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Förkortningar 

AvtL – Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-

råde 

CEFL – Commission on European Family Law 

ECHR - Europadomstolen 

EKMR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

EU – Europeiska unionen 

FEU – Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF – Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HD – Högsta domstolen 

HovR - Hovrätten 

IP-rätt – Internationell privaträtt 

LIMF – Lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden 

NJA – Nytt Juridiskt Arkiv 

SamboL – Sambolagen (2003:376) 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

SvJT – Svensk Juristtidning 

Prop. – Proposition 

ÄktB – Äktenskapsbalk (1987:230) 
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1 Inledning 

1.1 Om ämnesvalet  

Världen blir allt mer global och människor rör sig mellan länder i stor utsträckning. Vi 

arbetar och lever, reser och studerar. Så många som 1,4 miljoner människor flyttade år 

2015 från ett land i den Europeiska unionen (”EU”) till ett annat.1 En naturlig följd av 

detta är att det inte längre hör till ovanligheterna att vår partner är en person med ett annat 

medborgarskap och hemland än vårt eget eller att vi byter bosättningsland tillsammans 

med vår partner.  

    Det blir också allt vanligare att leva tillsammans utan att vara gifta. Knappt 32 % av de 

som levde i ett parförhållande, i Sverige, år 2016 var sambor.  Jämfört med år 2011 är 

denna siffra någon procentenhet högre. I antal talar vi om nästan 1,5 miljoner sambor år 

2016, vilket inte är en ringa siffra.2  

    Den svenska lagstiftaren har tagit fasta på det ökande antalet sambor med internationell 

anknytning och förstått att lagregler behövs på detta växande område. Därför finns i 

Sverige både en sambolagstiftning och en internationellt privaträttslig reglering som är 

tillämplig på sambor.3 Tittar vi på Europa ser emellertid den materiella lagstiftningen 

angående sambors förmögenhetsrättsliga förhållanden väldigt olika ut. Vissa länder, som 

Sverige, gör viss skillnad på gifta och sambor medan andra behandlar dessa familje-

konstellationer nästintill identiskt i rättslig mening. Den stora majoriteten länder har 

ingen särskild lagstiftning alls för samboende utan äktenskap varför man vid en separation 

måste använda sig av allmän förmögenhetsrätt för att utreda förmögenhetsförhållandet.4 

    Med anledning av det stora antalet sambor i Sverige och den olikartade lagstiftningen 

är det intressant att se vad det kan leda till i praktiken, något denna uppsats syftar till att 

göra. Vilken lagstiftning som blir tillämplig kommer nämligen få stor påverkan på dessa 

människors liv. 

                                                 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv (2017-12-19).  
2 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table

/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0 (2017-12-12). Se bilaga 1.  
3 Se prop. 2000/01:148 s. 16 och prop. 2002/03:80 s. 24f. 
4 Se Boele-Woelki, Preface, European Family Law in Action, Volume V: Informal Relationships. Se även 

HCCH Update on the developments in internal law and private international law concering cohabitation 

outside marriage, including registered partnerships (Prel. Doc. No 5 of March 2015), s. 6f.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda om och på vilket sätt de svenska lagvalsreglernas 

utformning kan få materiella konsekvenser för parterna i mål som gäller bodelning mellan 

sambor vid en separation.  

      I uppsatsen beskrivs grunderna i det materiella rättsläget i Sverige, Slovenien och 

Grekland gällande sambors förmögenhetsförhållanden vid en separation. Skillnader och 

likheter mellan regleringarna belyses i förhållande till det fiktiva fallet som ges i 

uppsatsen. Därefter testas utgången i det fiktiva fallet vid en tillämpning av Sveriges IP-

rättsliga reglering på området, lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars 

och sambors förmögenhetsförhållanden (”LIMF”).  

    Det är intressant att analysera resultatet ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv då de 

könsroller som finns kan få stor påverkan på privata rättsförhållanden, både gällande vem 

som gör vad i hushållet (exempelvis arbetar eller tar hand om barn) och vem som köper 

vad i hushållet (exempelvis hus eller soffor). Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv 

tillämpas därför också. Avslutningsvis ges, något försiktigt, råd till berörda parter 

angående vad parten kan göra och bör tänka på i situationer liknande den i fiktiva fallet.  

 

1.3 Fiktivt scenario 

För att på bästa sätt uppnå uppsatsens syfte analyseras tre utvalda rättsordningar utifrån 

ett fiktivt fall för att tydliggöra skillnader och likheter mellan olika länders lagstiftningar 

och vad de svenska lagvalsreglerna kan leda till i ett sådant sammanhang. Det är pedago-

giskt att lägga upp uppsatsen på detta sätt då problemområdet ofta är komplext och 

mångsidigt. Fallet är utformat för att ge en så bred och generell bild som möjligt för att 

ge en inblick i vilka materiella resultat som lagvalsreglerna i LIMF kan leda till. Alla 

typer av situationer går förstås inte att täcka upp för men min förhoppning är att den 

övergripande bilden som uppsatsen syftar till att ge är tillämplig på många olika typer av 

samborelationer och situationer. När Henrik och Janas samborelation diskuteras och rätts-

frågor leder till slutsatser är således syftet att deras situation ska ge uttryck för andra 

sambors situation på ett mer generellt plan.  

    Då små skillnader emellertid kan leda till stora olikheter i slutresultatet modifieras 

stundtals fallet i förhållande till olika rättsfrågor. Grundformen av det fiktiva fallet, vilken 

utgås från om inget annat sägs, benämns scenario A och följer nedan. Omständigheterna 

i fallet är ostridiga, både vad gäller egendomsförhållandena och det faktum att paret har 
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haft ett samboförhållande enligt Sambolagens (2003:376) (”SamboL”) definition. 

Länderna som nämns i det fiktiva fallet är sådana som kan komma att bli tillämpliga enligt 

LIMF.5  

    Henrik (svensk medborgare med hemvist i Sverige) och Jana (slovensk medborgare 

med hemvist i Slovenien) träffas 2007 på en kryssning i Karibien. De blir störtförälskade 

och flyttar efter ett års distansförhållande ihop i Janas lägenhet i Slovenien. Henrik, som 

arbetat på lager i Sverige, får anställning på stadens lokala slakteri och Jana fortsätter sitt 

arbete som VD på ett stort telefonföretag. Efter två år får de en dotter tillsammans. 2012 

flyttar familjen vidare till Grekland, eftersom de vill bo i ett land med mer sol och värme. 

Jana kan fortsätta jobba på företagets filial i Grekland som projektledare och Henrik, som 

efter ganska många hårda och tunga arbetsår har börjat känna sig sugen på att spendera 

mer tid hemma, börjar ett liv som hemmaman. Henrik försörjs från och med då av Jana. 

I Grekland bor paret i fem år och får ytterligare en dotter. Henrik och Jana, som gärna vill 

att barnen ska lära sig bättre svenska och få gå i svensk skola, flyttar till Sverige i januari 

2017 men hinner bara bo i Sverige ett halvår innan Jana olyckligtvis träffar en ny man, 

Janne från Ödeshög, som hon, precis på samma sätt som med Henrik, blir störtförälskad 

i. Hon flyttar därför ifrån Henrik och ihop med Janne i Ödeshög. 

    Henrik och Jana har aldrig varit sugna på, som de brukar säga, ”det där med äktenskap”, 

och därför har de heller aldrig gift sig, trots att de levt tillsammans i en kärleksfull relation 

i tio års tid.  

    Jana har köpt och står som ägare till lägenheten i Sverige och till fritidshuset i Grek-

land. Hon har också 5 000 000 kronor på kontot till följd av sitt välbetalda jobb medan 

Henrik inte har några sparade pengar. Henrik äger dock en bil värd 100 000 kr som han 

fått av sina föräldrar när de vann högsta vinsten på bingolotto för tre år sedan. Bilen är 

enligt ett gåvobrev Henriks enskilda egendom. Han äger också en symaskintill ett värde 

av 15 000 kr som enbart han använder på sin fritid. Det är Jana som har köpt både övrig 

fritidsutrustning (värd 10 000 kr) och möbler (värda 50 000 kr) till lägenheten då hon är 

den enda som haft en inkomst den senaste tiden. Eftersom Jana jobbar väldigt mycket och 

faktiskt inte är speciellt intresserad av att ta hand om de gemensamma barnen har paret 

bestämt att barnen ska bo hos Henrik. 

                                                 

5 Se mer nedan i avsnitt 1.4 om varför dessa länder valts framför andra och i kapitel 5 om varför svensk, 

grekisk och slovensk rätt kan bli tillämplig enligt LIMF. 
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I nuläget har Jana och Henrik en minst sagt frostig relation och Jana vägrar prata med 

Henrik om en bodelning och vad som ska hända med bostadsrätten.  Henrik har därför 

ansökt om en bodelningsförrättare och rätt att bo kvar i bostaden enligt 26 och 28 §§ 

SamboL.  

    LIMF öppnar upp för att avtala om vilket lands lag som ska vara tillämplig. Av den 

anledningen kommer fallet att varieras både på det viset att Jana och Henrik, i det som 

kallas scenario B, har avtalat att svensk lag ska vara tillämplig och, i scenario C, har 

avtalat att slovensk lag ska vara tillämplig. I grundfallet, scenario A, utgås från att Henrik 

och Jana inte har avtalat om tillämplig lag. Scenarierna varieras på ett sådant sätt med 

anledning av att de olika materiella lagstiftningarna som valts skiljer sig mycket ifrån 

varandra och ett sådant avtal därför kommer leda till stora materiella skillnader i bodel-

ningen.  

    Det finns ytterligare ett alternativ till avtal som är värd att ta upp som handlar om 

möjligheten att avtala att någon bodelning inte alls ska ske. Scenariot hänvisas till som 

scenario D men kommer enbart användas i förhållande till svensk rätt. Nedan förklaras 

av vilka skäl det fiktiva fallet är utformat på det sätt som beskrivits ovan. Vissa saker har 

jag valt att lyfta in och andra har jag valt att bortse från, allt med tanke på att försöka ge 

läsaren en grundläggande uppfattning om vad lagvalsreglerna i LIMF kan leda till 

materiellt sett utan att tynga ner uppsatsen med onödigt komplicerade delar av sambo-

regleringen som i sig inte påverkar ett generellt resultat i någon större grad.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är begränsad till rättsläget för sambor. Äktenskapsreglering tas endast upp i 

jämförande syfte. Uppsatsen behandlar heller inte samkönade samboförhållanden 

eftersom synen på samkönade förhållanden skiljer sig än mer från land till land än vad 

gäller olikkönade samboförhållanden.6 

    Endast förhållanden i Sverige, Slovenien och Grekland behandlas. Sverige behandlas 

på grund av att den svenska rättsordning ligger närmast till hands för mig som svensk 

jurist. En utgångspunkt för uppsatsen är av samma anledning också svensk internationell 

privaträtt. Svensk sambolagstiftning täcker också, relativt sett, ett stort spann av regler i 

                                                 

6 Jfr exempelvis Slovenien som har en bred och heltäckande sambolagstiftning som dock inte gäller 

homosexuella sambor i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Se Novak, Slovenian Report, Q 2.  
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förhållande till andra rättsordningar i Europa. Slovenien har dock en än mer heltäckande 

och generösare samboreglering än Sverige, eftersom sambor där i stort sett behandlas på 

samma sätt som gifta. Slovenien är därför ett intressant land att undersöka i förhållande 

till Sverige. Grekland å sin sida, saknar nästan helt lagstiftning kring sambor. Sambo-

förhållanden regleras där istället enligt den allmänna förmögenhetsrätten. Grekland läm-

par sig därför väl att analysera gentemot länder som har en specifik samboreglering på 

området.7  

    Det är framförallt de internationellt privaträttsliga (”IP-rätt”) lagvalsreglerna som, 

tillsammans med de materiella reglerna, behandlas i uppsatsen. Lagvalsregler är 

intressanta då de indirekt ger ett tydligt materiellt resultat vilket får konsekvenser i 

praktiken för individer. Domsrätt, det vill säga var en tvist kan tas upp, behandlas endast 

flyktigt för att ge en realistisk bild av scenariot. Frågor om erkännande och verkställighet 

behandlas inte alls med hänsyn till det begränsade utrymmet.  

    Fokus i uppsatsen ligger på internationella sambors förmögenhetsförhållanden och bo-

delning vid separation. Arvsrättsliga frågor behandlas inte och inte heller frågor om 

underhåll eller frågor om relationer till tredje män. Avgränsningen har gjorts, förutom 

med hänsyn till det begränsade utrymmet, på grund av att den svenska samboregleringen 

i SamboL främst avser sambors gemensamma bostad och bohag vid separation.8 Vad 

gäller tredjemansfrågor är uppsatsen inriktad på materiella konsekvenser för samborna 

själva, varför de komplikationer som borgenärsfrågor kan leda till faller utanför.  Att det 

finns barn med i bilden behandlas enbart i förhållande till sambors förmögenhets-

förhållanden. Jag bortser från eventuella underhållsfrågor (både mellan paret själva och i 

förhållande till barnen) och vårdnadsfrågor. Återigen med tanke på att området är kom-

plicerat och brett bortses från skulder som sambor har. Jag menar att huvuddragen 

gällande vad lagvalsreglerna kan leda till materiellt sett blir tydliga på ett generellt plan 

utan att också göra en genomgång av hur makars skulder hanteras i de olika rätts-

ordningarna. En sådan genomgång skulle ta mer onödigt mycket utrymme och fokus än 

den skulle bidra till den mer generella frågan angående vilket materiellt resultat lagvals-

reglerna i LIMF kan få.    

    Processrättsliga frågor, gällande till exempel regler om bodelningsförrättare, har också 

utelämnats då de inte leder till något materiellt resultat i sig.   

                                                 

7 Se mer nedan i kapitel 4 om svensk, grekisk och slovensk rätt avseende sambor.  
8 Se nedan i avsnitt 4.1 om SamboL. 
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Ett relativt långt samboförhållande har valts som utgångspunkt i exempelfallet då 

problemen ofta kan bli som störst för ett sådant par vid en bodelning med tanke på att 

paret vanligen har samlat på sig många ägodelar och kapital genom åren de varit sambor. 

Gränsdragningsproblem gällande om ett par räknas som sambor eller inte är heller inte 

lika vanligt förekommande vid längre förhållanden.9  

 

1.5 Metod och material  

Uppsatsen behandlar flera olika typer av lagstiftningar och rättsregler. Både nationella 

och övernationella rättsordningar, som sträcker sig över nationsgränser, ingår. Valet av 

metod blir förstås beroende av denna bredd och det är inte möjligt att konsekvent genom 

uppsatsen endast hålla sig till en metod.  

    Huvuddelen av uppsatsen behandlar den svenska internationellt privaträttsliga 

regleringen gällande sambors förmögenhetsförhållanden, LIMF, då det ännu inte finns 

någon specifik EU-rättslig lagstiftning på området.10 I förhållande till denna används en 

rättsdogmatisk metod för att på detta sätt kunna fastställa gällande rätt. De källor som 

framförallt är intressanta vid en rättsdogmatisk analys är lagstiftning, förarbeten, 

prejudikat och doktrin.11 Alla dessa källor finns också representerade i förhållande till 

analysen av rättsläget i Sverige.  

    Tolkning är viktigt i den rättsdogmatiska analysen och av stor vikt är källornas status. 

I fokus ligger att titta på rätten på ett abstrakt plan och hitta resultat med generell räckvidd. 

Det är mindre intressant hur utfallet blir i konkreta situationer.12  Att jag använder mig av 

ett fiktivt fall och anpassar min framställning till detta kan därför vid det första intrycket 

verka märkligt. Framställningen syftar dock inte till att lösa det fiktiva fallet utan 

scenariot används enbart som ett hjälpmedel för att beskriva problemen på ett generellt 

plan.  

    Att den rättsdogmatiska metoden syftar till att utreda gällande rätt betyder inte att den 

inte ibland kan gå utöver denna och söka efter bättre lösningar.13 Det gör också jag i slutet 

                                                 

9 Se mer nedan i avsnitt 4.1.2, 4.2.2 och 4.3.2 om definitioner gällande sambor. 
10 Se nedan i avsnitt 3.2.  
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43.  
12 Sandgren, s. 43.  
13 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 119 och Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 

4.  



 

 

13 

av min uppsats när jag redogjort för de resultat som kan komma av att sambor flyttar runt 

mellan olika länder.  

    Den rättsdogmatiska metoden utgör också utgångspunkten vid behandling av de ut-

ländska rättsordningarna, nämligen sloveniens och greklands. Av språkliga och 

kunskapsmässiga skäl har jag dock inte haft möjlighet att självständigt studera sloveniens 

och greklands rättsordningar utan har fått nöja mig med sammanfattningar av dessa län-

ders rättssystem. Materialet som används för att redogöra för rättsläget i Slovenien och 

Grekland är insamlat av Commission on European Family Law (”CEFL”). Rättskällan 

är något speciell och skiljer sig från vanlig doktrin. Kommissionen utarbetar fråge-

formulär som experter från de medverkande länderna får besvara i syfte att sedan kunna 

identifiera likheter och skillnader mellan länderna. Målet med projektet är ta fram 

principer för en harmonisering av familjerätten i Europa.14 Metoden som används i 

CEFL:s arbete är den rättsjämförande metoden.15 Att jämföra olika rättsordningar är för-

tjänstfullt då vad som vid en studie av endast ett land verkar bäst kanske inte vid en 

jämförande studie av fler länder längre ses som det bästa systemet. Att länder har olika 

syn på rätten kan, mot bakgrund av jämförelsen, förefalla omotiverat.16 

    CEFL har således stor trovärdighet då de bygger sitt material på gedigen expertis och 

noggrann utredning från länderna i fråga varför det slutliga resultatet i min uppsats, med 

reservation för mindre detaljer, bör vara korrekt.  Fokus i uppsatsen ligger heller inte på 

att redogöra och diskutera rättsläget i sig i dessa länder, utan på att utreda vad resultatet 

kan komma att bli i förhållande till lagvalsreglerna i LIMF.  Av denna anledning kan det 

inte sägas att jag i någon större grad använder mig av en komparativ metod i uppsatsen. 

Som Valguarnera uttryckt innebär en sådan metod nämligen något mer än att behandla 

olika rättssystem parallellt, utan metoden går ut på att jämföra och förstå likheter och 

skillnader mellan olika rättssystem.17 Med tanke på att syftet med uppsatsen är att utreda 

                                                 

14 Se http://ceflonline.net/history/ (2018-01-17). Se även Sverdrup, Harmonisering av familieretten i 

Europa, Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004, s. 146ff och Jänterä-Jareborg, En 

harmoniserad familjerätt för Europa? Internationellt privaträttsliga och rättsjämförande perspektiv, 

Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/2009, s. 334.  
15 Se Boele-Woelki, The Working Method of the Commission on European Family Law, Common Core 

and Better Law in European Family Law, 2005, s. 17. Se även Jänterä-Jareborg, s. 335. 
16 Se Agell & Lødrup, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om 

möjligheterna och nyttan av lagharmonisering. En sammanfattande rapport, Nordiska ministerrådet 

TemaNord 2002:538, s. 40. Se även Jänterä-Jareborg, s. 335. 
17 Valguarnera, Den komparativa metoden, s. 141.  

http://ceflonline.net/history/
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resultatet av lagvalsreglerna i LIMF kan det därför inte sägas att en komparativ metod 

används, trots att rättsförhållanden i olika länder i viss mån jämförs. 

    I uppsatsen används också material från Haag Conference on Private International Law 

(”HCCH”) som är en internationell organisation av stor vikt för den internationella 

privaträttens utveckling. Organisationen består av 82 stater och EU. Organisationen 

påverkar dock också stater som inte är medlemmar då många icke-medlemmar också 

väljer att ta del av Haagkonventionerna. Haagkonventionerna är multilaterala juridiska 

instrument på det internationellt privaträttsliga området. HCCH har också publikationer 

bestående av insamlingar av material från ett flertal olika länder och det är en av dessa 

som används i uppsatsen. Det är en respekterad och trovärdig organisation som har 

kommit att stå i centrum för internationellt legalt och administrativt samarbete på 

privaträttens område.18  

    EU-rätten beaktas när den har relevans. Då det inte finns någon EU-rättslig reglering 

gällande sambors förmögenhetsförhållanden är det framförallt EU:s allmänna rätts-

principer som är av intresse.19 Dessa principer är normalt vaga och målbetonade, vilket 

gör att de måste hanteras med speciella metoder, varav intresseavvägning är en viktig del. 

De ger emellertid förstås också upphov till stora skönsmässiga bedömningar.20 EU-rättens 

allmänna rättsprinciper är ofta den viktigaste tolkningsbakgrunden för EU-rätten och kan 

sägas fungera som unionens ryggrad.21 Principerna har hög status i rättskällehierarkin och 

EU-domstolen har till och med slagit fast att de allmänna rättsprinciperna har 

konstitutionell status.22 Av denna anledning får inte andra unionsrättsliga bestämmelser 

inkräkta på de allmänna rättsprinciperna och i EU-domstolens domar döljer sig allmänna 

rättsprinciper bakom de positivrättslig reglerna.23 Det är framförallt de centrala materiella 

rättsprinciperna som är av intresse i denna uppsats och inte de konstitutionella eller 

förvaltningsrättsliga principerna.  

    Med tanke på EU:s allmänna rättsprincipers höga status och vikt inom EU-rätten får 

de därför inte glömmas bort i diskussionen trots att ingen sekundärlagstiftning ännu finns 

på området som behandlas i uppsatsen.  

                                                 

18 Se https://www.hcch.net/en/about (2018-02-15) 
19 Se avsnitt 3.2. 
20 Se Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 63.  
21 Hettne & Otken Eriksson, s. 73.  
22 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 126. Se även mål C-101/08 ”Audiolux” dom av den 15 oktober 2009, 

p. 63 och mål C-178/08 ”NCC Contruction Danmark” dom av den 29 oktober 2009, p. 42.  
23 Hettne & Otken Ericsson, s. 163.  

https://www.hcch.net/en/about


 

 

15 

Eftersom Sverige är bundet av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (”EKMR”) behöver också EKMR få en 

viss plats i denna uppsats.24 Europadomstolen (”ECHR”) har till uppgift att tolka 

konventionen varför några av ECHR:s avgöranden också tas upp i uppsatsen.25  

    Till sist görs en utblick i form av en genusrättsvetenskaplig metod.26 Det lämpar sig 

väl att granska den familjerättsliga förmögenhetsrätten ur ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv, eftersom könsroller och resultaten av dessa syns extra tydligt på det privata, 

familjerättsliga området till följd av olika inkomster, prioriteringar och intressen mellan 

könen. Syftet med den genusrättsvetenskapliga metoden, till skillnad från exempelvis den 

rättsdogmatiska metoden, är inte att fastställa vad gällande rätt är. Istället granskas rätten 

på ett kritiskt sätt och det analyseras hur kön och genus konstrueras och reproduceras 

inom rättsvetenskapen.27 Den genusrättsvetenskapliga metoden utgår från att rätten inte 

är en given entitet utan någonting som förändras över tid och också är beroende av olika 

sammanhang. Det finns ingen neutral rätt utan den binds av våra värderingar. Det är också 

viktigt att, vid en genusrättsvetenskaplig metodanvändning, titta på rätten i en konkret 

kontext och vi kan därför inte stanna vid enbart rättskällor.28 En sådan utblick görs och 

diskuteras i kapitel 6.  

 

1.6 Terminologi  

Med anledning av att problemområdet är relativt komplicerat och sträcker sig över ett 

flertal rättsområden förtydligas nedan delar av terminologin som annars skulle kunna 

komma att göra att uppsatsen blir svårförståelig eller missförstådd.  

    I uppsatsen diskuteras olika typer av avtal. Ett centralt avtal inom den internationella 

privaträtten är det som kallas för lagvalsavtal. Ett lagvalsavtal är ett avtal som reglerar 

vilket lands lag som parterna kommit överens om ska vara tillämplig på deras rätts-

förhållande.29  

    Uttrycken andelsberäkning och lottläggning förekommer inom framförallt 

familjerätten. Vid en bodelning vidtas först en andelsberäkning där en utredning görs av 

                                                 

24 Se bland annat Regeringsformen 2:19.  
25 Se om ECHR i avdelning II, EKMR.  
26 Se kapitel 6.  
27 Svensson, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, s. 278.  
28 Svensson, s. 279.  
29 Se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 183.  
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vilka tillgångar och skulder som finns i boet och till vilket värde var part ska tilldelas 

egendom. Därefter kommer lottläggningen som är den del av bodelningen då det bestäms 

vilka specifika tillgångar och skulder som ska tillfalla vilken part efter en separation.30 

Frågor om vem som exempelvis ska få den gamla klockan som står i köket avgörs alltså 

under lottläggningen.    

     I EU-rättens förordningar kan det ofta vara förtjänstfullt att läsa ingressen, 

förordningens preambel. I uppsatsen förekommer därför några punkter från preambeln i 

de för uppsatsen relevanta förordningarna.  Preambeln är inledningen till en rättsakt som 

ger bakgrund och förklaringar till det följande innehållet i rättsakten.31  

    Det svenska begreppet sambo används genomgående i uppsatsen. Alla länder har inte 

ett motsvarande begrepp men för tydligheten och stringensens skull kommer begreppet 

sambo användas även vid diskussioner kring annat än svensk rätt.32  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för historian kring samboreglering och den inter-

nationella privaträtten som träffar denna. Därefter följer en redogörelse för internationella 

instrument av betydelse för sambors förmögenhetsförhållanden följt av det materiella 

rättsläget för sambor i Sverige, Slovenien och Grekland. Den materiella delen kopplas, 

under redogörelsen för denna, ihop med det fiktiva fallet.  När det finns en materiell bas 

att utgå från kopplas den sedan ihop med reglerna i LIMF och den internationella privat-

rätten. De för uppsatsens syfte aktuella reglerna beskrivs, vilka tolkningsproblem de kan 

leda till och hur reglerna indirekt påverkar det materiella resultatet av bodelningen mellan 

Henrik och Jana. Det görs i anslutning till detta också en genusrättsvetenskaplig analys. 

Avslutningsvis sammanfattas det materiella resultatet för att därefter leda fram till en 

diskussion om resultatet är rimligt, om det finns förbättringspotential och vilka råd som 

kan tänkas vara relevanta att ge till ett par i en situation som i uppsatsens fiktiva fall.  

    Att den materiella delen redogörs för innan den IP-rättsliga regleringen är inte en 

slump. Det är den IP-rättsliga regleringen och vilket resultat den leder till som är 

uppsatsens huvudfokus men utan en genomgång av de materiella reglerna så att det finns 

en bas som de IP-rättsliga kan kopplas till är det svårt att komma fram till ett tydligt 

                                                 

30 Se Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 48.  
31 Martinger, Norstedts Juridiska Ordbok: juridik från A till Ö, s. 181.  
32 Se nedan i avsnitt 3.1.2. för definitionen av sambor enligt SamboL.  
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resultat. Den internationella privaträtten är speciell på det viset att den kräver att vi hoppar 

mellan många olika lagstiftningar och rättsområden för att skapa en bild av rättsläget. 

Därför är inledningen, bakgrunden och genomgången av rättsreglerna runt omkring 

uppsatsens huvudsakliga fokusområde, IP-rätten, kanske något ovanligt långa. 

    Någonting behöver också sägas om underrubrikerna i kapitel 4 där respektive lands 

materiella rättsläge redogörs för. Det har inte gått att strikt hålla sig till samma rubriker 

av den enkla anledningen att rättsläget ser så pass olika ut i de tre valda länderna. I 

exempelvis både svensk och grekisk rätt har obehörig vinst diskuterats men så inte i 

slovensk rätt varför en sådan rubrik saknas i kapitlet om Sloveniens materiella reglering 

för sambors förmögenhetsförhållanden. I den mån det har varit möjligt har jag dock 

försökt att hålla samma struktur på kapitlen så att det ska vara lätt för läsaren att se likheter 

och skillnader mellan de olika rättsordningarna. Därför börjar jag med en allmän 

genomgång av rättsläget, följt av vilka speciella lagar som finns på området i de olika 

länderna, om sådana alls finns, och vad dessa lagar innebär. Avslutningsvis hanteras 

allmänna avtalsrättsliga och utomobligatoriska frågor som kan träffa sambor.  

 

 

2 Samhällsutvecklingen och lagstiftarens respons  

2.1 Utvecklingen av sambors rättsliga förhållanden i Sverige, 

Slovenien och Grekland 

Sedan 1960-talet har fler och fler par valt att leva tillsammans som sambor i Sverige och 

mer än en tredjedel av Sveriges samboende par är idag ogifta.33 Lagstiftaren såg det ökade 

behovet av en lagstiftning på detta område och år 1973 infördes lagen (1973:651) om 

ogifta samboendes gemensamma bostad. En sambo kunde då få rätt att överta parternas 

bostad efter en behovsprövning. Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ut-

ökade detta till en rätt att dela på värdet av bostad och bohag som någon av parterna 

förvärvat för att användas gemensamt. Idag finns reglerna i SamboL. 

                                                 

33 Se Agell & Brattström, Äktenskap, samboende och Partnerskap, s. 246. Se även 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table

/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0 (2017-12-12), bilaga 1. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT06/table/tableViewLayout1/?rxid=2088a1c8-1a3e-4834-904d-a960bd51dfd0
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Till skillnad från Sverige har Slovenien haft samma reglering för sambor sedan år 1977.34 

Samboregleringens ställning är också stark med tanke på att det regleras i den slovenska 

konstitutionen, artikel 53 § 2, att det ska finnas regler om sambor.35 Det finns ingen 

nyligen daterad offentlig statistik på hur många som lever i samboförhållanden i 

Slovenien men enligt en befolkningsräkning gjord år 2011 levde då dryga 122 000 

personer som sambor.36 Det motsvarar nästan 6 procent av landets befolkning.37 In-

officiella siffror säger att antalet sambor ökar.38  

    Vad gäller Grekland gavs först år 1983 indirekt erkännande till utomäktenskapliga 

sammanboendekonstellationer. Fram till idag har dock den viktigaste lagen varit lag 

3719/2008 som introducerade en slags sammanboendeöverenskommelse som en svag 

form av äktenskap. Det har i Grekland funnits stor återhållsamhet inom området för 

samboreglering. Enligt Koutsouradis och Konsta beror den försiktiga regleringen på 

reaktioner från mäktiga politiska och sociala grupper som ser samboförhållanden som ett 

hot mot äktenskapet i dess traditionella form.39 Det finns väldigt lite statistik på hur 

många som lever i samboförhållanden, hur dessa upplöses och hur länge dessa varar, nå-

got som jag menar ytterligare pekar på att det inte ses som ett av samhället helt accepterat 

sätt att leva.40 

 

2.2 Utveckling av den svenska IP-rättsliga regleringen gällande sam-

bors förmögenhetsförhållanden 

Grunden till den internationellt privaträttsliga regleringen, som senare kom att gälla även 

sambor, lades år 1990 i lagen om internationella frågor rörande makars förmögenhets-

förhållanden.41 Lagen gällde inledningsvis enbart gifta par.42 I LIMF gick lagstiftaren i 

lagvalshänseende över från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen, vilket innebar att 

makarnas hemvist, istället för mannens medborgarskap vid äktenskapets ingående, blev 

                                                 

34 Se Novak, Slovenian Report, Q 8.  
35 Se Novak, Slovenian Report, Q 6.  
36 Se Novak, Slovenian Report, Q 11. 
37 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2011&locations=SI&start=2011 (2017-11-

14).  
38 Se Novak, Slovenian Report, Q 11.  
39 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 8. 
40 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 11, Q 14, Q 15 och Q19.  
41 Senare makars och sambors förmögenhetsförhållanden.  
42 Det påpekas dock i 2000 års proposition att det hade kunnat ligga nära till hands att tillämpa 1990 års lag 

analogt för sambor, se prop. 2000/01:148 s. 14. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2011&locations=SI&start=2011
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avgörande för vilket lands lag som skulle vara tillämplig. På det viset började samma 

ordning som sedan 1930-talet gällt för medborgare i nordiska länder, med hemvist i 

Norden, även gälla medborgare utanför norden.43 Att hemvistet valdes som grund för 

lagvalet berodde främst på att sociala mönster och värderingar speglas i det specifika 

landets familjelagstiftning, sociallagstiftning och liknande. Att använda sig av hemvistet 

som grund för lagvalet ansågs därför leda till en tillämpning som står i linje med både 

värderingar och annan lagstiftning i personens vardagliga miljö.44 I förhållande till det 

fiktiva fallet är detta en väldigt intressant utveckling då, om nationalitetsprincipen med 

mannen som anknytningssubjekt hade gällt än idag, svensk lag som huvudregel skulle ha 

varit tillämplig eftersom Henrik är svensk medborgare. Som visas nedan är svensk lag 

tillämplig på det fiktiva samboförhållandet endast om parterna har avtalat om det.  

    Många remissinstanser påpekade vid införandet av LIMF på vikten av att information 

sprids till berörda parter om att det finns en internationellt privaträttslig lagstiftning, något 

som också diskuteras mer nedan, i avsnitt 7.3.45  

    År 2001 började LIMF tillämpas även vid bodelning mellan sambor. Redan i den ur-

sprungliga propositionen såg emellertid lagstiftaren det ökande behovet av en inter-

nationellt privaträttslig reglering av sambors rättsliga förhållanden. Sambors 

förmögenhetsförhållanden kom dock inte att bli en del av den ursprungliga regleringen, 

då lagstiftaren ville avvakta den internationella utvecklingen på området som var på gång 

både gällande sambor och makar.46  Det ansågs dock inte vara möjligt att avvakta med att 

reglera internationella makars förmögenhetsrättsliga förhållanden då den tidigare ord-

ningen ansågs leda till stötande resultat. Den dåvarande regleringen byggde på ett 

föråldrat synsätt på mannen och kvinnan i äktenskapet då, som nämnts, lagen i det land 

mannen var medborgare i vid äktenskapets ingående skulle tillämpas på bodelningen när 

äktenskapet upphörde. Det ansågs därför vara en viktig jämställdhetsfråga att undanröja 

de dåvarande reglerna.47  

 

 

                                                 

43 Prop. 1989/90:87 s. 1.  
44 Prop. 1989/90:87 s. 16f.  
45 Prop. 1989/90:87 s. 73 och 76.  
46 Prop. 1989/90:87 s. 10. 
47 Prop. 1989/90:87 s. 11.  
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3 Europeisk reglering  

3.1 EKMR 

Eftersom både Sverige, Slovenien och Grekland skrivit under EKMR bör en viss utblick 

göras på det regelverket i förhållande till sambors förmögenhetsförhållanden.48 Det finns 

mål från Europadomstolen där samborättsliga frågor har tagits upp, men dessa har främst 

behandlat områden utanför den samborättsliga förmögenhetsrätten. Några av de målen 

redogörs för nedan.  

    Rätten till skydd för privat- och familjeliv, EKMR artikel 8, har behandlats i frågor 

gällande sambor flertalet gånger. När artikel 8 har tagits upp i ECHR i samborättsliga 

frågor har det emellertid främst handlat om frågor gällande sambors status som familj, 

och inte de ekonomiska konsekvenserna vid en separation.49 Även förbudet mot 

diskriminering, EKMR artikel 14, har kommit upp men då i relation till homosexuella 

sambor.50  

      I Korosidou mot Grekland, dom av den 10 februari 2011, har emellertid den 

tillämpliga förmögenhetsrätten för sambor behandlats något. I fallet ville en sambo ha rätt 

till pensionen efter hennes avlidne partner (paret hade varit tillsammans i 39 år), trots att 

de inte varit gifta. Hon stödde sig på rätten till skydd för privat- och familjeliv (EKMR 

artikel 8), förbud mot diskriminering (EKMR artikel 14) och rätten till skydd för egendom 

(EKMR artikel 1, tilläggsprotokoll 1). Europadomstolen prövade dock endast rätten till 

en rättvis rättegång (EKMR artikel 6) och rätten till ett effektivt rättsmedel (EKMR artikel 

13) och gick aldrig in på frågan om kvinnan hade rätt till pension eller inte.51 Med anled-

ning av att fallet inte behandlar en separation mellan sambor och frågan gäller rätten till 

den avlidnes pension är fallet i övrigt heller inte intressant för min utredning trots att det 

har vissa beröringspunkter med förmögenhetsförhållandet vid bodelning mellan sambor.   

                                                 

48 http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Sweden_ENG.pdf (2018-01-10), 

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Slovenia_ENG.pdf, (2018-01-10) och 

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Greece_ENG.pdf (2018-01-10). 
49 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 7. Se även Marckx mot Belgien, dom av den 13 juni 1979, 

nr 6833/74 p. 31, Keegan mot Irland, dom av den 26 maj 1994, nr 16969/90, p. 44, Kroon m. fl. mot 

Nederländerna, dom av den 27 oktober 1994, nr 18535/91, p. 30 och C,Y och Z mot UK, dom av den 22 

april 1994, nr 21830/93. 
50 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 9 och Valliantos m. fl. mot Grekland, dom av den 7 

november 2013, nr 29381/09 och 32684/09. I domen togs också EKMR artikel 8 upp. 
51 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 6 och Korosidou mot Grekland, dom av den 10 februari 

2011, nr 9957/08.  

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Sweden_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Slovenia_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Greece_ENG.pdf
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Den rättighet som står närmast det fiktiva fallet i denna uppsats är den om skydd för 

egendom enligt EKMR tilläggsprotokoll 1 artikel 1. I den anges att varje fysisk eller 

juridisk persons rätt till sin egendom ska lämnas okränkt och att ingen får berövas sin 

egendom annat än i det allmännas intresse och under förutsättningar som angivs i lag och 

av folkrättens allmänna grundsatser. Frågan lyftes fram i Korosidou mot Grekland, men 

Europadomstolen valde att inte behandla frågan. Det gör att det i dagsläget är svårt i av-

saknad av rättspraxis att uttala sig om hur detta skulle bedömas i fråga om sambors 

förmögenhetsförhållanden vid fråga om separation. 

    Således har inte EKMR:s praxis ännu gett oss några riktlinjer för vilka rättigheter som 

konventionen ger sambor på det förmögenhetsrättsliga området. Därav är dessa regler av 

litet intresse för resultaten i denna utredande uppsats.  

 

3.2 EU  

3.2.1 Förordningar 

Det finns ännu ingen EU-reglering på det internationellt privaträttsliga området som fast-

ställer tillämplig lag vid frågor om sambors förmögenhetsförhållanden vid separation. En 

anledning till det är troligen den stora olikheten mellan länderna i fråga om vilken rättslig 

reglering som finns gällande sambor.52 Det har helt enkelt inte varit möjligt för länderna 

att komma överens om en gemensam lagstiftning som anger vilket lands lag som ska vara 

tillämplig.  

    I dagsläget finns heller ingen sådan EU-reglering beträffande makars förmögenhets-

förhållanden, men en sådan börjar tillämpas i januari 2019.53 En motsvarande förordning 

har också antagits för registrerade partners.54 Förordningarna kommer dock endast gälla 

makar och registrerade partners, inte sambor.  

    Med anledning av förordningarna har en nyligen publicerad utredning kommit fram till 

att LIMF bör upphävas och ersättas med en ny lag som stämmer överens med nya 

                                                 

52 Se, angående diversifieringen i materiell lagstiftning i olika länder, HCCH Update on the developments 

in internal law and private international law concering cohabitation outside marriage, including registered 

partnerships (Prel. Doc. No 5 of March 2015), s. 6f. Se även nedan i kapitel 4 för exempel. 
53 Se förordning 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området 

för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars 

förmögenhetsförhållanden.  
54 Se förordning nr 2016/1104 av den 24 juni 2015 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området 

för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om 

förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap. 
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förordningarna.55 För sambors del kommer utredningen fram till att domsrättsreglerna i 

2012 års Bryssel I-förordningen och 2007 års Luganokonvention är tillämpliga på sam-

bors förmögenhetsförhållanden.56 Vad gäller lagvalsbestämmelserna, som är det som be-

handlas i denna uppsats, kommer de i stort sett vara oförändrade då varken Rom I-förord-

ningen eller Rom II-förordningen, som behandlar frågan om lagval, troligen är tillämpliga 

på sambor.57 Det föreslås dock några ändringar också på det området som har med den 

formella och materiella giltigheten av ett lagvalsavtal att göra. Utredningen föreslår att 

formkraven skärps för lagvalsavtal enligt 3 § LIMF från att enbart kräva skriftlighet till 

att lagvalsavtalet också ska vara daterad och undertecknat av båda samborna. Dessa krav 

är de grundläggande kraven för makars och registrerade partners lagvalsavtal i 

förordningarna och utredningen anser att det är en fördel att ha enhetlighet i den delen.58 

Hur den materiella giltigheten ska fastställas blir också tydligare och motsvarar även dem 

vad som gäller för makar och registrerade partners enligt förordningen. Giltigheten ska, 

enligt utredningen, bedömas enligt den lag som skulle vara tillämplig på avtalet om det 

hade varit giltigt.59 Utredningen förslår att bestämmelserna börjar tillämpas så snart för-

ordningarna blir tillämpliga, det vill säga den 29 januari 2019.60 Eftersom utredningen 

enbart leder till små förändringar gällande lagvalsreglerna för sambors del, och det ännu 

inte har fattats ett slutgiltigt beslut om ändringarna, lämnas de därhän i den fortsatta 

uppsatsen. För att förstå samspelet mellan EU-regler och svensk rätt och för att ge läsaren 

en fingervisning om hur framtiden kommer att se ut är det dock viktigt att ändå kort 

redogöra för dessa.  

    Andra områden med viss koppling till sambor har dock EU reglerat. Sambor utesluts 

inte i EU:s arvsförordning (650/2012).61 I preambel 9 anges att förordningens 

tillämpningsområde bör innefatta alla civilrättsliga aspekter av arv efter en avliden 

person. I de följande punkterna förtydligas vad som inte innefattas och arv efter en sambo 

                                                 

55 SOU 2017:90, s 241.  
56 SOU 2017:90, s 86f. Se förordning nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och konvention av den 30 oktober 

2007 om domstols behörighet och erkännande av domar på privaträttens område. 
57 SOU 2017:90, s 84f, SOU 2017:90, s 244ff. Se förordning nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig 

lag för avtalsförpliktelser och förordning nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser.  
58 SOU 2017:90, s 248.  
59 SOU 2017:90, s 249.  
60 SOU 2017:90, s 279.  
61 Se förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet 

av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om 

inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. 
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utesluts inte. Underhållsförordningen (4/2009) gäller också den sambor.62 I artikel 15 

hänvisar underhållsförordningen till 2007 års Haagprotokoll för frågor om tillämplig 

lag.63 I underhållsförordningens preambel 21 uttrycks det emellertid att 2007 års 

Haagprotokoll endast avgör tillämplig lag för underhållsskyldighet och inte vilken lag 

som ska tillämpas för att fastställa de familjerättsliga förhållanden som ligger till grund 

för underhållsskyldigheten. Det framstår som att EU, genom detta stadgande, vill 

begränsa räckvidden av protokollet i förhållande till områden där EU:s medlemsstater 

inte kommit överens och har väldigt olika syn på frågan, däribland frågan om sambors 

förmögenhetsförhållanden. 

 

3.2.2 EU:s allmänna rättsprinciper 

Trots att inga förordningar ännu finns på området saknar EU-rätten inte helt betydelse på 

området för sambors förmögenhetsförhållanden vid separation. Blicken får emellertid rik-

tas uppåt, mot EU:s allmänna rättsprinciper, och inte på speciallagstiftning. EU:s all-

männa rättsprinciper beaktas inom EU-rätten som bindande för EU och dess institutioner 

och även, inom ramen för EU:s kompetens, också bindande för medlemsstater och indi-

vider.64 Det är därför på sin plats att behandla också några av dessa principer i denna 

uppsats.  

      Ett av EU:s viktigaste EU:s mål är den inre marknaden, se artikel 3.3 Fördraget om 

den Europeiska unionen (”FEU”). Unionen ska enligt artikeln bland annat verka för en 

hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt, på prisstabilitet 

och på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och 

sociala framsteg eftersträvas. Den inre marknaden är, enligt artikel 26.2 Fördraget om 

Euopeiska unionens funktionssätt, (”FEUF”), ett område utan inre gränser där fri rörlig-

het för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelser i för-

dragen. De fyra friheterna har tilldelats direkt effekt och kan därför åberopas av enskilda 

i nationella myndigheter och domstolar.65  

                                                 

62 Se förordning nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande 

och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Med reservation för att det 

kan finnas en tolkningsproblematik avseende om sambor ska tolkas in i begreppet familjeförhållanden i 

artikel 1, se SOU 2010:59 s. 147. 
63 Se Haagprotokollet av den 23 november om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.  
64 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 140.  
65 Bernitz & Kjellgren, s. 267.  
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Ett generellt krav som följer av artikel 26.2 FEUF är att medlemsstaterna måste undanröja 

otillåtna hinder för den fria rörligheten.66 Principen om likabehandling härleds ur bland 

annat denna fördragsbestämmelse och principen kan sägas utgöra grundstommen i EU-

samarbetet. Lika fall ska enligt principen behandlas lika och olika fall behandlas olika. 

Undantag får dock göras om det finns objektivt godtagbara skäl för detta. Även dold 

diskriminering är förbjuden. Sådan sker när det är de faktiska rättsverkningarna och inte 

syftet med en bestämmelse får diskriminerande effekt.67  

    Att det inte finns en gemensam sambolagstiftning kan ställa till problem för den fria 

rörligheten. Det kan verka hämmande på människors vilja att flytta runt i Europa om det 

riskeras att en annan, väldigt annorlunda, lagstiftning kan komma att bli tillämplig. Den 

inre marknaden stöter då på problem och det kan ifrågasättas om det finns en fri rörlighet 

för personer när en sådan oklarhet i regleringar finns. Med tanke på att fler och fler väljer 

att leva som sambor är det inte heller ett marginellt problem.  

    Mot principen om fri rörlighet står, stundtals, principen om tilldelade befogenheter som 

är en annan viktig EU-rättslig princip. Principen innebär att unionen endast ska handla 

inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen. Inom 

området för familjerätten blir principen extra viktig. Enligt artikel 81 FEUF ska unionen 

nämligen utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöver-

skridande följder. Enligt p. 3, samma artikel, ska dock åtgärder som rör familjerätten 

föreskrivas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande. Rådet beslutar 

sedan med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet, något som innebär att alla 

medlemsstaterna har möjlighet att lägga in veto för åtgärder på detta område. 

    Om ingen möjlighet finns att nå enhällighet kan medlemsstater nå ett fördjupat sam-

arbete enligt artikel 20 FEU. Det krävs, enligt artikeln, att minst nio medlemsstater deltar 

i samarbetet och att samarbetet inte sker inom området för EU:s exklusiva befogenheter. 

Ett fördjupat samarbete ska därutöver enbart användas som en sista utväg. De nya 

förordningarna angående makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden har 

antagits i form av fördjupade samarbeten.68  

                                                 

66 Bernitz & Kjellgren, s. 268.  
67 Hettne & Otken Ericsson, s. 100.  
68 Se förordning nr 2016/1104 av den 24 juni 2015 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området 

för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om 

förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap och förordning nr 2016/1103 av den 24 juni 

2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt 

erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
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Artikel 20 FEU öppnar således upp för ett sätt för länder att komma överens om 

familjerättsliga frågor när veto-rätten enligt det särskilda lagstiftningsförfarandet sätter 

stopp. Det kan också tänkas att veto-rätten inom en överskådlig framtid framförallt på 

området för sambors förmögenhetsförhållanden faktiskt kommer att stoppa förslag på nya 

förordningar då lagstiftningen och traditionen ser så olika ut i de olika europeiska län-

derna.69 Detsamma skulle dock också kunna gälla för det fördjupade samarbetet då det 

krävs att minst nio länder kommer överens om en gemensam förordning. Då variationen 

i ländernas syn på sambors förmögenhetsförhållanden är så pass stor är det inte säkert att 

ens detta är möjligt. Dessutom anger artikel 3.3 FEU också att EU ska respektera rike-

domen hos den kulturella mångfalden i medlemsstaterna, vilket också kan sätta käppar i 

hjulet för en samboreglering eftersom EU alltså kan sägas vara tvungna att visa respekt 

för att länder ser olika på hur familjerelationer ska regleras.   

     Andra viktiga EU-rättsliga grundprinciper är principen om ömsesidigt erkännande och 

ursprungslandsprincipen som båda grundar sig i att medlemsstaterna ska känna för-

troende och godta varandras lagstiftningar. Principerna har utvecklats i första hand för 

varor och tjänster och uttrycker att varor som lagligen har satts på marknaden i ett land 

ska kunna marknadsföras och säljas i andra länder.70 Den internationella privaträtten byg-

ger dock på samma principer, varför principen är viktig att ha med sig i den fortsatta 

diskussionen. Med anledning av att principen inte direkt träffar regleringar om sambors 

förmögenhetsrätt vid separation nöjer jag mig emellertid med att bara nämna principen 

här.  

    Det finns således flera olika principer som kan ha betydelse på sambors förmögenhets-

förhållanden i internationellt hänseende och dessa är viktiga att ha i åtanke i en 

lagstiftningsprocess men också bedömning av ett specifikt fall, speciellt då de fria rörlig-

heterna, som nämnts, har direkt effekt.  

 

 

                                                 

69 Se, angående diversifieringen i materiell lagstiftning i olika länder, HCCH Update on the developments 

in internal law and private international law concering cohabitation outside marriage, including registered 

partnerships (Prel. Doc. No 5 of March 2015), s. 6f. Se även för exempel nedan i kapitel 4. 
70 Bernitz & Kjellgren, s. 275.  Principen slogs fast i mål 120/78, ”Rewe-Zentral AG mot 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon)” dom av den 20 februari 1979. 
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4 Rättsläget för sambor idag  

4.1 Sverige 

4.1.1 Allmänt 

I internationellt hänseende har en typ av lagstiftningsteknik i vissa länder varit att låta den 

reglering som finns för gifta också bli tillämplig för sambor.71 Sverige har valt en annan 

väg med en separat sambolagstiftning, som förvisso många gånger hänvisar till 

äktenskapsbalken (1987:230) (”ÄktB”). Motivering till det har varit att sambor har 

möjlighet att gifta sig och på så sätt få tillgång till de utökade nätverk av regler som ÄktB 

ger. I annat fall får deras ekonomiska mellanhavanden bedömas enligt allmän 

förmögenhetsrätt.72 I SamboL finns varken regler om giftorätt, inbördes underhålls-

skyldighet eller arvsrätt.73 Det finns dock andra regler i SamboL som får betydelse för 

sambors förmögenhetsförhållanden vid en separation. Regler om sambors förmögenhets-

förhållanden vid en separation är det som uppmärksammas i denna uppsats.  

 

4.1.2 Vilka är sambor?  

SamboL definierar sambor som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 

parförhållande och har ett gemensamt hushåll”, 1 § 1 st SamboL. Enligt 3 st, samma 

paragraf, får parterna heller inte vara gifta för att klassas som sambor.  

    Det antas, enligt propositionen till 2003 års sambolagstiftning, att det i ett 

parförhållande vanligen ingår ett sexuellt samliv.74 I samma proposition ges även 

riktlinjer till bedömning av begreppet gemensamt hushåll.  Med ett gemensamt hushåll 

menas, enligt propositionen, ”ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av 

ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete”.75 Har paret barn utgår 

man från att samlevnaden är äktenskapsliknande, annars kan folkbokföringen ge en 

                                                 

71 Se exempelvis Slovenien nedan i avsnitt 4.2.  
72 Agell & Brattström, s. 247. Det går förstås att diskutera hur välmotiverat detta är, då allt fler och fler 

lever som sambor och väljer att inte gifta sig, något som dock ligger utanför syftet med denna uppsats.  
73 Agell & Brattström, s. 254.  
74 Prop. 2002/03:80 s. 28.   
75 Prop. 2002/03:80 s. 28.  
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presumtion för detta. I andra fall får det göras en helhetsbedömning.76 Vid en sådan 

bedömning beaktas bland annat varaktigheten av förhållandet och parternas vilja.77  

    I Henriks och Janas fall är det ostridigt att de bott ihop, och det under lång tid. De har 

också barn tillsammans, vilket ger en presumtion för ett samboförhållande som inte mot-

bevisas av några andra omständigheter. Att de klassas som sambor enligt den svenska 

definitionen är viktigt även för den internationellt privaträttsliga lagstiftningen, LIMF. 

Det krävs nämligen att de är sambor enligt SamboL för att lagen över huvud taget ska bli 

tillämplig, se 1 § st 2 LIMF.78  

    Samboförhållandet upphör, enligt 2 § 1 st SamboL, när parterna eller någon av dem 

gifter sig, flyttar isär eller avlider. I uppsatsens fiktiva fall är det tydligt att Henrik och 

Jana har flyttat isär, något som inte alltid behöver vara självklart. En svårbehandlad 

situation är exempelvis om någon part hamnar på sjukhus en längre period. I praktiken 

bor då inte paret ihop men det har ansetts att, även i fall där boendesituationen blir 

permanent, samboförhållandet ska bestå då den familjerättsliga relationen inte behöver 

förändras på grund av svårigheter att bo tillsammans. 79  

 

4.1.3 Samboegendom 

I den svenska sambolagstiftningen är begreppet samboegendom centralt. Bestämmelsen 

i 3 § SamboL anger att med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för 

gemensam användning. Värdet av denna egendom ska sedan, enligt 14 § SamboL, delas 

lika vid en bodelning. Den bakomliggande tanken är att båda parterna bör ges samma 

värdemässiga anspråk på det gemensamt uppbyggda hemmet.80 Det spelar dock ingen roll 

om en sambo gjort några faktiska insatser för familjeekonomin.81  

    Så länge egendomen, vid tidpunkten för anskaffandet, har förvärvats för parternas ge-

mensamma bruk är det inget hinder att egendomen, exempelvis en bostad, införskaffats 

innan samboförhållandet inleddes. Ett familjehem skulle därför, som huvudregel, inte 

                                                 

76 Se Agell & Brattström, s. 263f och NJA 1994 s. 256 där det faktum att paret hade ett gemensamt barn 

lades till grund för att anse att förhållandet var äktenskapsliknande. 
77 Agell & Brattström, s. 264ff. Med reservation för att parternas vilja att klassificera sin relation som en 

samborelation inte kan vara ensamt avgörande. Jfr Agell & Brattström s. 266f och NJA 1950 s. 513. Se 

även lagrådets uttalande kring den gemensamma partsviljan i prop. 1986/87:1 s. 368.  
78 Se mer nedan i avsnitt 5.1.  
79 Agell & Brattström, s. 268, prop. 2002/03:80 s. 46 och NJA 1994 s. 61. 
80 Agell & Brattström, s. 262f.  
81 Agell & Brattström, s. 266.  
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vara samboegendom.82 Däremot skulle en bostad som köpts av pengar från försäljningen 

från familjehemmet ingå om det köptes som gemensam bostad för samborna. Säljs bo-

staden innan samboförhållandet tar slut däremot, blir inte dessa pengar samboegendom 

utan återgår till den av makarna som ägde bostaden.83 Sambors gemensamma bostad 

definieras vidare i 5 § SamboL. Det kan bland annat vara fråga om fast egendom, hyresrätt 

och bostadsrätt om den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvud-

sakligen för detta ändamål.  

    Henrik och Jana äger en bostadsrätt, utan lån, i centrala Stockholm värd 5 000 000. Det 

är Jana som har köpt bostadsrätten men Henrik kommer vid en bodelning enligt svensk 

rätt, om den är tillämplig, få hälften av värdet på denna, alltså 2 500 000 kr, då bostaden 

har köpts för gemensamt bruk. Dessutom ska värdet av parets alla möbler och hushålls-

artiklar delas lika, som på grund av deras långa förhållande har anskaffats för deras 

gemensamma bruk. Symaskinen, värd 15 000 kr, undantas dock med anledning av att den 

endast var tänkt att användas till Henriks stora fritidsintresse; att sy tyghattar som han 

senare säljer i en mindre skala på sin blogg. I 6 § SamboL definieras nämligen det gemen-

samma bohaget som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det 

gemensamma hemmet med undantag för sådant bohag som används enbart för den ena 

sambons bruk.  

    Motorfordon är inte samboegendom.84 Henriks bil blir alltså inte föremål för bo-

delningen, vilket den ändå inte skulle ha varit då den genom villkor av tredje man har 

gjorts till hans enskilda egendom. Enligt 4 § SamboL är sådan egendom nämligen inte 

heller samboegendom. Oavsett denna paragraf är det oklart om något som ärvts eller getts 

bort kan anses förvärvat för gemensamt bruk.85 

    Slutligen klassas inte egendom som anskaffats huvudsakligen för fritidsändamål som 

samboegendom, 7 § SamboL. Fritidshuset, värde 3 000 000 som Jana äger, kommer där-

för att hamna utanför bodelningen om det inte kan visas att det förvärvats också av Henrik 

med dold samäganderätt, och förutsatt att svensk lag gäller.86  

 

                                                 

82 Agell & Brattström, s. 270. Se strax nedan om diskussionen att något kanske kan ärvas eller givas för 

gemensamt bruk.  
83 Agell & Brattström, s. 271. Se dock nedan i avsnitt 4.1.11 för fallet gällande dold samäganderätt.  
84 Prop. 2002/03:80 s. 30ff.  
85 Se prop. 1986/87:1 s. 105.  
86 Se nedan i avsnitt 4.1.11 om dold samäganderätt.  
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4.1.4 Bodelning 

Enligt 8 § st 1 SamboL ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas 

mellan dem genom bodelning. En bodelning har annars ansetts överflödig om ingen av 

parterna begär detta då samborna kan vara överens om att var och en ska behålla sin 

egendom.87 Henrik har begärt bodelning varför en sådan bodelning ska ske om svensk 

rätt blir tillämplig på bodelningen. En bodelning innefattar andelsberäkning enligt 12-15 

§§ SamboL och lottläggning enligt 26 § SamboL. Dessutom finns vissa regler om borge-

närers ställning i 20 och 21 §§ SamboL vilka, enligt den avgränsning som gjorts ovan i 

avsnitt 1.4, inte närmare kommer att diskuteras i denna uppsats.  

 

4.1.5 Avtala bort sambolagens regler  

Sambor kan, enligt 9 § SamboL, skriftligen avtala att Sambolagens regler om delning inte 

ska gälla på deras förhållande eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. De kan 

också, genom ett nytt avtal, ändra sig om detta. Avtalet ska upprättas skriftligen och kan 

jämkas eller lämnas utan avseende, enligt andra stycket samma paragraf, om ett villkor i 

avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets till-

komst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen byg-

ger på samma grunder som 36 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (”AvtL”). Omständigheter som gör avtalet oskäligt behöver 

inte ha funnits vid avtalets ingående utan kan ha uppkommit senare.88 Det går inte att 

avtala bort de behovsprövade paragraferna, exempelvis regeln om att den part som har 

bäst behov av den gemensamma bostaden kan få den på sin lott.89 

    I NJA 2003 s. 650 jämkade HD ner beloppet som O.H skulle betala till L.B och som 

utgjorde halva värdet av den gemensamma bostaden till hälften, bland annat med hänsyn 

till att bostaden köpts knappt två år innan parterna vidtog åtgärder för samboförhållandets 

upplösning. Bostadsrätten hade också betalats av O.H medan L.B hade kvar en värdefull 

fritidsfastighet. Det togs också hänsyn till att det gjorts en ombildning från hyresrätt till 

bostadsrätt varigenom en stor vinst hade uppkommit. 

    I scenario D finns ett avtal enligt 9 § SamboL mellan Henrik och Jana om att bodelning 

inte ska ske. Det behöver därför göras en prövning om det kan anses att detta avtal är 

                                                 

87 Se Agell & Brattström, s. 272.  
88 Prop. 2002/03:80 s. 49.  
89 Agell & Brattström, s. 274f. Se mer om behovsprövade paragrafer nedan i avsnitt 4.1.7 och 4.1.8.  
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oskäligt. En sak att notera i prövningen är att Henrik efter separationen kommer stå utan 

någon inkomst alls. En annan är att han heller inte bidragit ekonomiskt till hushållet under 

hela deras dryga tio år tillsammans som sambor, vilket kan jämföras med 2003 års fall 

där det enbart var den ena personen som hade bidragit till bostaden som avtalet reglerade. 

 Det är dock troligt att Henrik genom att ha varit hemma har underlättat Janas karriär 

genom att ta hand om barn och hushåll varför det skulle kunna tänkas vara oskäligt att 

inte dela alls. Ersättning för hemarbete har HD, i NJA 1975 s. 298, i och för sig sagt, inte 

ska utgå. HD sa i det fallet att du bara har rätt till ersättning om du direkt har hjälpt till i 

den andres förvärvsverksamhet. Det är emellertid oklart om det faktum att Henrik ska få 

en del i bodelningen, trots avtalet i scenario D, kan ses som en ersättning.  Det går näm-

ligen att argumentera för att det faktum att Henrik varit hemma och tagit hand om hushåll 

och barn är mer ett argument gällande frågan vad en person har lagt ner i sambo-

förhållandet, inte en direkt ersättning för hemarbetet som sådant.  

    Viss delning bör därför ske trots att det i scenario D finns ett avtal om att bodelning 

inte ska ske. Ytterligare ett argument för att bodelning, trots avtalet, ska ske är att avtalet 

skrevs i början av deras relativt långa förhållande. Vid den tiden jobbade Henrik heltid 

och paret hade kanske inte alls haft någon tanke på att Henrik inte skulle förvärvsarbeta 

under en lång tid av deras samboförhållande.  

 

4.1.6 Dela lika eller jämka?  

Kan samborna inte enas om bodelningen, som i Henriks och Janas fall, kan de vända sig 

till domstol med begäran om att en bodelningsförrättare ska förordnas, 26 § SamboL. 

Bodelningen sker då med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag sambo-

förhållandet upphörde enligt 8 § st 1 SamboL. Vid bodelningen ska skulder avräknas mot 

samboegendomen. I uppsatsens fiktiva fall antas det att inga skulder finns och därför 

bortses från detta. När skulderna sedan är avräknade ska värdet av samboegendomen, 

enligt 14 § SamboL, delas lika mellan samborna om det inte är oskäligt med hänsyn till 

sambornas ekonomiska förhållanden, förhållandets längd och omständigheter i övrigt. 

Skulle det anses att bodelningsavtalet är oskäligt får den med störst del i sambo-

egendomen behålla mer, 15 § SamboL.  
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Paragrafen har sin motsvarighet i 9 kap. 12 § ÄktB och specialmotiveringar gällande den 

paragrafen gäller därför som huvudregel också för sambor.90 Däremot ska inte den 

femårschablon som anges vid jämkningsfall mellan makar användas. Anledningen till att 

femårsschablonen inte ska användas är att det vid fråga om bostad och bohag som an-

skaffats för makars gemensamma bruk finns skäl att frångå schablonen. Vid bodelning 

mellan sambor är det endast denna egendom som kommer i fråga, varför schablonen inte 

blir användbar. 91  

    En möjlig jämkningssituation anges i motiven som att en sambo ägt en familjebostad 

innan paret flyttat ihop, vilken därför inte ska delas.92 Har familjebostaden bytts ut mot 

en ny bostad för gemensamt bruk blir denna bostad dock samboegendom. Sker bodel-

ningen kort tid efter förvärvet kan det i en sådan situation finnas skäl att jämka. Hur 

mycket som ska jämkas beror bland annat på tiden som gått sedan egendomsbytet ägde 

rum och på egendomens värde. I denna situation går det att titta något på femårs-

schablonen och säga att jämkning oftast inte bör ske om det gått mer än fem år sedan 

egendomsbytet ägt rum.93 Vid fråga om jämkning är också samlevnadens längd och vilka 

insatser som vardera parten har gjort för den gemensamma ekonomin av relevans.94   

    Huvudregeln är alltså att samboegendomen ska delas lika mellan makarna. I Henriks 

och Janas fall har de en lägenhet värd 5 000 000 och bohag värt 50 000 som räknas som 

samboegendom. Enligt huvudregeln ska Henrik därför få egendom till ett värde av 2 525 

000 kr. Att jämka beloppet skulle kunna komma i fråga då Jana är den som köpt och 

bidragit ekonomiskt till hushållet. Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv går det 

emellertid att tänka sig att Henrik bidragit genom att sköta hushåll och barn.95 För-

hållandet är också långt och därigenom blir möjligheterna att jämka mindre. Janas hus i 

Slovenien såldes för att kunna köpa huset i Grekland där de sedan bodde i fem år. Av den 

anledningen är det inte heller troligt att någon jämkning kommer ske då propositionen 

pratar om att jämkning kan komma att ske om bodelning sker kort efter att bostäder sålts 

och köpts och egendom har bytt skepnad till samboegendom.96 Övriga omständigheter att 

titta på är det faktum att Jana har en värdefull fritidsfastighet vid sidan av varför hon 

                                                 

90 Prop 1986/87:1 s. 262.  
91 Prop 1986/87:1 s. 262.  
92 Prop 1987/87:1 s. 262f.  
93 Prop 1986/87:1 s. 262f. 
94 Agell & Brattström, s. 278. Jfr även NJA 2003 s. 650.  
95 Se mer om diskussionen kring hemarbete ovan i avsnitt 4.1.5.  
96 Prop. 1986/87:1 s. 262f.  
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verkligen inte kommer stå lottlös efter bodelningen (plus hälftendelningen som hon för-

stås också får).   

    Det finns således argument för att jämkning ska ske. Argumenten mot jämkning är 

dock fler och starkare varför det enligt min bedömning inte ska ske någon jämkning i 

detta fall.  

 

4.1.7 Lottläggning 

Vid lottläggningen, 16 och 17 §§ SamboL, behåller som huvudregel vardera parten sin 

egendom. Ska en part utge egendom till den andra bestämmer den personen vad som ska 

utges. Hen kan också välja att utge pengar. Om någon av parterna bäst behöver bostaden 

eller bohaget har den parten rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott eller, om 

värdet är ringa, utan avräkning, 16 § st 2 SamboL.  

    Gällande bedömningen av ”bäst behov” går det att titta på 11 kap. 8 § ÄktB som har 

samma formulering. Det ska vid behovsprövningen enligt den bestämmelsen beaktas om 

det finns barn i äktenskapet och den ena maken ensam får vårdnaden om barnen. I sådana 

fall har denna part vanligen störst behov av bostaden.97 Att den andra sambon har möjlig-

het att skaffa bostad på annat håll har också betydelse.98 Att parten som har vårdnaden 

om barnen har lättare att få bostad via bostadsförmedling än den andra personen har dock 

inte haft betydelse i praxis.99 Även särskilda behov som en sambos ålder, hälsa och närhet 

till arbetsplats kan ha betydelse.100  

    Prövningen av vardera sambos behov ska avse varje egendomsobjekt för sig. Det är 

alltså inte säkert att en part får både bostaden och allt bohag bara för att ett visst behov 

har kunnat påvisas.101 

    I uppsatsens fiktiva fall kommer barnen enbart att bo hos Henrik, vilket är den viktig-

aste faktorn. I ett sådant fall är det inte heller säkert att domstolen beaktar möjligheten att 

få en ny bostad som relevant. Att beakta det skulle heller inte ge något tydligt utfall då 

ingen av parterna i det fiktiva fallet har några köpoäng i bostadsköer i Sverige (på grund 

av att de nyligen flyttat hit efter många år utomlands) och båda sitter med 

kapitalmöjligheter att köpa en bostad (Henrik har som sagt rätt till halva värdet på 

                                                 

97 Prop. 1986/87:1 s. 179.   
98 NJA II 1959 s. 9. 
99 NJA 1966 s. 1.  
100 Teleman, s. 239.  
101 Prop. 1986/87:1 s. 263.  
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bostaden och bohaget och Jana har redan sen innan ett stort kapital). Några hälso- eller 

arbetsplatsskäl verkar inte heller finnas. Med tanke på barnen har Henrik har därför bäst 

behov att ta över bostaden.  

    Det krävs dock att ett övertagande av bostad och bohag inte är oskäligt. Enligt propo-

sitionen är det vanligen oskäligt att en sambo får överta både bostad och hela bohaget om 

den andre parten inte har annan egendom som inte ingår i delningen.102 Det är också 

oskäligt att låta en part överta den andres bostad och bohag om egendomen har gjorts till 

enskild till följd av villkor i gåva eller testamente.103 

    I uppsatsens fiktiva fall är det nog emellertid skäligt att Henrik får ta över både bostad 

och bohag då Jana faktiskt både har pengar och fritidshus som inte ingår i delningen. 

Henrik kommer dock behöva räkna av bostaden på sin del av samboegendomen och dess-

utom betala utöver det, då det inte finns någon samboegendom som Jana får att räkna av 

mot och värdet på lägenheten inte är ringa. 

 

4.1.8 Överta bostad och bohag som inte ingår i bodelningen?  

Det finns också en rätt att överta bostad och bohag som inte ingår i bodelningen, enligt 

22 § SamboL. Om Henrik och Jana har skrivit ett avtal, som i scenario D, om att vardera 

parten ska behålla sin egendom vid en bodelning kan den rätten komma i fråga då 22 § är 

tvingande och inte kan avtalas bort.104 Paragrafen gäller bara hyresrätter och bostadsrätter 

och det krävs att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt att sam-

bon som bäst behöver bostaden tar över denna. Om samborna inte har eller har haft barn 

tillsammans är ett övertagande av bostad och bohag enligt 22 § SamboL endast aktuellt 

om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl ska tolkas restriktivt och ett sådant skäl 

kan vara att sambon är gravid med ett gemensamt barn.105 Henrik och Jana har barn varför 

det i deras fall inte krävs synnerliga skäl.  

    Om den ena sambon har en rätt att överta bostad och bohag gäller enligt 22 § st 3 

SamboL, att parten ska ersätta värdet för denna egendom. För bostadsrätter, som i Henriks 

och Janas fall, är värdet på bostaden inte speciellt svårt att fastställa utan marknadsvärdet 

kan användas. Litet klurigare är det med hyresrätter då det är straffbelagt att överlåta en 

                                                 

102 Prop. 1986/87:1 s. 264.  
103 Prop. 1986/87:1 s. 264.  
104 Agell & Brattström, s. 282.  
105 Prop. 1973:32 s. 169.  
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hyresrätt mot ersättning. Utgångspunkten är därför att ingen ersättning utgår i ett sådant 

fall.106 Värdet som ska betalas till sambon som inte får behålla bostad och bohag får av-

räknas mot sambons andel i bodelningen om det är möjligt, annars kan pengar utgå.  

Det har redan konstaterats att Henrik har bäst behov av bostad och bohag då barnen kom-

mer att bo hos honom. Det är, enligt min mening, heller inte oskäligt att han får ta över 

bostad och bohag.107  

 

4.1.9 Obehörig vinst  

Utöver SamboL gäller även allmänna utomobligatoriska regler. En sådan är att det i vissa 

fall går att få ersättning för obehörig vinst. Obehörig vinst i ett samboförhållande har dock 

ännu inte prövats i Sverige. Det skulle kunna tänkas att den ena parten gjort en 

förmögenhetsuppbyggnad genom parternas gemensamma ansträngning utan att en 

samäganderätt uppstår. I andra nordiska länder har det också prövats och blivit god-

känt.108 Med anledning av att obehörig vinst i samboförhållanden har prövats och 

accepterats i andra nordiska länder är det inte helt otänkbart, enligt min mening, att er-

sättning för obehörig vinst också skulle kunna utgå i Sverige med tanke på våra i övrigt 

liknande rättsordningar.109 Jana kan därför tänkas ha gjort en förmögenhetsökning, på 

bekostnad av Henrik, genom att Henrik varit hemma med barnen. Att HD i NJA 1975 s. 

298 emellertid helt har sagt nej till att ersättning för hemarbete ska kunna utgå måste dock 

anses stänga denna dörr fram till dess att en lag- eller praxisändring sker.  

 

4.1.10 Avtalsfrihet   

Sambor kan förstås avtala i egenskap av avtalsparter enligt allmänna avtalsrättsliga regler. 

Sambor kan dock inte avtala om att samma regler för gifta ska gälla för dem då formkrav 

gäller för giftermål.110 Ibland kan också ett avtal om samägande eller likadelning vid en 

framtida separation ses som en gåvoutfästelse vilket kräver att formkraven enligt 1 § 

                                                 

106 Agell & Brattström, s. 283.  
107 Se ovan i avsnitt 4.1.7.  
108 Agell & Brattström, s. 257. Se även Bengtsson, Om äktenskapsliknande samliv, s. 651f.  
109 Se, angående likheten i nordiska rättsordningar, Jänterä-Jareborg, Brattström & Eriksson, Swedish 

Report, Q 3, Lund-Andersen, Danish Report, Q 3 och Sverdrup, Nowegian Report, Q 3.  
110 Agell & Brattström, s. 257. Jfr dock NJA 1985 s. 172 där HD uttrycker att det inte går att generellt avtala 

att samma regler som för gifta ska gälla för parter i ett samboförhållande, men att det i vissa situationer kan 

vara giltigt.  
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lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva är uppfyllda. Att det är oklart vilka 

rättsverkningar ett avtal mellan sambor får har lett till att många advokater inte vill med-

verka till upprättande av samboavtal utan istället uppmanar par att gifta sig och eventuellt 

begränsa rättsverkningarna av ett äktenskap genom ett äktenskapsförord eller ett testa-

mente.111 Synpunkten att samboende genom avtal kan skapa ett privat alternativ till äkten-

skapet som juridisk samlevnadsform förlorar, enligt Agell och Brattström, sin tyngd med 

tanke på dessa oklarheter gällande avtalsverkningarna, något jag håller med om.112 I upp-

satsens fiktiva fall finns emellertid inga avtal om att ÄktB ska vara tillämplig och heller 

inga avtal som kan jämföras med gåvoutfästelse varför avtalsproblematiken mellan sam-

bor inte kommer att gälla i fallet med Henrik och Jana. Att det finns problem är dock värt 

att ha i åtanke vid en mer generell diskussion om sambolagstiftning, som denna uppsats 

syftar till att ha.  

 

4.1.11 Samäganderätt 

Den förmögenhetsrättsliga huvudregeln är att den som står som köpare till viss egendom 

är ägare till denna.  Men om två parter köper saker omväxlande kan de bli samägare till 

ett kollektiv av saker.113  

    Äganderätt kan också uppkomma om det finns en överenskommelse att båda sambor 

ska bli ägare trots att köpet endast skett i den ena sambons namn. Överenskommelsen 

behöver inte vara uttrycklig utan det kan vara fråga om en tyst överenskommelse om vissa 

förutsättningar är för handen, så kallad dold samäganderätt. För att samägande ska uppstå 

krävs i ett sådant fall att en av samborna har köpt egendomen i sitt namn men för sam-

bornas gemensamma bruk. Den andra sambon ska ha möjliggjort eller underlättat köpet 

med ett ekonomiskt tillskott som kan vara en gåva, ett lån eller ett tillskott för att sambon 

vill förvärva en samäganderätt i den egendomen. Om det inte kan visas att bidraget har 

utgjort en gåva eller ett penninglån har HD godtagit att det ekonomiska tillskottet antagits 

vara grundat på en önskan om samäganderätt. Till sist krävs det att köparen som mottagit 

tillskottet har insett detta syfte. Är dessa omständigheter uppfyllda kan man dra slutsatsen 

att en gemensam partsvilja har förelegat om samäganderätt i denna egendomen.114  

                                                 

111 Agell & Brattström, s 258f. 
112 Agell & Brattström, s. 258f.  
113 Agell & Brattström, s. 75. Se även RH 1986:25.  
114 Agell & Brattström, s. 76ff. Se även NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.  
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Angående samäganderätt i annat än bostäder, såsom exempelvis i NJA 1992 s. 163 som 

gällde samägande av en fritidsbåt, ställs större krav på bevisning gällande att egendomen 

är införskaffad för gemensamt bruk.115  

    Det presumeras att en dold samäganderätt är för handen om rekvisiten ovan är upp-

fyllda. HD har emellertid i NJA 2008 s. 826 poängterat att rekvisiten enbart är en utgångs-

punkt för att egendomen ägs gemensamt. Omständigheterna i det enskilda fallet måste 

därutöver prövas.116  

    I uppsatsens fiktiva fall skulle det kunna tänkas att bostäderna (bostadsrätten och 

fritidshuset) och bohaget ägs med samäganderätt. Det var dock inte så att Henrik bidrog 

ekonomiskt vid köpet av husen varför någon samäganderätt inte kommer i fråga.  

 

4.2 Dagens samboreglering i Slovenien 

4.2.1 Allmänt 

Sveriges sambolagstiftning är, som vi sett ovan, ganska utvecklad med både tvingande 

och dispositiva regler. Slovenien har dock en än mer utvecklad förmögenhetsrättslig 

samboreglering. Där får sambor i stort sett samma rättigheter (och skyldigheter) gentemot 

varandra som gifta och gemensamma tillgångar ska vanligen delas lika mellan parterna 

vid en separation och skapas från och med det att paret flyttar ihop.117  

 

4.2.2 Vilka är sambor?  

För att räknas som sambor i Slovenien krävs ingen formell bekräftelse eller godkännande 

av samboförhållandet från någon myndighet eller liknande. Det enda som krävs för att ett 

samboskap ska existera är att en man och en kvinna lever tillsammans under en längre 

period och att det inte finns omständigheter som skulle gjort att, om de varit gifta, deras 

äktenskap hade varit ogiltigt. En sådan omständighet kan vara att en partner redan är gift 

eller att parterna är nära släkt. Slovenien Marriage Act börjar gälla för sambor utan att 

det krävs ett domstolsbeslut och oavsett om paret själva önskar detta eller inte. Dessutom 

kan en fastställelse i domstol att paret klassas som sambor endast göras i förhållande till 

                                                 

115 Agell & Brattström, s. 77. 
116 Agell & Brattström, s. 78.  
117 Novak, Slovenian Report, Q 2 och Q 29. 
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en fråga gällande rättsverkningarna i förhållande till samboskapet, exempelvis i för-

hållande till en fråga om delning av den gemensamma egendomen vid en separation. 

Fastställelsen gäller också enbart för den process som frågan tas upp i.118  

    För att legala konsekvenser ska infalla och ett samboförhållande ska anses föreligga 

krävs det alltså att partnerna har levt tillsammans under en längre period. Rättsverkning-

arna gäller dock retroaktivt från den dag då paret flyttade ihop (ex tunc). Förhållandet 

upphör när paret flyttar isär.119 I Henriks och Janas fall, som nämnts ovan i avsnitt 4.1.2, 

finns inga problem med att ange när de flyttade ihop eller flyttade isär utan sambo-

förhållandet inleddes i Slovenien år 2008 och avslutades i Sverige i juli år 2017. Det finns 

heller inga äktenskapliga hinder mellan Henrik och Jana, som att de är släkt eller redan 

gifta.120  

 

4.2.3 Gemensam egendom 

Enligt artikel 51 st 2 Slovenian Marriage Act ska all egendom som samborna erhåller 

genom arbete (exempelvis lön) under tiden de är sambors vara gemensam egendom. Det 

gäller även om den andra partnern inte jobbar, som i Henriks och Janas fall. I en sådan 

situation ses den andra partnern nämligen som delaktig i skapandet av förmögenheten 

genom att spara på kostnader för barnpassning eller hushållsarbete och genom att den ger 

den andra sambon möjlighet att engagera sig mer i sitt arbete och därmed få en högre 

inkomst. Regeln är tvingande.121  

    Egendom som inte erhålls från ett arbete (exempelvis en gåva eller ett arv) blir inte 

gemensam, enligt artikel 51 st 1 Slovenian Marriage Act. Detsamma gäller för egendom 

som en part har med sig in i samboförhållandet.122  

    Artikel 51 Slovenian Marriage Act täcker största delen av sambornas egendom och 

därför finns inga ytterligare specialregler för hushållsartiklar, som i den svenska 

SamboL.123  

 

                                                 

118 Novak, Slovenian Report, Q 2.  
119 Novak, Slovenian Report, Q 5.  
120 Se Novak, Slovenian Report, Q 2. 
121 Se Novak, Slovenian Report, Q 26. 
122 Se Novak, Slovenian Report, Q 26. 
123 Se Novak, Slovenian Report, Q 27 och Jänterä-Jareborg, Brattström & Eriksson, Swedish Report, Q 27.  
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4.2.4 Dela lika vid en bodelning?  

Presumtionen är, enligt artikel 59 Slovenian Marriage Act, att likadelning ska ske vid en 

separation. Samborna har emellertid en möjlighet att bevisa att de har bidragit till hus-

hållet i andra proportioner än vad som antas enligt lagen. Vid en sådan situation ska dom-

stolen titta på sambornas inkomster och andra omständigheter som barnuppfostran, 

hushållsarbete, renovering och andra former av arbete och bidrag till att skapa deras 

gemensamma förmögenhet.124  

    I Henriks och Janas fall blir därför både fritidshuset i Slovenien, lägenheten i Sverige, 

bohaget och Janas pengar på kontot (som hon tjänat in under deras tid som sambor) som 

huvudregel deras gemensamma egendom, förutsatt att även egendom i utlandet ingår en-

ligt de slovenska reglerna.125 Däremot är Henriks bil inte gemensam då den har getts i 

gåva av hans föräldrar. Det skulle dock kunna tänkas att en domstol kan komma fram till 

att Henrik inte ska få hälften då han inte haft någon inkomst alls och Jana har haft en 

mycket hög inkomst. Han borde emellertid få minst 25 % då han tagit hand om barn och 

hushåll och på så sätt bidragit till att Jana kunnat jobba mycket och därmed tjäna ihop 

deras gemensamma förmögenhet.  

 

4.2.5 Lottläggning 

När parterna separerar kan de antingen avtala om bodelning själva eller be en domstol 

besluta om delningen. Avseende frågor om vem som ska ha vilken egendom kan sam-

borna välja att avgöra saken utanför själva rättsprocessen i domstolen, genom en så kallad 

non-litigious process. Domstolen gör då en faktiskt fysisk och materiell delning av den 

gemensamma egendomen, det vill säga bestämmer vilken part som ska få vad, och kan 

på begäran av en part ge denne egendom som parten behöver för att uträtta sitt arbete eller 

egendom som är avsedd endast för dennes bruk. I annat fall delas egendomen upp med 

hänsyn till vilket rättfärdigat intresse som parterna har av denna.126  I övrigt tittar dom-

stolen på vilka intressen som finns i förhållande till det gemensamma hemmet. Det kan 

exempelvis handla om bostadsbehovet hos samborna, barn och andra personer som bor 

                                                 

124 Se Novak, Slovenian Report, Q 46. Se mer nedan i avsnitt 6.1 om det faktum att hemarbete uttryckligen 

kan få betydelse enligt slovensk rätt och varför det är intressant ur ett genusrättsligt perspektiv. 
125 Frågan om egendom i utlandet har inte tagits upp specifikt i CEFL:s rapport varför jag tyvärr inte har 

kunnat samla in några uppgifter på området.  
126 Se Novak, Slovenian Report, Q 41. 
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med dem i kombination med övriga omständigheter.127 Om det inte går att dela upp viss 

egendom kan en försäljning ske varigenom parterna istället får pengar. Gåvor måste 

också, enligt artikel 84 i Slovenian Marriage Act, ges tillbaka om de inte är proportionella 

till gåvogivarens övriga ekonomiska ställning.128 

    Lottläggningen i Henriks och Janas fall kommer alltså, på samma sätt som enligt 

svensk rätt, troligen leda till att Henrik, som kommer ta hand om barnen, kommer att få 

bostaden och bohaget i Sverige.129 Det har inte getts några gåvor mellan paret.  

 

4.3 Rättsläget i Grekland  

4.3.1 Allmänt  

Grekland är ett exempel på ett land där särskilda regler för samboförhållanden saknas 

helt. Istället tillämpas allmänna förmögenhetsrättsliga regler.130 Greklands högsta dom-

stol har till och med uttalat att dessa relationsformer är atypiska eller oregelbundna och 

ligger på gränsen till att alls omfattas av det lagreglerade området.131 Även appellations-

domstolen i Aten har fastställt att informell samlevnad är en de facto-relation utan legala 

konsekvenser.132 

    Vid en studie av det komplex av regler i både Greek Civil Code och Greklands kon-

stitution som enbart träffar gifta par är det tydligt att lagstiftaren valt att inte reglera 

samboförhållande. Det finns heller ingenting i konstitutionen som förklarar att Grekland 

är skyldigt att reglera samboende utom äktenskap.133 Gifta och sambor kan, enligt det 

grekiska synsättet, inte likställas och de materiella reglerna skiljer sig mellan de båda 

relationsformerna för att de har skapats för att möta olika typer av sociala behov. Enligt 

det grekiska synsättet gäller att om ett par inte gifter sig vill de heller inte träffas av 

lagarna och de åtaganden som följer med det och det skulle vara motsägelsefullt att få ett 

rättsligt skydd utan förpliktelser.134 Greklands högsta domstol har uttalat att det finns 

                                                 

127 Se Novak, Slovenian Report, Q 43. 
128 Se Novak, Slovenian Report, Q 41. 
129 Se ovan i avsnitt 4.1.7. 
130 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 3.   
131 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 6 och Supreme Court - Areios Pagos, judgment 775/2011. 
132 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 3 och Athens Court of Appeal, judgment 5530/2009. 
133 Vilket exempelvis Slovenien har i sin konstitution. Se mer ovan i avsnitt 2.1.  
134 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 6 och Supreme Court – Areios Pagos, judgment 775/2011.  
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materiella skillnader mellan sambor och gifta gällande bildandet av relationen, för-

hållandet under tiden som sambor eller gifta och avslutandet av förhållandet. Dessutom 

finns skillnader gällande rättigheter och skyldigheter mellan parterna.135   

    Sambor utan barn erkänns inte alls i grekisk lagstiftning. Samboförhållanden är dock 

inte olagliga bara för att enbart gifta nämns i konstitutionen, se art 21 i den grekiska 

konstitutionen.136 Det finns också viss lagstiftning, och registrering, för sambor men var-

ken lagstiftningen eller registreringsmöjligheten har betydelse för sambors förmögenhets-

rättsliga förhållanden vid separation som det är fråga om i denna uppsats.137  

    I ett fall där separationen föregås av ett gemensamt beslut eller medgivande skulle 

separationen kunna få rättsliga konsekvenser. Ett exempel på en sådan möjlig följd är 

delning av förvärv, som sker vid separation mellan gifta, enligt artikel 1400 Greek Civil 

Code. Koutsouradis och Konsta pekar dock på att Greklands högsta domstol inte har 

godtagit sådana yrkanden.138  

 

4.3.2 Vilka är sambor?  

Definitionen på ett samboförhållande är enligt Greklands högsta domstol en informell 

samlevnad mellan personer av olika kön som inte avser att gifta sig. Har parterna ömse-

sidigt kommit fram till att de någon gång i framtiden ska gifta sig är det inte fråga om ett 

samboförhållande. Ett samboförhållande karakteriseras av ett medvetet beslut att undvika 

äktenskap.139 Det går att fråga sig hur väl genomtänkt den grekiska domstolens resone-

mang är med tanke på att det troligen inte är ovanligt med par som lever ihop som varken 

har bestämt sig för att de ska gifta sig eller att de inte ska gifta sig utan helt enkelt inte 

har reflekterat över hur de vill göra i framtiden. Domstolen ger inga riktlinjer för hur 

sådana relationer ska definieras.  

    Oavsett det faktum att grekiska högsta domstolens definition inte är helt klar har Henrik 

och Jana valt att inte gifta sig varför inga problem uppstår. Då de ändå bor tillsammans 

är de således att anse som sambor.  

                                                 

135 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 5 och Supreme Court – Areios Pagos, judgment 1926/2013.  
136 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 5. 
137 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 1. Exempelvis finns regler kring assisterad befruktning för 

sambor. 
138 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 5 och Supreme Court – Areios Pagos, judgments 874/2008 

och 206/2011.  
139 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 4 och Supreme Court – Areios Pagos in judgment 

1141/2011. 
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4.3.3 Lottläggning   

De speciella presumtionerna, i artikel 1398 Greek Civil Code, för samägande av lös egen-

dom gäller enbart gifta.140 Beträffande sambor används istället de generella presumtion-

erna, i artiklarna 1110-1111 Greek Civil Code, enligt vilka personen som har lös egendom 

i sin besittning presumeras vara ägare av denna. Presumtionen kan dock brytas.141 Visas 

det på samägande kommer generella regler, i artikel 1113 och artikel 798 Greek Civil 

Code, för upplösande av samägande istället att användas vid en separation mellan sam-

bor.142  

    Det finns inga regler, likt dem i Sverige och Slovenien, gällande att kunna ta över 

bostad och bohag på grund av att ett sådant behov i större mån finns för den ena partnern 

än den andra.143 Att Henrik kan ha svårare på grund av ekonomi att hitta bostad och att 

han är den som ska ta hand om barnen kommer därför inte vara av intresse. Istället kom-

mer presumtionen om besittning vara avgörande. Jana och Henrik sambesitter föremålen 

i hemmet men då Jana är den som har haft all inkomst, och hon också är den som står 

som ägare på allt utom bil och stereo, kommer hon troligen ha motbevisat presumtionen, 

i artiklarna 1110-1111 Greek Civil Code, och anses vara ägare till allt utom bil och stereo, 

förutsatt att Henrik kan bevisa att han köpt dessa. Något samägande lär inte finnas då 

Henrik inte har bidragit ekonomiskt till några inköp.144 

 

4.3.4 Obehörig vinst och dold samäganderätt  

Det skulle kunna finnas möjlighet till obehörig vinst för sambor men praxis har intagit en 

motsatt ståndpunkt.145 Greklands högsta domstol menar att de fördelar en part får genom 

förhållandet ges, utan krav på motprestation, av den andra parten. I samboförhållanden 

finns nämligen, enligt domstolen, en sådan tyst överenskommelse byggd på ömsesidigt 

förtroende och de fördelar som har getts av en part till en annan ska i och med detta 

skyddas.146  

                                                 

140 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 28. 
141 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 28 och Q 29. 
142 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 41 och Q 42. 
143 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 43.  
144 Se, för en utförligare diskussion om Henriks eventuella samägande, ovan i avsnitt 4.1.11. 
145 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 5 och Kozani Multi-Member Court of First Instance, 

judgment 163/2008.  
146 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 3 och Supreme Court – Areios Pagos, judgment 874/2008 

och 206/2011.  



 

 

42 

Gällande dold samäganderätt har den grekiska högsta domstolen uttalat att principen om 

dold samäganderätt, som är tillämplig för gifta, inte är möjlig att applicera direkt på 

sambor med anledning av att det, enligt det grekiska synsättet, inte finns några likheter 

mellan sambor och gifta. Detsamma gäller för principen om obehörig vinst och det går 

alltså inte att göra en direkt tillämpning av principen för sambor enbart därför att samma 

princip kan användas i en situation mellan makar. Den grekiska högsta domstolen öppnar 

dock upp för att det skulle kunna vara möjligt att tillämpa principerna om dold 

samäganderätt och obehörig vinst om det, i ett specifikt fall, skulle finnas andra, ytter-

ligare omständigheter som gör principerna tillämpliga.147 Vilka omständigheter det skulle 

kunna vara fråga om utvecklas dock inte.  

    Med tanke på praxis och lagstiftarens restriktiva ståndpunkt till att alls tillerkänna sam-

bor några rättigheter måste det anses att möjligheten att använda principen om obehörig 

vinst och principen om dold samäganderätt i situationer rörande sambor är liten. Att, som 

diskuterats ovan gällande svensk och slovensk rätt, hävda att Henrik bidragit till en 

förmögenhetsuppbyggnad då han har varit hemma med barnen genom en princip om 

obehörig vinst är därför troligen inte möjligt. Av samma anledning kan det inte heller 

anses att det finns någon dold samäganderätt för Henrik, exempelvis till bostaden.  

 

 

5 Lagen om makars och sambors internationella 

förmögenhetsförhållanden (LIMF) 

5.1 Lagens tillämplighet  

LIMF är den svenska internationellt privaträttsliga reglering som finns tillgänglig för 

sambor. För att de svenska lagvalsreglerna i LIMF ska bli tillämpliga krävs att tvisten ska 

tas upp i svensk domstol. Henrik har i uppsatsens fiktiva fall väckt talan i Sverige. Jana 

bor också i Sverige och har dessutom godtagit att saken prövas här då hon tycker att det 

är enklast att föra processen här. Därigenom finns domsrätt både enligt 2 § p 2 LIMF (om 

Jana har hunnit förvärva hemvist i Sverige) och enligt 2 § p 5 LIMF (då Jana, svaranden, 

                                                 

147 Se Koutsouradis & Konsta, Greek Report, Q 3 och Supreme Court – Areios Pagos, judgment 874/2008. 
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har godtagit att tvisten prövas i Sverige).148 Något mer om domsrätt kommer härutöver 

inte att tas upp då det ligger utanför syftet med uppsatsen.  

    Förutom kravet på att tvisten ska tas upp i svensk domstol krävs, för att LIMF ska bli 

tillämplig, att det rör sig om ett samboförhållande som SamboL omfattar.149 Att Henrik 

och Jana klassas som sambor enligt svensk rätt har redan utretts i avsnitt 4.1.2 varför även 

det kriteriet är uppfyllt.150 Hade så inte varit fallet menar Bogdan att det skulle kunna vara 

möjligt att använda lagvalsreglerna i LIMF analogiskt på vissa andra samborelationer 

som erkänns enligt utländsk rätt.151 Att så är fallet verkar enligt min mening rimligt med 

tanke på den EU-rättsliga principen om ömsesidigt erkännande.152 Sverige ska vara 

öppensinnad mot andra länders rättsordningar och så länge relationen i fråga inte är helt 

väsensskild från den svenska definitionen av sambor borde LIMF kunna tillämpas analogt 

även på den.  

    I 1 § 1 st LIMF anges att lagen är tillämplig på frågor om makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat. Både person-

lig anknytning som hemvist eller nationalitet i ett främmande land och förmögenhets-

anknytning, exempelvis genom att egendom finns utomlands, kan medföra att anknytning 

till utlandet finns.153 Gällande om problemet hör till den samborättsliga förmögenhets-

rätten måste en, inte alltid helt lätt, kvalifikation göras. Sambor har både möjlighet att 

träffa samborättsliga avtal och förmögenhetsrättsliga avtal. Ibland kan de också vara av 

delad karaktär där en del ses som familjerättslig medan den andra delen ses som exempel-

vis gåva. Det kan också uppstå problem kring att kvalificera en överföring av pengar 

mellan makar som underhåll eller som en utjämning av förmögenhetsförhållanden. Av-

görande i ett sådant fall blir då en helhetsbedömning av betalningsskyldighetens huvud-

syfte och en tolkning får göras.154 En definition av förmögenhetsförhållanden finns dock 

inte att tillgå med hänsyn till problematiken att formulera en sådan utan kvalifikations-

frågor har överlämnats åt rättstillämpningen.155  

                                                 

148 Se nedan i avsnitt 5.3 om begreppet hemvist.  
149 Prop. 2000/01:148 s. 17. Att paret, för att faktiskt träffas av de andra landets sambolagstiftning, måste 

vara sambor även enligt det utpekade landets rätt, är en annan fråga som redan har utretts ovan. Se för mer 

diskussion Bogdan, s. 192.  
150 Se ovan i avsnitt 4.2.2 och 4.3.2. 
151 Bogdan, s. 193. 
152 Se mer om principen om ömsesidigt erkännande ovan i avsnitt 3.2.2.  
153 Prop. 1989/90:87 s. 34.  
154 Prop. 1989/90:87 s. 34f.  
155 Se prop. 1989/90:87 s. 34 och 2000/01:148 s. 17.  
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Två rättsfall som har hanterat problematiken är RH 1993:116 och RH 2005:66. I båda 

fallen handlade det om att kvalificera en islamisk brudpenning (mahr). I det första fallet 

kommer hovrätten fram till att det var fråga om underhåll medan hovrätten i det andra 

fallet anser det vara fråga om en situation inom området för makars förmögenhets-

förhållanden. Bogdan menar att den stora skillnaden mellan rättsfallen är att i 1993 års 

fall skulle betalning erläggas vid en eventuell skilsmässa och därigenom verkade betal-

ningen syfta till att försörja hustrun om äktenskapet skulle ta slut. I RH 2005:66 kunde 

hustrun dock ta ut betalningen när hon ville, även innan en skilsmässa.156 Bogdans slutsats 

verkar vid en genomläsning av de båda rättsfallen rimlig. Området är dock svårbedömt 

och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser av fallen inför framtiden.  

 

5.2 Vilka bestämmelser gäller sambor?  

Nästan alla paragrafer i LIMF gäller också sambor, se 1 § 2 st LIMF. Ingen skillnad mel-

lan gifta och sambor görs egentligen utan de delar i LIMF som inte gäller sambor är så-

dana att de av förklarliga skäl inte kan gälla sambor. Ett sådant exempel är 5 § st 3 LIMF 

gällande svenska äktenskapsförord. Någon motsvarighet till äktenskapsförord finns inte 

för sambor varför paragrafen inte är tillämplig.157  

    Bestämmelsen i 1 § st 2 LIMF anvisar hur paragraferna i LIMF ska tolkas i förhållande 

till sambor och vilka bestämmelser i SamboL som motsvarar äktenskapsbalkens 

bestämmelser. Exempelvis hänvisar 9 § LIMF, gällande förfogande över bostad och 

bohag och rätt att vid bodelning överta sådan egendom, till ÄktB. Genom 1 § st 2 p 2 

LIMF klargörs att i fråga om sambor så ska 16-18 och 22-25 §§ i SamboL tillämpas.  

    Enligt 3 st, samma paragraf, gäller inte heller LIMF inte i den mån annat följer av annan 

lag. Det är emellertid främst nordiska förhållanden som träffas av andra lagar och därför 

blir stycket inte av intresse i denna uppsats.158  

    Den främmande lagen ska tillämpas oavsett om den använder sig av allmän 

förmögenhetsrätt eller familjerätt i förhållande till sambors rättsförhållanden.159 Således 

ska både Sloveniens och Sveriges familjerättsliga regelverk tillämpas om LIMF anvisar 

till dem. Om LIMF istället anvisar till det grekiska rättsläget, där sambors rättsförhållande 

                                                 

156 Bogdan, s 62f.  
157 Prop. 2000/01:148 s. 34.  
158 Prop. 2000/01:148 s. 36.  
159 Prop. 2000/01:148 s. 20. Se ovan i avsnitt 4.3.  
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avgörs i förhållande till allmän förmögenhetsrätt, ska istället det regelverket tillämpas 

utan hänsyn till att Grekland inte har en specifik sambolagstiftning.  

    Frågan ska dock ha att göra med att parterna är sambors. Lagen är inte tillämplig på 

vanliga förmögenhetsrättsliga förhållanden.160 

 

5.3 Begreppet hemvist  

I 19 § LIMF anges att vid tillämpning av lagen ska den som är bosatt i en viss stat anses 

ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständig-

heterna i övrigt får anses stadigvarande.  

    I motiven utkristalliseras rekvisiten och två krav ställs för att ett nytt hemvist ska anses 

ha uppkommit. Dels ska en person ska ha bosatt sig i ett nytt land och dels ska 

bosättningen vara stadigvarande. Att bosätta sig i ett nytt land är ett rekvisit av objektiv 

karaktär. Det ska ha skett en flytt från ett land till ett annat med bosättning i det andra 

landet som följd. Flytten ska vara helt fullbordad. Det räcker alltså inte med enbart en 

avsikt eller förberedande åtgärder. Det krävs inte en fast bostad trots att det hör till 

vanligheterna. Ett hemvist upphör först när ett nytt hemvist har förvärvats. Således kan 

det förekomma att en person har hemvist i en stat trots att personen har flyttat och bosatt 

sig i en annan stat (och därför inte längre har en bosättning i hemvistlandet) om 

hemvistkraven i det nya landet ännu inte är uppfyllda.161 Så är fallet för Henrik och Jana, 

vilket kommer diskuteras mer nedan i avsnitt 5.5.  

    Med stadigvarande menas att personen ska ha en avsikt att stanna kvar i landet. Det 

krävs inte en avsikt att stanna kvar för all framtid utan det är tillräckligt att avse att stanna 

kvar tills vidare om inga definitiva planer på att flytta från landet finns. Det kan till och 

med finnas planer på att flytta ifrån landet i en framtid, exempelvis vid en pensionering, 

om tiden i landet innan den framtida flytten är tänkt att vara en lång tid.162 

    Gällande bedömningen av avsikterna så baseras avgörandet på personens egna 

uppgifter om sina avsikter i ljuset av faktiska omständigheter, exempelvis bostads- och 

familjeförhållanden. Även tidsfaktorn är av betydelse, och får allt större betydelse efter 

längre tid.163  

                                                 

160 Prop. 2000/01:148 s. 33. 
161 Prop. 1989/90:87 s. 59.  
162 Prop. 1989/90:87 s. 59. 
163 Prop. 1989/90:87 s. 59. 
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Att vara folkbokförd i ett land är varken nödvändigt eller tillräckligt för hemvist.164 I SvJT 

2011 kommenterar Bogdan rättsfallet RH 2010:31 som gällde tillämplig lag vid 

bodelning mellan makar med olika och relativt komplicerade hemvistförhållanden. Hov-

rättens tolkning, menar Bogdan, bekräftar att folkbokföring i Sverige inte räcker för att 

vederbörande också ska anses ha hemvist här i landet, och att hemvistbyte i samband med 

bosättning i Sverige förutsätter att flytten skett med avsikt att stanna permanent eller för 

en lång tid framöver.165 Jag har, efter att ha studerat rättsfallet, inget att invända mot den 

slutsatsen. Parten, vars folkbokföring diskuterades, befanns ha varit folkbokförd i Sverige 

vid tiden för äktenskapsskillnad. HovR nöjer sig dock inte med detta faktum utan går in 

på frågan om flytten skett med avsikt att stanna i Sverige under en längre och mer obe-

stämd tid. Svaret på den frågan anser HovR är jakande vilket åtminstone talar för att folk-

bokföring inte ensamt räcker men tillsammans med en avsikt att stanna länge i landet kan 

det räcka. 

    Medborgarskap kan ha betydelse. Förvärvar någon exempelvis medborgarskap utom-

lands och avsäger sig sitt svenska medborgarskap kan det tolkas som ett indicium på att 

personen avser att varaktigt kvarstanna i det nya landet. Även det motsatta förhållandet 

gäller. Det vill säga att om en svensk medborgare som bott utomlands bosätter sig i 

Sverige igen kan det presumeras att personen önskar en stadigvarande bosättning.166 Så 

är fallet för Henrik som bott utomlands en lång tid men aldrig har sagt upp sitt svenska 

medborgarskap och nu flyttar hem. Dock är, som redogörs för mer nedan i avsnitt 5.6, 

tiden som sambo i Sverige för kort för att ett lagvalsbyte ska ske enligt 4 § LIMF. Att han 

dock inte sagt upp sitt svenska medborgarskap när flyttat till Slovenien och Grekland kan 

dock påverka det hemvistet. Han har emellertid både skaffat barn och levt i de bägge 

länderna en längre tid varför det svenska medborgarskapet blir marginellt i 

sammanhanget och det måste anses att han haft hemvist i båda dessa länder. Att han inte 

haft något jobb i länderna talar emot hemvist men sett som en helhet tillsammans övriga 

omständigheter (barnen och tidsaspekten) gör att han ändå måste anses ha haft hemvist i 

både Slovenien och Grekland.  

                                                 

164 Se SOU 1987:18 s. 64. Se även bland andra NJA 1965 s. 172 och 351.  
165 Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2009-2010, 

SvJT 2011, s. 880.  
166 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 136.  



 

 

47 

Jana har både haft jobb, barn och ägt bostäder i alla tre länderna varför det är än tydligare 

i hennes fall att hemvist förelåg i alla dessa länder.167 På samma sätt som för Henrik är 

dock tvåårskravet enligt 4 § LIMF inte uppfyllt för det faktum att hemvist finns i Sve-

rige.168  

 

5.4 Lagvalsavtal 

Bestämmelsen i 3 § LIMF anger att sambor får avtala om vilket lands lag som ska vara 

tillämplig under förutsättning att avtalet avser lagen i en stat där någon av samborna hade 

hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det har ingen betydelse om paret var 

sambor eller inte när avtalet ingicks eller hur långt före samboförhållandet som avtalet 

träffades men det får förstås ingen verkan om inget samboförhållande inleds. Avtalet kan 

träffas fram tills bodelning genomförs enligt allmänna principer om avtal.169 Gällande 

lagvalsavtal som hänvisar till rättsordningar som inte har någon sambolagstiftning 

(exempelvis Grekland) så leder avtalet antingen till att det inte blir några rättsverkningar 

eller till att vanliga obligationsrättsliga bestämmelser blir tillämpliga om det gäller enligt 

det avtalade landets lag.170  

    Ett avtal enligt 3 § LIMF är giltigt oavsett vad det valda landets lag eller andra stater 

som paret har anknytning till anser om sådana avtal.171 Avtalet är också bindande för 

samborna men kan gemensamt ändras och upphävas. Ett lagvalsavtal ska vara skriftligt, 

men i övrigt finns inga formkrav och en tolkning av ordalydelsen får göras huruvida av-

talet är ett lagvalsavtal eller inte.172 

   Avtalet ska avse all egendom som samborna innehar. Om någon del är undantagen får 

det genom en tolkning av avtalet avgöras om det ska tillämpas eller inte. Är det bara en 

mindre del som är undantagen talar det för att tillämpa avtalet (och således bortse från 

den undantagna delen). Det går inte att avtala om vilka lagvalsregler som ska bli tillämp-

liga.173 Ytterligare begränsningar gällande lagvalsavtal, som följer av andra paragrafer i 

LIMF, kommer redogöras för i nedanstående avsnitt. 

                                                 

167 I Slovenien var hon dessutom medborgare och hade bott där under hela sin uppväxt.  
168 Se nedan i avsnitt 5.6.  
169 Prop. 2000/01:148 s. 33. Se även prop. 1989/90:87 s. 41.  
170 Prop. 2000/01:148 s. 20.  
171 Prop. 1989/90:87 s. 40.  
172 Prop. 1989/90:87 s. 41. Se även ovan i avsnitt 3.2.1 om vad som kommer gälla avseende lagvalsavtal 

efter 29 januari 2019 om förslaget i SOU 2017:90 blir verklighet.  
173 Prop. 1989/90:87 s. 42.  
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I uppsatsens fiktiva fall har parterna, i scenario B och C, avtalat om att svensk respektive 

slovensk lag ska vara tillämplig. Då Henrik är medborgare i Sverige och Jana är 

medborgare i Slovenien kan de träffa avtal om att lagen i endera av dessa länder ska vara 

tillämplig. Dessutom kan de, under tiden de har hemvist i Grekland, träffa avtal om att 

grekisk lag ska vara tillämplig. Förenklat innebär en tillämpning av svensk lag att bostad 

och bohag delas lika mellan Henrik och Jana medan all egendom delas lika vid 

tillämpning av slovensk lag. Enligt grekisk rätt får däremot Henrik knappt ut någonting 

vid en separation.174 Henrik får således mycket mer egendom vid en bodelning om paret 

har avtalat om att svensk eller slovensk rätt ska vara tillämplig. Om de inte har ett lagvals-

avtal blir nämligen grekisk rätt tillämplig, se strax nedan. I kapitel 7 återkommer jag till 

detta.  

 

5.5 I avsaknad av avtal om tillämplig lag  

Om inget avtal om tillämplig lag har träffats ska lagen, enligt 4 § st 1 LIMF, i den stat där 

parterna tog hemvist när samboförhållandet inleddes tillämpas. Hemvistet ska bedömas 

individuellt men det är oundvikligt att bedömningen påverkas av den andre partens för-

hållanden. Propositionen ger som exempel att om en svensk kvinna med hemvist i Sverige 

gifter sig med en gäststuderande från ett annat land och skapar sig ett hem i Sverige bör 

det vanligtvis kunna utgås från att båda makarna har hemvist här.175  

    Att i alla situationer, oavsett vad som hänt efter att samboförhållandet inletts, använda 

sig av den lag som 4 § 1 st LIMF utpekar ansågs dock inte av lagstiftaren vara rimligt. 

Grundtanken i lagvalsbestämmelserna är nämligen att den lag som personen har närmast 

anknytning till ska användas. I förarbetena till LIMF diskuterades vilken reglering som 

bäst skulle leda till det resultatet och kom fram till att hemvistet är det som bör 

användas.176 Därför gäller, enligt andra stycket, att om samborna senare tagit hemvist i 

annan stat och varit bosatta där i minst två år tillämpas istället den statens lag. 

    De som flyttar till Sverige har vanligtvis inte särskilt mycket egendom med sig när de 

kommer, utan den mesta egendomen som ska delas på vid en framtida bodelning har paret 

förvärvat i Sverige.177 Det talar enligt propositionen för att det ska gå att förvärva hemvist 

                                                 

174 Se ovan i avsnitt 4 för en mer utförlig redogörelse av rättsläget i Sverige, Slovenien och Grekland.  
175 Prop. 1989/90:87 s. 44.  
176 Prop. 1989/90:87 s. 16ff.  
177 Prop. 1989/90:87 s. 21f.  
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relativt snabbt. Sverige använder sig av en tidsfrist i kombination med hemvistkriteriet 

vilket har stora praktiskt fördelar. En sådan är att det först efter en tid kommer behöva 

prövas om hemvist har förvärvats, vilket gör att frågan ställs på sin spets först när olika 

omständigheter i det nya landet för samborna har börjat falla på plats. Att hemvistet inte 

prövas direkt är speciellt viktigt för människor som kommer hit med en prövande in-

ställning men som sedan också stannar i Sverige en längre tid. Som det uttrycks i propo-

sitionen så sitter man vid hemvistbedömningen redan med ”facit i hand” och hemvist-

begreppets vaghet blir inte ett lika stort problem.178  

    I Sverige tillämpas ett tvåårskriterium vid byte av hemvist som är knutet till bo-

sättningen. Bosättning är lätt att fastställa med hjälp av folkbokföringen och efter två års 

bosättning behöver det endast göras en prövning om hemvistet är uppfyllt den dagen. 

Enligt propositionen skulle bedömningen, om den gjordes för tiden även innan 

tvåårskravet var uppfyllt, annars kunna uppfattas som en efterhandskonstruktion.179 Det 

krävs också att båda makarna byter hemvist för att något byte av lag ska ske. Lagen är 

tillämplig både för utländska medborgare som flyttar hit och för svenska medborgare som 

flyttar utomlands.180  

    I den senare propositionen förtydligas det att parterna ska ha varit bosatta i landet som 

sambor under två år för att tvåårskravet ska vara uppfyllt. Det räcker alltså inte att flytta 

till ett land var för sig och sedan bli sambor efter två år.181 Tvåårskravet ska vara uppfyllt 

vid den kritiska punkten, alltså dagen då samboförhållandet upphörde. Avtal om lagval 

kan dock träffas senare.182  

    I fall där samborna tar hemvist i ett land som båda är medborgare i eller ett land där 

paret tidigare har haft hemvist ansågs dock ett krav på bosättning i landet två extra år vara 

olämpligt. Enligt propositionen är dessa människor ofta redan förtrogna med det nya 

hemvistlandet och vanligen leder heller inte en hemvistbedömning i ett tidigt skede till 

några bedömningssvårigheter.183 Därför tillämpas den nya hemviststatens lag, enligt 4 § 

st 2 men 2 LIMF, så snart hemvist har tagits i staten om båda samborna tidigare under 

samboförhållandet haft hemvist i den staten eller om båda samborna är medborgare i den 

staten.  

                                                 

178 Prop. 1989/90:87 s. 21f.  
179 Prop 1989/90:87 s 22f.  
180 Prop. 1989/90:87 s. 23.  
181 Prop. 2000/01:148 s. 35.  
182 Prop. 1989/90:87 s. 44.  
183 Prop. 1989/90:87 s. 22. Vilket även gäller för sambor, se prop. 2000/01:148 s. 22. 
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Vanligen kan bosättningsfrågan avgöras med hjälp av folkbokföringen. Den måste 

emellertid ses i relation till andra faktorer. Exempelvis kan det ske en viss fördröjning i 

förhållande till när en person blir kyrkobokförd i Sverige. Bedömningen ställs på sin spets 

enbart när det är fråga om ett fall som ligger nära tvåårsgränsen, något som förmodligen 

inte är så vanligt enligt propositionen.184  

    Den nya lagen kommer gälla all egendom som ska delas i bodelningen oavsett vad som 

gällde enligt den tidigare lagen, med reservation för att ytterligare regler i LIMF kan leda 

till ett annat resultat.185   

    Gällande återförvisning, att ta hänsyn till det anvisade lagvalslandets internationella 

privaträtt och i vissa fall därför ”skicka tillbaka” ett fall till exempelvis svenska lagar om 

lagvalslandets interna internationella privaträtt skulle ha gjort det, valde lagstiftaren att 

gå på den gamla linjen, som också stöttats i betänkandet, vilken ställt sig avvisande till 

regler om renvoi/återförvisning. Enligt propositionen ville man avvakta tills en samlad 

bedömning kan göras inom alla områden av den internationella familjerätten.186  

    Med anledning av att Henrik och Jana har flyttat till två nya länder efter det att de blivit 

sambor är det lämpligt börja med att titta på 4 § st 2 LIMF. Både i förhållande till Sverige 

och Grekland gäller, förutom kravet på hemvist, ett krav på två års bosättning för byte av 

tillämplig lag då de inte båda har svenskt eller grekiskt medborgarskap eller tidigare har 

haft hemvist i Sverige eller Grekland. För svensk del uppfylls inte tvåårskravet då Henrik 

och Jana bara har bott i Sverige ett halvår innan de separerar. För Grekland uppfylls där-

emot tvåårskravet och därför går vi vidare och gör en hemvistbedömning i förhållande 

till Grekland. Med tanke på att Henrik och Jana bodde där i fem år, fick ett barn till som 

började gå i skola där tillsammans med sitt syskon och det faktum att Jana hade syssel-

sättning där (Henrik var som sagt hemmaman) är det tydligt att de hade hemvist i Grek-

land. Grekisk rätt blir därför tillämplig enligt 4 § st 2 LIMF.  

    Hade Henrik och Jana inte haft hemvist i Grekland hade slovensk lagstiftning blivit 

tillämplig, enligt 4 § st 1 LIMF eftersom Slovenien var det land de bosatte sig i när de 

först blev sambor. I första stycket finns också ett krav på hemvist och det kravet uppfylls 

                                                 

184 Prop. 1989/90:87 s. 44.  
185 Prop. 1989/90:87 s. 45. Se nedan om övertagande av bostad och bohag som finns i Sverige (avsnitt 5.7), 

jämkning (avsnitt 5.10) och ordre public (avsnitt 5.11).  
186 Prop. 1989/90:87 s. 18f. Jfr även NJA 1939 s. 96 och NJA 1969 s. 163. Än så har inga förändringar skett 

på detta plan på området för makars och sambors förmögenhetsförhållande. Lägg dock märke till att i 

förhållande till arvsfrågor gäller numera det motsatta, se art 34 förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012 

om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och 

verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.  
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än tydligare för Slovenien än Grekland. Jana har nämligen växt upp och levt hela sitt liv 

i Slovenien och har dessutom slovenskt medborgarskap, de har båda bott där tillsammans 

under en lång period (fyra år), fått ett barn som gått i skola i Slovenien och båda har haft 

ett arbete i landet. Även det faktum att Henrik flyttar till Janas medborgarskapsland talar 

för att han har förvärvat hemvist i Slovenien.  

 

5.6 Vilken typ av egendom ska ingå?  

Enligt 7 § LIMF ska sambornas samtliga tillgångar och skulder i Sverige och utomlands 

beaktas om inte annat följer av den lag som blir tillämplig. Det innebär att även saker som 

inte omfattas enligt svensk lag, exempelvis banktillgodohavanden och fritidshus, kan 

komma att omfattas i de fall där ett annat lands lag blir tillämpligt. I uppsatsens fiktiva 

fall blir det aktuellt för det fall slovensk lag blir tillämplig då huvudregeln enligt slovensk 

rätt är att all inkomst som intjänats under förhållandet ska delas lika mellan samborna.187 

Att den regeln finns beror på att, som noterats tidigare i uppsatsen, samboreglering ser 

väldigt olika ut i olika länder. Skulle LIMF bara ha omfattat bostad och bohag för sambor 

skulle därför väldigt mycket ha behövt överlämnats åt rättstillämpningen. Dessutom 

skulle det bli problematiskt att ibland behöva använda sig av en lag gällande bostad och 

bohag men en annan gällande övrig egendom.188  

    Sambor bör också, enligt 7 § st 1 men 2 LIMF, vid lottläggningen i första hand tilldelas 

egendom som tillhör honom eller henne utomlands, för att så långt som möjligt göra att 

det eftersträvade ekonomiska slutresultatet kan uppnås när egendom som finns utomlands 

kan vara svår att komma åt. Har parterna avtalat om någon annan fördelning av lotter, 

och den är giltig enligt 5 § LIMF, får fördelningen av den resterande delen ske i ljuset av 

denna. Det kan leda till att resultatet blir ett annat än vad som föreskrivs i 7 § LIMF.189  

Om det finns tillgångar i en annan stat och det kan antas att bodelning inte kommer gälla 

där får bodelningen begränsas till att gälla endast en del av makarnas egendom, 7 § st 2 

LIMF. Det krävs inte att makarna är ense om att viss del inte ska ingå. Regeln finns för 

att tillgodose praktiska behov då det kan framstå som meningslöst att dra in egendom som 

finns utomlands i ett svenskt bodelningsförfarande om man vet eller på goda grunder kan 

                                                 

187 Se ovan i avsnitt 4.2.3.  
188 Prop. 2000/01:148 s. 17.  
189 Prop. 1989:90:87 s. 51f.  
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anta att bodelningsförrättarens beslut om egendomen saknar betydelse.190 För sambors 

del är regeln av ännu större vikt i och med att samboreglering som nämnts kan, än mer än 

äktenskapslagstiftning, se mycket olika ut i olika länder och vägras effekt i större mån än 

för bodelning vid äktenskapsskillnad.191 Begränsningen får dock inte göras om någon av 

makarna med rimliga skäl motsätter sig det. Ett sådant skäl kan vara att egendom i Sverige 

har ett nära samband med egendomen i utlandet och att det därför inte är lämpligt att 

enbart verkställa en bodelning gällande den ena egendomen.192 Skulle en bodelning 

begränsas med anledning av 7 § st 2 LIMF tas dock fortfarande hänsyn till egendomen 

utomlands, eftersom det annars skulle kunna leda till orimliga resultat. Det är därför inte 

otänkbart att en sambo i ett sådant fall kan tilldelas all egendom som finns i Sverige.193 

    För Henriks och Janas del är det fritidshuset som finns utomlands. Blir svenska regler 

tillämpade enligt ett lagvalsavtal, som i scenario B, kommer inte fritidshuset att ingå då 

det inte är samboegendom och i ett sådant fall får paragrafen liten betydelse.194 Fritids-

huset kommer heller inte att delas på enligt grekisk rätt då det är Jana som har köpt huset 

för egna intjänade pengar och bestämmelsen blir därför inte heller aktuellt när grekisk lag 

är tillämplig i scenario A.195 Om slovensk lag blir tillämplig enligt ett lagvalsavtal, som i 

scenario C, kommer däremot fritidshuset att ingå.196  

    Fritidshuset ligger i Grekland och det är troligt att en bodelning enligt slovenska regler 

inte kommer att godkännas i Grekland med anledning av att grekisk rätt kring sambor ser 

så annorlunda ut och samboförhållanden knappt erkänns i den grekiska rätten. 

Fritidshuset kommer av den anledningen antagligen inte vara möjligt att realisera varför 

det antingen måste läggas på Janas lott direkt alternativt hållas utanför bodelningen men 

fortfarande tas i beaktande (och därmed indirekt läggas på Janas lott). Valet mellan det 

ena eller det andra avgörs av sannolikheten att en svensk bodelning mellan sambor god-

känns i Grekland och min mening är att det är lämpligast att endast indirekt lägga huset 

på Janas lott då bodelningen troligen inte kommer att accepteras i Grekland.  

 

                                                 

190 Prop. 1989/90:87 s. 52.  
191 Prop. 2000/01:148 s. 35.  
192 Prop. 1989/90:87 s. 52.  
193 Prop. 1989/90:87 s. 52f.  
194 Se ovan i avsnitt 4.1.3 och 5.4. 
195 Se ovan i avsnitt 4.3.3 och 5.5.  
196 Se ovan i avsnitt 4.2.3 och 5.4.  
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5.7 Förfogande över gemensam bostad och bohag som finns i Sverige  

Bestämmelsen i 9 § LIMF hänvisar till ÄktB. Genom 1 § st 2 p 2 LIMF hamnar vi dock, 

för sambors räkning, i 16-18 och 22-25 §§ SamboL. Därigenom gäller dessa bestämmel-

ser om förfogande över sambors gemensamma bostad och bohag och om en sambos rätt 

att vid bodelning överta sådan egendom, om bostaden och bohaget finns i Sverige. Reg-

lerna gäller oavsett om en annan lag, enligt LIMF, ska tillämpas på den övriga bodel-

ningen.  

    Bestämmelserna har en utpräglad skyddskaraktär varför det är av intresse att de kom-

mer att gå före den utländska lagen, då liknande reglering ofta inte finns i samma ut-

sträckning utomlands. Ordre public-bestämmelsen (20 § LIMF) täcker inte alltid de 

olägenheter som kan uppstå varför detta starkare skydd krävs.197 Enligt propositionen an-

vänds 9 § LIMF dock sällan när samborna har gemensamt hemvist utanför Sverige då det 

krävs att det gemensamma hemmet finns här för att bestämmelserna ska bli tillämpliga.198 

I uppsatsens fiktiva fall, scenario A, kommer paragrafen emellertid att bli tillämplig då 

paret har köpt en bostad i Sverige och tvåårskravet, enligt 4 § st 2 LIMF, för byte av lag 

inte har uppfyllts. Därmed finns en bostad i Sverige, men grekisk rätt ska tillämpas enligt 

LIMF.199 Ovan har utretts att Henrik troligen får ta över lägenheten mot ersättning, främst 

med hänsyn till att han ska ta hand om barnen.200 

    Att ett sambopar flyttar till Sverige och införskaffar bostad och bohag här och sedan 

separerar innan de fått hemvist är möjligen inte den allra vanligaste situationen. Jag menar 

dock att paragrafen inte är så oväsentlig som förarbetena vill ge sken av. Det är en viktig 

skyddsbestämmelse som har en värdefull plats i den svenska IP-rätten.  

 

5.8 Jämkning 

Regeln i 10 § och 1 § st 2 p 2 LIMF leder oss till 15 § SamboL. Det går därför att genom-

föra en jämkning enligt svensk rätt om delningen av bostad och bohag som ska göras 

enligt en utländsk lag framstår som oskälig. Utländsk rätt saknar ofta särskilda bestäm-

melser om sambor (vilket har visats gällande Grekland ovan i avsnitt 4.3) och det kan 

leda till resultat som helt avviker från den svenska sambolagstiftningen. Skillnaderna är 

                                                 

197 Prop. 1989/90:87 s. 25f. Se mer om ordre public nedan under 5.9.  
198 Prop. 2000/01:148 s. 36.  
199 Se ovan i avsnitt 5.5.  
200 Se ovan i avsnitt 4.1.7 och 4.1.8.  
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som nämnts också ofta större mellan olika länders sambolagstiftning än vad gäller deras 

respektive äktenskapslagstiftning. Utgångspunkten är emellertid att utländsk rätt, och det 

resultat den leder till, ska accepteras och 10 § LIMF utgör endast ett undantag till det.201 

Meningen är förstås inte att jämkning ska ske i alla situationer då tillämpning av utländsk 

rätt leder till ett resultat som avviker från svenska förhållanden utan det är endast oskäliga 

resultat som avses.202  

    Paragrafen skyddar dock endast den av samborna som ska lämna ifrån sig egendom 

och därför innebär regleringen endast att den personen kan få behålla mer av sin egendom 

än som annars följer av den tillämpliga lagen.203 Henrik, som i stort sett står helt lottlös 

efter en tillämpning av grekisk rätt, kommer därför inte kunna jämka för att få behålla 

mer utan det är endast Jana som har den möjligheten.  

    Jana kan alltså hävda att det är oskäligt att Henrik får hälften av egendomen enligt 

slovensk rätt eller hälften av bostad och bohag enligt svensk rätt, om endera av dessa 

lagar är tillämpliga enligt ett lagvalsavtal i scenario B eller C.204 Att jämka enligt 10 § 

LIMF efter att ett lagvalsbyte skett på grund av ett avtal mellan parterna känns dock inte 

lika självklart som om lagvalsbytet hade berott på ändring av hemvist, se 4 § LIMF. Av-

görande måste dock vara när lagvalsavtalet ingicks och hur de ekonomiska omständig-

heterna såg ut vid den tidpunkten. Ingicks avtalet nyligen var Jana medveten om att 

Henrik inte hade bidragit till hushållet under en lång tid varför möjligheten till jämkning 

måste anses vara liten. Ingicks avtalet tidigt i deras relation var dessa omständigheter 

ännu inte för handen varför det måste ges utslag i oskälighetsbedömningen. Att helt lämna 

Henrik utan något kommer dock inte på fråga, med tanke på att han ändå har bidragit till 

hushållet som hemmaman, förhållandets längd och det faktum att Henrik kommer ta hand 

om barnen i framtiden.205  

    Både Slovenien och Sverige har dock liknande möjligheter till jämkning i sina egna 

lagstiftningar och det finns ingen anledning att komma fram till ett annat slut i förhållan-

det till 10 § LIMF än den slutsatsen som har framkommit ovan i diskussionen.206 Ingen 

                                                 

201 Prop. 2000/01:148 s. 36.  
202 Prop. 1989/90:87 s. 54f.  
203 Prop. 2000/01:148 s. 36. Jfr även prop. 1989/90:87 s. 54f. 
204 Se ovan i avsnitt 5.4 och 5.5.  
205 Se ovan under 4.1.6. Se även diskussionen under 4.1.5 att detta inte kan räknas som ersättning för 

hemarbete.  
206 Se ovan under 4.1.6 och 4.2.4.  
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jämkning sker därför om svensk rätt är tillämplig och det sker maximalt en jämkning på 

50 % om slovensk rätt är tillämplig.  

 

5.9 Ordre public 

I 20 § LIMF regleras det som i juridiska termer brukar kallas för ordre public. Denna 

princip säger att, trots den svenska huvudregeln att utländsk rätt ska accepteras i de fall 

den är tillämplig, den främmande lagen inte kan godtas fullt ut om den går emot grund-

principer i den svenska rättsordningen.  

    För att den utländska rätten ska kunna åsidosättas krävs emellertid att den är uppenbart 

oförenligt med de svenska grundläggande principerna. Bestämmelsen ska enligt för-

arbetena tillämpas restriktivt. I förarbetena anges också att det inte är lätt att i förväg 

precisera och avgränsa vad som ingår i reservationen för ordre public. Vad som är ordre 

public ändras också genom tid och det överlämnades till rättstillämpningen att bedöma 

tillämpningsområdet för varje enskilt fall.207  

     I 1989/90 års proposition nämns att det skulle kunna vara ordre public att inte alls 

kunna genomföra en bodelning mellan makar.208 Att avsaknaden av bodelning kan vara 

ordre public har inte kommenterats i 2000 års proposition något som gör att en försiktig 

hållning gentemot uttalandet får antas i förhållande till en bodelning mellan sambor. 

    Grekland använder sig endast av allmän förmögenhetsrätt för sambor och som upp-

satsen visar genom det fiktiva fallet kan det leda till att ingen delning alls sker. Då det 

inte är möjligt att använda sig av obehörig vinst enligt grekisk rätt och samägande sällan 

är för handen är resultatet i uppsatsens fiktiva fall troligen vanligt. 

    Att paragrafen ska användas restriktivt talar dock emot att det skulle vara fråga om en 

ordre public-situation enbart därför att ett land saknar en explicit rätt till bodelning. Dess-

utom har Stockholms tingsrätt i ett remissuttalande uttalat att det inte är troligt att dom-

stolen skulle komma till slutsatsen att ordre public förekommer på grund av alla de om-

ständigheter som angavs i betänkandet.209 Domstolsuttalandet ger en misstanke om att 

domstolarna har en än mer restriktiv attityd till ordre public än lagstiftaren. 

Restriktiviteten tillsammans med det faktum att det i förarbetena talas om att tillämpa 

lagstiftning oavsett om den använder sig av allmän förmögenhetsrätt eller familjerätt i 

                                                 

207 Prop. 1989/90:87 s. 60. 
208 Prop. 1989/90:87 s. 85.  
209 Prop. 1989/90:87 s. 85.  
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förhållande till sambors rättsförhållanden gör att min slutsats blir att det, i situationer när 

grekisk rätt inte ger möjlighet till någon delning vid en separation mellan sambor, inte är 

fråga om ordre public.210 Det är också i linje med det faktum att en försiktig hållning 

måste antas i förhållande till sambor då avsaknaden av bodelningsmöjlighet som grund 

för ordre public enbart har tagits upp i förhållande till makars förmögenhetsförhållanden. 

Att respektera Greklands sätt att reglera sambors förmögenhetsförhållanden är också i 

linje med principen om ömsesidigt erkännande som är grundläggande inom EU-rätten.211  

 

5.10 Tillämpning på det fiktiva fallet 

Grekisk lag blir således tillämplig om inget lagvalsavtal finns, vilket är läget i scenario 

A. Paret har dock möjlighet att avtala om att svensk eller slovensk lag ska vara tillämplig, 

något som Henrik och Jana har utnyttjat i scenario B och C. Oavsett vilken av dessa tre 

rättsordningar som blir tillämplig kommer Henrik få huset på sin lott framförallt med 

hänsyn till att han ska ta hand om barnen. Parets sommarstuga kommer endast indirekt 

att räknas med i bodelningen för det fallet att slovensk lagstiftning är tillämplig. I annat 

fall ingår den inte över huvud taget i bodelningen. Ingen ytterligare jämkning sker enligt 

LIMF än vad som skulle ha skett enligt de tillämpliga lagstiftningarna. Det är heller inte 

fråga om någon ordre public-situation.  

 

 

6 En genusrättsvetenskaplig utblick 

6.1 Ersättning för hemarbete   

Några saker har dykt upp ovan som också är intressanta ur ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv. Jag vill emellertid först påpeka att jag medvetet valt ett exempel där en man 

är hemma och tar hand om hem och barn medan kvinnan jobbar och tjänar pengar. Det är 

viktigt att titta på problematiska situationer ur olika perspektiv och min uppfattning är att 

vi, när problemen belyses genom ett mer ovanligt och omvänt exempel, blir mer öppna 

och vakna för genusrättsliga dilemman.   

                                                 

210 Prop. 2000/01:148 s. 20. Se mer om det ovan i avsnitt 5.2. 
211 Se mer ovan i avsnitt 3.2.2.  
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En intressant aspekt ur ett genusrättvetenskapligt perspektiv är den om ena partens 

medverkan till förmögenhetsuppbyggnad genom hemarbete. När svensk lag är tillämplig 

har HD i NJA 1975 s 298 sagt att ingen ersättning för hemarbete utgår. Det kan dock, 

som nämnts ovan, argumenteras för att det kan ha betydelse vid frågan om ett avtal om 

bodelning ska anses skäligt och vid en diskussion om jämkning. I fallet där avtalet ger ett 

mervärde till den ekonomiskt svagare parten kan det få positiva konsekvenser då hem-

arbetet kan vägas som skäl för att inte se avtalet som oskäligt. Även i det motsatta fallet 

då avtalet leder till att mindre utdelning sker till den svagare parten, och i jämkningsfallet 

(som bara kan vara negativt för den ekonomiskt svagare parten) kan hemarbete användas 

som argument och det kan antingen hävdas att ett avtal är oskäligt på grund av hemarbetet 

eller att jämkning inte ska ske.  

    Det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv att hemarbete skulle kunna användas på 

ovan beskrivet sätt i en argumentation. Det är dock enbart i det förstnämnda fallet, då 

fråga är om ett avtal som ger den svagare parten mer än normalt kan förklaras oskäligt, 

som den ena parten kan göra en ”vinst” på sitt hemarbete och det förutsätter, som nämnts, 

ett avtal. I de andra fallen, oavsett om det handlar om ett avtals oskälighet eller jämkning, 

används hemarbetet enbart som en blockering för att den andra parten inte ska få mer än 

vad som ges enligt SamboL. Det är också viktigt att komma ihåg att hemarbete bara är 

något som kan användas i argumentationen. Det finns, mig veterligen, inga domar ännu 

där argumentet om hemarbete har använts och det är därför också svårt att säga hur stor 

vikt, om ens någon, HD skulle lägga vid detta faktum. Att det är något som domstolarna 

bör ta hänsyn till, de lege ferenda, är en annan sak. Ur ett jämställdhetsperspektiv borde 

arbetsuppdelning som görs med hänsyn till könsroller kunna tas hänsyn till vid en del-

ning. Speciellt då denna arbetsuppdelning många gånger görs mer av tradition och på 

rutin än genom ett välgrundat gemensamt beslut. I uppsatsens fiktiva fall har emellertid, 

som nämnts, en motsatt situation beskrivits.  

    I Slovenien däremot är det klarlagt att hemarbete är något som domstolarna kan ta 

hänsyn till som kontrast till inkomstbringande förvärvsarbete. Där kan hemarbete få be-

tydelse om en part vill visa på att samborna bidragit till hushållet i så olika proportioner 

att likadelningen ska justeras. Att ha arbetat hemma i hushållet kan därför, enligt slovensk 

rätt, användas som ett argument med målet att visa att en person arbetat och bidragit så 

pass mycket till hushållet att den personen till och med ska få mer än den andra parten. 

Ett troligare scenario är dock att det används som en blockering för att andra parten inte 
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ska kunna hävda att hen var den ende som haft inkomst och därför bidragit till hushållet 

i större proportion. Någon vinst görs i normalfallet därför inte heller här. 

    I Henrik och Janas fall har jag tidigare kommit fram till att enligt Slovensk rätt kommer 

Henrik få ut 25 % av de gemensamma tillgångarna om han argumenterar för att han bi-

dragit till hushållet genom att ta hand om barnen. Hade hemarbete inte varit värt något i 

Slovenien hade han kanske inte fått ut något alls då Jana i ett sådant fall har bidragit med 

i stort sett allt till hushållet. I det fallet används det alltså som en blockering för att en part 

inte ska hävda att den är den ende som bidragit till hushållet och ingen ”vinst” görs egent-

ligen.212 Hade situationen varit en annan och Henrik både haft en inkomst och tagit hand 

om hushåll och barn skulle det kunna tänkas att han skulle få ut mer än vad en normal 

likadelning skulle ge honom, och således göra en vinst istället för att enbart blockera. 

    Vad gäller både Sverige och Slovenien är det också viktigt att komma ihåg att argu-

mentet att en person har bidragit till hushållets förmögenhet genom att arbeta i hemmet 

är ett argument av många. Av denna anledning går det heller inte att lägga alltför mycket 

vikt vid hemarbetet, till skillnad från om det stått i lagstiftningen att hemarbete ska räknas 

som en tjänst och därmed vara värt något i ekonomiska termer.   

    Till sist har vi Grekland där hemarbete över huvud taget inte får betydelse vid en sepa-

ration mellan sambor. I synnerhet som principen om obehörig vinst mellan sambor är 

något som inte verkar vara möjligt att använda.  

    Inget av länderna erbjuder således ett speciellt starkt skydd för en ekonomiskt svagare 

part som istället för att förvärvsarbeta har arbetat med hushåll och barnpassning i hemmet. 

Att skyddet är svagt leder till problem ur jämlikhetssynpunkt då person som arbetar i och 

med hemmet ofta är en kvinna, om än inte så i uppsatsens fiktiva fall.213 Det är svårt att 

få ersättning för hemarbete och det kan ofta endast användas som ett argument för att den 

andra personen inte ska få ut mer än vad som är standard mellan sambor enligt den 

tillämpliga lagen.  

 

                                                 

212 Se ovan i avsnitt 4.2.4.  
213 Se ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”, https://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-

amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/375659/ 

(2018-01-07).  

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/375659/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/375659/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/375659/
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6.2 Lagvalsavtal  

En annan intressant genusrättslig aspekt är den som framfördes i remissvaren vid tid-

punkten för LIMF:s tillkomst gällande makar. Lunds domkapitel var tveksamt inför 

möjligheten att avtala om att ett annat lands lag ska vara tillämplig och menade att enbart 

hemvistlandet skulle vara det utslagsgivande för lagvalet. De såg nämligen en fara i att 

en svagare part kunde bli utnyttjad.214 Liknande diskussion fördes av bland annat Folk-

partiets kvinnoförbund, och de framförde en rädsla för att lagstiftning som är negativ för 

kvinnor skulle kunna komma att gälla och att kvinnor i förtryckta relationer ofta inte har 

möjlighet att tillvarata sina rättigheter.215 

    Det är viktigt att dessa farhågor diskuteras. Att öppna upp för en möjlighet att välja lag 

öppnar också upp för en möjlighet att utnyttja det systemet på ett orättvist och ojämlikt 

sätt. Det ska dock inte glömmas att lagstiftaren inte har släppt avtalsmöjligheten fri utan 

det ska fortfarande finnas viss anknytning till landet, delvis med tanke på detta. I motiven 

påpekas det också att, om det skett en otillbörlig påtryckning, lagvalsavtalet bör kunna 

angripas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. På grund av oron från vissa remiss-

instanser ansågs emellertid ytterligare försiktighet behöva iakttas och därför ska anknyt-

ningen, genom medborgarskap eller hemvist, till rättsordningen som väljs föreligga när 

avtalet ingås.216 

    Det är positivt att lagstiftaren har tagit oron på allvar. Det hade dock, för tydlighetens 

skull, varit bra att införa ytterligare ett stycke i 3 § LIMF om de allmänna avtalsrättsliga 

reglerna med tanke på att det i dessa situationer ofta är inte jämnstarka avtalsparter och 

att det därför bör tas höjd för att parter inte ska bli utnyttjade.  

    Lagstiftaren påpekade också att det också finns andra skyddsregler i LIMF, gällande 

bland annat jämkning och behovsprövning av bostad och bohag, som kan bli aktuella i 

dessa situationer.217 Behovsprövning av bostad och bohag är en viktig jämlikhetsaspekt. 

Som nämnts tar kvinnan ofta hand om barnen medan mannen står för de större eko-

nomiska inkomsterna och därigenom äger ofta mannen bostaden. Ses dessa inte som 

samboegendom, i ett land som exempelvis Grekland, har denna paragraf stor betydelse. 

Vad gäller jämkningsregeln, som diskuterats ovan i avsnitt 6.1, är regeln som sagt enbart 

                                                 

214 Prop. 1989/90:87 s. 81.  
215 Prop. 1989/90:87 s. 83.  
216 Prop. 1989/90:87 s. 24. Se även prop. 2000/01:148 s. 20 angående att samma argument också träffar 

sambor.   
217 Prop. 1989/90:87 s. 24.  
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en blockering av regler som missgynnar kvinnor ekonomiskt. Den är således, enligt min 

mening, en alltför svag skyddsregel att använda i en argumentation av detta slag.  

    Ordre public, ytterligare en skyddsregel, är som nämts ovan endast tänkt att användas 

i undantagsfall och kan därför som regel inte användas i de fallen där regler missgynnar 

kvinnor mer indirekt. Dessutom är det svårt, om inte omöjligt, att på den förmögen-

hetsrättsliga samborättens område säga att något uppenbart strider mot våra grund-

läggande principer. I Sverige ges ett begränsat skydd på området för sambors 

förmögenhetsförhållanden men att inte ge ett sådant skydd har jag, som också resonerats 

kring ovan i avsnitt 4.11, svårt att se som tillräckligt för att åberopa ordre public.  

    Luckor finns således i skyddet mot att lagvalsmöjligheter utnyttjas. I framtiden skulle 

jag därför gärna se en utvidgning av skyddet som jag menar är för svagt med tanke på det 

förtyck många kvinnor utsätts för i världen. Exempelvis skulle en mer allmän oskälig-

hetsgrund kunna diskuteras i de fall där kvinnor missgynnas på grund av sitt kön. I denna 

diskussion måste dock göras en avvägning mot det faktum att IP-rättens grundprincip, 

och principen om ömsesidigt förtroende enligt EU-rätten, är att vi respekterar andra län-

ders lagstiftning för vad den är varför det kan tänkas att viss orättvisa mellan män och 

kvinnor i andra länders lagstiftning måste tolereras.   

 

6.3 Behovet av stöd från samhället 

Ett sista problem, som är viktigt att ta upp ur ett genusrättsligt perspektiv, är det faktum 

att den svagare parten kanske inte har möjlighet, eller kunskap, att få den hjälp som be-

hövs för att tillvarata sina rättigheter. Detta är något jag menar borde ha funnits med i 

förslaget till LIMF. Att se problemen utan att fastställa behovet av samhälleliga resurser 

och istället lägga in halvdana skyddsrättigheter duger inte i ett samhälle som säger sig stå 

upp för jämlikhet. Som Folkpartiets kvinnoförbund påpekade så har inte exempelvis kvin-

nor i förtryckta relationer alltid möjlighet att tillvarata sina rättigheter.218 Och som disku-

terats ovan räcker inte skyddsbestämmelserna i LIMF alltid till för att avhjälpa det pro-

blemet. Har man dessutom inte kunskap om sina rättigheter eller är för rädd för att ta 

tillvara på dom hjälper skyddsreglerna än mindre.  

    Det är heller inte så att det aldrig föreslås informations- och stöttningsinsatser i för-

arbeten. I exempelvis sexualbrottskommitténs betänkande från år 2016 poängteras vikten 

                                                 

218 Prop. 1989/90:87 s. 83. 
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av att information och stöttning ges till berörda parter.219 Enligt min mening borde ett 

liknande uttalande ha gjorts även i förarbetena till LIMF.  

 

7 Sammanfattning och jämförelser angående det 

fiktiva fallet 

7.1 Likheter och skillnader mellan de olika rättssystemen och resulta-

ten  

Såväl svensk, slovensk som grekisk rätt kan alltså komma att bli tillämplig enligt LIMF. 

Den grekiska rätten med anledning av att paret hade sin senaste långa hemvist i Grekland 

och slovensk eller svensk lag om paret väljer att avtala om att endera av dessa länders 

lagar ska vara tillämplig. Det materiella resultatet av en separation avseende den 

förmögenhetsrättsliga delningen skiljer sig mycket beroende på vilket lands lag som blir 

tillämplig. Det är inte säkert att paret har reflekterat över denna fråga, åtminstone inte i 

situationer där något lagvalsavtal inte har ingåtts, vilket lär vara den vanligaste 

situationen.  

    Det blir således stora, ibland slumpmässiga, skillnader beroende på vilket lands lag 

som blir tillämplig enligt LIMF. Slovensk lag är den som ger mest utdelning till Henrik, 

parten med svagare ekonomi, då huvudregeln enligt slovensk rätt är att det som intjänats 

under förhållandet ska delas lika. Total likadelning sker emellertid inte, eftersom Jana 

kan bevisa att hon bidragit något mer till hushållet, trots att Henrik varit hemma med 

barnen. Henrik blir dock tilldelad bostaden då barnen ska bo hos honom. Sin bil får han 

också behålla då den har getts i gåva och inte intjänats genom arbete.  

    Även enligt svensk lag får Henrik bostaden då han ska ta hand om barnen efter sepa-

rationen. I Sverige är det dock enbart bostad och bohag, som införskaffats under 

relationen, som ska delas lika (inte också pengar på banken som i Slovenien) varför han 

kommer behöva betala Jana en stor summa pengar för hennes del av lägenheten och för 

hennes del av bohaget som han behåller. Bilen behåller han även här och också sy-

                                                 

219 SOU 2016:60, s 279ff och 422f.  
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maskinen som införskaffats enbart för hans räkning. Sommarstugan hålls utanför bodel-

ningen enligt svensk rätt, eftersom den inte räknas som bostad och bohag då den inte är 

en permanentbostad, och den är därför fortsatt Janas. Således går Henrik miste om ganska 

många miljoner i detta fall jämfört med om slovensk lag hade varit tillämplig. Än värre 

blir situationen för Henrik om ett avtal om att bodelning inte ska ske finns, något som är 

tillåtet enligt svensk rätt då reglerna i SamboL är dispositiva. Avtalet jämkas nog emeller-

tid något då Henrik faktiskt har bidragit till hushållet genom att vara hemma med barnen 

och förhållandet är så pass långt. Oavsett avtal eller inte får Henrik dock fortsatt förtur, 

mot avräkning och betalning, till att ta över bostad och bohag då denna regel inte är dis-

positiv.   

    Blir grekisk rätt tillämplig, vilket är det troligaste då par i regel inte tänker på att möjlig-

heten att avtala finns, blir den tvingande skyddsregeln i LIMF och SamboL, om att den 

som bäst har behov av bostad och bohag ska få rätt att ta över dessa, också tillämplig. 

Enligt grekisk lagstiftning får nämligen inte Henrik någon del alls av varken Janas in-

tjänade kapital under förhållandet eller bostad och bohag. Med anledning av att processen 

sker i svensk domstol och LIMF är tillämplig får han alltså, på samma sätt som om avtal 

om att bodelning inte ska ske fanns, förtur till bostad och bohag då han ska ta hand om 

barnen.  

 

7.2 Råd till det internationella paret 

Mycket kan hända som kan komma att påverka ekonomi och förmögenhetsförhållanden 

i en samborelation, speciellt i en längre sådan. Par köper och säljer bostäder, möbler, 

sommarhus och bilar. Föräldrar dör och barn föds. Gåvor ges och arvskiften sker. Jobb 

byts ut och bosättningsorter skiftar. Om sambor dessutom väljer att flytta utomlands leder 

också det till förändringar i juridiskt hänseende. Att anta att alla par inför varje sådan 

förändring noggrant sätter sig ner och funderar på vad normala förändringar i livet kom-

mer innebära juridiskt är nog att hoppas på för mycket. Troligare är att det är den dagen 

en separation blir aktuell som de ekonomiska konsekvenserna av deras liv som sambor 

uppdagas. Resultatet av en bodelning blir därför ofta ganska slumpmässigt och inte speci-

ellt genomtänkt. Det går dock att förhindra delvis genom att skriva avtal.  

    Avtal angående vilken lag som samborna vill ska gälla är det viktigaste avtalet för 

sambor med internationella kopplingar. Som vi sett ovan leder olika lagstiftningar ofta 

till väldigt olika resultat varför det är angeläget att tänka igenom om paret vill ingå ett 
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lagvalsavtal, gärna redan tidigt i en relation. Sker en diskussion om tillämplig lag först 

vid en separation är risken att konflikter mellan paret har uppstått som gör att inget avtal 

kan komma till stånd.  

    Att enbart avtala i början av ett förhållande är emellertid inte en heltäckande lösning, 

med tanke på att de ekonomiska förutsättningarna ofta kan ha förändrats från den avtals-

tidpunkten till tiden för separationen. Det bästa är därför att kontinuerligt titta över sina 

respektive och gemensamma förmögenhetsförhållanden och fatta beslut om fortsatta av-

tal. Det kan verka överdrivet, men med tanke på de stora ekonomiska skillnader ett lag-

valsavtal kan leda till bör sambor ändå ta sig tiden att göra det. Gärna tillsammans med 

en jurist då rättsläget, som vi sett ovan, inte alltid är helt glasklart.  

    Att komma ihåg är dock de bindande skyddsreglerna i LIMF. Dessa kan inte avtalas 

bort och utgör därför en viss grundläggande trygghet i en samborelation, förutsatt att tvis-

ten tas upp i en svensk domstol.  

 

7.3 Behovet av information 

Till sist vill jag ta upp, som många av remissinstanserna också påpekade i förslaget till 

LIMF, att det är av stor vikt att informationen om lagstiftningen sprids till de berörda 

parterna.220 Det är omöjligt att förutse och agera utifrån en lagstiftning som man inte 

känner till och min uppfattning är att det finns en brist i informationsspridningen av in-

ternationellt privaträttsliga regler på familjerättens område med tanke på att det är något 

som flera remissinstanser anmärkt på. Att en av de remissinstanser som framhåller vikten 

av att information sprids till berörda parter är Utlandssvenskarnas förening ger enligt min 

mening än mer tyngd åt anmärkningen då det måste anses besitta stor kunskap på 

området.  

    Råden jag gett ovan är bara verkningsfulla om samborna faktiskt känner till lagstift-

ningen. Många förstår inte att andra regler kan komma att bli tillämpliga på deras relation 

om de flyttar utomlands. Det måste därför riktas resurser för att få bukt med det pro-

blemet. 

     Som nämnts ovan finns möjlighet att i förarbeten lämna förslag på stöd- och 

utbildningsinsatser. Det borde definitivt ha gjorts på ett så pass komplicerat område som 

                                                 

220 Se ovan i avsnitt 2.2 och prop. 1989/90:87 s. 73 och s 76.  
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internationella samborättsliga förmögenhetsförhållanden.221 I framtiden hoppas jag där-

för få se mer riktade insatser på detta område för att göra lagstiftningen så effektiv som 

möjligt och minska slumpmässiga resultat i allra möjligaste mån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

221 Se ovan i avsnitt 6.3 och SOU 2016:60, s 279ff och 422f. 
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Bilaga 1

 

Antal	personer	efter	hushållsställning,	utländsk/svensk	bakgrund,	kön	och	år

2011 2016

antal	personer	i	samboförhållande utrikes	födda män 83818 103428

kvinnor 88531 107738

inrikes	födda	med	två	utrikes	födda	föräldrar män 18474 21388

kvinnor 17789 21194

inrikes	födda	med	en	inrikes	och	en	utrikes	född	föräldermän 47605 53030

kvinnor 49056 54771

inrikes	födda	med	två	inrikes	födda	föräldrar män 533301 563451

kvinnor 527892 558162

antal	personer	i	gift	par/	registrerad	partner utrikes	födda män 273416 325049

kvinnor 301120 355518

inrikes	födda	med	två	utrikes	födda	föräldrar män 24819 30054

kvinnor 28983 34711

inrikes	födda	med	en	inrikes	och	en	utrikes	född	föräldermän 70303 77904

kvinnor 73166 80093

inrikes	födda	med	två	inrikes	födda	föräldrar män 1169887 1144329

kvinnor 1135788 1108310

antal	personer	totalt utrikes	födda män 694815 890095

kvinnor 732481 894402

inrikes	födda	med	två	utrikes	födda	föräldrar män 221172 275289

kvinnor 209081 260516

inrikes	födda	med	en	inrikes	och	en	utrikes	född	föräldermän 340275 377302

kvinnor 326448 362511

inrikes	födda	med	två	inrikes	födda	föräldrar män 3470572 3470661

kvinnor 3488011 3464377

1366466 1483162

Modellen	att	beräkna	registerbaserad	

hushållsstatistik	förändrades	år	2016.	I	samband	med	

det	reviderades	även	tidigare	publicerad	

hushållsstatistik	för	åren	2011–2015.

hushållsställning:

Hushållsställningen	anger	individens	relation	till	övriga	personer	i	hushållet.	För	en	person	som	bor	ensam	är	hushållsställningen	Ensamboende.
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