
 JURISTGUIDEN  
  www.juristguiden.com 
  christer@juristguiden.com 

 

MARS 12, 2019 CHRISTER NILSSON  

 

© CHRISTER NILSSON 

 

Sambor enligt sambolagen 

(2003:376). 

 

När anses man vara sambos? 

Enligt sambolagen anses man vara sambor om följande 

omständigheter(rekvisit) råder. 

 Två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och de 

har ett gemensamt hushåll. 

 Sambolagen gäller även för homosexuella par som är sambos.  

Sambolagen gäller dock inte om en av parterna är gift eller 

är registrerad för ett partnerskap. (Se 1 § st. 1 och st. 3 – 4 

sambolagen). 

För att det ska anses föreligga ett samboförhållande krävs 

det således att samboendet ska ha en reell form av 

varaktighet. Korta eller tillfälliga förbindelser är inte 

tillräckligt.  

 

När det ska prövas om ett samboförhållande har en viss 

varaktighet kan det ha en viss betydelse om parterna kan 

visa att de har en gemensam vilja om att deras förhållande 

ska uppfattas som ett samboförhållande. 

Personerna ska också sammanbo i ett parförhållande och det 

innebär att de lever i ett förhållande där det ingår ett 

sexuellt samliv men det kan också omfatta sådana 

gemenskaper som semester, vänner och en umgängeskrets.  
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Vidare ska parterna ha ett gemensamt hushåll. Här avses det att 

parterna delar på eller samarbetar om hemmets sysslor och 

hushållsekonomin. Det handlar alltså om ett samarbete om det 

vardagliga arbetet i hemmet och att parterna till viss del har en form av 

gemenskap eller samarbete i ekonomiska 

angelägenheter som berör det gemensamma hushållet. 

Begreppet sambor i annan lag eller författning 

Det förkommer att det talas om sambor i andra lagar än i 

sambolagen. Med sambor ska då tolkas utifrån den definition som 

sambor ges i sambolagen. 

Andra lagar där begreppet sambor finns omnämnt är till exempel i 

utlänningslagen och våra sociala lagar.  
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