
Samboavtal 
 
Kontraktet bör upprättas i två originalexemplar och vardera sambo ta var sitt. 
 
 

1§  
Parter  
Sambo 1  
Namn Personnummer  

 
 
Sambo 2  
Namn Personnummer  

 
 
 
Gemensam adress  

 
Telefon  

 
 
 

2§ 

Avtalets innehåll:  
Vi bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, d v s vi är sambor enligt  
sambolagen (2003:376). Härmed avtalar vi:  
 
   att sambolagens regler om bodelning inte skall gälla mellan oss.  
   att sambolagens regler om samboegendom skall gälla mellan oss, men att följande specificerade egendom  
       inte skall ingå i bodelningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3§ 
Underskrifter:  
Ort 

 
Datum 

 
 
Underskrift sambo 1 
 
 
 
 

Underskrift sambo 2  
 

Namnförtydligande sambo 1 
 
 
 
 

Namnförtydligande sambo 2 
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1 Vem är sambo enligt lagen?  
Sambor, i sambolagens mening, är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och  
har gemensamt hushåll. Sambolagen är tillämplig på både heterosexuella och homosexuella sambor. Lagen  
gäller inte vänner eller släktingar som bor tillsammans och inte heller gifta personer eller personer som ingått  
registrerat partnerskap. Gifta makar omfattas i stället av reglerna i Äktenskapsbalken och homosexuella par  
som ingått partnerskap omfattas av lagen om registrerat partnerskap. År 2003 ändrades sambolagen och den  
tidigare definitionen att sambor är personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden togs  
bort. Den gamla definitionen finns kvar i en del lagar, men den saknar praktisk betydelse eftersom även sådana  
förhållanden faller under dagens sambolag.  
 
2 Vad är ett samboavtal?  
Ett samboavtal är ett avtal där parterna, d v s samborna eller de blivande samborna, kommer överens om att  
sambolagens regler om bodelning inte skall gälla mellan dem och i stället anger de hur de vill att en bodelning  
mellan dem skall göras. Avtalet kan ange antingen att en bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte  
skall ingå i bodelningen. Samboavtalet får alltså betydelse först om det blir aktuellt att göra en bodelning  
mellan samborna. Under tiden som samborna fortfarande bor tillsammans och samboförhållandet består saknar  
det betydelse. Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknas av de båda samborna. Eftersom sambor inte  
ärver varandra kan sambor även upprätta ett inbördes testamente som anger att samborna ärver varandra om  
de så önskar.   
 
3 Bodelning enligt sambolagens regler  
Enligt sambolagen skall en bodelning göras om den ena sambon begär det. Bodelning görs när samboförhållandet 
upphör, vilket kan ske genom att samborna flyttar isär eller den ena sambon dör. Om samboförhållandet upphör p g a 
att samborna gifter sig görs inte någon bodelning. I en bodelning enligt sambolagen ingår enbart samboegendom, och 
sedan skulder som är hänförliga till samboegendomen räknats av från den, delas samboegendomen lika mellan 
samborna. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad samt bohag som förvärvats för gemensam 
användning. Bostaden, som t ex kan vara en fastighet, bostadsrätt eller en hyresrätt, är samboegendom om den 
skaffats i syfte att användas tillsammans och den innehas huvudsakligen för det ändamålet. Det saknar alltså 
betydelse vem som står för egendomen eller vem som betalat den, utan det avgörande är att den skaffats i syfte att 
användas gemensamt och att så faktiskt sker. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte 
som gemensam bostad även om den används gemensamt. Med gemensamt bohag menas t ex möbler, 
hushållsmaskiner och andra lösa saker i hemmet som är avsedda för det gemensamma hemmet. Villkoret att 
egendomen skall ha skaffats i syfte att användas gemensamt för att vara samboegendom gäller även för bohaget. Till 
det gemensamma bohaget räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. En sambo 
som bättre behöver den gemensamma bostaden än den andra sambon har rätt att överta bostaden vid en bodelning 
även om det är den andra sambon som äger bostaden. Ett exempel kan vara att Anna flyttat in i Andres bostadsrätt 
och de har barn tillsammans. Vid en bodelning mellan Anna och Anders kan Anna göra anspråk på bostadsrätten om 
hon anser att hon har ett större behov av den än Anders, t ex för att hon skall bo kvar där med barnen. Rätten att 
överta bostaden gäller enbart om övertagande är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Dessutom måste 
den sambo som övertar bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde. Om samborna inte har eller har 
haft barn tillsammans har en sambo rätt att överta bostaden enbart i undantagsfall då synnerliga skäl talar för det.  
 
4 Hur skriver man ett samboavtal och vad skall det innehålla?  
Sambor eller blivande sambor kan upprätta ett samboavtal och det skall vara skriftligt. Avtalet skall undertecknas av 
de båda samborna eller blivande samborna, men det krävs inte några vittnen för att avtalet skall vara giltigt. Om man 
vill ändra något i samboavtalet kan man göra det genom att upprätta ett nytt samboavtal.  
 
Sambor som har bestämt sig för att flytta isär och skall göra en bodelning inom en snar framtid kan i ett skriftligt avtal, 
som undertecknas av samborna, komma överens om vad som skall gälla för bodelningen. Ett sådant avtal kallas 
föravtal och kan innehålla vad som skall ingå i bodelningen eller reglera något annat som har samband med den. 
 

 
 



 

Kommentar till Samboavtal     sida 2/2 
 

5 Vad får man inte skriva i ett samboavtal?  
Ett villkor i ett samboavtal som är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, 
senare inträffade omständigheter eller omständigheterna i övrigt får jämkas eller bortses från vid en bodelning. Det 
innebär att samboavtalet eller villkor som ställs upp i det måste vara i viss mån rättvisa, annars är det ogiltigt. Till 
exempel går det inte att ange att den ena sambon skall få all samboegendom.  
 
Det är inte tillåtet att ange i ett samboavtal att egendom utöver den som räknas som samboegendom enligt 
sambolagen skall ingå i bodelningen. Det går enbart att ”dra ifrån” egendom från samboegendomen. Vill man att 
ytterligare egendom skall ingå i en bodelning får man helt enkelt gifta sig med följden att Äktenskapsbalkens regler blir 
tillämpliga. En bodelning mellan gifta makar innefattar all egendom som inte är den ena makens enskilda egendom. 
Det är inte heller tillåtet att skriva att samborna skall ärva varandra i ett samboavtal, men det går utmärkt att komma 
överens om det i ett testamente som upprättas mellan samborna, ett s k inbördes testamente. Anledningen till att det 
inte går att skriva in arvsrätt i ett samboavtal är att olika formkrav gäller för samboavtal och testamenten. För att ett 
testamente skall vara giltigt krävs att det är bevittnat av två vittnen, medan vittnen inte krävs för samboavtal.  
 
6 Hur fyller man i standardavtalet?  
Fyll i namn och personnummer på de båda samborna. Ange den gemensamma adressen.  
 
Välj det alternativ som ni vill skall gälla om det skulle bli aktuellt att göra en bodelning. Innebörden av de båda  
alternativen finns förklarade nedan.  
 
Väljer ni alternativet ”att sambolagens regler om bodelning inte skall gälla mellan oss” avtalar ni helt bort sambolagens 
bodelningsregler, d v s de kommer inte tillämpas över huvud taget. Resultatet blir att vardera sambon tar med sig vad 
den äger. Observera att avtalet riskerar att förklaras ogiltigt om det är oskäligt mot den ena sambon. Regeln om rätten 
att överta den gemensamma bostaden i vissa fall går inte att avtala bort eftersom sambolagen är tvingade på den 
punkten med följden att ett sådant avtal är ogiltigt.  
 
Väljer ni alternativet ”att sambolagens regler om samboegendom skall gälla mellan oss, men att följande specificerade 
egendom inte skall ingå i bodelningen:” blir utgångspunkten att all egendom som ni köpt tillsammans, eller som en av 
er köpt, med syfte att den skulle användas tillsammans och så har skett kommer att ingå i en bodelning. Därutöver 
kan ni ange viss specifik egendom som inte skall ingå. Fyll i sådan egendom på listan i avtalet, t ex soffa, köksbord 
osv.  
 
Ange ort och datum. Kom ihåg att båda samborna skall skriva under avtalet. Båda samborna bör ta var sitt exemplar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta dokument finns att köpa på Juridikfokus.se. Mångfaldigande för ej ske utan Juridikfokus tillstånd. 
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