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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Anta att du bor tillsammans med din sambo. Du bidrar till det gemensamma hemmet, 

genom att varje månad hjälpa din sambo att betala amorteringar på de lån som belastar 

bostaden. Eller anta att du bor tillsammans med din sambo i en bostad, och du väljer att 

bidra genom att betala 200 000 kronor i insats för att renovera badrummet och köket. 

Eller anta att du i flera år har bidragit till det gemensamma hemmet, genom att arbeta i 

hemmet och genom att ta hand om barnen medan din sambo har kunnat göra karriär och 

har kunnat bygga upp en större förmögenhet. Anta slutligen att samboförhållandet tar 

slut. Det gemensamma hemmet som var den enskilt största tillgången i ert förhållande 

tillfaller helt och hållet den andra sambon på grund av att det inte var samboegendom 

eller omfattades av principen om dold samäganderätt, och förmögenheten som din 

sambo har kunnat bygga upp får du ingenting av. Trots dina insatser får du enligt den 

svenska sambolagen eller via principen om dold samäganderätt inte ut någonting.
1
 Kan 

du på något sätt få kompensation eller ersättning för de insatser du utfört? 

Enligt sambolagen kan sambor begära ut bodelning när ett samboförhållande tar 

slut. En sådan bodelning omfattar enbart samboegendom. Samboegendom innefattar 

bostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning. Egendom som 

införskaffades innan ett par blev sambor är därmed inte samboegendom. En 

utgångspunkt i den här uppsatsen är att egendomen som den bidragande sambon 

investerar i inte är samboegendom som kan omfattas av en sambobodelning. En sambo 

kan utöver reglerna i sambolagen ha anspråk på dold samäganderätt i den andra 

sambons egendom. Principen om dold samäganderätt har utvecklats i HD:s rättspraxis 

och innebär att en sambo eller make kan ha ett äganderättsanspråk i egendom som har 

införskaffats i den ena sambons namn. Principen bygger på att det föreligger en 

överenskommelse, som inte behöver vara uttrycklig, om att båda parterna skulle vara 

ägare till egendomen. För att en part skall kunna kräva dold samäganderätt krävs det att 

tre rekvisit är uppfyllda. Det första rekvisitet är att egendomen skall vara införskaffad i 

den ena partens namn men för bägge parternas gemensamma bruk. Det andra rekvisitet 

innebär att parten som begär dold samäganderätt skall ha möjliggjort eller underlättat 

                                                 
1
 I de fiktiva exemplen är bostaden inhandlad långt innan paret blev ihop. 
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införskaffandet av egendomen genom ett ekonomiskt tillskott. Det ekonomiska 

tillskottet skall vara ett uttryck för en önskan att förvärva samäganderätt med den 

införskaffande parten. Det tredje rekvisitet innebär att den införskaffande parten skall ha 

insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet.
2
 En utgångspunkt i den här uppsatsen är 

att egendomen som den bidragande sambon gör insatser i inte omfattas av principen av 

dold samäganderätt. 

Den svenska sambolagen syftar till att ge sammanboende ett minimiskydd. Den 

svenska lagstiftaren har uttryckt det som att den enbart reglerar det som är praktiskt 

oundgängligt.
3
 Det innebär att den svenska samboregleringen inte är särskilt 

omfattande. Önskar ett sambopar ytterligare skydd är tanken att de skall kunna avtala 

om det genom till exempel samboavtal, testamente, samäganderättsavtal med mer. Det 

finns dock fall där inbördes avtal mellan sambor inte ger tillräckligt skydd eller där det 

är oklart om ett sambopar verkligen får avtala om extra skydd. Till exempel är det oklart 

huruvida samboende par, som lever i situationer som de i det inledande stycket, får 

skydd för de insatser de gör för det gemensamma hemmet. 

I några av våra nordiska grannländer har liknande problem lösts på olika sätt. I 

Norge och Danmark, där det saknas en lagreglering för samboende, har problemen lösts 

genom allmänna förmögenhetsrättsliga principer som förutsättningsläran och principen 

om obehörig vinst. I Finland har problemet ganska nyligen lösts genom lagstiftning.
4
 I 

Sverige finns det fortfarande ingen vedertagen lösning på sådana problem.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

I den svenska rättsliga litteraturen är det framförallt Lind som har utrett och diskuterat 

den ovan under rubrik 1.1 belysta problematiken.
5
 Lind går igenom hur nordiska länder 

och andra länder har löst liknande problem, möjligheter till liknande och andra 

lösningar i svensk rätt, och även en analys om problemen bör lösas med 

förmögenhetsrättsliga principer. Lund-Andersen har gjort en liknande genomgång 

angående nordisk samborätt.
6
 Syftet med den här uppsatsen kommer därmed inte vara 

                                                 
2
 Agell och Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 76. 

3
 Proposition 1986/87:1 s. 99. 

4
 Lag (26/2011) om upplösning av sambors gemensamma hushåll. 

5
 Lind, Sambolagen m.m., s. 319 ff och Lind, Festskrift till Torgny Håstad s. 455 ff. 

6
 Lund-Andersen, Nordisk Samboerett, s. 121 ff. 
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att ge en överblick över hur problemen kan lösas. Syftet kommer inte heller vara att ge 

en överblick över hur övriga nordiska länder har löst sådana problem. Lind och Lund-

Andersen har redan besvarat sådana frågor i sina bidrag till den rättsliga doktrinen. 

Syftet med den här uppsatsen kommer vara att pröva om de lösningar Lind och Lund-

Andersen föreslår är praktiskt möjliga att tillämpa i svensk rätt. Lind föreslår att man 

kan lösa problematiken med förutsättningsläran, avtalslagen 36§
7
 eller med principen 

om obehörig vinst. Även om Lind översiktligt går igenom de olika rekvisiten för de 

olika lösningarna gör han inte en djupare analys om det faktiskt går att tillämpa sådana 

lösningar i svensk rätt. Det är det som kommer undersökas i den här uppsatsen, alltså 

om de olika lösningarnas rekvisit kan tillämpas för att en sambo skall kunna få 

ersättning för de insatser den gjort under samboförhållandet. 

Den centrala frågan i den här uppsatsen kommer vara om det är praktiskt möjligt att 

tillämpa de i doktrinen framlyfta förmögenhetsrättsliga principerna förutsättningsläran, 

generalklausulen och principen om obehörig vinst för att ställa kompensationskrav 

utöver reglerna i sambolagen och principen om dold samäganderätt. Då frågan är brett 

utformad kommer den att delas upp i mindre frågeställningar för att på ett mer 

strukturerat sätt nå en slutsats till den huvudsakliga problematiseringen. Den centrala 

frågan kommer brytas ner till de här frågorna:  

 

 Kan förutsättningslärans rekvisit tillämpas för att ställa kompensationskrav?  

 Kan generalklausulens rekvisit tillämpas för att ställa kompensationskrav? 

 Kan principen om obehörig vinsts rekvisit tillämpas för att ställa 

kompensationskrav?   

 

För att bryta ner frågeställningarna ytterligare kommer varje förmögenhetsrättslig 

princip att prövas utifrån tre olika typfall.  De typfallen är följande: 

 

 Typfall 1 - Berör den situationen att den ena sambon, utför flera mindre 

ekonomiska insatser, för gemenskapen eller för den andra sambon. Till exempel 

genom att betala av amorteringar på den andra sambons bostadslån eller genom 

att inhandla förbrukningsvaror för sambogemenskapen.  

                                                 
7
 Hädanefter ”generalklausulen”. 
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 Typfall 2 - Berör den situationen att den ena sambon bidrar genom att göra en 

eller några få större insatser i den andra sambons egendom, till exempel genom 

att betala större summor för att renovera något i den andra sambons bostad.  

 Typfall 3 - Innebär att den ena sambon bidrar till samboförhållandet, genom att 

till exempel arbeta i hemmet, ta hand om barnen eller genom att omvårda den 

andra sambon. 

 

Tidpunkten då de olika typfallen prövas är vid samboförhållandets upplösande. Det är 

först då som den bidragande sambons insats går förlorad. Anledningen till varför de går 

förlorade är för att, en utgångspunkt i den här uppsatsen, är att insatserna inte har gjorts 

på egendom som är samboegendom eller egendom som omfattas av principen om dold 

samäganderätt. I den här uppsatsen prövas det om man kan väcka ersättningskrav utöver 

de instituten. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Den här uppsatsen har inte som syfte att göra en genomgång likt de Lind och Lund-

Andersen redan har gjort. Lind och Lund-Andersens framställningar har enbart använts 

som en utgångspunkt för att vidare kunna analysera och undersöka huruvida de 

förmögenhetsrättsliga principerna kan tillämpas på svenska samboförhållanden. Likaså 

är syftet inte att ställa upp en genomgång av nordisk rätt på liknande sätt som Lind och 

Lund-Andersen gör. Genomgångarna av nordisk rätt i den här uppsatsen tjänar till att ge 

en teoretisk bakgrund och inspirationskälla till hur kompensationskrav skulle kunna 

framställas i svensk rätt. Syftet är inte heller att besvara frågan om principerna bör 

tillämpas på samboförhållanden.  

Det är även viktigt att poängtera att genomgångarna av de förmögenhetsrättsliga 

principernas rekvisit är grundläggande men kortfattade. Både tolkningen och 

tillämpningen av förutsättningsläran och principen om obehörig vinst är omstridda i 

svensk rätt. Det finns mycket omfattande diskussioner kring de båda principerna i den 

rättsliga doktrinen. Det är därmed viktigt att avgränsa den här uppsatsen till att inte 

fastna i eller handla allt för mycket om de båda principerna. Vid genomgångarna av de 

olika principerna ligger huvudfokus på deras rekvisit. Syftet är att undersöka om de kan 
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tillämpas på svenska samboförhållanden inte att diskutera hur principerna används i 

svensk rätt. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen disponeras på följande sätt. Framställningen delas upp i tre stycken 

huvudkapitel. Kapitlena är indelade efter de förmögenhetsrättsliga principerna.  

De första delarna av varje kapitel fungerar som en teoretisk bakgrund för att kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar. De inledande avsnitten utformas utifrån varje 

kapitel men har några gemensamma huvuddrag. De huvuddragen innebär att det under 

varje kapitel finns en genomgång av rättsprincipernas huvudsakliga rekvisit i svensk 

rätt. Under kapitlena om obehörig vinst och förutsättningsläran finns det genomgångar 

kring hur principerna har tillämpats i nordisk och svensk familjerätt. Under kapitlet om 

generalklausulen finns det en genomgång om hur principen har tillämpats i svensk 

familjerätt. I slutet av varje huvudkapitel besvaras uppsatsens frågeställningar. 

Uppsatsen avslutas med ett avslutande kapitel. I det kapitlet sammanfattas de 

slutsatser jag har kommit fram till och i slutet av det kapitlet följer även några 

avslutande reflektioner kring det jag har kommit fram till i uppsatsen. 

 

 

1.5 Metod 

 

I de delar där svensk rätt undersöks och analyseras kommer den rättsdogmatiska 

metoden att användas. Det innebär att gällande svensk rätt kommer att undersökas 

utifrån rättskälleläran.
8
 Rättskälleläran är den läran som oftast används inom den 

praktiska juridiken och som rangordnar rättskällorna enligt följande ordning: Lag, 

förarbeten, praxis och juridisk doktrin.
9
 

I framställningen kommer även nedslag göras i nordisk rätt. Då de nordiska 

rättsystemen är ganska lika till sin art kan det vara bra att undersöka hur våra närmaste 

grannländer har löst problem som är olösta i svensk rätt. Viktigt att poängtera är att det 

enbart kommer göras nedslag i de nordiska rättsystemen. Det kommer inte göras en 

                                                 
8
 Sandgren, TfR 2005 s. 648 ff. 

9
 A.a. s. 650 f. 
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komparativ studie i enlighet med den komparativa rättskunskapen.
10

 Bogdan pekar på 

några av fördelarna med att forska komparativt. Enligt min mening kan några av de 

fördelarna uppnås även om det bara görs nedslag i andra rättsystem. Fördelarna, enligt 

Bogdan, är att det kan uppnås en bättre förståelse för den egna rättsordningen genom att 

analysera den i ljuset av andra rättssystem. Genom att analysera och jämföra de svenska 

problemen med utländska rättsystem kan inspiration och lösningar hittas som redan är 

beprövade och analyserade utomlands.
11

 

Anledningen till varför jag har valt att distansera mig ifrån att uttryckligen använda 

mig av komparativ rättsvetenskap i den här framställningen handlar om de problem som 

är behäftade med den typen av rättsvetenskap. Bogdan har redogjort för några av dem.
12

 

Sammanfattningsvis handlar det om att det för en komparativ studie i enlighet med den 

komparativa rättskunskapen krävs en grundläggande förståelse och kunskap för de 

rättsystemen som väljs att undersökas. För en sådan här framställning är det alldeles för 

omfattande att införskaffa sig en sådan kunskap kring varje analyserat rättssystem. 

 

                                                 
10

 Bogdan, Komparativ rättskunskap. 
11

 A.a. s. 27 ff. 
12

 För mer information om de olika problemen se a.a. s 46 ff. 
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2 Förutsättningsläran 

 

2.1 Rekvisit för att tillämpa förutsättningsläran 

 

Förutsättningsläran är en förmögenhetsrättslig princip som kan användas för att komma 

till rätta med rättshandlingar som på grund av bristande eller oriktiga förutsättningar har 

blivit mindre förmånliga för parter i avtalsförhållanden. Det är viktigt att ha i åtanke att 

det inte bara finns en förutsättningslära. I doktrin har det utvecklats olika 

förutsättningsläror. Det är också viktigt att påpeka att dess tillämpning som 

ogiltighetsgrund är omstridd i doktrinen.
13

 Det är också oklart hur förutsättningsläran 

skall tillämpas i praktiken. Enligt Adlercreutz är några författare av uppfattningen att 

den bör användas som en överordnad princip och en annan grupp är av uppfattningen att 

den enbart bör kunna tillämpas om andra ogiltighetsgrunder inte är tillämpliga.
14

 HD 

har i NJA 1996 s. 410 fastslagit en mer restriktiv tillämpning av förutsättningsläran. De 

uttryckte att ”den bör användas som ett komplement till främst avtalstolkning och 

ogiltighetsgrunder i avtalslagen”. 

I den juridiska doktrinen har det framförallt växt fram tre olika typer av 

förutsättningsläror. Den första är den subjektiva förutsättningsläran som i nordisk 

rättslitteratur utvecklades av Lassen.
15

 Den andra är den objektiva förutsättningsläran 

som bland annat utvecklades av Ussing.
16

 På senare tid har även en teologisk 

förutsättningslära utvecklats av Lehrberg.
17

 Enligt Adlercreutz har den objektiva 

förutsättningsläran vunnit mest framsteg och varit den lära som mest har tillämpats i 

Sverige.
18

 Därmed kommer jag fokusera på den objektiva förutsättningsläran i 

fortsättningen av den här framställningen. 

Oavsett vilken förutsättningslära som föredras kan de traditionella rekvisiten för 

förutsättningslärorna brytas ner till tre stycken. Det första rekvisitet är 

väsentlighetsrekvisitet. Det innebär att förutsättningen skall ha inverkat bestämmande 

på den rätthandlandes beslut att ingå i rättshandlingen. Det andra rekvisitet är 

synbarhetsrekvistet. Det innebär att förutsättningens existens och dess väsentlighet skall 

                                                 
13

 Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt I, s. 290. 
14

 A.a. s. 294. 
15

 Lassen, Handbog i obligationsretten, s. 112 ff. 
16

 Ussing, Aftaler paa formuerettens omraade, s. 457 ff. 
17

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 200 f och Lehrberg, Förutsättningsläran. 
18

 Adlercreutz och Gorton, s. 290 f. 
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ha varit synbar för rättshandlingens mottagare. Det tredje rekvisitet är riskrekvistet och 

det är framförallt det rekvisitet som får de olika förutsättningslärorna att gå isär. Under 

det rekvisitet utförs en relevansbedömning som inbegriper de övriga överväganden som 

måste göras för att besvara frågan om en förutsättning skall tilläggas rättsverkan.
19

 

Väsentlighetsrekvisitet innebär att förutsättningen skall ha inverkat avgörande eller 

bestämmande på den rättshandlandes beslut att ingå rättshandlingen. Förutsättningens 

felaktighet skall anses vara så avgörande för den rättshandlande att om den 

rättshandlande var medveten om förutsättningens felaktighet hade den inte ingått i 

avtalet utan istället villkorat avtalet utifrån den bristande förutsättningen. För att 

uppfylla det här rekvisitet kan därmed ett hypotetiskt prov användas. Det hypotetiska 

provet består av frågan om avgivaren av insatsen skulle stå kvar vid avtalet om parten 

var medveten om förutsättningens potentiella brist eller om avgivaren då skulle villkora 

avtalet på grund av förutsättningens potentiella brist.
20

 

Synbarhetsrekvisitet innebär att förutsättningens existens och dess väsentlighet hos 

den avgivande parten skall ha varit synbara för rättshandlingens mottagare. När 

Lehrberg uttrycker hur en mottagare av en insats skall kunna vara befriad under det här 

rekvisitet uttrycker han det på ett något invecklat sätt. Han skriver att en mottagare är 

befriad ”om mottagaren haft fog för att anta att kännedom om sådana okända eller 

oförutsedda omständigheter som de, genom vilka förutsättningen slagit fel, ej skulle ha 

avhållit avgivaren från att avge löftet på samma villkor.”
21

 Synbarheten ligger alltså i att 

den mottagande parten är medveten om förutsättningens existens och att den är 

väsentlig för avgivaren. 

Lehrberg nämner även ett rekvisit som inte brukar räknas till de klassiska rekvisiten 

till förutsättningsläran. Lehrberg kallar det godtrorekvisitet. Det kräver att för att 

förutsättningsläran skall vara tillämplig får inte den avgivande parten känna till att 

förutsättningen var felaktig. Den avgivande parten kan inte heller åberopa en sådan 

förutsättning om han borde ha insett att den var felaktig. Rekvisitet kan sägas ge uttryck 

för att avgivare får ansvara för sina egna förutsättningar.
22

 

Enligt den objektiva förutsättningsläran skall man vid tillämpningen av 

riskrekvisitet söka svara på förutsättningens relevans genom objektiva överväganden i 

anknytning till vad som anses vara rättvist. Avgörandet skall inte sökas i vad parterna 

                                                 
19

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 200 och Adlercreutz och Gorton, s. 292 f. 
20

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 202 f. 
21

 A.a. s. 204. 
22

 A.a. s. 204. 
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skulle ha bestämt, även om det vore möjligt att ta reda på det. Avgörandet skall sökas i 

rättsliga överväganden om vad som är en objektivt lämplig riskfördelning i sådant 

hänseende.
23

 Faktorer som kan få betydelse i sådana fall är rättshandlingens art, 

förutsättningens beskaffenhet, främst om den är allmän eller individuell, parternas 

möjlighet att överblicka riskerna och vem som i sådant hänseende står närmast att bära 

risken och även omständigheter hänförliga till parternas beteende in contrahendo, vid 

avtalslutet eller i samband med föregående förhandlingar. I sistnämnda hänseende kan 

det beaktas om ena parten vårdslöst har framkallat en felaktig förutsättning hos 

motparten.
24

 

Enligt Lind bör den mest sannolika rättsföljden vid en tillämpning av 

förutsättningsläran på samboförhållanden bli att den investering som den ena sambon 

gjort på den andra sambons egendom blir att anse som ogiltig och att det bör ske en 

återbäring av det investerade beloppet.
25

 

 

 

2.2 Tillämpning i svensk och nordisk familjerätt 

 

2.2.1 Svensk rätt 

 

I svensk rätt finns det några rättsfall där bristande förutsättningar har tillmäts betydelse 

vid de äldre trolovningsfallen. Det finns bland annat några äldre rättsfall från tiden 

innan 1920 års giftermålsbalk där bristande förutsättningar har tillämpats. Rättsföljden i 

de fallen har varit att gåvor och transaktioner har ansetts vara ogiltiga. Det bör dock 

poängteras att det i doktrinen finns delade meningar om det har varit bristande 

förutsättningar som har tillämpats eller om det har handlat om avtalstolkning.
26

 

I ett sådant rättsfall, NJA 1918 s. 318, hade en far sålt en fastighet med bohag till 

sin dotter till ett underpris. Kvinnan hade därefter överfört halva fastigheten till mannen 

i förhållandet. Kvinnan bröt sedan förlovningen och ansåg att överföringen av halva 

fastigheten borde vara ogiltig på grund av att det skedde under förutsättningen att de 

                                                 
23

 I sin framställning går Lehrberg igenom alla de olika förutsättningslärorna se a.a. s. 200 f. 
24

 Adlercreutz och Gorton, s. 293 f. 
25

 Lind, Sambolagen m.m. s. 325 och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 479. 
26

 Se bl.a. Hellner, Förutsättningsläran rediviva, s. 88, Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 136 ff och 

Vahlén, Formkravet vid fastighetsköp, s. 243. 
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skulle ingå äktenskap. HD fastslog att avtalet inte längre var gällande för kvinnan på 

grund av att äktenskapet inte blev av. 

Ett annat liknande fall var NJA 1893 s. 353. Kvinnan hade i fallet givit pengar till 

mannen i syfte att mannen skulle inhandla ett fartyg eller något annat som skulle vara 

till fördel för deras äktenskap. Då äktenskapet inte blev av fastslog HD att mannen var 

återbetalningsskyldig till kvinnan. 

Enligt min mening verkar det som att HD i de båda fallen har tillmätt bristande 

förutsättningar betydelse. Även om Högsta Domstolen inte har tillämpat de rekvisit som 

brukar tillskrivas förutsättningsläran har trots allt förutsättningar spelat roll och något 

som är intressant i de domarna är att HD har motiverat domarna på allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer istället för stöd i de primära rättskällorna. 

Vid införandet av 1920 års giftermålsbalk infördes lagrum som liknade de 

prejudikat som hade uppstått i de domar som tillkommit innan lagen. I GB 1:2 infördes 

en regel med innebörden att gåvor som hade getts bort under trolovning skulle återgå 

om trolovningen bröts. Regeln omfattade inte bara ringar och bosättningsföremål utan 

kunde även gälla till exempel värdepapper och pengar. Däremot omfattade inte regeln 

sådana gåvor som var avsedda att förbrukas under trolovningstiden.
27

 I den äldre 

giftermålsbalken återfanns även en skadeståndsregel i GB 1:3. En trolovad kunde enligt 

den regeln bli skadeståndsskyldig för utgifter den andra trolovade lade ner för det 

stundande bröllopet och även för indirekta förluster som kunde följa från att den ena 

trolovade sade upp sig från jobbet för att börja arbeta i hushållet.
28

 

Något som är viktigt och aktuellt för dagens reglering var att när 

trolovningsinstitutet avskaffades, fastslog lagstiftaren att samma utgångspunkter och 

rättsläge skulle fortsätta att gälla, men att det fortsättningsvis skulle grunda sig på 

allmänna avtalsrättsliga grundsatser.
29

 

HD har inte prövat om förutsättningsläran, på samma sätt som vid 

trolovningsinstituten, kan tillämpas på samboförhållanden. Det kan tyckas vara konstigt 

då samboende som företeelse har ökat kraftigt de senaste fyrtio åren.
30

 Det finns 

däremot flertalet personer i den rättsliga doktrinen som har föreslagit att 

förutsättningsläran eller bristande förutsättningar bör kunna bli tillämpliga vid svenska 

                                                 
27

 NJA II 1916 s. 20. 
28

 Lind, Sambolagen m.m., s. 322 och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 476. 
29

 Proposition 1973:32 s. 93 och SOU 1972:41 s. 122. 
30

 Agell och Brattström, s. 256, Lind, Sambolagen m.m., s. 324 och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 

477 f. 
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samboförhållanden. Däribland har Bengtsson påpekat att förutsättningsläran bör kunna 

bli tillämplig vid transaktioner och arbete som skett mellan personer som lever under 

äktenskapsliknande samliv.
31

 Även Agell och Brattström har uttryckt det som att 

bristande förutsättningar gällande samlevnadens fortbestånd borde kunna göras gällande 

för att utkräva ersättning för insatser en sambo har utfört till den andras fördel.
32

 Lind 

poängterar att den allmänna förutsättningsläran borde kunna vara tillämplig inte bara på 

trolovningsfall utan även på sambofall. Han pekar dock på en viktig skillnad mellan 

sambofallen och trolovningsfallen då det i sambofallen inte föreligger något löfte om att 

giftermål skall ingås i sambofallen.
 
Lind poängterar även att svensk familjerätt på andra 

områden inte har varit främmande när det kommer till att tillägga bristande 

förutsättningar betydelse. Han syftar då på ärvdabalken 11:8 där det presumeras att ett 

testamente som någon gjort till förmån för sin sambo, saknar verkan om 

samboförhållandet upphört före testators död.
33

 

 

 

2.2.1.1 Rättsfallsanalys av NJA 1975 s. 298 

 

Ett rättsfall som har stor betydelse för den här framställningen är NJA 1975 s. 298. Det 

finns därför anledning att analysera det fallet närmare.  Rättsfallet handlar inte om hur 

förutsättningsläran har tillämpats i svensk familjerätt, men på grund av fallets 

prejudikatvärde har det även betydelse för situationer där en sambo kräver ersättning 

utifrån förutsättningsläran. 

I rättsfallet NJA 1975 s. 298 hade en kvinna, som varit samboende med en man, 

under flera år utfört omfattande hushållsarbete och andra tjänster. Hon hade även vårdat 

mannen under hans sjukdomstid. När mannen avled begärde kvinnan kompensation för 

de tjänster hon genomfört. Hon ville då ha ersättning för tio års arbete. HD går till en 

början igenom Hellners avhandling om Obehörig vinst där han anser att rättsläget är 

oklart i situationer som liknar den föreliggande. HD anför vidare att det finns goda skäl 

för att som utgångspunkt tilldela ersättning till den som har utfört arbete av sådan 

omfattning och art att lön normalt bör utgå och i de fall det inte finns något avtal om 

ersättning eller lön och då det var avsett mellan parterna. HD anför inga 

                                                 
31

 Se Bengtson, Festskrift till Carl Jacob Arnholm, s. 660 f, Bengtsson, Äktenskapsliknande samlevnad, s. 

20 f. och se även Bengtssons yttrande i NJA 1977 s. 717. 
32

 Agell och Brattström, a.a. s. 257. 
33

 Lind, Sambolagen m.m., s. 323 f och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 477 f. 
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vinstresonemang som grund för den ståndpunkten. Däremot fastslår HD att det från en 

sådan princip får göras undantag i de fall som gäller äktenskapsliknande samlevnad. HD 

fastslår att i sådana situationer där arbete och tjänster nedlagts för parternas 

gemensamma intresse, på samma sätt som i ett äktenskap, och som ett led i 

samlevnaden, borde inte ersättning i form av lön utgå. HD utesluter dock inte att 

ersättning kan utgå i de fall den ena sambon arbetat i den andra sambons 

förvärvsverksamhet. Den sista ståndpunkten utvecklas i ett tillägg till domen. 

Några författare har efter att domen kom sett det som en möjlighet att utdöma 

ersättning i form av förmögenhetsrättsliga principer. Agell och Brattström har sett 

möjligheten att utdöma kompensation i enlighet med principen om obehörig vinst eller 

förutsättningsläran.
34

 Dessvärre utvecklar de inte hur ett sådant kompensationskrav 

skulle vara praktiskt möjlighet. Lund-Andersen har sett det som en möjlighet att utdöma 

ersättning i enlighet med förutsättningsläran eller generalklausulen, men hon utveklar 

inte heller hur det skulle vara praktiskt möjligt.
35

 Bengtsson har också sett möjligheten 

att utdöma ersättning i enlighet med reglerna om obehörig vinst eller 

förutsättningsläran. Bengtsson utveklar inte heller hur det skulle vara praktiskt möjligt 

men skriver att det är en ekonomisk fördel om någon sköter om hushållet under 

samlevnaden och att ersättningen inte blir stor då det bör göras avdrag utifrån den nytta 

en bidragande sambo har haft av insatserna.
36

  

Lind är antagligen den författaren som bäst har analyserat möjligheter att kringgå 

rättsfallet. Den första möjligheten är att HD i efterkommande domar gör en skillnad 

mellan hushållsarbete och omsorgsarbete å ena sidan och investeringar och betalningar 

på den andra sambons egendom å den andra sidan.  Lind påpekar dock att samma 

invändning som HD gör i rättsfallet skulle kunna göras gällande i 

investeringssituationer, nämligen att investeringar och betalningar i hög utsträckning 

gjorts i parternas gemensamma intresse, som ett led i samlevnaden och att ersättning 

inte skall utgå. Han anser dock att det finns goda skäl till att låta investeringar och 

betalningar motivera ersättningsskyldighet i enlighet med principen om obehörig vinst. 

Den andra möjligheten HD kan använda sig av för att kringgå sin dom är enligt Lind att 

göra skillnad på små och stora insatser och enbart utdöma ersättning för insatser som 

kan anses överstiga vad som är normalt. Den tredje möjligheten som Lind föreslår är att 

                                                 
34

 Agell och Brattström, s. 256-257. 
35

 Lund-Andersen, Nordisk Samboerrett, s. 144. 
36

 Bengtsson, Äktenskapsliknande samlevnad, s. 20-21. 
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HD istället för principen om obehörig vinst väljer att tillämpa generalklausulen eller 

förutsättningsläran vid utdömandet av ersättning. Han anför att sådana lösningar kan 

vara att föredra om HD är skeptisk mot att tillämpa principen om obehörig vinst.
37

 

Oavsett hur man vänder och vrider på HD:s prejudikat var domen ett tydligt 

ställningstagande från Högsta Domstolen. Har någon i ett samboförhållande utfört 

hushållsarbete eller tjänster för sambogemenskapen, såsom ett led i samlevnaden, kan 

inte ersättning i form av lön utgå. HD utesluter dock inte situationer där en sambo 

tillskjutit ekonomiska bidrag eller utfört arbete på den andra sambons egendom. Det är 

alltså bara hushållsarbeten som utesluts genom domen. Även om HD uttrycker det som 

att ersättning i form av lön ej kan utgå anser Lind att motiveringen är så pass generellt 

skriven att prejudikatet kan användas som invändning mot att all form av ersättning som 

den ena sambon kräver för insatser den gjort för gemenskapens skull eller för den andra 

sambons skull.
38

 Lind går till och med så långt att han kallar fallet för en 

kardinalinvändning mot att ersättning skall kunna utgå för de situationer då en sambo 

utfört insatser för sambogemenskapen.
39

  

Även om rättsfallet gällde en typfall 3 situation, där en sambo utfört tjänster för den 

andra sambon och sedan krävde ersättning för insatserna, kan argumentet, att insatserna 

utförts för parternas gemensamma intresse på samma sätt som i ett äktenskap och som 

ett led i samlevnaden även användas som motargument i typfall 1 och 2 situationer, där 

en sambo nedlagt ekonomiska insatser och sedan kräver ersättning med en 

förmögenhetsrättslig princip som grund. Jag instämmer därmed i Linds åsikt att 

rättsfallet även kan fungera som motargument mot all form av ersättning som en sambo 

kräver från den andra sambon. Därmed bör man enbart tillämpa de 

förmögenhetsrättsliga principerna restriktivt vid utdömandet av kompensation som den 

ena sambon har utfört för gemenskapen eller den andra sambon. Skulle det däremot inte 

finnas någon möjlighet att utdöma kompensation kommer det drabba den sambo som 

utfört insatserna och gynna den sambo som drar nytta av dem. Enligt min mening är det 

inte rimligt. Därmed anser jag att, även om prejudikat kan användas som ett 

motargument och föranleder att jag kommer till slutsatsen att de förmögenhetsrättsliga 

principerna bör tillämpas restriktivt, det bör gå att tillämpa förmögenhetsrättsliga 

                                                 
37

 Lind, Sambolagen m.m. s. 333 f och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 488 f. 
38

 Lind, Sambolagen m.m. s. 333 f och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 488 f. 
39

 Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 490. 
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principer i särskilt oskäliga situationer där insatserna är väsentliga och överstiger vad 

som kan anses vara normalt.  

En vid tolkning av fallet skulle kunna leda till att man når slutsatsen att man inte 

kan utge ersättning i typfall 3 situationer, alltså att HD helt satt ner foten för att utge 

ersättning i situationer där en sambo utför tjänster för gemenskapen eller den andra 

sambons skull. På grund av argumentation i det föregående stycket, att det vore orimligt 

att helt stänga dörren för att utdöma kompensations krav, och på grund av att fallet 

gällde ersättning i form av lön och inte ersättning på grund av en förmögenhetsrättslig 

princip borde det enligt min mening finnas en liten möjlighet att utkräva ersättning i 

typfall 3 situationer. Enligt min åsikt är det däremot minst troligt att ersättning kan utgå 

för sådana situationer. På grund av att jag har kommit fram till att det borde finnas en 

liten möjlighet att utdöma kompensationskrav i typfall 3 situationer finns det anledning 

att pröva det typfallet under de förmögenhetsrättsliga principerna. 

Slutsatserna att, kompensationskrav på grund av en förmögenhetsrättslig princip 

enbart bör tillämpas restriktivt och att rättsfallets prejudikat kan användas som 

motargument mot att tillämpa samtliga förmögenhetsrättsliga principer på något av 

typfallen, kan anföras under varje huvudkapitel i den här framställningen. Skulle jag 

anföra samma diskussion under varje huvudkapitel skulle det leda till flera upprepningar 

av samma sak och därmed räcker det att jag poängterar de slutsatserna under det här 

avsnittet. 

 

 

2.2.2 Norsk rätt 

 

Lind har i sina två framställningar angående kompensationskrav vid samboförhållande 

poängterat att det i norsk rätt utan stöd i lag har gått att tillämpa förutsättningsläran vid 

trolovningssituationer. Förutsättningen som har varit bristande är den att förhållandet 

skulle bli varaktigt. Har den förutsättningen brustit har gåvor och andra prestationer 

kunnat krävas tillbaka.
40

 Däremot skriver han att det finns delade meningar inom den 

norska rättslitteraturen huruvida principen skulle kunna bli tillämplig på 

samboförhållanden.
41

 Ström Bull är av uppfattningen att läran borde kunna bli 

                                                 
40

 Lødrup och Sverdrup, Familieretten, s. 52 och 355, Bull Strøm, TfR 1985 s. 499 och 542, Andersen, 

Familieret, s. 18, Pedersen, Papirløse samlivsforhold, s. 78, Lind, Sambolagen m.m., s. 322 f och Lind, 

Festskrift till Torgny Håstad, s. 476 f. 
41

 Lind, Sambolagen m.m., s. 322 ff och Lind, Festskrift till Torgny Håstad s. 476 f.  
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tillämplig på samboförhållanden.
42

 Thue förespråkar däremot en mer restriktiv 

tillämpning där man fokuserar mer på gåvogivarens avsikt.
43

 

Gällande trolovningsinstitutet finns det tre stycken norska rättsfall där 

förutsättningsläran har tillämpats. I det äldsta fallet, RG 1957 s. 523, bifölls mannens 

krav på återbetalning av ett lån, återbäring av två pälsar samt vederlag för insatser han 

hade gjort för att förbättra kvinnans värmesystem på hennes fastighet. Insatserna hade 

utförts under förutsättningen att de skulle ingå äktenskap.  

I skälen till domen hänvisades det till förutsättningsläran. 

I RG 1979 s. 179 hade en man brutit en förlovning efter att kvinnan i förhållandet 

hade varit otrogen. Mannen yrkade då på återbäring av visst lösöre som han hade gett 

till kvinnan under förutsättningen att de skulle ha ett varaktigt samliv. Mannens yrkande 

bifölls då det förelåg bristande förutsättningar. Domstolen uttryckte att de båda måste ha 

räknat med ett varaktigt samliv.  

Även i RG 1984 s. 1013 bifölls ett yrkande på grund av bristande förutsättningar. 

En man hade betalat en kvinnas räkningar till ett värde av 20 000 kronor. Kort därefter 

hade kvinnan avslutat förhållandet. Den bristande förutsättningen låg i att förhållandet 

skulle fortgå och bli varaktigt. 

Sedan 1984 års fall har det inte kommit några domar som uttryckligen har grundats 

på förutsättningsläran. Däremot kan bristande förutsättningar komma att bli aktuella när 

norsk domstol prövar vederlagskrav på grund av obehörig vinst. Lund-Andersen har 

framfört att en domstol vid bedömningen av om en obehörig vinst har skett skall 

beaktas parternas förutsättningar, bidragets art, samlivets varaktighet och parternas 

ekonomiska ställning.
44

 

 

 

2.2.3 Dansk rätt 

 

Liksom i norsk rätt finns det även i dansk rätt övervägande skäl som talar för att 

förutsättningsläran kan bli tillämplig utan stöd i lag vid trolovningssituationer.
45

 Det 

råder däremot delade meningar i den danska rättslitteraturen om samma princip kan bli 

tillämplig på samboförhållanden. Den övervägande åsikten i den danska doktrinen är 

                                                 
42

 Bull Strøm, TfR 1985 s. 543. 
43

 Thue, Avtalt samliv, s. 98. 
44

 Lund-Andersen, Nordisk Samboerett, s. 137. 
45

 Lund-Andersen och Nørgaard, Familieret, s. 327 ff. 
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dock att förutsättningsläran borde kunna bli tillämplig på samboförhållanden. Till 

exempel anser Pedersen att förutsättningsläran borde kunna bli tillämplig på samma sätt 

som i förlovningsfallen om förhållandet inte har pågått under längre tid.
46

 Andersen står 

däremot för en mer restriktiv tillämpning av förutsättningsläran. Han anser att ersättning 

på grund av förutsättningsläran enbart bör utgå under speciella omständigheter.
47

  

Förutsättningsläran har tillämpats i dansk rättspraxis. I T:FA 2006.310 hade ett 

sambopar avtalat om fördelningen av deras utgifter. När deras förhållande tog slut 

ansågs avtalet sakna verkan. Domstolen motiverade domen på bristande förutsättningar. 

Även om fallet inte gäller ersättningskrav är det ett exempel på när förutsättningsläran 

tillämpats på ett samboförhållande. 

Både Lind och Lund-Andersen har poängterat att förutsättningsaspekter även kan 

komma att bli prövade vid bedömningen om kompensation skall utgå enligt principen 

om obehörig vinst. Ur den aspekten liknar den danska rätten den norska rätten. Båda 

författarna hänvisar då till rättsfallet U 1984.166 H och Lund-Andersen påpekar att det 

även finns andra fall där kompensation kan utgå utifrån förutsättningssynpunkter.
48

 

Lund-Andersen poängterar att principen om obehörig vinst har en central plats vid 

utdömandet av kompensation men att även förutsättningsläran kan komma att bli aktuell 

vid sådana bedömningar.
49

 Domen U 1984.166 H bygger i första hand på principen om 

obehörig vinst. En kvinna hade gjort betydande hemarbetsinsatser och de hade bidragit 

till att mannen hade kunnat bygga upp sin ekonomi. Däremot används 

förutsättningssynpunkter för att backa upp argumentationen på så sätt att kvinnan i 

förhållandets ansågs förutsätta att hon inte skulle stå utan medel om samboförhållandet 

tog slut. Förutsättningsläran användes mer som ett argument än som en egen 

rättsprincip.
50

 

 

 

 

                                                 
46

 Pedersen, Papirløse samlivsforhold, s. 78. 
47

 Andersen, Familieret, s. 18 f och 227. 
48

 Lind, Sambolagen m.m., s. 323, Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 476 f och Lund-Andersen, 

Nordisk samboerett, s. 131 ff. 
49

 Lund- Andersen, Nordisk samboerett, s. 131. 
50

 Mer om domen under avsnitt 4.3.3. 
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2.3 Kan förutsättningslärans rekvisit tillämpas för att ställa 

kompensationskrav? 

 

2.3.1 Rättshandling 

 

Innan en analys om det är praktiskt möjligt att tillämpa förutsättningslärans rekvisit för 

att ställa kompensationskrav krävs en diskussion om några av förutsättningslärans 

grunder. 

Förutsättningsläran tillämpas på rättshandlingar.  Det framgår tydligt om det ses till 

hur de olika rekvisiten är definierade, väsentlighetsrekvisitet innebär att förutsättningen 

skall ha inverkat bestämmande på den rättshandlandes beslut att ingå i rättshandlingen. 

Synbarhetsrekvisitet innebär att förutsättningens existens och dess väsentlighet skall ha 

varit synbar för rättshandlingens mottagare.
51

 En rättshandlings existens är således 

avgörande för att förutsättningsläran överhuvudtaget skall kunna tillämpas.  

Av den anledningen är det enligt min mening förbryllande att Lind, efter en 

utläggning om farhågorna med att tvinga på sambopar fiktiva avtal i situationer där 

uttryckliga avtal inte finns, kommer till slutsatsen att i de fall ”då parterna inte träffat 

uttryckliga avtal förefaller det stämma bättre med livets realiteter att grunda de 

allmänna civilrättsliga lösningarna på bristande förutsättningar än på kvasikontraktuell 

argumentation”.
52

 Jag tolkar Linds resonemang som att man inte skall framtvinga 

fiktiva avtal mellan sambopar utan att man istället skall tillämpa förutsättningsläran. 

Enligt min mening är det inte en möjlighet då det krävs en rättshandling för att tillämpa 

förutsättningsläran.  

Enligt Lind är det sällan ett sambopar väljer att diskutera och reglera sina 

egendomsrättigheter sinsemellan. En anledning till varför sambopar inte träffar 

särskilda avtal vid varje ekonomisk insats de gör mellan varandra kan enligt Lind vara 

på grund av att sådana insatser utförs under förutsättningen att relationen blir livslång 

eller i alla fall långvarig.
53

 Hellner har också poängterat att sambor inte reglerar insatser 

de utför för varandra.
54

 I och med att det sällan föreligger avtal om ersättning för varje 

ekonomisk insats som en sambo utför behöver en domstol, för att tillämpa 

förutsättningsläran, konstruera ett underförstått avtal mellan parterna. Ett sådant 

                                                 
51

 Se ovan under avsnitt 2.1. 
52

 Lind, Sambolagen m.m. s. 335 och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 492 f. 
53
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underförstått avtal kräver precis som vid ett vanligt avtal att det finns en gemensam 

partsavsikt. Skillnaden blir dock att partsavsikten söks i parternas faktiska handlande. 

Det måste alltså konstrueras en gemensam partsavsikt i efterhand. Det finns dock en 

fara med att domstolar skapar sådana underförstådda eller fiktiva avtal mellan ett 

sambopar. Risken ligger i att domstolen då tvingar på ett sambopar ett avtal som de 

aldrig har träffat och som kan gå emot deras vilja eller i vart fall den ena partens vilja.
 55

 

Enligt min mening är de här kvasikontraktuella avtalen eller fiktiva avtalen ett 

starkt motargument mot att tillämpa förutsättningsläran för att ställa ersättningskrav 

mellan sammanboende par. Särskilt i typfallssituationerna 1 och 3 är det svårt att se hur 

de avtalen över huvud taget skulle kunna se ut. I typfall 1 situationer sker det flera 

mindre ekonomiska insatser och i typfall 3 situationer sker insatserna genom att den ena 

sambon utfört tjänster för gemenskapen eller den andra sambon. I de situationer är det 

oklart från och med vilken tidpunkt avtalet eller avtalen uppstår. Det är till exempel 

oklart om varje enskild insats skall tolkas som ett avtal eller om det skall tolkas som att 

det föreligger ett avtal om att samboförhållandet skall fungera på ett visst sätt. Oavsett 

vilket synsätt som väljs vid tillämpningen är det enligt min mening oklart hur avtal kan 

skapas i typfall 1 och 3 situationer och i slutändan blir det helt upp till domstolarnas 

skön att avgöra det. Problemen är svårlösta och enligt min mening är det vanskligt att 

försöka skapa fiktiva avtal mellan sambopar. Att skapa fiktiva avtal innebär dessutom 

att parter blir påtvingade avtal som de inte uttryckligen träffat och som med största 

sannolikhet kommer gå emot den ena partens vilja. Det finns också en risk för att 

sådana konstruerade avtal kan missbrukas som efterhandskonstruktioner när parterna 

helt enkelt har försummat att avtala om en situation vid rätt tidpunkt. 

Ett alternativ till att konstruera fiktiva avtal och som Bengtsson beaktar är att tolka 

insatserna som benefika överlåtelser. Han anser att det ligger nära till hands att se 

utbetalningar eller insatser som den ena sambon utför som gåvor till familjens 

gemenskap. Det är ett alternativ han diskuterar när han beskriver en typisk typfall 1 

situation, alltså när den ena sambon har gjort utlägg för gemenkapens intresse.
56

 Gåvor 

är rättshandlingar som kan användas som grund för förutsättningsläran och 

generalklausulen.  
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För att en insats skall kunna klassas som en civilrättsligt giltig gåva krävs det att tre 

stycken rekvisit är uppfyllda. De rekvisiten har i svensk modern rättslitteratur 

framförallt utvecklats av Bengtsson och har dessutom vunnit framsteg i HD:s 

rättspraxis.
57

 Rekvisiten innebär att en förmögenhetsöverföring skall ha skett, den 

förmögenhetsöverföringen skall ha skett frivilligt och det skall finnas en benefik avsikt 

med överföringen.
58

 

Det första rekvisitet innebär att förmögenhetsöverföringen skall ha bidragit till att 

mottagarens förmögenhet skall ha ökat och att avgivarens förmögenhet skall ha 

minskat.
59

 Förmögenhetsökningen behöver dock inte ske samtidigt som 

förmögenhetsminskningen. De kan ske vid olika tillfällen.
60

 I en typfall 1 och 2 

situation överförs ekonomiska insatser för gemenskapens eller för den andra sambons 

skull. Den bidragande sambons förmögenhet minskar inte på en gång på grund av att 

den sambon får vara med och ta del i det som insatserna går till under 

samboförhållandet. Det är först när samboförhållandet tar slut som den egentliga 

förmögenhetsminskningen uppstår. Det är då som den bidragande sambon helt tappar 

det som sambon har gjort insatser för och på så sätt sin insats. I en typfall 3 situation är 

det inte ekonomiska överföringar som har skett utan tjänster för gemenskapen eller den 

andra sambon. Förmögenhetsökningen uppstår genom att den mottagande sambon i 

sådana situationer besparar pengar genom att någon annan utför tjänsterna. Det kan 

också leda till att den mottagande sambon bygger upp en förmögenhet då den slipper 

sköta hemmet. Förmögenhetsminskningen uppstår dock först när förhållandet tar slut. 

Det är då som den bidragande sambon inte kan vara med och dela den andra sambons 

förmögenhet och det är då den sambon står utan medel för sina insatser. Enligt min 

mening är förmögenhetsrekvisitet uppfyllt i alla typfallssituationer. 

Frivillighetsrekvisitet innebär att gåvan inte skall grundas på något rättsligt tvång. 

Exempel på när en gåva inte är frivillig är till exempel när någon betalar underhåll eller 

betalar ett skadestånd.
61

 I en typfall 2 situation där den ena sambon gör stora 

ekonomiska överföringar för gemenskapens eller för den andra sambons skull är det 

tydligt att överföringarna inte grundar sig på någon form av tvång. Sambon hade inte 

behövt göra dem men gör dem trots allt. Typfall 2 situationer är frivilliga. I typfall 1 och 
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3 situationerna är det något mer oklart. I de situationerna kan insatserna ske i ett led att 

skapa ett leverne. Däremot är den bidragande sambon inte på något sätt skyldig att 

försörja den andra sambon. Sambolagen har inte en reglerad underhållskyldighet som 

äktenskapsbalken har. Enligt min mening är frivillighetsrekvisitet även uppfyllt i typfall 

1 och 3 situationer. Sambon är inte tvingad att göra insatserna utan de sker på en 

frivillig grund.  

Att det föreligger en benefik avsikt kan innebära två saker. Det kan antingen 

innebära att gåvan utåt sätt framstår som ”en akt av givmildhet eller liknande”.
62

 Eller 

så innebär det att bägge parterna var medvetna om att det inte skulle utgå något vederlag 

för insatserna.
63

 Enligt min mening är det svårt att utåt sett betrakta överföringar i 

typfall 1 situationer som gåvor. Mindre insatser i form av avbetalningar på den andra 

sambons lån eller genom att inhandla konsumtionsvaror för gemenskapen framstår 

enligt min mening inte som akter av givmildhet eller något likartat. Det är nödvändiga 

handlingar som behöver vidtas för att den sambon skall kunna bo i bostaden eller för att 

samborna skall kunna bo tillsammans. Utför även den mottagande sambon tjänster eller 

insatser för gemenskapen finns det dessutom någon form av motprestation och det talar 

än mindre för att det föreligger en gåvoavsikt. Frågan är om det kan anses att parterna 

var medvetna om att det inte skulle utgå något vederlag för insatserna. Då samboende 

sällan väljer att reglera insatser som de har utfört sinsemellan varandra, blir det svårt att 

utröna om det mellan sambor finns en medvetenhet om att vederlag för insatser ej skall 

utgå. Bengtsson uttrycker dessutom att dolda motiv inte bör beaktas vid den 

bedömningen.
64

 Då det är svårt att utröna en medvetenhet om vederlaget mellan 

samborna och då det enligt min mening inte utåt sätt framstår som en gåva i typfall 1 

situationer kan sådana insatser inte tolkas som gåvor. Det finns ingen gåvoavsikt. 

Finns det en benefik avsikt vid typfall 2 situationer? I de situationerna är det stora 

ekonomiska insatser som överförs för gemenskapens skull eller för den andra sambons 

skull. Storleken på de ekonomiska insatserna kan enligt min åsikt, till skillnad från i 

typfall 1 situationer där det var nödvändiga mindre insatser, för en utomstående person 

få dem att framstå som akter av givmildhet. Att insatserna är få och stora ger dem 

dessutom en mer uppseendeväckande karaktär som utåt kan få dem att tolkas som 

gåvor. På samma sätt som vid typfall 1 anser jag att det även i typfall 2 är svårt att 
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utröna om det finns en medvetenhet mellan samborna att vederlag ej skall utgå för 

insatserna. Vad som däremot talar för att insatser i en typfall 2 situation är att ses som 

gåvor är att de utåt skulle kunna tolkas som gåvor. 

Slutligen behöver det utrönas om det finns en gåvoavsikt vid en typfall 3 situation. 

Skulle det utåt kunna ses som akter av givmildhet eller liknande när den ena sambon 

utför tjänster för gemenskapens skull eller för den andra sambons skull? Det skulle 

kunna ses på det sättet om den ena sambon är den enda som utför tjänster för 

gemenskapen, men om det skulle vara så att den andra sambon också utför tjänster men 

i mindre utsträckning har jag svårt att se att det utåt sätt skulle tolkas som att det finns 

en gåvoavsikt. Då finns det en motprestation och det skulle därmed vara att dra 

rekvisitet för långt. På samma sätt som i typfall 1 och 2 situationer anser jag att det är 

svårt att utröna om det finns en medvetenhet mellan samborna om att vederlag ej skall 

utgå för insatserna. Därmed kommer jag till slutsatsen att det enbart i vissa 

undantagsfall kan föreligga en gåvoavsikt i typfall 3 situationer. 

Även om det skulle gå att se insatser som den ena sambon har gjort som gåvor anser 

jag att det kan komma att bli mycket svåröverskådligt i typfall 1 och 3 situationer där 

det har skett flera upprepade insatser, antingen genom ekonomiska bidrag eller genom 

tjänster. För att ställa ett korrekt kompensationskrav skulle det i sådana fall krävas att 

den bidragande sambon har fört bok på alla sina insatser vilket i längden måste ses som 

orimligt. Om inte varje insats beaktas utan en domstol väljer att göra en uppskattning av 

helheten av flera insatser blir rättsläget enligt min mening alldeles för osäkert. Det är att 

låta domstolar acceptera felmarginaler. 

Även i de situationerna där insatserna betraktas som gåvor handlar det enligt min 

mening om en typ av rättshandlingskonstruktion. Även gåvokonstruktioner kan 

missbrukas i efterhand vilket enligt min mening talar för att man inte borde ägna sig åt 

sådana konstruktioner i allt för stor utsträckning. Det talar också mot att man i typfall 1 

och 3 situationer skall, som Bengtsson föreslår, tolka varje insats som den ena sambon 

gör som en benefik överlåtelse. Det är enklare att skapa sådana gåvokonstruktioner i 

typfall 2 situationer där det enbart är en eller några få stora ekonomiska insatser som har 

utförts. Då är det färre gåvokonstruktioner som måste utföras. I typfall 2 situationer är 

insatserna inte heller lika svåröverskådliga och som har visats ovan är det lättare att 

tillämpa gåvorekvisiten i sådana situationer. 

Motargumenten att man inte bör tillämpa fiktiva avtal, att det är alldeles för svårt att 

uppfylla gåvorekvisiten i typfall 1 och 3 situationer och att det är svåröverskådligt att 
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tolka varje insats i sådana situationer som rättshandlingar, föranleder att jag kommer till 

slutsatsen att förutsättningsläran inte kan tillämpas på de situationerna. Enligt min 

mening finns det ingen rättshandling att använda som grund. I en typfall 2 situation är 

det enligt min mening enklare att tolka de ekonomiska överföringarna som 

rättshandlingar då de skulle kunna ses som gåvor. Det är enklare att tillämpa 

gåvorekvisiten i typfall 2 situationer. Det är inte heller lika svåröverskådligt att beakta 

insatserna som gåvor i typfall 2. Enligt min mening kan man inte tillämpa 

förutsättningsläran på typfall 1 och 3 situationer. Därmed kommer jag enbart pröva om 

förutsättningsläran kan tillämpas på typfall 2 situationer. 

 

 

2.3.2 Förutsättningen 

 

Något som också måste bestämmas innan det prövas om förutsättningsläran kan 

tillämpas som kompensationskrav är vilken förutsättning som skall prövas. I den 

juridiska doktrinen verkar det finnas en konsensus om att förutsättningen som bör 

tillämpas i enlighet med förutsättningsläran är den att samboförhållandet kommer bli 

varaktigt eller livslångt.
65

 

Ovan har svensk praxis rörande det äldre trolovningsinstitutet belysts. I de fallen 

har gåvor eller insatser från en trolovad till en annan ansetts vara ogiltiga på grund av 

att insatserna har utförts under förutsättningen att parterna skulle ingå äktenskap.
66

 Den 

förutsättningen går inte att tillämpa på samboförhållanden.  Enligt min mening finns det 

dock likheter mellan förutsättningen att två parter skall ingå äktenskap och 

förutsättningen att förhållandet skall bli långvarigt. Det handlar även i trolovningsfallet 

om att förhållandet skall bli långvarigt och livslångt. Förutsättningsläran har även 

tillämpats på norska trolovningsförhållanden och i de situationerna har förutsättningen 

ansetts vara att förhållandet skall bli långvarigt eller att parterna skall ingå äktenskap.
67

  

Sammantaget pekar det mesta mot att förutsättningen som kan tillämpas för att 

ställa kompensationskrav i enlighet med förutsättningsläran är att förhållandet skall bli 

långvarigt eller livslångt. Lind har poängterat att den förutsättningen är en av 

förklaringarna till varför sambopar inte väljer att skapa avtal kring olika prestationer de 
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gör under deras samlevnad. Prestationer som de med största sannolikhet inte skulle ha 

utfört för någon annan person. Att samborna lever ihop är en förutsättning för deras 

olika rättshandlanden och det borde enligt Lind bägge parterna inse.
68

 

 

 

2.3.3 Typfall 2 – Ett färre antal stora ekonomiska insatser 

 

För att förutsättningsläran skall kunna tillämpas för att ställa kompensationskrav krävs 

det att de vedertagna rekvisiten för förutsättningsläran är tillämpliga. Ovan har det 

bestämts att en rättshandling kan anses föreligga mellan sammanboende i de fall där den 

ena sambon har gjort en eller några stora ekonomiska insatser. Insatsen skulle kunna ses 

som en benefik överlåtelse.
69

 Det har även bestämts vilken förutsättning som kommer 

prövas under förutsättningsläran. Det är förutsättningen att relationen kommer bli 

långvarig eller livslång.
70

 

Det första rekvisitet att tillämpa är väsentlighetsrekvisitet. Under 

väsentlighetsrekvisitet skall ett hypotetiskt prov utföras. Provet består av frågan om 

avgivaren av insatsen skulle stå kvar vid avtalet om parten var medveten om 

förutsättningens potentiella brist eller om avgivaren då skulle villkora avtalet på grund 

av bristen. I en typfall 2 situation blir frågan om en sambo, som gjort en stor ekonomisk 

insats i den andra sambons egendom, hade villkorat sin insats om denne hade varit 

medveten om att samboförhållandet inte skulle bli varaktigt eller livslångt. Skulle en 

sambo vara medveten om förutsättningens bristande skulle den sambon med all 

sannolikhet välja att villkora sin insats för det fallet att samboförhållandet inte skulle bli 

långvarigt. Enligt min mening skulle antagligen en sambo välja att inte göra insatsen om 

sambon var medveten om att den förutsättningen skulle kunna brista. Den bidragande 

sambon kan, om samboförhållandet tar slut, bara förlora på en sådan insats. Enligt min 

mening talar det hypotetiska provet för att väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt. 

Det andra rekvisitet som skall tillämpas är synbarhetsrekvisitet. Det innebär att 

förutsättningens existens och dess väsentlighet skall ha varit synbart för 

rättshandlingens mottagare. Lind anser att en sådan förutsättning borde vara synbar för 

den mottagande parten vid sådana här typer av insatser. Han uttrycker det som att den 
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mottagande sambon insett eller borde ha insett att ett fortsatt samliv var för den 

bidragande sambon en väsentlig förutsättning för insatsen. Han skriver också att det 

rekvisitet vanligtvis är uppfyllt vid en tillämpning av den objektiva 

förutsättningsläran.
71

 Jag instämmer i det Lind kommer fram till och anser att den 

förutsättningen borde vara synbar för bägge samborna oavsett vem det är som gör 

insatser för gemenskapen. Förutsättningen är enligt min mening grundläggande i en 

samborelation. Enligt min mening talar det för att synbarhetsrekvisitet är uppfyllt vid en 

typfall 2 situation. 

Nästa rekvisit att pröva är godtrorekvisitet. Rekvisitet innebär att den bidragande 

sambon inte får känna till att förutsättningen var felaktig Lehrberg gör under det här 

rekvisitet en jämförelse till en köpares undersökningsplikt.
72

 Enligt min mening vore det 

underligt om personer inom samboförhållanden var tvungna att undersöka om 

förhållandet skall bli långvarigt innan de utför insatser för gemenskapens skull. En 

sådan undersökningsplikt är enligt min mening orimlig. Jag antar att en sambo inte 

skulle göra stora ekonomiska insatser i den andra sambons egendom om den var 

medveten om att samboförhållandet inte skulle bli långvarigt. En bidragande sambo 

skulle enbart kunna förlora på det. Jag anser att det här rekvisitet är uppfyllt. 

Det sista rekvisitet att tillämpa är riskrekvisitet. Vid tillämpningen av det rekvisitet 

utförs enligt de objektiva förutsättningslärorna en sista relevansbedömning som 

inbegriper övriga överväganden som måste göras för att förutsättningen skall tilldömas 

rättsverkningar. Enligt Adlercreutz görs då övervägningar kring rättshandlingens art, 

förutsättningens beskaffenhet, parternas möjligheter att överblicka riskerna och vem 

som står närmast att bära risken. Vidare beaktas parternas beteende vid avtalsslutet, 

alltså om någon av samborna har bettet sig culpöst eller annars vårdslöst.
73

 

Lind påpekar att hänsyn kan tas till om den bidragande sambon har dragit nytta av 

insatsen vilket särskilt kan beaktas om det har gått lång tid sedan insatsen gjordes. Har 

det gått lång tid från det att insatserna utfördes till det att samboförhållandet tog slut 

borde det vara svårare att kräva ersättning. I en typfall 2 situation är dock insatsen eller 

insatserna så stora att det enligt min mening inte är troligt att en sambo skall ha kunnat 

konsumera upp insatsen vid samboförhållandets slut. I de situationerna borde det enligt 

min åsikt gå att kräva ersättning även då det har förflutit längre tid från det att insatsen 

                                                 
71

 Lind, Sambolagen m.m. s. 324 ff och Lind, Festskrift till Torgny Håstad, s. 478 ff. 
72

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 204. 
73

 Se ovan under avsnitt 2.1. 



25 

 

utfördes. Lind poängterar också att ringa eller obetydliga insatser får under 

relevansbedömning tolkas på ett sådant sätt att den bidragande parten får stå risken för 

att förutsättningen har brustit. I en typfall 2 situation är dock insatsen av större slag 

vilket talar för att den mottagande sambon borde stå för risken. Vidare belyser han den 

viktiga omständigheten att hänsyn inte kan tas till vem som bär skulden till att 

relationen upplöses vid en riskbedömning. Det står inte i linje med svensk familjerätt.
74

 

Jag ansluter mig till Linds bedömning vid riskrekvisitet. En sak han inte ser till är 

dock om förutsättningen är generell eller mer individuell. Enligt min mening är den här 

förutsättningen av mer generell karaktär då den borde vara grundläggande för bägge 

parter i ett samboförhållande när de utför olika insatser för gemenskapen eller för 

varandra. Det talar för att rekvisitet är uppfyllt.  

En annan omständighet som även kan beaktas under riskrekvisitets 

relevansbedömning är att om rättshandlingen inte jämkas eller förklaras ogiltig kommer 

den mottagande parten göra en vinst på den bidragande partens bekostnad. Enligt 

Schultz kan omständigheten att det har skett en obehörig vinst användas som ett 

argument vid avvägningssituationer.
75

 Har en sambo gjort stora bidrag på den andra 

sambons egendom och samboförhållandet tar slut, kommer den bidragande parten dels 

förlora sin insats och dels förlora möjligheten att nyttja sin insats. Den mottagande 

sambon kommer ha kvar egendomen som den bidragande sambon har utfört insatser på. 

Det talar för att den mottagande sambon har gjort en vinst och vid relevansbedömningen 

talar det för att den mottagande sambon borde få stå risken för insatsen. 

Enligt min mening kan förutsättningsläran tillämpas på typfall 2 situationer. 

Däremot anser jag att förutsättningsläran enbart bör tillämpas restriktivt. En av 

anledningarna till det är för att förutsättningslärans rättsföljd är långtgående. 

Förutsättningslärans rättsföljd är att rättshandlingar blir ogiltiga. På grund av den 

anledning kan förutsättningsläran enligt min mening enbart tillämpas på situationer som 

är mycket oskäliga mot den bidragande sambon, till exempel sådana situationer där 

förhållandet har tagit slut nästan direkt efter att en större insats har utförts. I sådana 

situationer har den bidragande parten inte hunnit konsumera särskilt mycket av insatsen. 
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Möjligtvis kan generalklausulen vara en bättre princip att tillämpa på mindre oskäliga 

situationer då den principen har något mer flexibla rättsföljder.
76
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3 Tillämpning av 36 § avtalslagen 

 

3.1 Bakgrund 

 

Generalklausulen i 36 § avtalslagen och förutsättningsläran har ungefär samma syfte. 

Båda instituten eftersträvar att korrigera rättshandlingar som skulle kunna uppfattas som 

oskäliga.
77

 Syftet med generalklausulen var dock inte att konkurrera ut 

förutsättningsläran eller ersätta den som det enda sättet att komma till rätta med oskäliga 

rättshandlingar. Lagstiftaren antog dock att förutsättningslärans tillämpningsområde 

skulle bli begränsat när generalklausulen infördes.
78

 Det är dock viktigt att påpeka att, 

även om instituten är lika varandra, har de något olika tillämpningsområden. 

Generalklausulens tillämpning kräver inte att förutsättningen var väsentlig för att en 

rättshandling skulle kunna komma till stånd, tillämpningen kräver inte heller att 

förutsättningen var synbar för mottagaren. Generalklausulen har dessutom en 

annorlunda rättsföljd än vad förutsättningsläran har. Förutsättningslärans rättsföljd är att 

en rättshandling blir ogiltig och lämnas utan avseende. Generalklausulens rättsföljd är 

att oskäliga klausuler i en rättshandling kan jämkas och i undantagsfall jämkas så 

mycket att rättshandlingen i sin helhet blir overksam.
79

  

Det kan finnas en möjlighet att utkräva ersättningskrav mellan samboende personer 

i enlighet med generalklausulen. I förarbetena till avtalslagen har det uttryckts att 

generalklausulen kan tillämpas analogt på familjerättsliga avtal.
80

 En slutsats som kan 

dras ifrån det är att om det går att tolka en sambos insatser som rättshandlingar så går 

det att tillämpa generalklausulen på de insatserna. 

Både Lind och Lund-Andersen har i sina framställningar rörande 

kompensationskrav mellan samboende sett det som en möjlighet att tillämpa 

generalklausulen. De är överens om att förutsättningsaspekter, nämligen förutsättningen 

om ett fortsatt samliv eller samlivets bestånd, skulle kunna läggas till grund för 

relevansbedömningen som skall ske vid tillämpningen av generalklausulen. Det är 
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rekvisitet ”senare inträffade omständigheter” som skulle kunna bli aktuellt vid en 

bedömning av förutsättningssynpunkterna.
81

 Lind anser även att det finns en möjlighet 

att tillmäta omständigheten att den ena sambon har gjort en vinst på den andras 

bekostnad betydelse vid relevansbedömningen i enlighet med generalklausulen.
82

 

 

 

3.2 Rekvisit för att tillämpa 36 § avtalslagen 

 

Adlercreutz beskriver generalklausulen som en allmän avtalsrättslig princip som 

fungerar som en ogiltighetsmetod i en mer vidsträckt mening. Den är mer vidsträckt då 

den till skillnad från andra ogiltighetsgrunder i avtalslagen inte är avhängig några 

bestämda villkor i lagrummet. Ett av syftena vid införandet av generalklausulen, utöver 

att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor och rättshandlingar, var att ge 

domstolarna en utökad möjlighet att ingripa i avtalsförhållanden. Generalklausulen är 

direkt inriktad på att bedöma en rättshandlings skälighet och beskrivs därmed som att 

den är klausulinriktad. Den är alltså inriktad på villkoren i rättshandlingar men vid 

bedömningen av klausulers skälighet skall hänsyn även tas till andra klausuler. Det skall 

alltså göras en helhetsbedömning. Att generalklausulen är klausulinriktad har även 

inverkan på dess rättsföljd. Det står i paragrafen att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas 

utan avseende. Det framgår också att om villkoret har sådan betydelse för avtalet att det 

inte i övrigt kan fortsätta gälla utan den jämkade klausulen kan hela avtalet lämnas utan 

avseende.
 
En jämkning av ett villkor kan således föranleda att hela avtalet lämnas utan 

avseende. Enligt Adlercreutz och förarbeten bör det dock göras med försiktighet.
83

 

I generalklausulen tas det upp ett antal rekvisitet som avtalets villkor skall bedömas 

utifrån. Det första rekvisitet är avtalets innehåll. Vid den bedömningen skall en 

avvägning mellan pris, naturaprestation och risktagande ha stor betydelse. Det andra 

rekvisitet är omständigheterna vid avtalets tillkomst. Det rekvisitet gör att 

generalklausulen fungerar som ett komplement till de andra ogiltighetsgrunderna i 

avtalslagen. Det tredje rekvisitet handlar om senare inträffade förhållanden. Det skapar 

möjligheter att beakta senare ändrade förhållanden vid tillämpning av avtalet. Det fjärde 
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rekvisitet innebär att man skall beakta omständigheter i övrigt. Adlercreutz nämner att 

sådana omständigheter kan vara sammanhanget till andra rättshandlingar mellan 

parterna eller sammanhanget till avtalsförhållandet i ett annat led av avtalskedjan.
84

 

Generalklausulen är inte bara tillämplig på avtal utan även andra rättshandlingar 

och som det har beskrivits under rubrik 5.1 har det i förarbetena även lämnats utrymme 

för att generalklausulen skall kunna användas analogt på familjerättsliga avtal. 

I förarbetena har man försökt skapa allmänna och konkreta riktlinjer för hur 

klausulen skall tillämpas. Det har uttryckts att bedömningen skall ta sikte på 

förhållanden i det särskilda fall som föreligger för bedömningen. Domstolarna skall 

även i så hög utsträckning som möjligt försöka få sina avgöranden att få en principiell 

prägel så att prejudikatbildning underlättas. Det beskrivs även att avtalsvillkor som 

lägger bestämmandet i viktiga hänseenden i den ena partens händer alltid är 

förkastliga.
85

 

Adlercreutz beskriver vidare att generalklausulen inte skall användas vid varje avtal 

för att få det att bli skäligt eller mer skäligt. Har ett avtal slutits i god affärssed skall god 

affärssed fortsätta att råda. Däremot skapar generalklausulen ett viktigt incitament för 

avtalsparter på så sätt att de kan omförhandla avtal särskilt i fall där ändrade 

förhållanden har uppkommit. Det ger dessutom underlägsna parter en bättre 

förhandlingsposition i de fall de har råkat ut för oskäliga avtal.
86

 

Efter en samlad bedömning av att ha läst paragrafens uppbyggnad, vad som står i 

doktrinen om generalklausulen och om vad som står i förarbetena till klausulen framstår 

det som att ett av syftena med klausulen är att skydda svagare parter i avtalssituationer. 

Ett övergripande tema i den svenska familjerätten är att skydda svagare parter i 

förhållanden. Ett genomgående syfte i lagarna är att vid förhållandenas slut utjämna de 

ekonomiska förhållandena så att de svagare parterna kan stå på egna ben.
87

 Att då 

applicera generalklausulen på ersättningskrav vid samboförhållanden för att skydda 

svagare parter som annars skulle riskera att göra förluster då förhållandena tar slut torde 

stå i linje med både sambolagens syfte och generalklausulens syfte. Om det går att 

tillämpa generalklausulen för att ställa kompensationskrav kommer prövas nedan. 
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3.3 Tillämpning på familjerättens område 

 

I svensk rättspraxis har det varit något oklart hur tillämpningen av förutsättningsläran 

och generalklausulen bör användas i de fall där båda kan anses vara tillämpliga. Enligt 

Lind borde förutsättningsläran i sådana fall tillämpas i första hand då den är lex 

specialis.
88

 

I NJA 1977 s. 717 hade en relation mellan en man och en kvinna brutits. Mannen 

hade genom ett gåvobrev gett kvinnan en lyxbil till värde av 90 000 kronor. När 

relationen tog slut krävde kvinnan att få ut gåvans värde. Manne invände då att gåvan 

borde vara ogiltig enligt flera ogiltighetsgrunder i avtalslagen och 8 § skuldebrevslagen. 

Den paragrafen blev sedan 36 § avtalslagen.  Högsta Domstolen började med att försöka 

tillämpa förutsättningsläran. De poängterade att det i fall som det föreliggande med 

vederlagsfria utfästelser kunde ligga nära till hands att tillmäta förutsättningarna vid 

avtalets tillkomst stor betydelse. HD går dock vidare med att fastslå att i fall som det 

föreliggande där gåvan hade givits för kvinnans personliga bruk, kan inte den 

omständigheten att förhållandet tagit slut ha rubbat någon förutsättning vid gåvans 

tillkomst på så sätt att mannen skulle möjlighet att frånträda gåvan i sin helhet. HD 

tillmätte också den omständigheten att mannen själv ansåg förbindelsen vara tillfällig 

betydelse vid förutsättningsbedömningen. Dock ansågs gåvan vara en lyxgåva då värdet 

av gåvan var mer än vad som kunde anses vara normalt. Därmed ansågs det vara 

oskäligt att kvinnan skulle kunna få ut hela värdet av gåvan sedan deras förbindelse 

brutits. HD valde därmed att jämka ner värdet av gåvan med 20 000 kronor med hjälp 

av generalklausulen. 

Lind verkar tolka fallet som att det står fritt för domstolarna att välja vilket av 

instituten de vill tillämpa i de fall där båda kan anses vara tillämpliga. Antingen kan de 

välja att tillämpa den snävare bedömningen i förutsättningsläran eller så kan de tillmäta 

förutsättningarna betydelse vid relevansbedömningen i enlighet med generalklausulen. 

Lind hänvisar till ett ur den aspekten intressant hovrättsfall där domstolen trots att 

förutsättningslärans rekvisit var tillämpliga valde att tillämpa generalklausulen istället.  

Lind påpekar att fallet inte rör ett samboförhållande men att det trots det kan ha relevans 

för sådana förhållanden. Anledningen till det är för att det handlar om en förutsättning 

som även kan komma att bli aktuell för sambofallen och som dessutom upprepade 
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gånger har ansetts vara den förutsättningen som kan tillmätas betydelse vid 

ersättningskrav i enlighet med förutsättningsläran. Det är förutsättningen att samlivet 

skall bestå eller i alla fall fortgå under en längre tid framöver.
89

 Därför har det här fallet 

relevans för ersättningskrav vid samboförhållanden. Även om hovrättsfall inte är 

prejudikatsbildande är det av intresse att gå igenom fallet i den här framställningen då 

det gäller det område som undersöks i den här uppsatsen. Fallet är också intressant då 

det kan ge en någorlunda hypotetisk bild kring hur HD skulle kunna tillämpa instituten 

vid en liknande situation. 

I hovrättsfallet T 3511-09 där domen var avkunnad 2010-03-16 och som genom 

beslut T 1769-10 den 2010-07-27 inte fick prövningstillstånd i HD påstod en man som 

hade varit i ett förhållande som varat i ett och ett halvt år att han hade blivit ”sol och 

vårad”. Mannen hade under förhållandets gång, genom 25 stycken transaktioner, 

överfört 1,5 miljoner kronor till kvinnan i förhållandet. Mannen yrkade i första hand att 

han skulle få tillbaka pengarna då överföringarna utgjorde muntliga försträckningar och 

att han utfärdat lånen under förutsättningen att de skulle gifta sig och bilda familj. I 

andra hand yrkade mannen att samtliga transaktioner varit gåvor och att de skulle vara 

ogiltiga eller lämnas utan avseende i enlighet med förutsättningsläran, 30, 31, 33 och 36 

§§ avtalslagen. Hovrätten fastslog till en början att 655 050 kronor utgjorde lån och att 

836 203 kronor utgjorde gåvor. De kom vidare fram till att 30, 31 eller 33 § avtalslagen 

inte kunde tillämpas. Hovrätten gick vidare med att tillämpa generalklausulen på några 

av de större gåvotransaktionerna tillika 525 000 kronor. Vid tillämpningen av 

generalklausulen fäste hovrätten vikt vid förutsättningarna vid gåvornas tillkomst. 

Förutsättningarna ansågs vara att relationen skulle bestå och att köpeskillingen för 

kvinnans lägenhet skulle gå till att de skulle införskaffa sig en gemensam bostad. 

Hovrätten kom även fram till att de förutsättningarna måste ha varit synbara för kvinnan 

och att hon borde ha insett att de förelåg. Hovrätten når alltså slutsatsen att 

förutsättningsläran är tillämplig. Dock kommer de fram till att på grund av att relationen 

hade tagit slut, förhållandena hade avsevärt förändrats, att det skulle vara oskäligt mot 

mannen att låta gåvorna bestå. Därmed valde hovrätten att jämka gåvorna till hälften av 

deras värde i enlighet med generalklausulen. Tillsammans med lånebeloppet blev 

mannen erkänd ett belopp tillika 917 560 kronor. 
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3.4 Kan generalklausulens rekvisit tillämpas för att ställa 

kompensationskrav? 

 

3.4.1 Rättshandlingen och förutsättningen 

 

Vid bedömningen av den här frågeställningen uppstår samma problematik som 

undersöktes under förutsättningsläran. För att kunna tillämpa generalklausulen krävs det 

att det föreligger en rättshandling.
90

 Som har angetts ovan så kan generalklausulen 

tillämpas inom familjerätten. Det står dock uttryckligen i förarbetena att den kan 

tillämpas på familjerättsliga avtal med andra ord inte generellt på samboförhållanden.
91

 

Ett exempel på det är rättsfallet NJA 1982 s. 230 där generalklausulen användes på ett 

preliminärt bodelningsavtal. Ser man till de under avsnitt 4.1 refererade rättsfallen har 

det förelegat rättshandlingar som domstolarna har haft som grund för tillämpningen.  

Under den här rubriken kommer jag inte upprepa den argumentation som utfördes under 

det tidigare avsnittet angående förutsättningsläran. Jag kvarstår vid samma slutsatser jag 

gjorde i det avsnittet och hänvisar läsaren till det avsnittet för att få inblick i 

diskussionen.
92

 De slutsatserna innebär att jag inte tänker tillämpa generalklausulen på 

typfall 1 och 3. Enligt min mening kan man inte göra det. 

Både Lind och Lund-Andersen är överens om att det är bristande förutsättningar 

som kan läggas till grund för en bedömning i enlighet med generalklausulen. Vilken 

förutsättning det är som kan tillämpas har ovan undersökts vid tillämpningen av 

förutsättningsläran. Det är förutsättningen att samboförhållandet kommer att bli 

varaktigt eller livslångt. Samma förutsättning kommer användas vid bedömningen om 

generalklausulen kan tillämpas för att väcka kompensationskrav. För vidare diskussion 

kring förutsättningen hänvisas till den under förutsättningsläran utförda analysen.
93
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3.4.2 Typfall 2 – Ett färre antal stora ekonomiska insatser 

 

Enligt min mening föreligger det en benefik överlåtelse då den ena sambon har gjort 

stora investeringar i den andra sambons egendom. Det har prövats under kapitlet om 

förutsättningsläran. Det är en uppfattning som även Lind och Bengtsson verkar stå för.
94

 

Det förligger alltså en rättslig grund, en rättshandling, som kan användas som grund för 

en tillämpning av generalklausulen. 

Det första som skall bedömas för att se om rättshandlingens klausuler är skäliga är 

avtalets innehåll och vid den bedömningen skall särskilt avvägningen mellan pris, 

naturaprestation och risktagande ha stor betydelse. Vid en benefik överlåtelse som är 

fallet i en typfall 2 situation är prestationen ensidig. Det finns ingen motprestation. 

Därmed är det inte möjligt att göra en avvägning mellan bägge parternas prestationer. 

Det är enbart den bidragande sambon som har gjort en insats. Således är den bidragande 

parten i en typfall 2 situation den enda parten som har tagit en risk och därmed är den 

parten den mest utsatta i sådana situationer. Den bidragande partens utsatta situation 

talar för en tillämpning av generalklausulen.  

Det kan dock invändas att den svagare parten borde kunna ha överblickat sin 

svagare position innan den riskfyllda insatsen utfördes och på så sätt villkorat insatsen 

för det fall att samboförhållandet skulle upphöra. Som Lind har anfört vid tillämpningen 

av förutsättningsläran bidrar förutsättningen att förhållandet skall bli långvarigt eller 

livslångt till att sambor inte reglerar varje insats de gör för samboförhållandet.
95

 Jag 

instämmer i Linds ståndpunkt och enligt min mening är det därmed försvarligt, utifrån 

den förutsättningen, att den bidragande sambon inte väljer att reglera sin insats. 

Nästa steg för att undersöka om en rättshandling är oskälig är att se till 

omständigheterna vid avtalets tillkomst. Vid gåvans tillkomst var parterna i ett 

samboförhållande. Det får också antas att bägge samborna utgick från förutsättningen 

att förhållandet skulle bli långvarigt eller livslångt. I alla fall den bidragande parten lär 

ha haft den förutsättningen då jag är skeptisk till att någon skulle bidra med stora 

summor pengar i den andra sambons egendom om denne inte utgick från att 

förhållandet skulle bli varaktigt eller livslångt. Då förhållandena vid gåvans tillkomst 

enligt min mening verkar vara normala för ett samboförhållande ligger oskäligheten inte 
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i omständigheterna vid gåvans tillkomst. Det skulle förvisso kunna anses vara oskäligt 

om den mottagande parten, vid insatsens tillkomst, var medveten om att den skulle 

avsluta förhållandet efter insatsen, men utöver en sådan situation har jag svårt att se att 

omständigheterna vid avtalets tillkomst skulle leda till att rättshandlingen var oskälig. 

Något som är intressant vid tillämpningen av generalklausulen på en typfall 2 

situation är att man vid tillämpningen kan tillmäta senare inträffade förhållande 

betydelse vid bedömningen om en rättshandling är oskälig. Då den bidragande sambon 

förutsatte att förhållandet skulle bli varaktigt eller livslångt vid insatsens tillkomst, kan 

det argumenteras på samma sätt som det gjordes i NJA 1977 s. 717 och vid 

hovrättsfallet T 3511-09, att det är oskäligt att låta gåvorna bestå fullt ut på grund av att 

förhållandena har förändrats så avsevärt genom att samboförhållandet har tagit slut. Det 

ändrade förhållandet är alltså att förhållandet har tagit slut och det aktualiserar 

förutsättningen. Trots att generalklausulen inte fordrar ett synbarhetsrekvisit på samma 

sätt som förutsättningsläran fäste domstolen i hovrättsfallet även vikt vid att den 

bidragande partens förutsättning måste ha varit uppenbar för den mottagande parten. 

Domstolen gjorde antagligen det som ett led i deras argumentation för att komma fram 

till att gåvorna var oskäliga. Enligt min mening kan samma argumentation användas på 

en typfall 2 situation. Förutsättningen att relationen kommer bli varaktig eller livslång 

bör vara uppenbar och antagligen en utgångspunkt för bägge parterna i ett 

samboförhållande. Att förutsättningen vid gåvans tillkomst har brustit på grund av att 

samboförhållandet har tagit slut talar enligt min mening för att gåvan är oskälig. 

Vidare skall omständigheterna i övrigt beaktas vid en tillämpning av 

generalklausulen. Under det rekvisitet kan omständigheter som förhållandets längd, 

parternas ekonomiska ställning i övrigt, hur stor nytta respektive part har haft av 

insatsen och bidragets art och storlek, beaktas. När våra nordiska grannländer tillämpar 

kompensationskrav vid samboförhållanden brukar sådana omständigheter beaktas och 

enligt min mening bör sådana omständigheter kunna beaktas under det här rekvisitet.
96

 

Har samboförhållandet pågått under en lång tid från det att insatsen utfördes till dess att 

förhållandet tog slut finns det anledning att göra avdrag ifrån hur mycket som skall 

jämkas enligt generalklausulen. Avdraget bör göras utifrån hur mycket den bidragande 

parten har konsumerat från insatsen. Har förhållandet varat en kortare tid efter att 

insatsen utfördes har den bidragande parten antagligen inte hunnit konsumera en stor 
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del av insatsen. I de situationerna är rättshandlingen mer oskälig mot den bidragande 

sambon. Har samboförhållandet enbart varat en kort tid efter att insatsen utfördes finns 

det anledning att jämka rättshandlingen i större utsträckning eller förklara 

rättshandlingen verkningslös.  

Att beakta parternas ekonomiska ställning i övrigt kan också vara en god idé under 

det sista rekvisitet. Är den bidragande sambon sämre ekonomiskt ställd än den 

mottagande parten finns det enligt min mening större anledning att jämka 

rättshandlingen eller förklara den verkningslös. Det synes vara i linje både med 

generalklausulens tillämpning, som ofta används för att skydda svagare parter, och 

likaså familjerättslig lagstiftning som oftast syftar till att skydda den ekonomiskt 

svagare parten. Enligt min mening är gåvan än mer oskälig i sådana fall än om den 

bidragande sambon redan var förmögen eller mer förmögen än den mottagande sambon. 

Vid beaktningen av bidragets art kan särskilt storleken på bidraget beaktas. Kan 

insatsen tolkas som väsentlig talar det för att gåvan är oskälig och för att den bör 

jämkas, det kan till och med leda till att gåvan jämkas till fullo och att den då helt tappar 

sin verkan. Är rättshandlingen däremot att tolkas som ringa eller mindre talar det 

snarare för att man inte bör tillämpa generalklausulen eller möjligtvis enbart genom att 

jämka rättshandlingen till viss del. I och med att en typfall 2 situation handlar om större 

ekonomiska bidrag på den andra sambons egendom talar det för att insatsen borde 

jämkas till stor del eller för att hela gåvan borde förklaras verkningslös. 

En annan omständighet som kan beaktas under rekvisitet omständigheterna i övrigt 

är den omständigheten att om rättshandlingen inte jämkas eller förklaras ogiltig kommer 

den mottagande parten göra en vinst på den bidragande partens bekostnad. Det handlar 

alltså om att använda principen om obehörig vinst som ett argument eller motivering för 

att nå en slutsats vid en skälighetsavvägning. Enligt Schultz kan principen om obehörig 

vinst användas på det sättet.
97

 Om ett samboförhållande tar slut efter det att en sambo 

utför en stor ekonomisk insats kommer den mottagande sambon göra en ekonomisk 

vinst. Den bidragande sambon kommer på grund av att egendomen inte omfattades av 

principen om dold samäganderätt eller sambolagen göra en ekonomisk förlust vid 

samboförhållandets slut. Enligt min mening talar det för att insatsen är oskälig och för 

att tillämpa generalklausulen på insatsen. 
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Rättsföljden att kunna jämka oskäliga avtalsvillkor gör att generalklausulen kan 

tillämpas mer flexibelt än förutsättningsläran där rättsföljden är att avtalet blir ogiltigt. 

Det faktum att generalklausulen har en mer generell utformning talar även för att 

generalklausulen är enklare att tillämpa i praktiken. Däremot är det viktigt att ha i 

åtanke att generalklausulen är klausulinriktad vilket innebär att rättshandlingar inte 

jämkas i sin helhet utan vad som jämkas är klausuler i rättshandlingar. En typfall 2 

situation får uttryckas vara en ensidig villkorslös gåva. Då finns det enligt min mening 

enbart ett gåvovillkor att jämka och det är själva storleken på den ekonomiska insatsen. 

Sammanfattningsvis är min slutsats att generalklausulen kan tillämpas på typfall 2 

situationer. Däremot har Adlercreutz poängterat att generalklausulen inte kan tillämpas 

på varje avtal för att få det att bli mer skäligt. God affärssed skall fortsätta vara god 

affärssed med andra ord principen pacta sunt servanda får inte urholkas för mycket.
98

 

Likaså måste det vara mellan sambor och det talar för en restriktiv tillämpning om än 

dock inte lika restriktiv som den tillämpningen jag förespråkade under 

förutsättningsläran. En anledning till varför förutsättningsläran bör användas mer 

restriktivt är för att lärans rättsföljd är mer långtgående än vad generalklausulens är. Det 

talar för att förutsättningsläran enbart tillämpas på de mest oskäliga insatserna medan 

generalklausulen kan tillämpas på mindre oskäliga insatser. 
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4 Obehörig vinst 

 

4.1 Bakgrund 

 

Innan jag börjar beskriva principen om obehörig vinsts olika rekvisit finns det anledning 

att kort redogöra för bakgrunden till obehörig vinst i svensk rätt. Lind beskriver det 

nämligen som att nordisk rätt har intagit en skeptisk hållning till principen. Lind 

hänvisar bland annat till Hjalmar Karlgrens verk från 1980-talet där han kallar principen 

för omstridd i nordisk rätt.
99

 Även Lund-Andersen beskriver principen som omstridd. 

Dock kallar hon principen enbart för omstridd i svensk rätt.
100

 Anledningen till varför 

hon inte uttrycker att den är omstridd i nordisk rätt kan vara för att den under trettio år 

har tillämpats i dansk och norsk rättspraxis och för att den har lagstiftats i Finland. 

Schultz förespråkar att vi i svensk rätt borde tillämpa principen om obehörig vinst. 

Schultz pekar på att det finns två typer av synsätt när det kommer till principen om 

obehörig vinst. Det första synsättet innebär att principen om obehörig vinst existerar 

som en allmän rättsprincip, med vilket avses att det är en princip bland andra 

förmögenhetsrättsliga principer och som en sådan princip kan den tillämpas av 

rättsordningen. Det andra synsättet innebär att principen används som en rättspolitisk 

motivering i avvägningssituationer där en part har gjort en obehörig vinst.
101

 Schultz går 

igenom några rättsfall där båda synsätten av principen har använts i svensk 

rättstillämpning.
102

 De fallen är viktiga för den här framställningen, då de tycks visa att 

Högsta Domstolen har gjort upp med den tidigare skepsisen som har funnits i den 

svenska rättsliga doktrinen.  

Oavsett hur man ser på principen eller vilka tankar man har kring den går det inte 

att förneka att Högsta Domstolen har ett öppnare förhållningssätt gentemot principen. 

Det är av den anledningen det finns skäl att i den här framställningen pröva principen 

som grund för att utkräva kompensation vid samboförhållanden. 
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4.2 Rekvisit för att tillämpa principen om obehörig vinst 

 

Då principen om obehörig vinst först på senare tid har börjat vinna genomslag i HD:s 

praxis är dess rekvisit inte särskilt utvecklade i svensk rätt. Enligt Schultz finns det 

därmed utrymme för kreativa jurister att göra bruk av institutets principiella möjligheter 

som har öppnats upp av HD. Schultz lyfter fram komponenter och rekvisit som krävs 

för att principen skall kunna användas. Enligt honom är rekvisiten självklara men dock 

svåra att tillämpa. Hellner har mer utförligt beskrivit rekvisiten i hans avhandling om 

principen om obehörig vinst. Då Schultz enbart belyserer rekvisiten översiktligt finns 

det anledning att se till både Schultz och Hellners framställningar.
103

 

Det första rekvisitet är det mest självklara. För att principen skall kunna tillämpas 

måste en vinst föreligga. Hellner beskriver en möjlig definition av vinstrekvisitet som 

att det bör innesluta samtliga vinster på grund av förvärv av prestationer som skett på 

ogiltiga eller overksamma avtal eller en annan antagen men icke existerande 

förpliktelse. Vidare beskriver Hellner olika situationer där vinstkrav kan uppkomma. 

Exempel på olika situationer där en vinst skulle kunna föreligga är vid specifikation, 

accession och därmed jämställda fång, vid konsumtion, vid förvärv av annans pengar, 

vid försäljning av annans egendom, vid brukande av annans egendom, vid mottagande 

av tjänster från annan och vid befrielse från skulder genom någon annan än 

gäldenären.
104

 Hellner avslutar sin genomgång av olika situationer då vinstkrav kan 

realiseras med att uteveckla sin vinstdefinition på följande sätt: ”Vinsten definieras på 

ett karaktäristiskt sätt i rättsliga termer, nämligen såsom förvärv av äganderätt, 

överlåtelse av annans egendom, besparing av sedvanlig ersättning för tillgodogörande 

av annans egendom eller tjänster, befrielse från förpliktelse.”
105

 

Det andra rekvisitet är det rekvisitet som vållat mest diskussion och funderingar i 

den svenska litteraturen. Det är att vinsten skall vara obehörig för att principen skall 

kunna tillämpas. I den germanska inkarnationens termer har det uttryckts som att 

vinsten skall sakna rättsgrund.
106

 När det kommer till vinster som har erhållits genom 

kriminella handlingar står det klart att vinsten är obehörig och saknar rättsgrund, men 

utöver det är det mer oklart vad som kan anses sakna rättsgrund. Enligt Schultz finns 

det, ur ett komparativt perspektiv, två skilda förhållningssätt till det andra rekvisitet. Det 
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första förhållningssättet kallar han det tyska förhållningssättet och det andra 

förhållningssättet kallar han det anglosaxiska. Det tyska förhållningssättet har generellt 

sett uttryckts som att förmögenhetsöverföringen måste sakna rättsgrund för att den skall 

vara obehörig. Alltså bör inte sådana vinster, som uppstått på grund av uttryckliga 

villkor i rättshandlingar eller som stadgas i lag, kunna återkrävas. Enbart sådana vinster 

där rättshandlingar saknas eller där rättshandlingar på annat vis är ogiltiga bör kunna 

krävas åter. Den anglosaxiska versionen innebär att obehörighetsrekvistet är uppfyllt i 

de fall någon av vissa särskilda obehörighetsfaktorer är för handen. Schultz menar att 

det tyska förhållningsättet är det rimligaste att använda sig av i svensk rätt. Däremot 

behöver rekvisitet utvecklas mer i rättspraxis.
107

 I NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519 

verkar HD ha använt principen om obehörig vinst för att utdöma ersättning. I de båda 

fallen var det avgörande att vinsten hade uppstått utan stöd i avtal. Obehörigheten i de 

båda fallen verkar således ha legat i att en vinst har uppkommit utan rättslig grund. Då 

HD verkar tillämpa det tyska förhållningssättet och då Schultz anser att det 

förhållningssättet bör tillämpas i svensk rätt, anser jag att det finns övervägande stöd för 

och är lämpligast, att använda mig av det förhållningssättet för den vidare diskussionen 

i den här framställningen. 

Det tredje rekvisitet innebär att vinsten skall ha skett på den förlorande partens 

bekostnad.
108

 Det skall enligt Schultz inte tolkas som att vinsten måste matcha en förlust 

hos den förlorande parten. Det skulle begränsa principens tillämplighet allt för mycket. 

Det skulle också innebära att situationer där en person åker snålskjuts på en annan 

persons rättigheter utan att en egentlig skada uppstår helt skulle undantas ifrån 

principens tillämpningsområde. Enligt Schultz mening är det en av de situationerna där 

principen skulle kunna göra mest nytta i svensk rätt. Däremot måste vinsten ha uppstått 

i ett rättsligt skyddat intresse som tillhör den förlorande parten.
109

  

Det fjärde rekvisitet fokuserar inte på vinsten. Det handlar om att den som har gjort 

den obehöriga vinsten skall kunna framställa några försvarsargument så att principen 

trots allt inte blir tillämplig. Från skadestånds- och straffrätten skulle paralleller kunna 

dras till ansvarsfrihetsgrunder som de som finns i 24:e kapitlet brottsbalken och även 
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medvållande argument.
110

 Culpa eller passivitet hos den förlorande parten skulle också 

kunna fungera som försvarsargument för den vinnande parten.
111

 

Angående rättsföljden beskriver Hellner olika värderingsmodeller för hur 

vinstkravets ersättning skall beräknas. I de flesta fall bestäms värdet till samma pris som 

värdet på det som har konsumerats eller det som har tillgodogjorts. Ersättningen kan 

även värderas utifrån den ekonomiska vinsten den vinnande parten har gjort. Den 

ekonomiska vinsten värderas i sådana fall till det belopp som den vinnande har besparat 

genom att personen har gjort vinsten.
112

 Till exempel om någon stjäl en cykel, slipper 

den personen ge sig ut på cykelmarknaden för att köpa en egen cykel för ett 

marknadspris. Personen har besparat sig den kostnaden. Hellner avslutar sin diskussion 

om vinstkravets ersättningsvärdering med att skriva att vinstkravet inte fyller samma 

funktion i samtliga situationer det används i och att vinstbegreppet därmed inte kan vara 

utformat på exakt samma sätt för alla situationer. Utformningen av vinstbegreppet får 

därmed bestämmas från fall till fall för att uppnå de ändamål som behövs uppnås i de 

olika situationerna. Det enda gemensamma i de olika modellerna är att det skall ha skett 

en förbättring hos den vinnande parten och att vinstkravets ersättning skall bedömas 

utifrån den förbättringen.
113

 

 

 

4.3 Tillämpning i svensk och nordisk familjerätt 

 

4.3.1 Svensk rätt 

 

Den svenska lagstiftaren har vid stiftandet av några äldre familjerättsliga lagar tagit 

avstånd från principen om obehörig vinst. Det har då anförts att principen är en 

främmande grundsats för den svenska civillagstiftningen.
114

 Annorlunda är det dock när 

det gäller FB 9 kapitel 7 § som tycks bygga på principen om obehörig vinst. Lagrummet 

reglerar situationer där underåriga ingått avtal utan samtycke från vårdnadshavare. Om 

ett sådant avtal icke anses vara gällande skall respektive part återbära vad de har 

mottagit och om det inte är möjligt skall ersättning utges för dess värde. Vid införandet 
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av en liknande bestämmelse i förmynderskapslagen 1924 ansåg lagstiftaren att 

ersättningskravet byggde på principen om obehörig vinst.
115

 Den svenska lagstiftaren 

verkar historiskt sett ha intagit ett ganska oklart förhållningssätt till principen. 

Det finns flertalet författare inom den rättsliga doktrinen som har sett det som en 

möjlighet att tillämpa principen om obehörig vinst som grund för ersättningskrav när 

insatser har skett mellan sambopar. Agell och Brattström nämner principen som en 

möjlighet till ersättningskrav för samboende. De jämför då framförallt med de andra 

nordiska länderna där de i Norge och Danmark har tillämpat principen i praxis och där 

de i Finland har lagfäst den.
116

 Bengtsson har i två stycken framställningar framfört 

tankar om obehörig vinst. Han framför i hans första framställning i ämnet från 1969 att 

det kanske borde fungera att använda ”de oklara grundsatserna om ersättning för 

obehörig vinst” för att ställa kompensationskrav i samboförhållanden.
117

 Bengtssons 

andra framställning på området är något mer intressant då den framställningen kom 

efter det ovan analyserade rättsfallet NJA 1975 s. 298.
118

 I den framställningen såg 

Bengtsson det som en tänkbar möjlighet att yrka ersättning enligt reglerna om obehörig 

vinst. Han poängterar att den ena parten gör en ekonomisk fördel när den andra parten 

sköter hushållet under samlevnaden. Däremot framför han att den ekonomiska 

ersättningen inte blir så stor om man grundar den på obehörig vinst. I sådana fall måste 

man nämligen göra avdrag för de fördelar som kvinnan
119

 har haft till exempel fördelar 

som fri kost, fri bostad, pengar hon fått för privat bruk samt andra gåvor hon kan ha fått 

som gentjänst. Bengtsson ser även möjligheter att i andra fall än hushållsarbete tillämpa 

principen om obehörig vinst till exempel om den ena parten har gjort ekonomiska 

insatser för gemenskapens skull eller situationer där större eller mindre ekonomiska 

bidrag har utgivits för att anskaffa egendom eller genom att betala av den andra 

sambons skulder.
120

 

 Även Hellner såg möjligheten redan 1950 för sambopar att få ut ersättning med 

principen om obehörig vinst som grund. Han poängterar att om det skapas en regel om 

att ersättning generellt sätt inte skall utgå och om det inte var menat av parterna, 

kommer det drabba den som har utfört arbetet och alltså inte den som har dragit nytta av 

det. Därmed anser han att det borde vara möjligt och lämpligt att låta ersättning utgå för 
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utfört arbete för fall, där parterna inte hade förutsatt att ersättning skulle utgå eller 

tvärtom, och på så sätt låta den vinnande parten bära ett visst ansvar för att ett avtal inte 

träffats.
121

 Den mottagande sambon får alltså stå risken. 

Lind har också sett möjligheten att utdöma ersättning med principen om obehörig 

vinst som grund. Han anför dock att det på grund av den ovan analyserade domen NJA 

1975 s. 298
122

 kan finnas anledning att göra en artskillnad mellan tjänster i hushållet å 

den ena sidan och ekonomiska insatser å den andra sidan. Han anför även att det kan 

vara en idé att göra skillnad på små och stora insatser och på så sätt enbart utdöma 

ersättning för insatser som överstiger vad som kan anses vara normalt. Han anser dock 

att det finns goda skäl till att låta investeringar och betalningar motivera 

ersättningsskyldighet i enlighet med obehörig vinst.
123

 

 

 

4.3.2 Norsk rätt 

 

Principen om obehörig vinst har i några norska rättsfall använts för att tillerkänna en 

bidragande sambo ersättning. 

I rättsfallet Rt 1984 s. 497 ansågs vederlagskrav kunna motiveras utifrån allmänna 

vinst- och restitutionsprinciper. Omständigheten som prövades i fallet var att den ena 

sambon i ett förhållande hade gett bidrag till kostnader på en bostad. Bostaden tillhörde 

den andra sambon. På grund av att tillskotten inte hade varit väsentliga, det handlade 

enbart om 13 000 norska kronor, och då den bidragande sambon varit med och 

konsumerat upp bidraget genom att ha bott i huset, utdömdes inte ersättning till den 

bidragande sambon. 

I rättsfallet Rt 2000 s. 1089 prövades principen om obehörig vinst på arbete i 

hemmet. I fallet hade kvinnan i förhållandet, under mannens fem sista år vid livet, 

vidtagit betydande vård och hushållsarbete för mannen och för samboförhållandets 

skull. Den norska domstolen kom till slutsatsen att mannen i förhållandet hade gjort en 

besparing genom att kvinnan hade gjort de insatserna. Kvinnan i fallet tilldömdes 

därmed 400 000 kronor i vederlag för hennes insatser. Domstolen poängterade även att 

insatserna hade varit av mycket omfattande art, så omfattande att de beskrevs som 
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dygnskontinuerliga under mycket svåra omständigheter. Mannen i förhållandet var 

arbetslös, hade alkoholproblem och var våldsam. Kvinnan hade dessutom svårt att 

skaffa sig ett jobb efter den långa tiden hon hade vårdat mannen. 

År 2011 kom två nya rättsfall där den norska högsta instansen prövade om 

vederlagskrav kunde utdömas. Gemensamt för båda fallen var att kvinnan hade flyttat in 

i mannens bostad vid uppstarten av förhållandet, att mannens intäkter gått till att täcka 

bolån och att kvinnans pengar hade gått till att täcka kostnader för gemenskapens 

skull.
124

 

I det första av de två fallen, Rt 2011 s. 1168, hade samboförhållandet varat i sexton 

år. I början av förhållandet hade kvinnan inga pengar och mannen hade höga lån på sin 

egendom. Under förhållandet fick de två barn och kvinnan hade under fem år i samband 

med barnens födelse lagt ner omfattande arbete på hemmet och för att ta hand om 

barnen. Under sju års tid hade kvinnan tjänat betydligt mer än mannen. Kvinnans 

pengar hade dock gått åt till att täcka gemenskapens kostnader så när förhållandet tog 

slut hade hon inga pengar samtidigt som mannen hade tillgångar till ett värde av fem 

miljoner kronor. Kvinnan krävde ett ersättningsbelopp på 200 000 kronor men den 

norska högsta instansen kom fram till att hon inte skulle få någon ersättning då mannen 

genom ett bodelningsavtal hade utgivit 122 810 kronor och kvinnan hade gått med på 

det avtalet. 

I den andra domen, Rt 2011 s. 1176, hade samboförhållandet pågått i sju år. 

Mannen i förhållandet hade betydligt större intäkter än vad kvinnan i förhållandet hade 

och dessutom lade kvinnan ner större delen av sina intäkter på att betala 

sambogemenskapens kostander samtidigt som mannen lade sina pengar på att utöka och 

berika sin egen egendom. Trots att kvinnan helt stod utan pengar vid 

samboförhållandets upphörande tilldömdes hon inte något vederlagskrav. 

För att en bidragande sambo i norsk rätt skall kunna tillskrivas ett ekonomiskt 

vederlagskrav måste några rekvisit vara uppfyllda. För det första måste den ena sambon 

ha gjort en betydlig ekonomisk fördel. Fördelen kan ha uppstått antingen genom att den 

mottagande parten har blivit berikad av bidraget eller genom att den parten har gjort en 

besparing genom att ha mottagit prestationen. För det andra måste en samlad 

skälighets- och rättvisebedömning tala för att den bidragande sambon skall tilldömas ett 

ekonomiskt belopp. Vid en sådan bedömning lägger domstolen vikt vid flera olika 
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omständigheter bl.a. parternas förutsättningar, bidragets art, samboförhållandets 

varaktighet och parternas ekonomiska förhållande. Ju större den direkta eller indirekta 

prestationen är, och ju större ekonomisk fördel den vinnande parten har uppnått, ju 

större är chansen att den bidragande parten tilldöms ett ekonomiskt belopp. I allmänhet 

anses arbete i hemmet och arbete på den andra sambons bostad vara en naturlig del i 

samboförhållandets gemenskap och därmed tilldöms det sällan vederlag i sådana 

situationer.
125

 

 

 

4.3.3 Dansk rätt 

 

Likt norsk rätt, har även dansk rätt, en ungefär trettio år lång historia av att tillämpa 

principen om obehörig vinst vid kompensationskrav vid samboförhållanden. En viktig 

distinktion i dansk rätt är att det finns två krav som kan väckas för en sambo som vill ha 

ersättning från den andra sambon. Det finns dels ett kompensationskrav och det finns 

dels ett formueretlige krav.
126

 I den här framställningen kommer enbart 

kompensationskravet att analyseras då det är det som är anpassat för samboförhållanden 

och då det därmed har störst relevans för den här framställningen. 

När det gäller det danska kompensationskravet är det viktigt att poängtera att det i 

huvudsakligen kan väckas utifrån vinstargument men att bristande förutsättningar också 

kan tillmätas vikt.
127

 Förutsättningsaspekter kan används som argument för att någon 

skall ha gjort en obehörig vinst. Därmed liknar det danska kravet det norska kravet på så 

sätt att förutsättningssynpunkter har en sekundär men trots allt viktig roll vid de olika 

kompensationskraven. 

I rättsfallet U 1980.480 H hade en kvinna och hennes särkullbarn flyttat ihop med 

en man. De flyttade tillsammans in i en villa som skrevs i mannens namn och som 

finansierades av mannen i förhållandet. Under hela samboförhållandets längd hade 

mannen i förhållandet större inkomster än vad kvinnan hade. Efter att 

samboförhållandet tog slut sålde mannen villan. Kvinnan yrkade då på två saker. I första 

hand yrkade hon på att villan skulle vara deras samägda egendom. I andra hand yrkade 

hon på att hon skulle kompenseras ekonomiskt. Som grund anförde kvinnan att både 
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hon och mannen hade bidragit till sambogemenskapens hushållning och att huset hade 

blivit köpt med deras gemensamma budget som grund. Hon anförde att det hade varit 

omöjligt för mannen att ensam stå för husets kostnader. Domstolen avvisade att det 

skulle föreligga någon samäganderätt. Angående kvinnans andrahandsyrkande lade 

domstolen kvinnans omständigheter som grund för domen. De poängterade att 

egendomen hade blivit köpt utifrån parets bedömning kring deras budget. De kom fram 

till att anledningen till varför fastigheten stod i mannens namn var av skattemässiga 

skäl, att bostaden var köpt på lån och att mannen inte hade tillfört några egna 

ekonomiska medel vid fastighetsköpet. Det hade också varit nödvändigt att bägge 

parterna hade bidraget till fastighetens kostnader och till fastighetens hushållning. I 

slutändan kom domstolen fram till att mannen i förhållandet hade kunnat skapa sig en 

förmögenhet på grund av kvinnans ekonomiska bidrag och att på grund av de bidragen 

hade mannen gjort en obehörig vinst. Kvinnan blev därmed tilldömd ett belopp tillika 

25 000 danska kronor. 

I rättsfallet U 1984.166 H fastslogs att ekonomisk kompensation kan utgå i de fall 

där indirekta bidrag har utförts. Fallet handlade om ett samboförhållande som hade varat 

i sexton år. Under förhållandet hade kvinnan i förhållandet utfört väsentliga insatser på 

att arbeta i hemmet och även i omsorgen av deras tre barn. Under samboförhållandet 

hade mannen i förhållandet lyckats bygga upp en stor förmögenhet. Domstolen lade 

som grund att det hade varit mannens önskan att kvinnan skulle arbeta i hemmet och att 

hennes insatser hade haft stor inverkan på uppbyggandet av det gemensamma hemmet 

och även bidragit till att mannen hade kunnat bygga upp sin förmögenhet. Domen är 

också intressant ur den aspekten att, även om den huvudsakligen grundas på principen 

om obehörig vinst, lade domstolen även förutsättningssynpunkter som grund för domen. 

Domstolen poängterade nämligen att kvinnan hade haft fog för att förutsätta att hon vid 

samboförhållandets upplösning inte skulle stå helt utan pengar när hennes sambo hade 

lyckats bygga upp en stor förmögenhet. Förutsättningssynpunkter används alltså i det 

här fallet som ett stödargument för att motivera ersättning i enlighet med principen om 

obehörig vinst. 

Även om kvinnan i fallet blev tilldelad ett ekonomiskt belopp för hennes insatser i 

hemmet poängterar Lund-Andersen att prejudikatet från domen inte har använts i några 

andra fall för att visa på att insatser i hemmet skulle kunna generera ett 

kompensationsbelopp. Efter den domen har det varit mycket få domar som har grundats 
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i den ena partens arbete i hemmet och i de domarna har det oftast förelegat någon annan 

form av indirekt eller direkt ekonomiskt bidrag utöver arbersinsatserna.
128

 

Lund-Andersen poängterar att det finns tre rekvisit för att en domstol skall kunna 

utdöma kompensation i dansk rätt. Det första rekvisitet innebär att bidraget skall ha 

skett genom att den ena parten gemensamt med den andra parten har bidragit till 

förhållandets utgifter eller på annat sätt har bidragit. Det andra rekvisitet innebär att 

insatsen måste ha bidragit till att skapa eller bevara en förmögenhet hos den andra 

parten. Det tredje rekvisitet kräver att samboförhållandet skall vara varaktigt. Enligt 

rättsfallet U 1982.93 H är ett samboförhållande varaktigt om det har pågått i minst tre 

år.
129

 

Angående bidragets karaktär kan det ske antingen direkt eller indirekt. Det kan ske 

direkt genom att den ena parten betalar en summa pengar som läggs på den andra 

partens egendom och det kan ske indirekt genom att den ena parten hjälper till att betala 

gemensamma utgifter för samboförhållandet. Bidraget kan även ske genom att den ena 

parten lägger ner omfattande arbete på det gemensamma hushållet, på omsorgsarbete 

eller på personligt arbete.
130

 

När det gäller bestämmande av storleken på ett kompensationsbelopp utgår 

domstolarna ifrån den utförda insatsen. När det gäller direkta ekonomiska bidrag kan 

beloppet bestämmas till hälften av de tillgångar som en sambo har bidragit med. När det 

kommer till indirekta ekonomiska bidrag är läget lite mer svårdömt. Hänsyn tas då ofta 

till om det funnits skillnader i parternas ekonomiska intäkter.
131

 

 

 

4.3.4 Finsk rätt 

 

Fram tills 2011 fanns det en möjlighet att via finsk domstol utkräva vederlagskrav från 

den andra sambon. År 2011 förändrades dock de finska möjligheterna att kräva 

kompensation från den andra parten i ett samboförhållande. År 2011 kom nämligen 

lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll och i den lagen lagfästes 

principen om obehörig vinst. I lagens 3 kapitel 8 § stadgas det att en sambo har rätt till 
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gottgörelse, om han eller hon genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt 

den andra sambon att öka eller bevara dennes egendom så att en upplösning av det 

gemensamma hushållet enbart utifrån ägandeförhållandena skulle leda till en obehörig 

vinst för den ena sambon på den andras bekostnad. I paragrafens andra stycke följer 

några olika exempel när en insats för det gemensamma hushållet har skett. Det kan ske 

genom arbete för det gemensamma hemmet eller på egendom som tillhör den andra 

sambon, det kan ske genom användning av medel för det gemensamma hushållet, det 

kan ske genom placering av medel i egendom som ägs av den andra sambon och det kan 

ske genom annan jämförbar verksamhet. Däremot poängteras det i lagen att krav om 

gottgörelse inte kan ställas om den obehöriga vinsten är att anse som ringa. 

Lund-Andersen har undersökt två underinstansrättsfall rörande gottgörelsekrav i 

den nya finska lagen.
132

 I det första fallet från 2013 fick en kvinna gottgörelse från 

hennes sambo tillika 1000 euro på grund av att mannen inte hade stått fast vid ett avtal 

dem emellan där han hade utlovat att betala in pengar till deras gemensamma konto för 

täckande av gemensamma utgifter.
133

 I det andra fallet från 2014 fick skiftesmannen rätt 

att sälja sambornas gemensamma hus.
134

 

Enligt Lund-Andersen lär det bli lättare att få rätt till gottgörelsekrav enligt lagens 8 

§ än att få rätt till vederlagskrav enligt den gamla rättspraxisen. Det lär också ha 

betydelse att gottgörelsekrav i första hand kan väckas av en skiftesman snarare än en 

domstol, då det kan förväntas att en skiftesman kan skapa mer pragmatiska och 

skräddarsydda lösningar för sambopar än vad en domstol kan göra.  

Lund-Andersen anser även att en skiftesman bör finna stöd i den gamla 

vederlagskravpraxisen vid tillämpningen av gottgörelsekravet.
135

 

Då den äldre praxisen kring vederlagskrav fortfarande kan vara av intresse som stöd 

till det nya gottgörelsekravet och då vederlagskrav fortsättningsvis kan tillämpas på de 

som inte anses vara sambor enligt den finska sambolagen finns det anledning att kort 

belysa den praxisen i den här framställningen. 

Det första HD-fallet angående vederlagskrav kom den 9 mars 1988. I fallet hade 

mannen i förhållandet bidraget genom att bygga ett hus som tillhörde kvinnan. Det var 

tänkt att huset skulle fungera som deras gemensamma bostad. Kort efter att huset hade 

uppförts tog deras samboförhållande slut. Finska HD ansåg att mannens vederlag var att 
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han skulle få bo i huset. Mannen förlorade det vederlaget då samboförhållandet tog slut. 

På grund av det tillerkändes mannen en ekonomisk ersättning. Ersättningsbeloppet blev 

nedsänkt med 10 000 FIM på grund av att paret hade levt i ett nära förhållande som 

samboende.
136

 

Det andra fallet från finska Högsta Domstolen kom samma dag den 9 mars 1988. I 

fallet hade kvinnan i ett samboförhållande bidragit ekonomiskt till att mannen skulle 

uppföra ett sommarhus. Mannen dog innan sommarhuset började användas och 

äganderätten till huset övergick därmed till mannens dödsbo. Kvinnans insats var avsett 

för att fungera som ett tillskott till det gemensamma samlevandet. Kvinnans vederlag 

var att hon skulle få bo i huset. På grund av att mannen dog brast den förutsättningen 

och kvinnan tillerkändes därmed hela det yrkade beloppet.
137

 

Det tredje rättsfallet kom den 12 december 1993 och sedan dess har det inte varit 

några fler rättsfall angående vederlagskrav. Fallet skiljer sig från de två tidigare på så 

sätt att det handlar om indirekta bidrag genom hemarbete i ett långvarigt 

samboförhållande. I fallet hade kvinnan gjort stora indirekta insatser genom att betala 

gemensamma utgifter och genom att arbeta i hushållet. De insatserna ledde fram till att 

mannen i förhållandet kunde förvärva den gemensamma bostaden. På grund av sina 

indirekta insatser fick kvinnan bifall för ett ekonomiskt vederlagskrav mot mannen. I 

fallet talade det för kvinnan att bostaden hade införskaffats under den tiden då de hade 

bott tillsammans. Att kvinnan i förhållandet hade fått bo i bostaden under flera år ansågs 

av HD inte vara tillräckligt vederlag för hennes insatser. Kvinnan blev tillskriven 1/6 av 

fastighetens värde.
138

 

I samtliga domar har det ingått en objektiv bedömning och en subjektiv bedömning. 

Den objektiva bedömningen går ut på att bedöma om de direkta eller indirekta bidragen 

motsvarar de bidrag som mottagits eller skulle ha mottagits som vederlag. Den 

subjektiva bedömningen går ut på att bedöma om bidragen, helt eller delvis, är utförda 

utan något krav om att få vederlag med andra ord om de har utförts i gåvoavsikt.
139

 

Det finska vederlagsinstitutet liknar det danska kompensationskravet och det norska 

vederlagskravet. En viktig skillnad är dock att finska Högsta Domstolen har valt att inte 

motivera vederlagskravet utifrån vinstargument. Istället för att grunda den ekonomiska 

ersättningen på att en obehörig vinst har uppstått har den finska domstolen motiverat 
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den ekonomiska ersättningen utifrån ”vederlag”. De värderar om det har uppnåtts ett 

tillräckligt vederlag för den förlorande partens insatser. I samtliga fall har vederlaget 

ansetts vara att den bidragande skall få bo i den andra sambons bostad. Om sambon har 

gått miste om det vederlaget, eller enbart fått ut det vederlaget till en viss del, har den 

sambon haft rätt att få ekonomisk ersättning från den vinnande sambon. Även om finska 

HD har valt att ta avstånd från vinstmotiveringar är det lätt att dra paralleller till sådana. 

Om det inte skulle utgå någon ersättning till den som har gjort en insats har den 

mottagande sambon gjort en obehörig vinst.  

 

 

4.4 Kan principen om obehörig vinsts rekvisit tillämpas för att ställa 

kompensationskrav? 

 

4.4.1 Inledning 

 

Under delkapitlen 4.4.2 till 4.4.4  kommer jag besvara frågeställningen ”Kan principen 

om obehörig vinsts rekvisit tillämpas för att ställa kompensationskrav?”. Det innebär att 

jag under tre rubriker kommer pröva principen om obehörig vinsts rekvisit på de i 

inledningen angivna typfallen. Under den prövningen kommer även inspiration att 

hämtas från den ovan belysta nordiska rätten.
140

 

 

 

4.4.2 Typfall 1 – Flera mindre ekonomiska insatser 

 

Typfall 1 avser situationer där den ena sambon har bidragit till sambogemenkapen 

genom att bidra med flera mindre ekonomiska insatser till förmån för den andra 

sambon. Det kan till exempel ha skett genom att den ena sambon har betalat av 

amorteringar på den andra sambons bostadslån eller i andra situationer där den ena 

sambon har gjort upprepade bidrag för gemenskapens skull.  

Det första rekvisitet är vinstrekvisitet som innebär att för att principen skall bli 

tillämplig måste någon ha tillgodogjort sig en vinst. Ser man till Hellners definition av 

vinstrekvisitet har någon begagnat sig en vinst om det har skett en besparing av 
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sedvanlig ersättning för tillgodogörande av annans egendom eller tjänster.
141

 Även i 

norsk rätt fäster domstolen avseende vid den ena partens besparing.
142

 Om den ena 

sambon bidrar genom att under en längre eller en kortare tid betala av amorteringar på 

den andra sambons bostadslån är det ganska tydligt att den mottagande sambon har 

tillgodogjort sig en vinst. Den sambon har gjort en besparing, på så sätt att han om 

samboförhållandet tar slut, har fått sin skuld minskad genom den andra sambons 

ekonomiska bidrag. Likaså i de situationer där den ena sambon har stått för ekonomiska 

insatser genom att ha varit den enda som har stått för inhandlandet av konsumtionsvaror 

till samboförhållandet har den andra sambon gjort en besparing. Den andra sambon har 

då gjort en vinst eller besparing genom att den personen inte har behövt inhandla sådana 

produkter på egen hand utan har därigenom kunnat konsumera saker gratis. Att den ena 

sambon har bidragit gemensamt eller enskilt till sambogemenskapens kostnader har i 

samtliga analyserade nordiska grannländer kunnat utgöra grund för en ekonomisk vinst 

för den andra sambon.
143

 Det talar för att rekvisitet borde vara uppfyllt.  

En utgångspunkt för den här framställningen är att förlusten uppstår när 

samboförhållandet tar slut. En fråga som dock uppkommer vid tillämpningen av 

principen om obehörig vinst är om vinsten skall bedömas utifrån varje ekonomisk insats 

den ena sambon har utfört eller om vinsten skall bedömas utifrån en uppskattning av 

samtliga ekonomiska insatser som sambon har gjorts. Vid situationer där den ena 

sambon har gjort upprepade mindre ekonomiska insatser blir det svårt att beräkna 

vinsten till skillnad från om den ena sambon har gjort en eller två större ekonomiska 

insatser. Vid större ekonomiska insatser är det enklare att peka ut när i tiden de 

insatserna har utförts. Det blir alltså svårt att exakt uppskatta vinstens storlek vid 

upprepade ekonomiska insatser och därmed är det svårt att veta hur mycket den 

förlorande sambon skall kunna kräva i ersättning. Det kan vara av den anledningen som 

det i Danmark och i Finland har bestämts att domstolarna får bestämma ersättningen 

skönsmässigt.
144

 Det är helt enkelt för svårt att sätta exakta riktlinjer för hur 

vinstbedömningen skall utföras. 

Det andra rekvisitet är obehörighetsrekvisitet. Obehörighetsrekvisitet innebär att 

vinsten måste sakna rättsgrund för att den skall anses vara obehörig. Enligt Hellner och 

Schultz har det uttryckts att om vinsten har gjorts på grund av en rättshandling eller på 
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grund av stöd i lag har vinsten rättsgrund och vinsten är då inte obehörig.
145

 För att det 

här rekvisitet skall vara tillämpligt på typfall 1 krävs det med andra ord att samborna 

inte har avtalat, konkludent eller explicit, om att den ena sambon skall stå för vissa 

kostnader. Insatsen får inte heller tolkas som en benefik överlåtelse då även det är en 

rättshandling. 

Det finns vid tillämpningen av obehörighetsrekvisitet anledning att se till den 

diskussion angående rättshandlingar som utförts ovan under förutsättningsläran.
146

 Vid 

tillämpningen av både förutsättningsläran och generalklausulen krävs det att en 

rättshandling skall föreligga. Det är alltså precis tvärtemot av vad som krävs enligt 

obehörighetsrekvisitet där en rättslig grund skall saknas för att principen om obehörig 

vinst skall kunna tillämpas. Under min diskussion om rättshandlingen under avsnittet 

om förutsättningsläran kom jag fram till slutsatsen att man inte borde skapa fiktiva avtal 

eller ”implied agreements” i typfall 1 situationer. Jag kom även fram till slutsatsen att 

varje insats som har utförts i typfall 1 situationer inte bör tolkas som gåvor då 

gåvorinstitutet är svårt att tillämpa på de situationerna. Precis som under 

förutsättningsläran och generalklausulen kommer jag därmed till slutsatsen att det inte 

föreligger några rättshandlingar i typfall 1 situationer. Det saknas med andra ord en 

rättslig grund och obehörighetsrekvisitet är därmed uppfyllt. 

Det tredje rekvisitet är på annans bekostnadrekvisitet. I typfall 1 situationer är det 

inte svårt att se att vinsten har skett på någon annans bekostnad. Har en sambo betalat 

av en annan sambos amorteringar på ett bostadslån är det lätt att se att den mottagande 

sambon har gjort en vinst på den förlorandes bekostnad. Den förlorande parten kommer 

vid samboförhållandets slut inte återse sina insatser på grund av att bostaden inte var 

samboegendom eller omfattades av principen om dold samäganderätt. I situationer där 

den ena sambon har lagt ner mer pengar på det gemensamma hushållet genom att till 

exempel inhandla mer konsumtionsvaror bör det inte heller vara något problem med att 

uppfylla rekvisitet. Den förlorande parten har stått för de ekonomiska insatserna och den 

vinnande parten har gjort en besparing genom att, på den förlorande partens bekostnad, 

åka snålskjuts på den partens betalade varor. Något som talar för att förlusten har skett 

på någon annans bekostnad är att det i samtliga nordiska länder finns rättsfall eller 
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uttryckta rekvisit som stadgar att ersättningskrav kan grundas på typfall 1 situationer.
147

 

Jag anser att rekvisitet är uppfyllt. 

Det fjärde rekvisitet är snarare ett försvarbarhetsrekvisit för den vinnande parten. 

Ser man till hur det här rekvisitet har beskrivits ovan, har jag svårt att se att se att den 

vinnande sambon skulle kunna använda några försvarbarhetsargument.
148

 Ett argument 

som möjligtvis skulle kunna användas är att den bidragande sambon har varit passiv, på 

så sätt att den inte har reglerat sina insatser genom avtal. Som har angivits ovan bidrar 

dock förutsättningen att förhållandet skall bli varaktigt eller livslångt till att personer i 

samboförhållanden inte reglerar sina insatser i avtal.
149

 Det kan antas att de utgår ifrån 

att sådana avtal inte behövs då förhållandet inte kommer ta slut. På grund av den 

förutsättningen är det enligt min mening försvarbart att den bidragande sambon är 

passiv med att reglera sina insatser. Enligt min åsikt kan den bidragande sambons 

passivitet därmed inte användas som ett försvarbarhetsargument för den vinnande 

sambon.  

Som har beskrivits ovan är det vinsten som styr rättsföljden.
150

 Det har bland annat 

beskrivits som att förlusten skall ersättas med den besparing den vinnande parten har 

gjort. När det kommer till rättsföljden kommer den vinnande sambon antagligen göra 

gällande att den förlorande parten har dragit nytta av vinsten. Rättsföljden bör då 

bestämmas utifrån hur stor den förlorande partens insats var och sedan bör det göras 

avdrag utifrån den nytta som den förlorande parten själv har haft fram tills att 

samboförhållandet tog slut. Att ett sådant avdrag bör göras har anförts av några 

författare och i norsk rätt görs det avdrag för det konsumerade.
151

  

Kan summan av ersättningen betraktas som ringa bör det enligt min mening och 

enligt norska och finska rättskällor inte utgå någon ersättning. Är summan väsentlig bör 

det dock utgå ersättning.
152

 Har insatserna skett under en längre tid innan 

samboförhållandet upplöstes talar det för att vinsten är väsentlig. Har de däremot enbart 

skett under en kortare tid innan samboförhållandet upplöstes kan det ifrågasättas om 

vinsten är att tolkas som väsentlig. Som har anförts under vinstrekvisitet i det här 

avsnittet finns det också en svårhet att bestämma rättsföljden vid typfall 1 situationer. I 
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sådana situationer har det nämligen skett sporadiska upprepade betalningar som kan bli 

svåra att beräkna i efterhand. Likaså kan avräkningen på grund av konsumtion bli svår 

att utföra i typfall 1 situationer. 

Enligt min mening är samtliga svenska rekvisit för principen om obehörig vinst 

uppfyllda i en typfall 1 situation. Att det dessutom finns flera rättsfall i våra nordiska 

grannländer där principen har tillämpats på typfall 1 situationer talar också för att 

principen borde kunna tillämpas på sådana situationer.  Däremot anser jag att det som i 

norsk och finsk rätt inte borde utgå någon ersättning i de situationer där vinsten är att 

ses som ringa eller oväsentlig. Enligt min mening skulle det vara ohållbart om sambor 

skulle processa om varje mindre insats de har utfört för gemenskapen eller för den andra 

sambon. Kommer en domstol fram till att vinsten efter avdrag för vad den bidragande 

parten har konsumerat är ringa borde alltså ersättning inte utgå. Det kan till exempel 

vara i relationer där de mindre ekonomiska insatserna bara har utförts under en kortare 

tid innan samboförhållandet upplöstes. Har insatserna däremot skett under en lång tid 

innan samboförhållandet upplöstes och därmed, sammantagna, är att anses som stora 

kan ersättning enligt min åsikt utgå. 

 

 

4.4.3 Typfall 2 – Ett färre antal stora ekonomiska insatser 

 

Frågan som kommer besvaras under det här avsnittet är om principen om obehörig vinst 

kan tillämpas som ersättningskrav på situationer där den ena sambon har gjort en eller 

några få stora ekonomiska insatser i den andra sambons egendom till exempel genom att 

ha betalat 200 000 kronor för en renovering på den andra sambons samboegendom. 

I typfall 2 situationer är det inte svårt att se att den ena sambon har gjort en vinst på 

grund av den andra sambons insats. Den sambon har gjort en besparing på så sätt att den 

sambon inte behöver göra en liknande ekonomisk insats på sin samboegendom. Den 

sambon besparar sig den insatsen. Det har även i den finska vederlagspraxisen utdömts 

kompensation i situationer där den ena sambon har gjort väsentliga insatser på den 

andra sambons egendom.
153

 Enligt min mening är vinstrekvisitet uppfyllt i en typfall 2 

situation. 

Det andra rekvisitet är obehörighetsrekvisitet. Vinsten är då obehörig om den 

saknar rättsgrund. Det här rekvisitet kan vålla problem i typfall 2 situationer på sådant 

                                                 
153

 Se ovan under avsnitt 4.3.4. 



54 

 

sätt att det skulle kunna gå att tolka den stora insatsen som en gåva eller ett lån från den 

ena sambon till den andra. Ett exempel är det ovan refererade hovrättsfallet T 3511-09. 

Där kom hovrätten till slutsatsen att ungefär hälften av de stora ekonomiska 

överföringarna utgjorde lån och att den andra hälften ansågs vara gåvor.
154

 Under 

kapitlet om förutsättningsläran har jag även kommit fram till slutsatsen att gåvoinstitutet 

är enklare att tillämpa på typfall 2 situationer i jämförelse med typfall 1 och 3 

situationer.
155

 Skulle den vinnande sambon kunna argumentera för att insatsen utgör en 

gåva blir det därmed svårt att grunda ett kompensationskrav på obehörig vinst då 

insatsen i sådana fall har en rättsgrund. Skulle insatsen betraktas som en gåva är det 

bättre om den förlorande parten yrkar på att gåvan skall vara overksam eller jämkas på 

grund av generalklausulen eller yrkar på att gåvan är ogiltig på grund av 

förutsättningsläran. Under de principerna krävs det en rättshandling.
156

 Kan insatserna 

däremot varken klassificeras som gåvor, skulder eller avtal saknar vinsten rättsgrund 

och obehörighetsrekvisitet är därmed uppfyllt. 

Det tredje rekvisitet innebär att vinsten skall ha skett på annans bekostnad. 

Förlusten uppstår hos den förlorande parten om samboförhållande tar slut. Då har den 

sambon gjort en betydande ekonomisk insats som går förlorad. Förlusten har då skett på 

den bidragande partens bekostnad. Precis som under typfall 1, som handlar om flera 

mindre insatser, bör det därmed inte vara några svårigheter att tillämpa det här rekvisitet 

på typfall 2. 

Det fjärde rekvisitet handlar om försvarsargument för den vinnande parten. Under 

försvarlighetsdiskussionen kring typfall 1 kommer jag fram till slutsatsen att det inte 

finns några sådana argument som den vinnande parten skulle kunna använda sig av.
157

 

Samma argument och slutsats kan även användas under det här avsnittet. 

Angående rättsföljden borde det vara lättare att beräkna ersättningen i en typfall 2 

situation än i en typfall 1 situation. Anledningen till det är för att det i en typfall 2 

situation enbart är en eller några få större ekonomiska insatser som skall ersättas. I 

typfall 1 var det flera stycken små insatser. Som har poängterats ovan bör avdrag göras 

utifrån vad den förlorande sambon har konsumerat. Den förlorande sambon kan 

nämligen ha varit med och konsumerat vinsten fram tills att samboförhållandet tog slut. 

Det kan vara så att insatsen utfördes en lång tid innan samboförhållandet upplöstes och 
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att den förlorande parten därmed har haft god tid på sig att konsumera insatsen. 

Utfördes däremot insatsen nära inpå att samboförhållandet upplöstes har den förlorande 

parten antagligen inte hunnit konsumera särskilt mycket. Ersättningens storlek kan 

därmed variera beroende på när insatsen skedde. Det borde även vara enklare att göra 

sådana typer av avdrag när det bara är en eller några större ekonomiska insatser. 

Sammantaget pekar det mesta mot att principen om obehörig vinst bör kunna 

tillämpas på en typfall 2 situation. Ser man även till den ovan belysta finska rätten så 

har typfall 2 situationer kunnat motivera ersättning. Ett rekvisit som däremot är svårt att 

tillämpa under en typfall 2 situation är obehörighetsrekvisitet då insatsen skulle kunna 

tolkas som att den har en rättslig grund till exempel genom att se insatsen som en 

benefik överlåtelse. Nås slutsatsen att insatsen har rättslig grund lämpar det sig bättre att 

begära ersättning i enlighet med generalklausulen eller förutsättningsläran då de två 

principerna kräver att det finns en rättshandling. 

 

 

4.4.4 Typfall 3 – Bidrag genom att utföra tjänster 

 

Frågan som kommer besvaras under den här rubriken är om kompensationskrav utifrån 

obehörig vinst kan ställas på grund av att den ena sambon har lagt ner insatser på att 

sköta hushållet, vårda barnen eller genom att vårda den andra sambon. 

Första frågan som måste besvaras är om vinstrekvisitet kan tillämpas på typfall 3 

situationer. Tillskillnad från de tidigare prövade typfallen handlar typfall 3 inte om 

ekonomiska insatser utan insatserna har utförts genom att arbeta för det gemensamma 

hushållet eller för att omvårda den andra sambon eller barnen. Något som talar för att 

det kan ha uppkommit en vinst även vid sådana här typer av insatser är att Hellner 

uttrycker sådana typer av insatser som tillämpbara under vinstrekvisitet.
158

 Något som 

också talar för att vinstrekvisitet är uppfyllt är att det i den norska, danska och i den 

finska rättspraxisen finns fall där den ena sambon har fått ersättning på grund av den 

sambons tjänsteinsatser för den andra sambon. Det gäller både hushållsinsatser och 

vårdinsatser. Hushållsarbete nämns även som en situation där det finska lagstadgade 

gottgörelsekravet skulle kunna bli tillämpligt.
159
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Frågan är dock vad det är för typ av vinst som har uppstått? I norsk praxis har 

vinsten vid hem- och vårdarbete ansetts ligga i den besparing som den vinnande parten 

har gjort i och med att den inte har behövt lägga ner kostnader på vård och hemarbete. I 

dansk praxis har vinsten legat i att den vinnande parten på den förlorande partens 

bekostnad har kunnat bygga upp en stor förmögenhet, en förmögenhet som inte hade 

varit möjlig om det inte hade varit för att den förlorande parten arbetade i hemmet och 

tog hand om barnen. I den finska vederlagspraxisen har vinsten legat i att den vinnande 

parten har fått en möjlighet att förvärva egendom. Den möjligheten hade ej uppstått om 

den förlorande parten ej hade arbetat för att ta hand om hemmet.
160

 I en typfall 3 

situation kan därmed vinsten tolkas på flera sätt. Antingen som en besparing den 

mottagande sambon har gjort eller som en möjlighet att bygga upp en förmögenhet eller 

förvärva egendom. Enligt min mening talar dessa omständigheter för att vinstrekvisitet 

är uppfyllt i typfall 3 situationer. 

Nästa rekvisit att tillämpa är obehörighetsrekvisitet. Det är tillämpbart om vinsten 

saknar rättsgrund. Angående det här rekvisitet hänvisar jag till de slutsatser jag kommer 

fram till under avsnittet om förutsättningsläran.
161

 Där kommer jag fram till att det inte 

finns någon rättshandling eller några rättshandlingar i typfall 3 situationer. Det skulle i 

och för sig också kunna ses som att arbetet som har lagts ner har varit av sådan art och 

omfattning att lön normalt brukar utgå i sådana situationer. I sådana fall kan det 

faktumet att lönen eller ersättningen för den förlorande parten ej är avtalad leda till att 

vinsten saknar rättsgrund. En sådan argumentation står i linje med den argumentation 

som HD anförde i det ovan analyserade rättsfallet NJA 1975 s. 298.
162

 Enligt min 

mening talar de här argumenten för att obehörighetsrekvisitet är uppfyllt, det finns ingen 

rättslig grund för insatserna. 

Att vinsten har skett på annans bekostnad verkar till synes självklart om man ser på 

situationen på samma sätt som HD gjorde i det ovan analyserade rättsfallet NJA 1975 s. 

298.
163

 Har en person arbetat för det gemensamma hushållet och arbetat genom att 

omvårda den andra sambon i sådan art och omfattning att lön borde utgå, står det klart 

att det har skett på den personens bekostnad om lön inte utgår. Den bidragande sambon 

har då utfört gratisarbete. Likaså om man ser det ur det perspektivet att någon har 

kunnat bygga upp en stor förmögenhet på grund av att någon har arbetat i hemmet borde 
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rekvisitet vara uppfyllt. Enligt min mening har den personen besparat sig den tiden det 

tar att ta hand om hemmet och kunnat lägga den tiden på ett förmögenhetsbyggande. 

Tid som den andra sambon har varit tvungen att spendera på hushållstjänster. Enligt 

Schultz behöver vinsten inte motsvara en lika stor förlust hos den förlorande parten. 

Han anser att situationer där en part åker snålskjuts på en annan parts rättigheter också 

bör omfattas av rekvisitet.
164

 En typfall 3 situation skulle kunna ses som en situation där 

den mottagande sambon åker snålskjuts på den bidragande sambons arbete. På grund av 

det anförda är det här rekvisitet enligt min åsikt uppfyllt i typfall 3 situationer. 

Angående om det skulle finnas något försvarbarhetsargument som den vinnande 

parten skulle kunna använda sig av har jag ovan under typfall 1 kommit fram till 

slutsatsen att det inte finns några sådana argument. Samma diskussion och slutsatser 

som anförts i det avsnittet kan även användas under typfall 3 och det leder till att jag 

kommer till slutsatsen att det inte finns några försvarbarhetsargument som den vinnande 

sambon kan använda sig av.
165

 

I typfall 3 situationer blir det enligt min mening svårt att bestämma rättsföljden. I 

likhet med typfall 1 situationer där flera mindre ekonomiska insatser sker under en viss 

tidsperiod sker insatserna i en typfall 3 situation också utspridda under en viss 

tidsperiod. En viktig skillnad på typfall 3 situationer i jämförelse med typfall 1 och 2 

situationer är att det i den här situationen är indirekta insatser. Insatserna sker inte 

genom att den förlorande parten bidrar med pengar utan genom att den bidragande 

parten bidrar med arbete. Även det komplicerar rättsföljden då det kan vara svårt för en 

domstol att värdera hur mycket en parts hemarbete eller omvårdnadsarbete är värt. Det 

blir inte lättare av att det bör göras avdrag utifrån vad den förlorande parten har 

konsumerat. Den bidragande sambon kan nämligen ha varit med och konsumerat upp 

den mottagande sambons vinst fram tills att samboförhållandet tagit slut. Det kan vara 

på grund av den här svårigheten som det i dansk och finsk rätt har uttryckts att 

ersättningen får bestämmas skönsmässigt av rättstillämparen.
166

 Blir 

ersättningsbeloppet, efter avdrag för det konsumerade, att anse som ringa finns det 

enligt min mening anledning att inte utdöma ersättning i typfall 3 situationer. Det vore 

ohållbart om samboende skulle kunna processa om varje liten insats som har utförts för 

gemenskapen eller för den andra sambon. Som redan har angetts under typfall 1 och 2 
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går det att finna stöd i både den finska lagen och i den norska rättspraxisen för en sådan 

ståndpunkt.
167

 

I Norge, Danmark och i Finland finns det domar där en sambo har fått ersättning på 

grund av tjänster som den sambon utfört för gemenskapen eller för den andra sambon. I 

Danmark har det däremot varit mycket få fall där sådan ersättning har utdömts efter 

deras inledande fall på området och i Norge tillämpas också en restriktiv inställning på 

sådana situationer. I Norge anses arbete i hemmet och arbete på den andra sambons 

bostad vara en naturlig del i samboförhållandets gemenskap och därmed tilldöms det 

sällan vederlag i sådana situationer.
168

 Den här restriktiva inställningen från norsk sida 

liknar den inställningen som HD antog i 1975 års rättsfall.
169

 Att det förekommer 

rättsfall i samtliga nordiska grannländer där ersättning har utgått för typfall 3 situationer 

skulle kunna fungera som en inspirationskälla för att vi även i Sverige borde tillämpa 

principen om obehörig vinst på typfall 3 situationer. Att de fallen enbart används 

restriktivt talar dock för att vi även i Sverige enbart bör tillämpa principen om obehörig 

vinst på typfall 3 situationer i undantagsfall. 

Sammanfattningsvis är samtliga rekvisiten för att tillämpa principen om obehörig 

vinst tillämpbara på en typfall 3 situation. Är tjänsterna att ses som väsentliga eller 

omfattande talar det ännu mer för att rekvisiten är uppfyllda. Däremot är det enligt min 

mening minst sannolikt att ersättning utdöms för typfall 3 situationer i jämförelse med 

de andra prövade typfallen. Anledningen till det är på grund av det ovan analyserade 

rättsfallet NJA 1975 s. 298. Som har anförts under rättsfallsanalysen skulle en vid 

tolkning av fallet kunna leda till slutsatsen att ersättning inte kan utgå i typfall 3 

situationer. Det finns dock en liten öppning i fallet på så sätt att det utesluter ersättning i 

form av lön och inte ersättning på grund av en allmän rättsgrundsats.
170
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5 Avslutning 

 

5.1 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till slutsatsen att de förmögenhetsrättsliga 

principerna fungerar olika bra på olika typfallssituationer. Förutsättningsläran och 

generalklausulen kan inte tillämpas på typfall 1 och 3 situationer då jag har kommit 

fram till slutsatsen att insatserna som utförs i de situationerna inte kan tolkas som 

rättshandlingar. Därmed förefaller det vara enklare att tillämpa principen om obehörig 

vinst på de situationerna då principen om obehörig vinst tvärtemot förutsättningsläran 

och generalklausulen kräver att det inte skall föreligga en rättslig grund. Enligt min 

mening kan principen om obehörig vinsts rekvisit tillämpas på typfall 1 och 3.  

När det gäller större insatser som sker i typfall 2 situationer har jag kommit fram till 

slutsatsen att de enklare än i typfall 1 och 3 situationer kan tolkas som rättshandlingar. 

Framförallt skulle sådana större insatser kunna tolkas som gåvohandlingar och efter att 

ha prövat gåvorekvisiten på sådana insatser har jag kommit fram till slutsatsen att de är 

tillämpbara. Det innebär att det föreligger en rättslig grund för att pröva 

förutsättningsläran och generalklausulen på sådana typfallssituationer. Ser man 

insatserna som gåvor i typfall 2 situationer kan dock inte principen om obehörig vinst 

tillämpas. Skulle en domstol inte komma fram till slutsatsen att insatserna i typfall 2 

situationer är rättshandlingar är däremot principen om obehörig vinsts rekvisit 

tillämpbara enligt min mening.  

Jag har kommit fram till att både rekvisiten för förutsättningsläran och 

generalklausulen är tillämpbara på typfall 2 situationer. Det framstår även som att det är 

enklare att tillämpa generalklausulen än förutsättningsläran på sådana situationer. 

Anledningen till det är för att generalklausulens rekvisit är enklare att tillämpa, de 

kräver inte att förutsättningen skall ha varit väsentlig för den bidragande sambon och de 

kräver inte heller att förutsättningen och dess väsentlighet skall ha varit synbar för den 

mottagande sambon. En annan anledning till varför det är enklare att tillämpa 

generalklausulen på typfall 2 situationer är på grund av att dess rättsföljd inte är lika 

långtgående som förutsättningslärans. Generalklausulens rättsföljd är att 

rättshandlingsklausuler kan jämkas samtidigt som förutsättningslärans rättsföljd är att 
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hela rättshandlingen blir att betraktas som ogiltig. Av den anledningen kan 

generalklausulen användas mer flexibelt än förutsättningsläran. 

I och med att jag har kommit fram till slutsatsen att det är enklare att tolka insatser i 

en typfall 2 situation som gåvor kan inte principen om obehörig vinst tillämpas i de fall 

insatserna tolkas som gåvor. Processtrategiskt kan det bästa alternativet för en 

bidragande sambo under typfall 2 därmed vara att i första hand yrka på att det är en 

skuld som skall återbetalas, i andra hand yrka på att det är en gåva som borde förklaras 

ogiltig i enlighet med förutsättningsläran, i tredje hand yrka på att det är en gåva som 

bör jämkas eller förklaras verkningslös i enlighet med generalklausulen och i sista hand, 

för det fall domstolen inte finner att insatsen kan klassas som en skuld eller gåva, yrka 

på ersättning i enlighet med principen om obehörig vinst. 

När det gäller tillämpningen av generalklausulen har Adlercreutz anfört att 

principen inte bör tillämpas vid varje rättshandling för att få den att bli mer skälig. Har 

ett avtal slutits i god affärssed skall god affärssed fortsätta råda och avtalet bör då inte 

jämkas. Det kan tolkas som att principen pacta sunt servanda ”avtal skall hållas” inte 

bör urholkas i allt för stor utsträckning. Enligt min mening kan det argumentet även 

användas för att motivera en försiktig användning av förutsättningsläran då även den 

principen används för att komma till rätta med oförmånliga rättshandlingar. Att avtal 

skall hållas kan även användas som ett argument för att vara försiktig med att tillämpa 

förutsättningsläran och generalklausulen på insatser en sambo har gjort för 

gemenskapens skull eller för den andra sambons skull. Anledningen till det är för att 

alla insatser en sambo har utfört inte behöver vara oskäliga när man betraktar dem i en 

större kontext. En del samboförhållanden kan antas vara uppbyggda på det sättet att 

bägge samborna utför prestationer och motprestationer, tjänster och gentjänster, gåvor 

och gengåvor med mer. Har det på så sätt skett stora eller likvärdiga motprestationer till 

en bidragande sambos insatser i ett samboförhållande kan det ifrågasättas om inte 

insatserna borde lämnas orörda från de förmögenhetsrättsliga principerna och på så sätt 

låta principen ”avtal skall hållas” eller ”insatser skall hållas” råda. I sådana situationer 

är insatserna enligt min mening inte oskäliga utan kan då istället betraktas som 

sedvanliga steg i samboförhållanden. 

Ett rättsfall som har analyserats närmare och som har stor betydelse för den här 

framställningen är NJA 1975 s. 298. Mina slutsatser kring fallet är att HD:s prejudikat 

kan användas som ett motargument mot att utdöma kompensation på grund av 

förmögenhetsrättsliga principer och att rättsfallet leder till att man bör vara restriktivt 
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vid utdömandet av kompensation på grund av förmögenhetsrättsliga principer. Däremot 

anser jag att det inte vore rimligt att helt stänga dörren till att utdöma 

kompensationskrav för situationer där den ena sambon har utfört insatser för 

gemenskapen eller den andra sambons skull. Skulle det inte finnas någon möjlighet att 

utdöma kompensation kommer det drabba den sambo som utfört insatserna och 

samtidigt gynna den sambo som dragit nytta av insatserna. Därmed anser jag att det, 

trots fallet, borde kunna gå att utdöma ersättning i särskilt oskäliga situationer. Till 

exempel situationer där samboförhållandet har upphört kort efter att stora insatser har 

utförts eller där insatserna överlag är att anses som väsentliga. 

Angående fallet har jag även kommit fram till slutsatsen att en vid tolkning av fallet 

skulle kunna föranleda att slutsatsen nås att kompensationskrav inte kan utdömas i 

typfall 3 situationer då prejudikatet kan ses som ett tydligt ställningstagande från HD att 

ersättning inte bör utgå i sådana situationer. På grund av den i det föregående stycket 

anförda ståndpunkten att det vore orimligt att helt utesluta möjligheter att utkräva 

ersättning och på grund av att fallet uteslöt ersättning i form av lön och inte ersättning 

på grund av en förmögenhetsrättslig princip borde det enligt min mening finnas en liten 

möjlighet att kunna utkräva kompensation även i typfall 3 situationer. 

Även om det inte fråntar rättsfallet sitt prejudikatsvärde kan det ifrågasättas om 

fallet på grund av sin ålder har samma relevans i dag som det hade när fallet kom. 

Rättsfallet är nästan fyrtio år gammalt och kom under en tid då lagstiftaren och 

antagligen även gemene man hade en helt annan syn på samboinstitutet. En kort tid 

innan fallet hade lagstiftaren, på allvar, fått upp ögonen för samboinstitutet som rättsligt 

objekt genom att ha lagstiftat den första sambolagen (1973:651) men på grund av att 

den lagen enbart gav ett mycket skralt skydd för sambopar kan det ifrågasättas om 

samboskapet som institut ansågs vara lika skyddsvärt på den tiden som det är idag. 

Samma syn på samboinstitut kan ha påverkat domstolarna och kan ha föranlett att HD 

dömde som de dömde i NJA 1975 s. 298.  Det hade därmed varit intressant att veta om 

HD hade dömt på samma sätt om fallet istället hade dykt upp idag. 

Avslutningsvis har jag kommit fram till slutsatsen att de olika förmögenhetsrättsliga 

principerna fungerar olika bra på olika situationer. För att de olika principerna skall 

kunna tillämpas krävs det dock viss juridisk kreativitet då inte någon av principerna är 

utvecklade för att precis passa för att väcka kompensationskrav vid samboförhållanden. 

Det kan fungera som ett argument för att vara restriktiv vid tillämpningen av 

principerna men det kan också vara en uppmaning till kreativa jurister att tänka utanför 



62 

 

lådan och våga pröva de förmögenhetsrättsliga principerna för att kräva 

kompensationskrav till förmån för en sambo. I våra nordiska grannländer har det 

fungerat och Finland har till och med lagstiftat ett kompensationskrav med grund i 

principen om obehörig vinst.  

Trots att vi i Sverige kan sägas ha kommit längre än Norge och Danmark genom att 

vi har en lagstiftad samboreglering till skydd för samboende finns det fortfarande 

situationer då vi i Sverige ligger efter rättsutvecklingen i jämförelse med de andra 

nordiska länderna. Enligt min mening är det ett problem att sambor under gällande 

svensk rätt fortfarande kan fara illa om de har utfört insatser för gemenskapens eller för 

den andra sambons skull. Då rättsläget vid kompensationskrav ännu är oklart i Sverige 

är det min förhoppning att det inom en snar framtid kommer ske en utvekling på den här 

fronten i rättspraxis eller att den svenska lagstiftaren uppmärksammar problematiken 

och väljer att lagstifta ett kompensationskrav för de situationer en sambo har gjort 

insatser för gemenskapens eller för den andra sambons skull. 
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