen som inte får tas i 
anspråk genom utmätning det så kallade förbehållsbeloppet blir olika 
beroende på om man lever som sambor eller äkta makar. Vid löneutmätning 
fastställer KFM ett förbehållsbelopp som skall användas för försörjning av 
gäldenären.173 Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning 
(förbehållsbeloppet) bestäms med ledning av belopp multiplicerade med ett 
tal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad 
närmast föregående år och prisläget i oktober 1993 (normalbelopp). 
Beloppen är 43 800 kronor för ensamstående, 72 360 kronor för 
sammanlevande makar och därmed jämställda, 23 240 kronor för varje barn 
till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 26 750 kronor för tid 
därefter. 
 

                                                 
170 ibid. s.95. 
171 Agell, Anders (1985). a.a. s.96. 
172 Agell, Anders (2004). a.a. s.231.  
173 Heuman, Lars. Specialprocess, Utsökning och konkurs. 4 uppl. Stockholm: 
Juristförlaget. s.136. 
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5.3.7 Anders Agells kritik mot 
neutralitetsideologin och   
lagstiftning för sambor 

Agell anser att den rättsvetenskapliga debatten om vilken 
lagstiftningsideologi som är lämpligast i fråga om samboende utan 
äktenskap varit mager. Han har ställt sig kritisk till både 
neutralitetsideologin och att man skulle lagstifta om samboendet eller i vart 
fall likställa samboendet med äktenskapet. Detta anser han bör ske endast 
efter mycket noggranna övervägande. Agell anser att det är tillräckligt med 
ett regelsystem och det är det formella äktenskapets regelsystem. Agells 
huvudlinje i sin kritiska inställning till neutralitetsideologin var att den 
svenska äktenskapslagstiftningen är av icke religiös karaktär och den är 
inriktad på att lösa praktiska problem. Eftersom ingen behöver gifta sig av 
moraliska eller andra principiella skäl, är det onödigt ur rättsystematiskt 
synpunkt att ha två principiella regelsystem, ett för gifta och ett för ogifta 
samboende.174 Skillnaderna i rättsverkningar mellan äktenskap och 
samboende på en rad olika områden, gör det svårt för de enskilda att 
överblicka, exempelvis kan ett samboende ibland ge fördelar och ibland 
nackdelar jämfört med äktenskapet. Regelsystemet kan även missbrukas 
genom att man väljer att dölja ett eventuellt samboende, om förmånerna 
skulle vara bättre för två ensamstående än vad det skulle vara för två 
sambor.Detta går att finna i till exempel sociallagstiftningen där en 
ekonomisk norm är högre för en ensamstående än vad den är om man är 
sambor. Ett omdiskuterat fall som beskriver problematiken väl är NJA 1994 
s. 256. Fallet visar på hur regelsystemet kan missbrukas genom att ett par 
framhåller sig som sambor i vissa sammanhang och ensamstående i andra. 
Fallet har använts som exempel på missbruk av regelsystemet vid 
utformningen av gällande rätt. Trots detta kan det fortfarande vara svårt att 
bedöma när ett samboförhållande skall anses existera. Han ansåg också att 
lagstiftaren genom neutralitetsideologin visade ett ointresse för 
giftemålsfrekvensen, något som inte gick bra ihop med reglerna om 
betänketid för äktenskapsskillnad. Agell menar att en lagstiftare som tror att 
betänketidskravet som gifta makar med barn har eller om endast ena parten 
vill ha äktenskapsskillnad, kan besinna äkta makar från att genomföra en 
skilsmässa, då borde samma lagstiftare också önska att par hellre gifter sig 
än att de enbart sambor.175 Dessa åsikter framförde Agell redan på 1970-
talet även om samboende utan äktenskap inte var lika vanligt som idag. Han 
anser dock att den rättspolitiska frågan är annorlunda i dag än för 30 år då 
nedgången i giftermålsfrekvensen har varit långvarig och lett till en uppgång 
i antalet samboförhållanden. Då för 30 år sedan var det en intressant fråga 
om äktenskapets ställning och ingående av äktenskap motverkades genom 
regler om samboende utan äktenskap. I dag är den rättspolitiska frågan hur 
man på längre sikt skall ställa sig till de önskemål som kommer från 
samboende i livslånga förhållanden.176

                                                 
174 Agell, Anders (1989). a.a. s.152. 
175 Agell, Anders (2004). a.a. s.223. 
176 ibid. 
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En anan svaghet hos neutralitetsideologin är att man riskerar att påtvinga 
sambor vissa regler och då är lagstiftaren inte neutral vilket i sin tur leder till 
att de påtvingande reglerna strider mot syftet med neutralitetsideologin.177

 

5.4 Sammanfattning 
De sakkunniga ansåg att det i många fal blev en skev fördelning vid 
upplösningen av samboförhållandet när sambopar sammanlevt i en 
ekonomisk gemenskap under en längre tid och endast ena parten 
förvärvsarbetat. För att lösa problematiken skulle lagstiftaren sträva efter vid 
en samboreglering att skydda den svagare parten i förhållandet. 
 
Även om lagstiftarens mål eller syfte inte är att påverka människors 
beteende när de stiftar en lag, kan lagen ändå få en sådan effekt178 detta 
framgick tydligt då riksdagen sommaren 1989 tog ett beslut om nya 
bestämmelser för änkepension. Reglerna var restriktiva så de allra flesta 
hade ingen rätt till pensionen. Om inte massmedierna hade blåst upp 
händelsen skulle den förmodligen inte ha blivit någon händelse. Lagstiftaren 
är väl medveten om lagstiftningspåverkan och anser att det är ett viktigt 
instrument när det gäller att möta människors önskningar eller att länka in 
utvecklingen i nya banor. 
 
En av de grundläggande tankarna bakom sambolagstiftningen var att 
lagstiftaren skulle vara neutral till människors val att sammanleva på 
lagstiftaren förordade en neutralitetsideologi. När de familjelagssakkunniga 
lade fram sitt första betänkande år 1972 (SOU 1972:41) visade det sig att ett 
allmänt hållet neutralitetsbegrepp kunde tolkas på två helt olika sätt. De två 
tolkningarna var dessutom oförenliga med varandra så därför fick en 
avvägning ske mellan dem.  
Det har också visat sig att den svenska lagstiftarens syn på neutraliteten inte 
sitter så djupt då neutraliteten åberopas när lagstiftaren vill inta en 
neutralinställning till en värdering som stämmer överens med lagstiftarens 
egen värdering men upprätthåller inte neutraliteten då man finner en annan 
värdering lämpligare. En annan grundläggande svaghet hos 
neutralitetsideologin är att den kan motverka familjestabiliteten. Bakom 

                                                 
177 Agell, Anders (1980). a.a. s.94. 
178 Agell, Anders (1998). Familjeformer och lagstiftningsideologi. Svensk Jurist Tidning. 
Häfte 7. s.518 f. Se även 
     Agell, Anders (1997). Familjeformer och lagstiftningsideologi. Kungliga 
Vetenskapsakademin. Söderbergska 
     Priset I Rättsvetenskap. Stockholm. s.5. 
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reglerna om äktenskapshinder och betänketid vid äktenskapsskillnad finns 
en ideologi som värnar om familjestabiliteten. 
 
Konsekvenserna av neutralitetsideologin är att man rutinmässigt jämställer 
sambor med äkta makar på många områden, utan att man diskuterat de 
praktiska behoven av detta. Ideologin har också lett till att lagstiftaren i sitt 
lagstiftningsarbete inte brytt sig om att lagstiftningen blir 
svåröverskådlig.179  
 
Ett långvarigt samboförhållande kan orsaka ett ekonomiskt beroende och ett 
underhållsbehov för ena parten. Då möjligheten finns att ett 
samboförhållande kan leda till ett ekonomiskt beroende är det socialt 
otillfredsställande att hävda att underhållsanspråk inte bör komma ifråga 
efter en upplösning av ett samboförhållande då man är beredd att 
punktlagstifta om parters tvistigheter med motiveringen att det finns ett 
socialt behov.180  
 
 
 

                                                 
179 ibid. s.87. 
180 ibid. s.43. 
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6 Lagstiftningsalternativ för 
sambor 

Vilka handlingsalternativ har då lagstiftaren vid sambolagstiftningen om 
neutralitetsideologin anses förkastlig och inte hållbar.181

 
Det är rimligt att först göra klart för sig vilka mål man vill ställa upp och nå 
vid en reglering av tvistigheter som kan uppstå mellan man och kvinna som 
sammanlever under lång tid. Målet vid en lagstiftning för sambor bör främst 
vara att fånga in så många fall som möjligt under en så fullgod reglering 
som möjligt och att åstadkomma ett regelsystem som är lättillämpat för 
myndigheterna och överskådligt för de enskilda människorna. Det bör också 
övervägas vilken utveckling som förefaller önskvärd med hänsyn till hur 
barnens intressen och familjestabiliteten påverkas. Frågor om 
familjestabiliteten är mer av ideologisk än ekonomisk art. Ett centralt mål 
kan vara önskvärdheten att systemet tillgodoser barnens intressen och då 
aktualiseras frågan om familjestabilitet.182

 

6.1 Familjestabiliteten 
Familjestabiliteten har ett värde enligt Agell på så sätt att en fungerande 
kärnfamilj erbjuder den förhållandevis säkraste miljön för barnens 
personliga och sociala utveckling. Familjestabiliteten kan även vara av stort 
värde i ett förhållande för mannen och kvinnan då en familj ger en social 
trygghet.183  
 
Familjen påverkar inte bara den ekonomiska situationen utan också 
levnadsförhållandena i ett vidare perspektiv. Forskning inom och utom 
Sverige om barns förhållanden visar att barnen i en familj ofta skadas mer 
av påfrestningen, när förhållandet mellan föräldrar är dåligt och stör 
familjelivet, än av en skilsmässa i och för sig.184

 
Enligt SCB, är dödligheten lägre hos dem som lever i ett parförhållande än 
dem som lever som ensamstående. Separationsrisken är ungefär dubbelt så 
hög i samboförhållanden som när föräldrarna är gifta. År 1999 var 5,7 % av 
barnen med samboföräldrar med om en separation. Fram till 2005 har den 
andelen minskat med nästan en procentenhet. Även bland gifta minskar 
separationerna.185

 

                                                 
181 Agell, Anders (1985). a.a. s.88. 
182 ibid. s.104 f. 
183 Agell, Anders. SvJT. a.a. s.519 f. 
184 Agell, Anders (2004). a.a. s.23. 
185 SCB (2005). Barn och deras familjer: Demografisk rapport 2005. s.127. 
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Reglerna om betänketid för äktenskapsskillnad har utformats för att 
förebygga förhastade familjeupplösningar, främst när det finns barn. Detta 
innebär att viss familjestabilitet med hänsyn till barnen satts upp som ett mål 
för lagstiftaren men en fråga kvarstår dock varför har lagstiftaren inte 
samma mål vid utformningen av andra regler om familjesamlevnad.186

 
Lagstiftaren har dock inte velat kosta på sig någon rekommendation om 
äktenskap även om betänketidsreglerna för äktenskapsskillnad kan tänkas 
förebygga en och annan onödig familjeupplösning. I själva verket har den 
svenska lagstiftaren inte bara varit ointresserad av om samboende föräldrar 
gifter sig utan till och med motverkat sådana giftermål genom den allmänna 
handlingslinjen, att jämställa ogifta par med gifta om parterna har barn 
tillsammans.187 För övrigt har lagstiftaren antagit att staten inte kan påverka 
människor att ingå äktenskap, endast genom tvång i lagstiftningen skulle där 
finnas en möjlighet att få människor att ingå äktenskap. Tvångsäktenskap är 
dock en främmande väg att gå för en modern uppfattning. Tanken på att 
lagstiftaren och lagstiftningen skulle kunna uppmuntra människor att ingå 
äktenskap har man inte övervägt. Lagstiftaren har varit ointresserad av 
familjestabiliteten och än mindre har man diskuterat möjligheten, att 
äktenskapet som sådant skulle kunna ha någon betydelse för 
familjestabiliteten.188

6.2 Lagstiftningsalternativ ett – alla 
anses som gifta 

Vid all lagstiftning kan enighet lättare uppnås om man beaktar två allmänna, 
närmast rättsystematiska mål:189

 
1) så många fall som möjligt, bör omfattas av lagen 
 
2) rent rättstekniskt skall systemet vara lättillämpat för domstolar 

och myndigheter, men även för de enskilda. Den enskilde bör 
kunna bedöma vad som gäller beträffande en viss enskild fråga 
som rör deras situation. Vid en reglering bör det framgå om 
reglerna är olika för om man är gift eller sambor. 

 
Ett handlingsalternativ skulle kunna vara att inte ha någon särskild 
lagstiftning för sambor som jämfördes med den äktenskapliga utan man 
ändrade den äktenskapliga lagstiftningen så att alla som stadigvarande 
sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden, anses som gifta i lagens 
mening oavsett om de är gifta eller ej.190 En fördel för den här metoden 
skulle vara att lagstiftaren försöker få en fullgod reglering av så många 
samlevnadsfall som möjligt. Vid ett långvarigt samboende kan det vara 

                                                 
186 Agell, Anders (1985). a.a. s.105 
187 Agell, Anders (1985). a.a. s.105 f. 
188 Agell, Anders (2004). a.a. s.233. Se även Agell, Anders. SvJT. Häfte 7. a.a. s.521. 
189 Agell, Anders (1985). a.a. s. 88 f. 
190 Agell, Anders (1995). s.89 f. 
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motiverat med full likabehandling av sambor som med äkta makar. Tanken 
på likabehandling av sambor och äktenskap avvisades uttryckligen i 1973 
års proposition med motiveringen att äktenskapsrättens regler endast kan 
göras tillämpliga om parterna valt att gifta sig.191 En nackdel med den här 
metoden är att när man likabehandlar sambopar med gifta par tar du bort 
valfriheten att inte gifta sig på grund av att man vill undgå de 
rättsverkningar som äktenskapet för med sig. Argumentet kanske inte är så 
övertygande, att man skall ta hänsyn till den enskildes önskan av valfrihet 
vid ett långvarigt samboende. Eftersom den svenska 
äktenskapslagstiftningen är inriktad på att tillhandahålla lösningar på 
praktiska problem, så återfinns det bara begränsade rättsverkningar av 
äktenskapet. Vidare har omtanken om den enskildes valfrihet knappast 
någon bärkraft inom andra rättsområden än just äktenskapsrätten och 
arvsrätten.192 En annan nackdel med att likabehandla sambor med gifta är 
en nackdel av med formell karaktär, ett äktenskap måste ha ingåtts i viss 
form för att de äktenskapliga rättsverkningarna skall kunna göras gällande 
fullt ut vilket inte krävs av ett samboende.193 En tredje nackdel med att 
likabehandla sambor med gifta är att det skulle vara förenat med 
definitionsproblem, tillämpningssvårigheter och bevisproblem genom att 
generellt grunda äktenskapsrättsliga verkningar inom en mängd olika 
områden på att ett samboende anses äktenskapsliknande. Det formella 
äktenskapet är lättare att konstatera och bevisa på grund av registreringen.194  
                                                                                                                                                                
I rapporten (1978:55) Att Sambo och att gifta sig, redovisades resultatet av 
olika frågor som ställts till gifta och till sambor. En av frågorna som ställdes 
till nygifta var om de ändå skulle ha gift sig om lagstiftningen ändrades så 
att ogifta i alla avseenden jämställdes med gifta. 12 % av männen och 13 % 
av kvinnorna svarade nej på frågan. Resultatet visar på att den här 
diskuterade lagstiftningslinjen om att likabehandla sambor med gifta, har en 
viss men ganska liten effekt på giftermålsfrekvensen. Till samborna ställde 
man en liknande fråga, om de skulle gifta sig om lagstiftningen ändrades så 
att sambor i alla avseenden jämställdes med gifta. 59 % av männen och 57 
% av kvinnorna svarade nej. Med vissa reservationer för resultatets 
osäkerhet så visar detta på att om det blev juridiskt överflödigt finns det 
ingen anledning till att ingå äktenskap.195

 

6.3 Lagstiftningsalternativ två – ingen 
lagstiftning 

Ett annat handlingsalternativ för en sambolagstiftning skulle kunna vara att 
man i stället för att vara neutral väljer utgångspunkten att det i princip bara 
skall finnas en avtals typ i lagstiftningen och det är äktenskapet. Ett sådant 

                                                 
191 ibid. s.91. 
192 ibid. s.91 f. 
193 ibid. s.92. 
194 ibid. s.93. 
195 SOU 1978:55 s.71 med tabell 5.3. 
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alternativ borde kombineras med information till allmänheten om varför det 
är lämpligt att ingå äktenskap. Fördelen med detta alternativ är att sambopar 
inte påtvingas en lagstiftning som de kanske inte ställer sig bakom.196 
Kunde man dessutom hålla giftemålsfrekvensen uppe genom att begränsa 
lagstiftningen till ett regelsystem, avtalstypen äktenskap, vore detta 
otvivelaktigt den bästa lösningen för att tillgodose familjestabiliteten. 
Regleringen blir dessutom enhetlig och så fullständig som möjligt för så 
många som möjligt. Dessutom blir systemet lättillämpat och man minskar 
även då de tillämpningsproblem som ligger i bedömningen om det 
förekommer äktenskapsliknande samlevnad inom social- och skatterätten. 
Svårigheten bakom detta handlingsalternativ är att antalet sambor redan är 
så stort i Sverige och antalet lagregler om likabehandling inom social- och 
skatterätten är så betydande att det skulle vara svårt att bryta 
utvecklingen.197

 
 
 

6.4 Sammanfattning 
Målet vid en lagstiftning för sambor bör främst vara att fånga in så många 
fall som möjligt under en så fullgod reglering som möjligt och att 
åstadkomma ett regelsystem som är lättillämpat för myndigheterna och 
överskådligt för de enskilda människorna. Det bör också övervägas vilken 
utveckling som förefaller önskvärd med hänsyn till hur barnens intressen 
och familjestabiliteten påverkas.198

 
Lagstiftaren har varit ointresserad av familjestabiliteten och än mindre har 
man diskuterat möjligheten, att äktenskapet som sådant skulle kunna ha 
någon betydelse för familjestabiliteten.199

                                                 
196 Agell, Anders (1985). a.a. s.99, 
197 ibid.  s.99 f. 
198 Agell, Anders (1985).a.a. s.104 f. 
199 Agell, Anders (2004). a.a. s.233. Se även Agell, Anders. SvJT. Häfte 7. a.a. s.521. 
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7 Analys och slutsats 
Historien visar på att en variant av samboende har förekommit under långa 
tider och ett exempel på detta är det romerska konkubinatet. Även om den 
romerska familjerätten varit av stor betydelse för allmäneuropeisk 
rättsutveckling tror jag inte att vår sambolag vuxit fram ur denna form av 
samlevnad.  Jag tror inte heller att de som levde i så kallade 
Stockholmsäktenskap och samvetsäktenskap under 1800-talet hade det 
romerska konkubinatet som förebild. 
 
Däremot tror jag att kyrkan underminerade kvinnans roll och rättigheter när 
kyrkan blandade sig i formen för vad som skulle anses vara en giltig vigsel. 
Både kvinnan och barnet hade rätt till någon form av kompensation vid ett 
så kallat ofullkomnat äktenskap om kvinnan och manen var trolovade. 
Kvinnan hade giftorätt i mannens egendom och barnet betraktades som äkta 
och hade arvsrätt efter föräldrarna. Vidare visar historien att när kyrkan och 
kristendomen gör sitt intåg så försvagas kvinnan och hon blir skamlig och 
syndig. Det tog dock tid för kyrkan att ersätta de gamla ceremoniella 
ritualerna med fästning, giftermålet och sängledningen och ersätta dessa 
med kyrklig vigsel.  
 
En isolerad företeelse som den beskrivna i början av mitt arbete om Ogifta 
K som anhöll om att de yngsta barnen skall omhändertas av samhället har 
säkerligen inte fört utvecklingen framåt dock tror jag att flera liknande 
händelser fått igång en debatt som i sin tur lett fram till ett försök om att 
underlätta för den ensamstående vid upplösningen av ett samboförhållande.   
 
Även om det kan tyckas att sambolag skulle vara en typ av upprättelse 
gentemot kyrkan så anser jag inte att så är fallet eftersom lagen enligt min 
mening fungerar som ett substitut för äktenskapsbalken. Vidare anser jag att 
kyrkans seger över vilken samlevnadsform som var giltig ledde till att det 
allmänna tvingas genom en lagstiftning i slutet av 1900-talet skydda den 
svagare parten i ett samboförhållande och som är kvinnan även idag.  
Slutsatsen av detta är att kyrkan borde ha tagit lärdom av den ideologi som 
diskuterades under lagstiftningsarbetet med sambolagen, nämligen 
neutralitet gentemot vilken form någon väljer för sin samlevnad.  
 
Reglerna om ofullkomnade äktenskap avskaffades i och med 1915 års lag, 
som föregick den nya Giftermålsbalken 1920. Enligt lagberedningen var 
skäl för avskaffandet flera och ett av dem var att äktenskapet bör grundas på 
viljeförklaringar. Mot en pars vilja var det stötande att låta domstolen 
konstatera äktenskap. Även genom detta avskaffande är det troligt att 
kvinnan och barnet de svaga parterna drabbades hårt. Det är föga troligt att 
det var kvinnan som ville undkomma äktenskapet vid ett så kallat 
ofullkomnat äktenskap. 
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Giftermålsfrekvensen var stigande i Sverige fram till mitten av 1960-talet 
men från 1966 sjönk den mycket snabbt. Det som vi då inte visste men som 
jag antar att vi nu vet, är att nedgången av antalet gifta ersatts av samboende 
utan äktenskap. När samboendet ökade ställdes lagstiftaren inför den 
rättspolitiska frågan huruvida denna nya form av samlevnad skulle regleras i 
lag och i vilken omfattning. Det konstaterades att en lagstiftning på området 
borde vara neutral till olika samlevnadsformer och olika moraluppfattningar. 
Lagstiftaren förordade en neutralitetsideologi vad gällde äktenskap och 
samboende. Ideologin bakom sambolagstiftningen har kantats av olika 
motsägelsefulla uttalanden som att staten skulle vara ideologisk neutral till 
frågan om vilken samlevnadsform ett par valde, men å andra sidan skulle 
äktenskapet bevaras som den normala naturliga formen för 
familjebildningen.  
 
Neutralitetsideologin kunde tolkas på två sätt som var oförenliga med 
varandra och därför fick en avvägning ske mellan dem. Med tiden försvann 
tankarna om neutralitet inför valet av familjebildning och fokus hamnade 
istället på hur samboregleringen rent praktiskt skulle utformas. 
Utgångspunkten för lagstiftaren var att det inte infördes så utförliga regler 
för sambor att man därigenom åstadkom ett äktenskapsliknande system av 
lägre dignitet men det är väl precis det som man lyckats göra med 
sambolagen.  
 
Under samboendekommitténs arbete framkom kritik mot samboregleringen 
från många verksamma jurister angående tillämpningssvårigheten av lagen. 
Det främsta problemet vid tillämpningen var att sambolagen inte innehöll 
någon uttrycklig regel om när ett samboförhållande började eller slutade. 
Detta trots att många av sambolagens rättverkningar knyts till tidpunkten för 
samboförhållandets upphörande. Vidare ansågs den äldre definitionen av 
sambor alltför oprecis och vid tillämpningen var man hänvisad till 
förklaringar i förarbetena. Många av deltagarna i kommittén hade praktisk 
erfarenhet av den rättsosäkerhet som detta förorsaka. Många personer börjar 
kanske med att bo ihop utan att de för den saken skull vill att sambolagens 
regelsystem automatiskt skall bli tillämpligt. I förarbetena till lagen 
framhölls att ett samboförhållande uppkommer utan någon uttrycklig 
viljeförklaring från parternas sida. Så snart sambolagens definition av vad 
som avses med sambor är uppfylld blir lagen gällande. 
Särskilt oklart ansågs det vara när samborna gör slut utan att flytta sär. Skall 
lagen fortfarande vara tillämplig då parterna kommit överens om att 
förhållandet är slut men på ena eller andra anledningen fortsätter de två bo 
ihop. Flertalet deltagare i kommittén ansåg att tillämpningssvårigheten leder 
till rättsosäkerhet och öppnar dörren för möjligheten till fusk. Trots den nya 
mer allmänna lydelsen i 1 § SamboL kan det fortfarande vara svårt att 
bedöma när ett samboförhållande skall anses föreligga. Vilket några av de 
refererade rättsfallen visat. Tyvärr kommer det troligen även fortsättningsvis 
vara svårt att bedöma når ett samboförhållande skall anses föreligga.  
 
För att sambolagen skall vara tillämplig måste vissa angivna villkor i lagen 
vara uppfyllda, ett par skall stadigvarande bo tillsammans i ett 
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parförhållande med ekonomiskgemenskap. Dessutom får ingen av dem vara 
gift. Det har visat sig att det är svårt att avgöra vad ett stadigvarande 
förhållande är, det tolkas olika beroende på vilken lagstiftning man 
tillämpar. En annan situation som är svår att bedöma är när sambon tas in på 
sjukhus eller vårdhem. Paret bor då isär men kan behålla sin status som 
samboende. För att det inte skall röra sig om en tillfällig förbindelse angav 
lagstiftaren sexmånader som riktmärke. Sexmånadersregel har både sina 
fördelar som sina nackdelar. En fördel är att den skulle kunna underlätta 
rättstillämpningen för myndigheterna vilket skapar en rättssäkerhet för dem 
som kan hamna under en bedömning av om ett samboförhållande föreligger 
eller ej. Nackdelen med sexmånadersregeln är att då stämmer det inte 
överens med att man anser det normalt att ett samboförhållande anses 
påbörjat den dag som paret flyttar ihop. 
 
Vid bedömningen av om två personer lever i ett parförhållande ska man ta 
hänsyn till hur paret själva betraktar sig och hur omgivningen ser på deras 
förhållande. Den subjektiva bedömningen av hur omgivningen ser på ett 
samboförhållande kanske inte alltid är av godo. Äktenskapsbalken gäller 
automatiskt då ett par gifter sig. För att sambolagen skall gälla måste paret 
leva i ett parförhållande och detta är mycket svårare att avgöra. I flera 
hänseenden är det viktigt att kunna avgöra när samboförhållandet inleddes, 
men även detta är mycket svårt att avgöra. Vem skall bestämma om det 
föreligger ett samboförhållande eller ej. Två personer kanske bara sambor 
av praktiska skäl, till exempel på grund av bostadsbrist, utåt kan deras 
förhållande uppfattas som ett samboförhållande, men paret själv är helt 
överens om att det inte föreligger något samboförhållande. Troligen skulle 
de också få avslag på ett beslut på en ansökan om ekonomiskt bistånd. Alla 
jämförelser och lagstadganden, där man jämför samboendet med 
äktenskapet anser jag bör tas bort. Förvisso öppnas en möjlighet till 
bedrägeri och då kanske framförallt inom sociallagstiftningen, men ingen är 
väl så naiv, att man inte inser att bedrägeri förekommer även idag. Frågan 
man här bör ställa sig är om sambolagens syfte om att skydda den svagare 
parten skall ha företräde framför samhällets ekonomiska intresse. 
 
 
Under arbetet med sambolagen diskuterads det i doktrinen hur lagen skulle 
påverka familjestabiliteten och svaret på frågan blev att sambolagen kunde 
påverka familjestabiliteten negativt. Familjestabiliteten har ett värde för ett 
barn och ett par. Ett barn kan kanske påverka men inte på något sätt 
bestämma om föräldrarna skall gifta sig eller förbli sambor och med tanke 
på barnets bästa hade det kanske inte varit helt fel att exempelvis införa en 
paragraf i föräldrabalken som förpliktade ett sambopar en betänketid vid en 
eventuell upplösning av förhållandet, likt den som återfinns i ÄktB. Ett barn 
anser jag alltid är en svagpart som måste skyddas. Om man anser att 
familjestabiliteten har ett värde borde den bästa lösningen vara att det bara 
finns en avtallstyp i lagstiftningen och det är äktenskapet. Fördelen med 
detta blir att sambopar inte påtvingas en lagstiftning som de kanske 
motsätter sig. 
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Lagstiftarens anser sig vara medveten om hur människor påverkas av 
lagstiftningen men borde lagstiftaren då inte inse att benämningen sambolag 
ger intrycket av att lagen är en lag likt äktenskapsbalken och således ger ett 
liknande skydd. Varför inte göra en Sverige undersökning likt 
Gävleundersökningen för att se hur väl insatt allmänheten är i 
samboregleringen. Svaret blir troligen det samma som under 
Gävleundersökningen det vill säga att allmänheten fortfarande gör 
skönmässiga antagande om lagens innehåll. Detta är en av de allvarligaste 
bristerna eftersom detta skapar utrymme för rättsosäkerhet. 
 
Sammanfattningsvis kan det troligen konstateras att innan sambolagens 
tillkomst var allmänheten mer medvetna om att deras förhållande inte 
reglerades juridiskt vid en upplösning av samboförhållandet. Idag tror 
övervägande av de sambor som jag mött både privat som i mitt yrke att 
deras förhållande regleras i likhet med äktenskapet. Detta tyder på att den 
information som skulle lämnas till allmänheten av lagstiftaren och 
samboendekommitténs har varit helt förkastlig och intresset för att rätte till 
det synes inte finnas. 
 
Sambolagen kan också slå till även när individer inte har en önskan om 
detta. Lagstiftaren har inte lyckats informera allmänheten och verkar inte ha 
något större intresse av att göra det. Det bästa vore troligen att avskaffa 
sambolagen, men så kommer det troligen inte bli.  
 
Svaret på frågorna som finns i mitt förord och som väckte intresset för 
föreliggande arbete är:  
Tyvärr kan jag inte ge ett rakt svar på den frågan om jag förespråkar 
äktenskapet eller samboendet utan det får avgöras från fall till fall. Däremot 
anser jag att de som väljer samboende framför äktenskapet skiriver ett 
samboavtal och ett testamente. Jag rekommenderar även att som sambo, 
sätta sig in i regelsystemet i början av förhållandet för vid upplösningen är 
för sent. 
 
Avslutningsvis vill jag bara säga följande: 
Varför inte låta människor själva välja om man vill stå utanför ett 
äktenskapsliknande regelsystem av andra klassen. I dag på 2000-talet kan 
både kvinnor läsa, skriv och räkna ut saker och jag antar att de flesta av oss 
inte vill anses vara en svag part som lagstiftaren måste skydda.  
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