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1  Inledning 

1.1 Inledande presentation 

Förmögenhetsrättsliga avtal kännetecknas av avtalsfrihet och formlöshet. En part kan ingå 

avtal om vad som helst och med vem som helst. Även makar och partners kan ingå 

förmögenhetsrättsliga avtal men de kan också ingå familjerättsliga avtal såsom äktenskaps-

förord. Äktenskapsförordet inskränks av formella krav, vilka uppställs bl.a. till skydd för 

svagare part. Formkraven hindrar däremot inte makar eller partners från att komma överens 

om avtalsinnehåll som är starkt gynnsamt för den ena, även om formkraven också har till 

syfte att motverka oskälighet. Mot bakgrund av att känslolivet riskerar att i högre grad in-

verka på en förhandlingsparts affärsmässiga omdöme i närstående relationer än annars, kan 

man ifrågasätta om kontrollmekanismerna inom äktenskapsrätten är tillräckligt utvecklade 

eller för strängt utformade. Uppsatsen innebär en kritisk granskning av äktenskapsförordets 

regler. 

I förmögenhetsrättsliga relationer finns en flexibilitet som innebär att parterna kan avtala om 

bland annat avtalets giltighetstid och omförhandlingsplikt. För äktenskapsförord saknas 

sådana möjligheter. Uppsatsen ifrågasätter lagstiftarens oro för flexibilitet på området. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Regleringen av äktenskapsförord avviker i viss utsträckning från de allmänna förmögenhets-

rättsliga reglerna. En genomgång av varför lagstiftaren har valt att avvika från allmänna 

förmögenhetsrättsliga regler och istället inskränka avtalsfriheten avseende äktenskapsförord 

ska därmed göras. Vidare analyseras ändamålet med äktenskapsförordet och huruvida ända-

målen stämmer överens med äktenskapsförordets lagstiftning. Denna prövning kommer 

också att ske mot bakgrund av att den allmänna rättsuppfattningen på det familjerättsliga 

området förändrats i vissa avseenden under de 25 år som lagstiftningen varit i kraft. Reglerna 

kan visa sig vara välmotiverade även i dagens förhållanden, men de kan också visa sig vara 

mindre väl lämpade.  

De primära frågeställningarna är: 

- Hur ser reglerna om äktenskapsförord ut och hur skiljer sig äktenskapsförordet från 

förmögenhetsrättsliga avtal till form och innehåll? 

- Varför finns dessa skillnader? 

- Vilka ändamål har äktenskapslagstiftningen? 

- Stämmer äktenskapslagstiftningen överens med ändamålen? 
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- Uppfylls ändamålen genom de regler som finns på bästa sätt eller bör ändamålen och 

reglerna ändras? 

 

1.3  Avgränsningar och preciseringar 

På familjerättens område finns flera olika slags avtalstyper såsom avtal om vårdnad, um-

gänge, bodelning och testamente, även om det sistnämnda inte räknas som ett avtal i vanlig 

mening. I denna skrift behandlas däremot endast äktenskapsförordet. Dock sker en kort redo-

görelse av föravtal till bodelning och bodelningsavtal för att uppmärksamma läsaren på att 

det finns ytterligare två avtal som kan påverka en bodelning. 

På förmögenhetsrättens område kan vissa avtal underkastas formkrav och tvingande regler. 

Sådana avtal berörs däremot inte i denna uppsats i vidare mån än de praktiskt betydelsefulla 

fallen.  

Tidigare reglerades partnerskap i en egen lag
1
 men faller numera in under äktenskapsbalkens 

regler vilka har blivit könsneutrala.
2
 Sammanfattningsvis gäller att partnerskap och makar, 

inom ramen för ämnet, är likställda. Reglerna för registrerade partnerskap sammanfaller 

alltså helt med äktenskap.    

 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla syftet med denna skrift har traditionell rättsdogmatisk metod används och 

endast svensk doktrin har nyttjats. I uppsatsen har mina egna reflektioner och analyser inte-

grerats löpande.  

För att illustrera reglerna rörande äktenskapsförord har reglerna jämförts med vanliga 

förmögenhetsrättsliga avtal. Jämförelsen sker med anledning av att äktenskapsförordet är ett 

avtal med förmögenhetsrättslig prägel. Följaktligen underlättar jämförelsen mellan dessa 

avtalstyper undersökningen om äktenskapsförordets ändamål och vid en utvärdering av om 

regler i nuvarande form är tillfredsställande eller om en förändring skulle behöva ske. 

Ett relativt brett perspektiv har anlagts där formkrav, tolkningsregler, ogiltighetsregler, 

jämkningsmöjligheter samt avtalsbegränsningar jämförs mellan de olika rättsområdena. 

Ändamålet med äktenskapsförordet och huruvida ändamålen stämmer överens med reglerna 

                                                           
1
 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap upphävdes 2009-05-01 genom SFS 2009:260 

2
 Se Lars Tottie & Örjan Teleman, Äktenskapsbalken (version den 1 augusti 2013) lagkommentar till 

1 kap. 1§. 
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om äktenskapsförord kommer främst att undersökas med hjälp av förarbeten och 

lagkommentarer.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av de avtal som makar kan ingå. Därefter sker en 

grundläggande beskrivning av giftorättsgods och enskild egendom. Vidare behandlas det 

mycket ovanliga ombudsförbudet som gäller för äktenskapsförord. Uppsatsens huvudteman 

är ingående av avtal med hjälp av fullmäktig, formkrav, tolkningsregler, ogiltighetsregler, 

jämkningsmöjligheter samt avtalsbegränsningar där äktenskapsförordet löpande jämförs med 

förmögenhetsrättsliga avtal. Eftersom perspektivet är familjerättsligt sker fördjupningar 

rörande förmögenhetsrättsliga avtal främst där detta befunnits vara berikande. 

Avslutningsvis prövas hur ändamålen uppfylls på bästa sätt eller om ändamålen och lag-

reglerna bör ändras. 
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2  Äktenskapsförord  

2.1 Avtal mellan makar 

Ända sedan tillkomsten av 1920 års giftermålsbalk har utgångspunkten varit att makar är två 

fristående rättssubjekt utan ansvar för varandras skulder. Som fristående rättssubjekt kan 

makarna sinsemellan utan hinder av det faktum att de är makar träffa avtal om bland annat 

köp, hyra och penninglån. Vissa rättsverkningar av äktenskapet begränsar dock makarnas 

avtalsfrihet. Två huvudtyper av avtal som makar kan ingå med varandra är familjerättsliga 

och förmögenhetsrättsliga avtal. De familjerättsliga avtalen regleras främst i äktenskaps-

balken medan de förmögenhetsrättsliga avtalen främst regleras i avtalslagen och genom 

allmänna regler. Däremot kan även de förmögenhetsrättsliga reglerna bli tillämpliga på 

familjerättsliga avtal. Detta sker i de fall då lagstiftaren inte ansett det funnits skäl att avvika 

från de förmögenhetsrättsliga reglerna. Regler om exempelvis avtals ingående och ogiltighet 

kan bli tillämpliga på familjerättsliga avtal genom analogier från avtalslagen
3
 (mer om 

ogiltighet under avsnitt 3.4).  

När det kommer till att påverka resultatet av en framtida bodelning finns bara en enda form 

av avtal som makar kan ingå, äktenskapsförordet. Vad makar egentligen avtalar om är vilken 

egendom som ska anses vara giftorättsgods respektive enskild egendom i en eventuell fram-

tida bodelning (se nedan under avsnitt 2.2 om giftorättsgods och enskild egendom). Ägande-

rätten påverkas inte av äktenskapsförordet, förrän bodelning sker, utan endast vilken egen-

dom som ska ingå i bodelningen.
4
 

Då ett äktenskapsförord vanligen har sin verkan på lång sikt är det viktigt att tänka igenom 

vad man vill åstadkomma med förordet och hur detta ska formuleras så att det blir klart och 

tydligt. Inte minst eftersom lydelsen kan få betydelse vid en framtida tvist om tolkning och 

tillämpning (se nedan om tolkning under avsnitt 3.3). Av dessa skäl finns speciella form-

föreskrifter i äktenskapsbalken för hur ett giltigt förord ska ingås (mer om äktenskaps-

förordets formkrav under 3.2).  

 

2.1.1 Föravtal om bodelning och bodelningsavtal 

Ovan konstateras att äktenskapsförordet är det enda avtalet som makar kan ingå för att på-

verka en framtida bodelning. Detta stämmer så till vida om man bara ser till avtal som kan 

bli gällande under ett bestående äktenskap. I samband med och efter skilsmässa finns dock 

föravtal till bodelning och bodelningsavtal som makarna kan ingå för att påverka bo-

                                                           
3
 Anders Agell & Margareta Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 u, 2011 s. 133 f. 

4
 Örjan Teleman, Äktenskapsförord, 3 u, 2012, s. 13 f. 
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delningen. I propositionen till äktenskapsbalken har det framhållits att dessa avtal inte häm-

mar äktenskapsförordets betydelse utan snarare att det finns ett visst praktiskt behov av att 

kunna sätta ett äktenskapsförord åt sidan vid en bodelning när makarna är överens.
5
  

Makarna ska exempelvis ingå ett så kallat bodelningsavtal över bodelningen efter skils-

mässa, likaså gäller mellan kvarlevande make och dödsbo efter ena makens bortgång. 

Avtalet utgör fördelningen av egendomen, vem som ska få vad, och ska dessutom 

undertecknas av båda makarna eller av kvarlevande make och dödsbo (9 kap. 5 § ÄktB). 

Några ytterligare formkrav ställs inte upp, det råder med andra ord avtalsfrihet för makarna 

gällande bodelningsavtal (se exempelvis NJA 1994 s. 265). Bodelningsavtalet fungerar 

vidare som ett sakrättsligt skydd. Den make som övertar egendom får genom avtalet skydd 

mot den andre makens borgenärer. Vid överförande av lös egendom ersätter 

bodelningsavtalet kravet på besittningsövergång enligt traditionsprincipen som annars gör 

sig gällande inom sakrätten.
6
  

Varför bodelningsavtal endast kan komma i fråga efter skilsmässa eller bortgång är på grund 

av att det annars skulle komma i konflikt med äktenskapsförordet, som är det enda avtalet 

som kan omvandla giftorättsgods till enskild egendom och tvärtom under bestående äkten-

skap.
7
  

Det andra avtalet som makar kan ingå för att påverka en bodelning är föravtal till bodelning. 

Dess huvudsakliga syfte är att vara ett hjälpmedel att åstadkomma samförståndslösningar 

mellan makarna vid förestående skilsmässa.
 8 För att föravtalet ska bli gällande kan det 

endast ingås inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad (9 kap. 13 § ÄktB). 

Äktenskapsbalken ger alltså inte utrymme åt föravtal om bodelning under bestående äkten-

skap eller då ena maken gått bort. Det anges i 9 kap. 13 § ÄktB att ”avtal som makar i annat 

fall har ingått om kommande bodelning är utan verkan, om det inte utgör äktenskapsförord”. 

På ett tidigare stadium är det alltså endast äktenskapsförordet som kan påverka vilken egen-

dom som kan omfattas av en framtida bodelning.
9
  

Bodelningsavtal och föravtal är följaktligen två familjerättsliga avtal för makarna som kan 

förändra resultatet av ett äktenskapsförord och en bodelning. Däremot är dessa avtal endast 

tillämpliga på sådana situationer då makarna är överens.
10

 Det är således bara genom 

                                                           
5
 Prop 1986/87:1 s. 68 ff. 

6
 Agell & Brattström, A.a., s. 146 ff. 

7
 Agell & Brattström, A.a., s. 148. 

8
 Se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken, version den 1 augusti 2013 (andra upplagan med tillägg 

och ändringar) lagkommentar till 9 kap. 13 §. 
9
 Agell & Brattström, A.a., s. 148 ff. 

10
 Se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken, version den 1 augusti 2013 (andra upplagan med tillägg 

och ändringar) lagkommentar till 9 kap. 5 §. 
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äktenskapsförord som makar på lång sikt kan ingå verkande avtal om kommande bo-

delning.
11

 Bodelningsavtal och föravtal till bodelning lämnas utanför denna skrift då fokus är 

på äktenskapsförordet som kan reglera egendomsförhållandena under bestående äktenskap.  

 

2.2 Äktenskapsförordets föremål: giftorättsgods och enskild egendom 

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Vid en bodelning är det 

giftorättsgodset som blir föremål för hälftendelning mellan makarna medan den enskilda 

egendomen hålls utanför (10 kap. 1 § ÄktB). Karaktären som enskild egendom fås genom 

föreskrift i testamente, föreskrift vid gåva, föreskrift vid arv, egendom som en make erhållit 

genom förmånstagarförordnande vid liv-, olycks- eller sjukförsäkring, pensionssparande 

eller till följd av ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB).
12

  

Enskild egendom som tillhör ena maken kan inte göras till enskild egendom för den andra 

maken. Vill makarna uppnå detta måste de ordna med äganderättsövergång genom någon 

form av överlåtelse, till exempel genom gåva enligt 8 kap. ÄktB, samt vid sidan av över-

låtelsen ange egendomen som enskild i ett äktenskapsförord.
13

 Gåvoreglerna motiveras av att 

det finns risk för överföringar mellan makar som är vederlagsfria i syfte att skada givar-

makens borgenärer. Utfästelse av ena maken att ge bort något är enligt äktenskapsbalkens 

och gåvolagens regler inte bindande (8 kap. 2 § ÄktB samt 6 § 1 st. GåvoL).
14

 Gällande 

gåvoavtalet rörande lös egendom finns inga särskilda formkrav, givarmaken blir bunden av 

gåvan när den fullbordats, med andra ord när gåvan överlämnats till mottagarmaken eller 

genom vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet (1 § 1 st. GåvoL). Vill man 

uppnå sakrättsligt skydd krävs även registrering enligt 8 kap. 1 § 2 st. ÄktB. Avser gåvan 

fast egendom krävs samma formkrav som vid köp enligt 4 kap 1 § JB utan kravet på att 

köpeskilling ska anges då gåvotagaren inte ska betala något (8 kap. 1 § 1 st. ÄktB). Även 

registrering samt ansökan om lagfart (16 kap. ÄktB samt 20 kap. JB) är nödvändigt för att en 

gåva av fast egendom ska gälla i förhållande till givarens borgenärer.
15

  

Det är äganderätten som har betydelse i förhållande till makarnas borgenärer. Avgörande är i 

det fallet inte statusen av giftorättsgods utan just äganderätten.
16

 Ett äktenskapsförord har i 

sig ingen betydelse för makarnas borgenärer. Att egendom klassificeras som giftorättsgods 

eller enskild egendom innebär inte att någon förmögenhetsöverföring sker mellan makarna, 

                                                           
11

 Se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken, version den 1 augusti 2013 (andra upplagan med tillägg 

och ändringar) lagkommentar till 9 kap. 13 §. 
12

 Agell & Brattström, A.a., s. 93 ff. 
13

 Se Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken (version den 1 augusti 2013) lagkommentar till 12 kap 3 §.  
14

 Prop 1986/87:1 s. 73. 
15

 Folke Grauers, Ekonomisk familjerätt, 6 u, 2006, s. 269 f. 
16

 Agell & Brattström, A.a., s. 93 f. 
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äganderätten påverkas alltså inte.
 17

 Varje make råder över sin egendom och svarar för sina 

skulder oavsett om det handlar om giftorättsgods eller enskild egendom, 1 kap 3 § ÄktB. 

Även om ett äktenskapsförord finns upprättat mellan två makar svarar en make således inte 

för den andra makens skulder.
18

 För giftorättsgods gäller dock vissa rådighetsinskränkningar 

som inte gäller för enskild egendom (7 kap. 5 § ÄktB).  

Giftorätten är med andra ord endast en latent fordringsrätt till en hälftendelning av värdet vid 

en framtida bodelning.
19

 Make som äger egendom som gjorts till enskild behöver alltså inte 

dela med sig till den andra maken av dess värde.  

Vid klassificering av giftorättsgods och enskild egendom kan fråga uppstå vad som gäller vid 

avkastning och surrogat av egendom. Finns det exempelvis en föreskrift i äktenskapsförord 

eller från tredje man om avkastning och surrogat gäller denna föreskrift. I annat fall upp-

ställer äktenskapsbalken presumtionsregler som att avkastning av giftorättsgods är giftorätts-

gods och att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods. Annorlunda förhåller det sig 

gällande surrogat. Surrogat av giftorättsgods är giftorättsgods medan surrogat av enskild 

egendom är även den är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Prop. 1986/87:1 s. 67. 
18

 Agell & Brattström, A.a., s. 95. 
19

 Agell & Brattström, A.a., s. 93 f. 
20

 Agell & Brattström, A.a., s. 100 ff. 
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3. Äktenskapsförord i ljuset av allmän avtalsrätt 

3.1 Ingående av avtal med fullmakt 

Upprättande av ett äktenskapsförord är endast möjligt för de som snart ska bli makar eller för 

de som redan är makar. Förordet är personligt på det sättet att det inte kan undertecknas av 

ombud. Detta förhållande är däremot sällan ett problem då upprättande av äktenskapsförord 

inte föreskriver något krav på unitas actus, alltså gemensamt samtida handlande. 
21

  

På förmögenhetsrättens område kan vem som hest ingå avtal med vem som helst. Avtal kan 

till skillnad från äktenskapsförord ingås genom ombud, antingen fullmäktiga eller särskilda 

firmatecknare. Fullmakten kan vara skriftlig eller grundas på anställning m.m., men den kan 

också vara muntlig.
 22

 

 

3.2 Formkrav 

3.2.1 Allmänt 

Äktenskapsförordet måste för att vara giltigt upprättas skriftligen, undertecknas av båda 

makarna och sedan registreras hos SKV. Om parterna endast muntligen ingått avtal om att 

ingå ett skriftligt avtal är den överenskommelsen inte bindande för parterna såsom ett slags 

föravtal. Ett motsatt förhållande vore att kringgå lagens formregler.
23

 

För förmögenhetsrättsliga avtal uppställs däremot inte något formkrav. Avtal kan i allmänhet 

ingås formlöst, med undantag av sådana avtal som lagstiftaren uppfattat vara av särskilt stor 

betydelse. Sådana fall är exempelvis överlåtelse av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt, 

liksom upplåtelse av vissa nyttjanderätter till fast egendom (dessa fall lämnas dock utanför 

denna uppsats). Förmögenhetsrättsliga avtal bygger följaktligen oftast på ett utbyte mellan 

parterna och syftet är att erhålla jämförbara prestationer, det ska råda en slags balans eller 

ekvivalens. Utgångspunkten är avtalsfrihet och partsviljan som rättsskapande faktor.
24

 En 

part väljer med andra ord vem han vill avtala med och vad som ska avtalas mellan dem samt 

vilka regler som ska vara tillämpliga. I och med detta skulle man kunna säga att avtalet är en 

privat rättskälla förutom i de fall då det finns tvingande regler som säger annorlunda.  

Huvudregeln inom förmögenhetsrätten är alltså formfrihet. Tillräckligt för att ett avtal ska 

komma till stånd är alltså endast två eller flera överensstämmande viljeförklaringar. Enligt 

avtalslagens uppställda modell är huvudtanken att anbud och accept ger upphov till avtal. I 

                                                           
21

 Teleman, A.a., s.20 och Gunvor Wallin, Om avtal mellan makar, 2 u, 1960, s. 81, SOU 1964:35 s. 

157. 
22

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 52. 
23

 Teleman, Äktenskapsförord, 2010, s 35. 
24

 Kurt Grönfors, Rolf Dotevall, Avtalslagen En kommentar, 4 u, 2010, Norstedts Juridik AB, s. 23 f. 
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motiven anges det att ”avtal kommer till stånd genom utbyte av samstämmiga vilje-

förklaringar”.
25

 Avtal kan ingås skriftligt, muntligt och genom konkludent handlande. De 

avtal som inte omfattas av huvudregeln omfattas av legala formkrav som är tvingande för 

avtalsparterna. Endast en kort överblick över formkraven som finns på förmögenhetsrättens 

område framställs nedan.  

Det vanligaste av alla formkrav är kravet på skriftlighet. Finns avtalet skriftligen säkerställs 

bl.a. bevis om vad som faktiskt avtalats, liksom ett mått av eftertanke. Ett annat krav är 

kravet på egenhändigt undertecknande, vilket skapar incitament till eftertanke. Vissa avtal 

ska även bevittnas för att anses giltiga, vilket förhindrar otillbörligheter vid ingåendet av 

avtalet och motverkar förfalskningar. Ibland ställs det även upp krav för ett specifikt innehåll 

i avtalet för giltighet. Detta syftar till att uppmärksamma avtalsparterna till eftertanke samt 

förståelse för avtalets omfattning.
26

 

 

3.2.2 Undertecknande  

Undertecknande av äktenskapsförord bör ske genom parternas fulla vanliga namnteckningar 

även om det inte uppställs något sådant krav i lagen. Detta försvårar förfalskning och invänd-

ningar om slentrianmässigt undertecknande.
27

 Ingen make behöver finna sig i att den andre 

maken endast skriver under med sina initialer. Vid undertecknande med initialer kan det 

ifrågasättas om han eller hon verkligen avser att binda sig vid förordets innehåll. 
28

 Maken 

kan alltså kräva en namnteckning som på en ID-handling för att godta förordet även om inte 

lagen uppställer något sådant krav.
29

  

Samma sak anses gälla på förmögenhetsrättens område, om motparten inte accepterar en 

oläslig namnteckning kan han/hon kräva att namnteckningen ska likna den som finns på 

undertecknarens ID-handling.
30

  

Detta är för att säkra bevis om den signerades identitet både på familjerättens och 

förmögenhetsrättens område. Vägrar ena maken skriva under för att den andre maken inte 

vill underteckna med sin fulla namnteckning i enlighet med dennes ID-handling anses 

handlingen vara ogiltig.
31

 Vidare anses det inte vara lämpligt att underteckna ett förord med 

                                                           
25

 Grönfors, Dotewall, A.a., s. 48 ff. 
26

 Jan Ramberg och Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8 u, 2010, s. 101 ff. 
27

 Teleman, A.a., s. 27. 
28

 Teleman, A.a., s. 27. 
29

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 106. 
30

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 106. 
31

 Axel Adlercreutz och Lars Gorton, Avtalsrätt I, 13 u, 2011, s. 143 ff. 
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en blyertspenna, istället bör bläck eller annan beständig skrifttyp användas
32

 för att förhindra 

att signaturen suddas ut eller ändras. Förfalskar ena maken den andre makens namnteckning 

är han eller hon förhindrad, enligt allmänna rättsgrundsatser, att åberopa förordet mot den 

andra maken.
33

 

 

3.2.3 Registrering  

Registreringen av äktenskapsförord innebär inte någon sakrättslig verkan utan endast att 

förordet först efter registreringen och den formella prövningen anses vara bindande för 

makarna.
34

 Registreringen utgör inte heller någon materiell ”giltighetsförklaring” av 

förordet.
35

  

Eftersom det enbart är det formella som prövas kan det ifrågasättas om prövningen är till-

räcklig eller om kravet på registrering verkligen är ett nödvändigt förfarande. När en formell 

prövning ändå sker vid registrering varför inte innefatta en materiell giltighetsförklaring där 

SKV även prövar förordets innehåll? Att vid en framtida tvist frånkänna äktenskapsförordet 

rättsliga verkan på grund av att det materiellt sett inte anses vara giltigt ger en missvisande 

bild för makarna. Ett äktenskapsförords innehåll anses exempelvis inte vara giltigt om för-

ordet har tidsbegränsats, det innehåller villkor eller omförhandlingsklausuler. Även förord 

som innebär att andel av de samlade tillgångarna som tillhör båda makarna ska vara enskild 

eller förord av typen ”Alla aktier i Volvo, som jag härefter förvärvar ska vara min enskilda 

egendom” äger sannolikt inte giltighet. Maken ifråga skulle om detta var tillåtet självständigt 

kunna avgöra omfattningen av sin enskilda egendom i förhållande till sitt giftorättsgods 

genom att förvandla giftorättstillgångar till enskilda Volvoaktier. Detta skulle innebära 

problem såväl under bestående äktenskap som vid bodelning. Komplikationer skulle även 

med all sannolikhet uppstå gällande rådighetsinskränkningarna i 7 kap. 5-9 §§ ÄktB samt 

gällande surrogation av enskild egendom.
36

 Registrering av äktenskapsförord med innehåll 

som presenterats ovan skulle innebär en falsk trygghet för makarna som troligtvis under lång 

tid inrättat sig efter det äktenskapsförord som en gång blev registrerat. Nackdelen med en 

utvidgad prövning är däremot att den är mer tidskrävande och att kostnaderna ökar för SKV.  

Ett formkrav på registrering underlättar emellertid för makarna i bevishänseende, varför den 

formella prövningen inte är meningslös. Registreringen innebär också att makarna verkligen 

är överens då ett registreringsförfarande är en ytterligare omständighet utöver att äktenskaps-

                                                           
32

 Teleman, A.a., s. 27, SOU 1964:35 s. 163. 
33

 Teleman, A.a., s. 27, SOU 1964:35 s. 163. 
34

 Prop. 1986/87:1 s. 67. 
35

 Teleman, A.a., s. 32. 
36

 Teleman, A.a., s. 31 ff. 



13 
 

förordet ska upprättas skriftligen och undertecknas, det utgår dessutom en avgift för registre-

ringen. Med andra ord, när makarna registrerat sitt förord borde det vara uttryck för en 

verklig vilja på grund av det ”krångliga” förfarandet. Dock skulle en formell och en materiell 

prövning i och med registreringen innebära en större trygghet för makarna.  

Även på förmögenhetsrättens område förekommer registreringsförfaranden gällande vissa 

situationer, i dessa fall har registreringen dock i allmänhet endast sakrättslig verkan. 

Exempelvis måste registrering ske vid köp där köparen låter lösöre kvarbli i säljarens vård 

(lösöreköpslagen), liksom vid köp av sjö- och luftfartyg.
37

 

 

3.2.4 Tidpunkten för bundenhet 

Äktenskapsbalkens regler anger att ett äktenskapsförord inte är giltigt och gällande mellan 

makarna om det inte är skriftligt, undertecknat av båda makarna samt ingett till SKV för 

registrering. Avgörande för bundenhet är alltså själva registreringsförfarandet. Om ett 

äktenskapsförord upprättas före vigseln anses det bli bindande från äktenskapets ingående 

om det ges in till SKV inom en månad därefter (RH 1982:78). I annat fall gäller förordet från 

och med den dag då det ges in till SKV.
38

 Inges inte äktenskapsförordet till SKV för registre-

ring kommer makarna inte bli bundna av förordet och det anses inte vara gällande. En viss 

bundenhet uppstår emellertid för makarna vid undertecknandet, en bundenhet att lämna in 

äktenskapsförordet för registrering. En av makarna kan alltså efter undertecknandet inte 

motsätta sig registrering.
39

  

Om inte den ena maken lämnar in äktenskapsförordet för registrering, skulle den andre 

maken kunna få ut förordet genom handräckning eller få domstol att förelägga den första 

maken att ge in förordet till SKV? Enligt 3 § p. 2 BfL, vanlig handräckning eller enligt 4 § 

p.1 BfL, särskild handräckning skulle maken som vill få ut förordet möjligtvis, om detta kan 

anses vara tillämpligt på äktenskapsförord, kunna ansöka om detta hos kronofogden (9 och 

19 §§ BfL). I de fall ena maken inte medger äktenskapsförordets existens skulle hand-

räckning eller ett yrkande om föreläggande i praktiken däremot ha svårt att vinna bifall på 

grund av bevissvårigheter.  

I den händelse att ena maken underlåter att ge in äktenskapsförordet för registrering trots 

överenskommelse om detta kan maken bli skadeståndsskyldig enligt principen om culpa in 

contrahendo, som alltså är tillämplig även på familjerättens område.
40

 Enligt en i praxis 

                                                           
37

 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 6 u, 2011 s. 136 ff. 
38

 7 kap. 3 § ÄktB. 
39

 Grauers, A.a., s. 46 ff, och Teleman, A.a., s.24. 
40

 Teleman, A.a., s.24. 
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allmän skadeståndsrättslig princip kan skadeståndsansvar utan brottsligt handlande inträda 

för vållande vid ingående av avtal som inte kommer till stånd eller förklaras ogiltigt.
41

 Dock 

uppstår även i dessa fall bevissvårigheter gällande äktenskapsförordets existens.   

Till skillnad från äktenskapsförordet uppkommer bundenhet för förmögenhetsrättsliga avtal 

absolut senast när den först undertecknade parten tar del av den handling som båda parter 

undertecknat enligt avtalsrättsliga principer.
42

  

 

3.2.5 Ändamål 

Äktenskapsbalken innehåller inga regler om avtalsfrihet, dessa följer istället av allmänna 

rättsgrundsatser. Dessa allmänna rättsgrundsatser ska alltså tillämpas om inte avvikande 

regler för ett visst fall återfinns i äktenskapsbalken som begränsar avtalsfriheten, till exempel 

formkraven för ett äktenskapsförord.
43

  

Innebörden av formkravet vid upprättande av äktenskapsförord är tämligen oklar. Kravet på 

skiftlig form avser dels att uppnå en klarhet beträffande äktenskapsförordets innebörd samt 

att förebygga förhastade och obehöriga påtryckningar från ena maken mot den andra. Detta 

skydd kanske däremot främst upprätthölls när det fanns krav på vittnen.
44

 Formkravet 

understryker också äktenskapsförordets betydelse.
45

  

I doktrin antas vidare vad lagstiftaren ansett som motiv för formkrav. Formkrav tillgodoser 

exempelvis vissa allmänna ändamålsskäl för en rättshandling. Ett sådant är kravet på 

skriftlighet som säkrar bevisning för framtiden vad rättshandlingen inneburit. En annan sak 

är formen som genom sitt besvär och sin högtidlighet får en part att tänka efter noga vilket 

leder till att förhastade handlingar motverkas.
46

 Sannolikt anses det också vara att lagstiftaren 

ansett som avgörande motiv för formkravet är att äktenskapsförordet oftast får betydelse 

långt fram i tiden
47

 och det är av vikt att det man kom överens om flera år bak i tiden finns 

nedtecknat.  

När äktenskapslagstiftningen kom till rådde mycket mer skilda förmögenhetsförhållanden 

mellan makar än idag. Den moderna äktenskapslagstiftningen verkar för jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt självstädighet gentemot varandra. Samtidigt är det viktigt att lag-

                                                           
41

 RH 1996:154. 
42

 NJA 2012 s. 1095, NJA 2000 s. 747. 
43

 Prop 1986/87:1 s. 64. 
44

 SOU 1964:35 s. 157. 
45

 SOU 1964:35 s. 159. 
46

 Agell & Brattström, A.a., s. 138. 
47

 Folke Schmit, Äktenskapsrätt, 1982, s. 88. 
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stiftningen skyddar den ekonomisk svagare maken när äktenskapet upplöses.
48

 Formkraven 

bör typiskt sett gynna den svagare maken mest då rättsföljden av ett äktenskapsförord som 

aldrig träffats eller en ofullbordad registreringsprocess innebär giftorätt med hälftendelning, 

och sålunda verkar utjämnande mellan makarna. 

Förutom att formkraven i sig måste uppfyllas kan makarna uppfatta det vara opassande att ta 

upp frågan om äktenskapsförord i samband med äktenskapets ingående. Detta kan också 

förstärkas av formkraven med följden att de avstår från att träffa ett äktenskapsförord.
 49

   

Även om en utjämning skett mellan makarna anses skyddssyftena ovan vara väl motiverade 

än i dag. Prövningen av om äktenskapsbalkens regler om formkrav för äktenskapsförord 

överensstämmer med dess ändamål har lett till att något direkt anmärkningsvärt inte funnits. 

 

3.3 Tolkning 

Såväl äktenskapsbalken som avtalslagen saknar skrivna regler om avtalstolkning, istället 

används principer som utvecklats i den rättsvetenskapliga litteraturen och domstolarnas 

rättstillämpning.
50

 En tämligen självklar konsekvens av regeln om att avtal är bindande är att 

avtal måste tolkas. Det handlar då om att precisera rättshandlingens innehåll enligt principen 

pacta sunt servanda. Dessutom kan utfyllning av avtal ske på förmögenhetsrättens område 

varav andra rättsregler blir tillämpliga och lämnas därför utanför denna uppsats.
51

  

Tolkningsnormerna anses vara generellt tillämpliga på avtalstolkning i allmänhet, vilket 

innebär att såväl äktenskapsförord som förmögenhetsrättsliga avtal omfattas av dessa 

regler.
52

 Vid tolkning av ett avtal står man ofta inför problemet att fastställa en vag eller 

ofullständig text.
 53

 Många principiella likheter finns gällande avtalstolkning mellan 

äktenskapsförord och förmögenhetsrättsliga avtal.
54

 Vid avtalstolkning på förmögenhets-

rättens område beaktas inte bara den språkliga betydelsen utan även faktorer som 

systematiska, logiska, historiska, ändamålsinriktade och funktionella.
55

 

Ett äktenskapsförord är ofta relativt kortfattat varför den systeminriktade metoden sällan blir 

tillämplig. Den systeminriktade metoden innebär att avtalet granskas ”i dess helhet och det 

systematiska sambandet mellan delarna”. Dock kan denna metod vara nyttig att använda sig 

                                                           
48

 Prop 1986/87: s. 39 f. 
49

 Agell & Brattström, A.a., s. 138. 
50

 Bert Lehrberg, Avtalstolkning, 5 u, 2009, s. 26. 
51

 Lehrberg, A.a., s. 15 ff. 
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 Teleman, A.a., s. 45 ff. 
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 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 148. 
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16 
 

av då långa och omfattande förord blir föremål för tolkning. Mer frekvent används den 

systeminriktade metoden när det kommer till förmögenhetsrättsliga avtal. Dessa avtal är 

många gånger långa och mer omfattande än när det gäller ett äktenskapsförord, varför en 

sådan metod lämpar sig väl på förmögenhetsrättens område.
56

  

Äktenskapsförord ska först och främst tydas utifrån den aktuella viljeförklaringen genom det 

s.k. objektiva avtalsinnehållet. Det objektiva avtalsinnehållet innebär äktenskapsförordets 

”innehåll så som det framstår för en utomstående och med fog kan förstås av mottagaren”
57

, 

med andra ord vanlig ordförståelse. På förmögenhetsrättens område anses däremot parts-

viljan ha högre dignitet än det objektiva avtalsinnehållet.
58

 Detta förklaras av att det råder 

formlöshet på området vilket göra att det inte är lika lätt att utläsa en gemensam partsvilja ur 

själva avtalet. Som ovan nämnts är äktenskapsförordet en formbunden rättshandling med 

krav på skriftlighet. Kravet på skriftlighet gör därför att det som faktiskt uttrycks i förordet, 

till skillnad från de förmögenhetsrättsliga avtalen, får en väsentlig tyngd vid tolkning av det. 

I doktrin har det framförts argument för skärpta krav på bevisning om en make hävdar 

avvikelse mellan det skriftliga förordets innehåll (ordalydelsen) och vad som avtalats.
59

 

Av särskild vikt gällande äktenskapsförord är således den språkinriktade metoden som 

innebär en tolkning av den valda ordalydelsen. Ett äktenskapsförord kan dock tolkas på fler 

än ett sätt vilket ofta medför att den språkinriktade metoden förenas med den partsinriktade 

(subjektivistiska) metoden.
60

  

Formkravets inverkan kan alltså ge upphov till en presumtion om att den skriftliga 

handlingens innehåll utgör det fullständiga och i övrigt riktiga uttrycket för vad som 

avtalats.
61

 Kravet på skriftlighet innebär att det makarna avsett med sitt avtal måste kunna 

knytas till förordstexten. Om två makar kommer överens om att gåvor och arv ska vara 

enskild egendom kan man inte tolka in att även egendom erhållen genom testamente ska vara 

enskild. Detta skiljer sig från förmögenhetsrättsliga avtal där det skriftliga inte väger tyngre 

än det muntliga, istället ankommer det på domstolen att tolka all tolkningsdata som fram-

kommit. Äktenskapsförordets formkrav sätter vissa gränser för vad som kan avtalas men 

också för tolkningen av det eftersom det bara är den skriftliga uttryckta viljan som kan bli 

föremål för tolkning.
62
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 Teleman, A.a., s. 48. 
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 Teleman, A.a., s. 45. 
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 Lehrberg, A.a., s. 39. 
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 Teleman, A.a., s. 46, Wallin, A.a., s. 177 f. 
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Vid felskrivning däremot har makarnas gemensamma vilja betydelse för hur felskrivningen 

ska tolkas. Felskrivning kan till exempel röra belopp eller andra mindre fel.  Föreskriften om 

skriftlig form hindrar alltså inte i detta fall att den gemensamma partsavsikten läggs till 

grund för tolkningen istället för det objektiva förklaringsinnehållet. Ett problem som ofta 

uppstår i följande situationer är dock att makarna vid tolkningstvist sällan har samma upp-

fattning om vad förordet ursprungligen avsåg.
63

 

I NJA 1987 s. 815 hade en dansk och en norsk medborgare ingått en ”ektepakt”, vilket 

likställdes med ett äktenskapsförord. Svensk rätt var tillämplig. Enligt äktenskapsförordet 

ingick makarna inte i ”formuesfelleskap”. Detta tolkades innebära detsamma som att deras 

egendom inte skulle utgöra giftorättsgods, utan att all egendom var enskild. Enligt en 

dåvarande bestämmelse i 1920 års GB, motsvarigheten till 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB, skulle av-

kastning av enskild egendom utgöra giftorättsgods om inte annat föreskrivits (av makarna, 

givare, arvlåtare eller testator). Någon föreskrift om avkastningen fanns inte i äktenskaps-

förordet. Trots detta fann HD att makarna hade avsett att även avkastningen skulle vara 

enskild egendom. Motiveringen stödde sig på ordalydelsen, som således gavs företräde fram-

för den dispositiva avkastningsregeln: ”Det framgår inte av utredningen att det har varit 

parternas avsikt att äktenskapsförordet skulle ha annan innebörd än som följer av dess text”.    

Andra metoder som man kan använda sig av vid oklarheter är den skälighetsinriktade 

metoden, den allmänna förutsättningsläran (se mer om förutsättningsläran nedan under 

3.4.4) samt den norminriktade metoden.
64

 Den norminriktade metoden inverkar vid 

tolkningen av äktenskapsförord på så vis att man kan utgå från att om makarna använt 

uttryck som ”enskild egendom” och ”giftorättsgods” de också avsett att ansluta sig till lag-

stiftningens terminologi. Om makarna i stället angett att viss egendom ska vara ”hans”, 

”hennes”, ”ägd av” eller ”tillhöra” någon av makarna kan någon omedelbar ledning inte dras 

därav. Avtalstolkaren torde dock rikta uppmärksamheten mot möjligheten att makarna avsett 

att egendomen skulle vara enskild.
65

 

Oklarhetsregeln och minimiregeln är subsidiära i förhållande till de olika tolkningsmetoder 

som finns. Oklarhetsregeln innebär att en oklar avtalsklausul ska tolkas till nackdel för den 

som utformat klausulen. En tillämpning av oklarhetsregeln på äktenskapsförord skulle dock 

med all sannolikhet leda till ett oskäligt resultat då äktenskapsförorden ofta är upprättade av 

parterna själva eller av lekmän. Att tolka en oklarhet till nackdel för den som fått till uppgift 

att upprätta förordet skulle inte vara rättvist om makarna har likartade kunskaper om för-

ordets utformning. Då ingen av parterna till ett äktenskapsförord i de flesta fall har 
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avtalsvana anses oklarhetsregeln som olämplig att tillämpa vid tolkning på detta område. En 

annan tolkningsregel är minimiregeln som innebär att en oklar avtalsförpliktelse ska tolkas 

så att det för den förpliktigande, det vill säga den som är skyldig att prestera, innebär minsta 

betungande resultat. Denna regel kan dock vara av intresse vid tolkningen av ett äktenskaps-

förord.
66

  

I regel kommer således färre tolkningsnormer i tillämpning när det kommer till tolkning av 

äktenskapsförord än vid tolkning av förmögenhetsrättsliga avtal. Enligt Wallin är det 

beträffande formbundna avtal helt naturligt att skärpa kraven på bevisning när en part menar 

att det råder en avvikelse mellan det skriftliga och det som avtalats. En parallell kan även här 

göras till fastighetsrätten där samma sak anses gälla, alltså att formkravets syfte inte 

berättigar tolkningsmetoder som skulle kunna innebära att innehållet i köpehandlingen går 

ifrån köpehandlingens upptagna förklaringar. Dock så tillmäts inte formen större betydelse 

om båda parternas åsikter stämmer överens.
67

    

 

3.4 Ogiltighet  

3.4.1 Allmänt 

I motiven till 1920 års GB angav lagberedningen att det som inte framgår av förslaget till 

GB:s bestämmelser istället regleras av allmänna regler.
68

 I äktenskapsbalken finns inga 

regler som reglerar ett äktenskapsförords ogiltighet förutom då formkraven i 7 kap. 3 § ÄktB 

inte beaktas, varför allmänna regler ska tillämpas. Registreringen av äktenskapsförordet är 

ett rent formellt krav och hindrar således inte en ogiltighetstalan, prövningen vid registrering 

är huvudsakligen en formell prövning.
69

 

Omständigheter vid ett avtals ingående som innebär att det saknas vilja hos den ena parten 

att ingå avtal leder till ogiltighet. Ogiltighet kan uppkomma såväl för äktenskapsförord som 

för förmögenhetsrättsliga avtal och eftersom äktenskapsbalken saknar regler härom samt att 

äktenskapsförordet har en så pass stark förmögenhetsrättslig prägel är vissa av reglerna i bl.a. 

avtalslagen analogt tillämpliga.
70

  

Omständigheter som medför att ett avtal uppkommit till följd av ett ofritt handlande kan 

medföra ogiltighetsförklaring av avtalet med hjälp av 3 kap. 28-31 §§ samt 33 § och 36 § 
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AvtL, 1924 års lag om verkan av avtal som slutit under påverkan av en psykisk störning samt 

förutsättningsläran.
71

 Nedan följer en kort genomgång av ogiltighetsgrunderna. 

 

3.4.2 Ogiltighetsgrunderna i avtalslagen  

Avtalslagen skiljer på rättshandlingar som tillkommit genom grövre tvång och tvång av 

mindre grov beskaffenhet.
72

 Om ”hot som innebär trängande fara”
73

 föreligger vid till-

komsten av ett avtal medför det att hela grunden för viljeförklaringen bortfaller, 28 § AvtL. 

Rättshandlingen anses helt enkelt inte ha företagits av den tvungna och han/hon anses inte 

bunden av avtalet.
74

 Lindrigt tvång enligt 29 § AvtL kan uppfattas obehaglig för den som 

uppmanas att handla, men det finns en möjlighet att välja mellan olika handlingsalternativ. 

Tillämpningen av 29 § kräver ett orsakssamband mellan tvånget och rättshandlingen, tvånget 

ska vidare ha varit rättsstridigt.
75

 I doktrin anses avtalslagens 28 och 29 §§ vara analogt 

tillämpliga på familjerättsliga avtal.
76

  

Svekparagrafen (30 § AvtL) reglerar avsiktliga vilseledanden. Den vilseledande parten måste 

inse att det handlar om en felaktig uppgift som inte är uppgift om en åsikt eller subjektiva 

omständigheter, parten måste vidare inse att motparten inte känner till att det handlar om en 

felaktig uppgift. Även gällande svek krävs ett orsakssamband mellan det svikliga förfarandet 

och rättshandlingen. Om förtigande ska anses som svek krävs att part kan åläggas en 

upplysningsplikt, något som generellt sett inte är fallet gällande förmögenhetsrättsliga avtal 

(jmf NJA 2007 s. 86). Möjligtvis skulle regeln kunna bli gällande på ett äktenskapsförord då 

makar enligt 1 kap. 4 § ÄktB åläggs en upplysningsplikt. Enligt 1 kap. 4 § 2 men. ÄktB 

regleras att makar ska lämna varandra upplysningar som behövs för att familjens 

ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas. Främst anses 1 kap. 4 § ÄktB omfatta 

upplysningar vid bedömningen om makars underhållsskyldighet med har utvidgats till att 

även omfatta andra avseenden.
77

 I lagkommentaren till 1 kap. 4 § ÄktB anges att om en 

make underlåtit att lämna uppgifter som behövs för en bedömning av hans/hennes 

ekonomiska förhållanden kan det anses vara en omständighet som den andra maken kan 

                                                           
71

 Ramber & Ramberg, A.a., s. 70. 
72

 Wallin, Familjerättsliga avtal., s. 142. 
73

 Avtalslagen (1915:218) 3 kap 28§ 1 st.  
74

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 72. 
75

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 72. 
76

 Gunvor Wallin, Familjerättsliga avtal, s. 143. 
77

 Prop 1986/87 s. 113. 



20 
 

åberopa som stöd för att ett avtal som finns mellan dem ska förklaras ogiltigt på avtalsrättslig 

grund.
78

 

Ocker (31 § AvtL) reglerar när ena parten otillbörligen utnyttjar motparten när denne 

befinner sig i trångmål, har en beroende ställning, är ”oförståndig” eller ”lättsinnig”. Det 

förutsätts vidare en ekvivalensstörning, alltså ett uppenbart missförhållande mellan 

prestation och motprestation. Denna paragraf kräver inte att trångmål m.m. har framkallats 

av part, endast att parten otillbörligt utnyttjar detta.
 79

 Den av ockergrunderna som särskilt 

kan tänkas bli aktuell vid äktenskapsförord är beroende ställning. Övriga förfaranden som 

räknas upp i 31 § AvtL torde mer sällan vara förhanden mellan makar.
80

  

33 § AvtL är en så kallad generalklausul med rekvisit som inte är lika snäva som 28-31 §§ 

AvtL. För att paragrafen ska bli tillämplig krävs att det förelegat vissa omständigheter vid 

avtalets uppkomst och att medkontrahenten haft vetskap om dessa omständigheter. Det ska 

strida mot tro och heder om man med vetskap om dessa omständigheter åberopar rätts-

handlingen.
81

 I doktrin diskuteras om denna ogiltighetsregel ska vara analogt tillämplig på 

avtal mellan makar. Wallin diskuterar bl.a. god tro och kravet på vetskap för att komma fram 

till att någon ståndpunkt inte kan slås fast. Övervägande skäl talar enligt Wallin dock emot 

en analog tillämpning av 33 § AvtL på äktenskapsförord.
82

  

 

3.4.3 1924 års lag om verkan av avtal som slutit under påverkan av en psykisk 

 störning 

Sedan en lång tid tillbaka gäller att psykisk ohälsa hos en avtalspart kan medföra att rätts-

handlingen blir ogiltig. Eftersom partsviljan är ett grundläggande element vid rätts-

handlingars ingående är det logiskt att låta en rättshandling som saknar vilja hos ena parten 

bli ogiltig.
83

 

1924 års lag tillämpas på ”avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning” och tar 

ingen hänsyn till motpartens goda tro, det krävs alltså inte för ogiltighet att ond tro förelegat 

hos motparten. Idag omfattar lagen även ”mindre allmänt märkbara störningar i själv-
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verksamheten”. Det krävs vidare ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och rätts-

handlingen (observera ”under påverkan av” ovan).
84

 

1924 års lag är tillämplig på avtal inom såväl förmögenhetsrättens som familjerättens 

område.
85

 Med hänsyn till de personliga beroende- och förtroendeförhållanden som finns 

mellan makar torde det, liksom enligt 31 § AvtL, vara särskilt motiverat med ett skydd när 

äktenskapsförord ingåtts då make haft en psykisk störning.
86

  

 

3.4.4 Förutsättningsläran 

Förutsättningsläran kan medföra att ett avtal blir overksamt och anses vara tillämplig när 

”det verkligen förelegat en förutsättning, den varit synbar för medkontrahenten, den varit 

tillräckligt väsentlig så att den inverkat bestämmande på förutsättningskontrahentens vilja att 

ingå avtalet på överenskomna villkor samt det är skäligt att lägga risken för 

förutsättningsfelet på den andra parten (den s.k. relevansbedömningen)”. Vid tillämpningen 

av förutsättningsläran är ogiltighet den enda påföljden.
87

 

I svensk rätt är förutsättningsläran tillämplig såväl på familjerättsliga genom analogi som på 

förmögenhetsrättsliga avtal,
 88

 men har en begränsad praktisk betydelse. Oftast kan 

förhållandena vid avtalets ingående som part haft oriktig uppfattning om lösas med hjälp av 

32 § 1 st. AvtL eller avtalstolkning. Även när det gäller felaktiga förutsättningar gällande 

ändrade förhållanden kan 36 § AvtL lösa problemet.
89

 Dessa regler är också analogt 

tillämpliga på äktenskapsförord.
90

 

Vad som skiljer sig mellan familjerätten och förmögenhetsrätten är det s.k. tillitsintresset 

som avseende äktenskapsförord inte väger lika tungt som för förmögenhetsrättsliga avtal. 

Därför borde förutsättningsläran vid tillämpning på äktenskapsförord modifieras något.
91

 

Gunvor Wallin formulerar en förutsättningslära där väsentlighetskravet fortfarande finns 

kvar men där synbarhetskravet slopas.
92

 

 

                                                           
84

 Adlercreutz & Gorton, A.a., s. 257 ff. 
85

 Wallin, Gunvor, Familjerättsliga avtal, s. 63 
86

 Wallin, Gunovor, Om avtal mellan makar, s. 153. 
87

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 198. 
88

 Teleman, A.a., s. 59. 
89

 Ramberg & Ramberg, A.a., s. 198. 
90

 Teleman, A.a., s. 59. 
91

 Teleman, A.a., s. 65. 
92

 Wallin, A.a., s. 160. 



22 
 

3.4.5 Ogiltighetens rättsföljd 

Blir ett förmögenhetsrättsligt avtal ogiltigt uppkommer normalt sett ingen bundenhet och vid 

ömsesidiga förpliktelser där prestationerna inte hunnits påbörjats går parterna fria från att 

prestera. Mer komplicerat blir det i de fall då avtalet delvis eller helt redan fullgjorts och 

sedan förklaras ogiltigt. En allmän avtalsrättslig princip reglerar sådana fall genom att de 

utförda förpliktelserna återgår (restitution).
93

 

För äktenskapsförord uppstår typiskt sett inte några sådana komplikationer, eftersom det 

endast reglerar framtida bodelning. Detta förutsätter dock att ogiltigheten gjorts gällande 

senast i samband med bodelningen. Det kan tänkas att ogiltigheten görs gällande först efter 

det att bodelning skett, till exempel grundat på att en make svikligen undanhållit den andra 

maken en viss tillgång eller tillgångens verkliga värde. Samma utgångspunkt för 

restitutionen som vid förmögenhetsrättsliga fall bör i sådana fall kunna bli gällande. 

Ett ogiltigförklarat äktenskapsförords konsekvenser varierar utifrån vilken del som klandrats 

och varför. Hela äktenskapsförordet blir exempelvis ogiltigt om förordet inte uppfyller form-

reglerna. Endast en klausul kan också bli ogiltig om de materiella gränserna frångåtts eller 

överskridits samt om det avtalats om något som lagen inte medger.
94

 Den egendomsreglering 

som är stadfäst i äktenskapsbalken är den som makar alltid kan falla tillbaka på om förordet 

skulle underkännas. ”Rättsföljden av att ett äktenskapsförord förklaras vara ogiltigt är, att 

samma förmögenhetsordning blir gällande mellan makarna som före förordets tillkomst”.
95

 

Denna lösning saknas vid förmögenhetsrättsliga avtal.
96

 Ett ogiltigt avtal ersätts inte av ett 

annat. Visserligen innebär äktenskapsbalkens regler inte ett nytt avtal, utan de anger endast 

dispositiva bakgrundsregler för äktenskapsrelationen. Samtidigt är det svårt att 

förmögenhetsrättsligt föreställa sig en bestående relation som reglerar samma fråga som det 

ogiltiga avtalet.    

En ytterligare betydelsefull fråga är om part kan bli skadeståndsskyldig vid ogiltighet. Det 

torde inte råda någon tvekan om att den part som gjort sig skyldig till ett ogiltighets-

grundande beteende kan bli skadeståndsskyldig och att den som drabbats av ogiltighet kan 

begära ersättning med det positiva kontraktsintresset.
 97

 Svensk rätt ger däremot inget klart 
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svar på frågan då det inte finns något lagstöd eller framkommit konsekvent i praxis. Viss 

vägledning kan dock ske från skadeståndslagen 2 kap. 2 §. 
98

  

 

3.4.6 Slutsats 

När lagstiftaren anser att ett extra skyddsbehov föreligger för makar gällande äktenskaps-

förord har han valt att reglera detta genom familjerättsliga regler. I de fall det inte finns 

någon familjerättslig bestämmelse tillämpas allmänna regler. Gällande ogiltighet av 

äktenskapsförord finns alltså inga familjerättsliga regler utöver ogiltighet då inte formkravet 

beaktats i 7 kap. 3 § ÄktB. Detta borde innebära att lagstiftaren inte ansett att något extra 

skydd för makarna behövs gällande ogiltighet och att det är tillräckligt att analogier från 

förmögenhetsrättens område sker istället. Därtill är 1924 års lag om psykisk störning direkt 

tillämplig. Förutsättningsläran torde även den kunna anses vara direkt tillämplig, med den 

möjliga modifikationen att synbarhetskravet ska efterges, vilket medför att möjligheterna för 

dess tillämpning borde öka.  

 

3.5 Jämkning 

3.5.1 Allmänt 

12 kap. 3 § ÄktB utgör en bestämmelse för jämkning av oskäliga äktenskapsförord. Någon 

motsvarighet fanns inte i 1920 års GB, istället skedde då jämkning av äktenskapsförord 

genom en analog tillämpning av 36 § AvtL.
99

 Tillämpningsområdet för 36 § AvtL är brett 

och syftet med införandet av 36 § var att ge domstolarna utökade möjligheter till att ingripa i 

avtalsförhållanden, avtalslagen omfattar dock endast förmögenhetsrättsliga avtal. Lag-

stiftaren ansåg därför vid införandet av äktenskapsbalken att en familjerättslig regel om 

jämkning av oskäliga äktenskapsförord var av sådan vikt att den borde ingå i äktenskaps-

balken
100

och 12 kap. 3 § ÄktB utformades med generalklausulen som förebild.
101

  

Vad som enligt såväl 36 § 1 st. 1 p. AvtL som 12 kap. 3 § 1 st. ÄktB kan föranleda att ett 

avtalsvillkor anses oskäligt är avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, 

senare inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Vid bedömningen av skälig-

heten av ett äktenskapsförord är domstolarna relativt fria att beakta alla relevanta omständig-

heter vid en skälighetsavvägning. Detta resulterar i en väldigt fri eller snarare skönsmässig 

bedömning. I förarbetena till såväl 36 § AvtL som 12 kap. 3 § ÄktB ges viss vägledning men 
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inte en fullständig uppräkning av alla relevanta bedömningsgrunder som kan förekomma. 

Vad man istället gör är att utgå från var tids rättsuppfattning vid skälighetsavvägningen. För 

skälighetsprövningen måste en fullständig genomgång ske av makarnas ekonomiska 

situation och andra relevanta förhållanden.
102

 

 

3.5.2 Tillämpningsområdet och oskälighetsfaktorer 

En tillämpning av 12 kap. 3 § ÄktB kräver alltså att det är fråga om villkor i äktenskaps-

förordet som ger upphov till oskälighet. Denna jämkningsbestämmelse tar däremot endast 

sikte på äktenskapsförordet, en formbunden avtalsform medan 36 § AvtL täcker ett brett 

spektrum av olika slags avtal. Äktenskapsbalkens oskälighetsbestämmelse har därmed ett 

klart mera begränsat tillämpningsområde.
103

  

Med anledning av att 36 § AvtL utgjorde en förebild för 12 kap. 3 § ÄktB borde 

överensstämmelsen mellan 12 kap. 3 § 1 st. ÄktB och 36 § 1 st. 1 p. AvtL innebära att 

ledning från praxis som utvecklat sig kring 36 § AvtL kan tillämpas även på 12 kap. 3 § 

ÄktB.
104

 Däremot måste äktenskapsförordets särdrag som familjerättsligt avtal med 

förmögenhetsrättslig prägel observeras. Makarna står i nära relation till varandra och för-

ordet har vanligtvis en lång varaktighet. Det handlar normalt också ofta om egendom av högt 

värde varför ett skyddsbehov anses föreligga för makarna vid äktenskapets upplösning.
105 

Detta bör ställas i kontrast mot förmögenhetsrättsliga avtal som fungerar som omsättnings-

medel och syftar till att skydda omsättningslivets intressen.
106

 Oskälighetströskeln borde 

därför bli lägre gällande äktenskapsförord. 

En utgångspunkt gällande skälighetsbedömningen av ett äktenskapsförord finns i den 

dispositiva rätten, det vill säga utfallet av en bodelning om äktenskapsförordet inte hade 

existerat. Skälighetsbedömningen ligger i att jämföra resultatet av antingen en sedvanlig 

hälftendelning eller skevdelning enligt 12 kap. 1 § ÄktB med resultatet från tillämpningen av 

förordet. Prövningen ska dock inte stanna vid denna jämförelse. Ett förord som innebär att 

ena makens samtliga tillgångar utgör enskild egendom behöver inte nödvändigtvis anses vara 

oskäligt.
107

  Makarnas syfte med äktenskapsförordet är ytterligare en utgångspunkt vid en 

skälighetsbedömning. Syftet ska sedan relateras till senare inträffade omständigheter.
108
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För att jämkning med stöd av 36 § AvtL ska komma ifråga gällande senare inträffande 

förhållanden beaktas i vilken mån avtalsbalansen rubbats, om händelseutvecklingen för den 

drabbade parten var oförutsebar vid tiden för avtalsingående, händelseutvecklingen inte 

kunnat kontrolleras av den drabbade parten samt risken bör bäras av den drabbades 

motpart.
109

 Jämkning på grund av dessa förhållanden borde särskilt komma ifråga då det 

handlar om långvariga avtal då möjligheten att förutse senare inträffande förhållanden 

minskar med tiden för parterna.
110

  

Propositionen till äktenskapsbalken ger uttryck för att jämkningsregeln ska användas 

restriktivt då utgångspunkten är att äktenskapsförordet är ett uttryck för makarnas viljor. Det 

betonades att jämkningsregeln endast skall vara en undantagsföreteelse och huvudregeln att 

avtal skall hållas inte får undermineras genom flitigt bruk av en jämkningsregel.
111

 Jämkning 

skulle enligt förarbetena i princip endast komma ifråga om oskälighet förelåg redan vid 

upprättandet av förordet, vilket i betydande grad skulle missgynna den ena maken.
112

 I 

propositionen angav departementschefen som exempel på oskälighet att ena maken efter ett 

långvarigt äktenskap vid bodelning skulle stå ”helt eller nästan helt utan egendom”. Vidare 

angav departementschefen att jämkning endast borde ske om egendom ”i större omfattning” 

gjorts till enskild och därför skulle medföra ”en påtaglig snedfördelning” av makarnas 

samlade egendom.
113

 Teleman har tolkat avsikten med jämkningsregeln i äktenskapsbalken, 

”att tröskeln för oskälighet skall sättas högt vid jämkningsprövningen, vilken avsikt då kan 

vara svår att följa men knappast förtjänar invändningar”.
114

  

Lagutskottet till äktenskapsbalken anförde att ”omständigheter som bör vägas in vid helhets-

bedömningen är bl.a. behovet av skydd för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av 

makarnas förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer. En annan 

omständighet som bör kunna beaktas är om en make i betydande utsträckning använt sin 

enskilda egendom för att tillgodose familjens försörjningsbehov eller för att öka sitt 

giftorättsgods. Har den andra maken inte gjort några motsvarande dispositioner utan behållit 

sin enskilda egendom intakt kan detta vara en omständighet som talar för jämkning. 

Detsamma kan gälla när den ena maken under äktenskapet systematiskt ökat sin enskilda 

egendom på bekostnad av giftorättsgodset”.
115

 En av de vanligaste orsakerna till att ett avtal 
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anses vara oskäligt enligt 36 § AvtL är parternas ojämna förhandlingsstyrka.
116

 Av särskild 

betydelse är därför behovet av ett skydd för konsumenter eller andra ”underlägsna” parter.
117

 

HD har hittills endast i ett rättsfall, NJA 1993 s. 583, prövat skäligheten av ett äktenskaps-

förord med stöd av 12 kap. 3 § ÄktB. Makarna hade varit gifta i 23 år vid tidpunkten för 

äktenskapsskillnaden. Ett äktenskapsförord hade upprättats efter 11 års äktenskap. Makarna 

hade däri avtalat om att all makarnas egendom skulle vara enskild. Mannen hade vid skils-

mässan tillgångar som var betydligt mer värda än hustruns. Domstolen menade att det inte 

rådde något påtagligt missförhållande mellan det som tillkom makarna vid bodelningen. De 

anförde vidare att hustrun hade varit medveten om innehållet och ändamålet med 

äktenskapsförordet samt haft god tid att gå igenom det. Den tillgång som utgjorde det största 

värdet av mannens tillgångar var en fastighet som ökat betydligt i värde. Domstolen ansåg 

dock att värdeökningen hade varit förutsebar. Mannen hade dessutom använt egen tid och 

egna pengar till att förbättra fastigheten. Således medgavs inte jämkning av äktenskaps-

förordet. Två justitieråd var skiljaktiga. De ansåg att hustruns arbete i hemmet möjliggjort 

mannens förbättringsarbete på fastigheten. Dessutom ansåg de att det förelåg ett påtagligt 

missförhållande mellan makarnas enskilda egendom som skulle resultera i en begränsad 

trygghet för hustrun efter ett så pass långvarigt äktenskap. Därför ansåg minoriteten att 

jämkning borde ske.   

Rättsfallsmaterialet är magert gällande tillämpningen av 12 kap. 3 § ÄktB, men av 1993 års 

fall kan en restriktiv tillämpning utläsas som också har stöd i förarbetena. På grund av att 

äktenskapsförord sluts med vissa syften vid en viss tidpunkt samtidigt som det inte kommer 

att bli gällande förrän långt senare har makar ett större skyddsbehov än parter i andra avtals-

typer. En tillämpning av jämkningsregeln som skulle ta sin utgångspunkt i pacta sunt 

servanda vore dock otillfredsställande. Ett äktenskapsförord har också ofta benefika inslag 

då en make har avstått från framtida anspråk på egendom utan vederlag. Detta borde även 

det tala för ett mer förutsättningslöst bedömande än då det handlar om andra avtal som oftast 

reglerar ömsesidiga förpliktelser. Ett äktenskapsförords oskälighet bör inte styras av lag-

stiftarens anvisning om restriktivitet utan borde bedömas helt förutsättningslöst.
118

 För att 12 

kap. 3 § ÄktB ska få någon påtaglig effekt bör grundinställningen inte vara att jämkning ska 

vara svårare än vid tillämpningen av 36 § AvtL, vilket ju också stöds av avsaknaden av 

omsättningsintresse. 
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3.5.3 Rättsföljd 

Jämkningen ska enligt både 36 § AvtL och 12 kap. 3 § ÄktB resultera i att ett oskäligt villkor 

blir skäligt resultat och ytterst får detta villkor lämnas utan avseende
119

 vilket kan liknas vid 

partiell hävning av ett avtal.
 120 

Jämkning med stöd av 36 § AvtL innebär vanligen att en parts förpliktelser inskränks, men 

kan också leda till en ökning av förpliktelserna. Det är dessutom möjligt att flera 

avtalsvillkor ändras och till och med att ett nytt skapas.
121

 I 12 kap. 3 § ÄktB finns inte 

någon direkt motsvarighet till inskränkning eller ökning av förpliktelser, men en jämkning 

leder typiskt sett till att en makes enskilda egendom behandlas som giftorättsgods.
122

 

En skillnad mellan oskälighetsbestämmelsernas ordalydelser är att 36 § AvtL har en något 

vidare formulering av rättsföljderna. 36 § 1 st. 2 p. AvtL föreskriver: ”Har villkoret sådan 

betydelse för avtalet, att det inte skäligen kan krävas, att detta i övrigt ska gälla med 

oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan 

avseende”. I äktenskapsbalkens oskälighetsbestämmelse återfinns inte något motsvarande 

uttryck. Troligtvis beror det på att lagstiftaren utgått ifrån att äktenskapsförord är begränsade 

avtal med få komplicerade klausuler,
123

 förordets funktion är oftast endast att peka ut viss 

egendom som enskild. Alla förord är dock inte okomplicerade varför det i dessa fall kan 

tänkas “att det icke skäligen kan krävas att [äktenskapsförordet] i övrigt ska gälla med 

oförändrat innehåll” och förordet bör därför kunna jämkas ”även i annat hänseende eller i sin 

helhet lämnas utan avseende”.
124

  En analog tillämpning av 36 § 1 st. 2 p. AvtL har därför 

förordats.
125

 

 

3.5.4 Slutsatser 

Jämkningsbestämmelsen 12 kap. 3 § ÄktB är avsedd att fylla samma funktion som 36 § 

AvtL, som ett yttersta skydd mot oskäliga resultat. Precis som vid tillämpningen av 

förmögenhetsrättens generalklausul ska en helhetsbedömning ske, där även senare inträffade 

förhållanden ska beaktas. I familjerättsliga förhållanden behöver dock inte någon hänsyn tas 

till den allmänna omsättningen vilket annars talar emot jämkning i förmögenhetsrättsliga 

förhållanden.  
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HD:s tillämpning i 1993 års avgörande talar emellertid för en restriktiv tillämpning av 

jämkningsbestämmelsen, vilket också har stöd i förarbetena. Lagstiftarens anvisning om 

restriktivitet samt jämkningsbestämmelsen som undantagsföreteelse har däremot lett till en 

näst intill obefintlighet av bestämmelsen. Rättsfallet från 1993 är det enda där bestämmelsen 

tillämpats, någon jämkning skedde däremot inte, även fast det vid en helhetsbedömning 

borde ha skett. Ändamålet borde fortfarande vara att skydda makarna från en alltför frekvent 

tillämpning av jämkningsbestämmelsen. Men den restriktiva anvisningen borde istället vara 

en anvisning om ett förutsättningslöst dömande varav en sänkning av oskälighetströskeln 

borde ske. Äktenskapsförord är typiskt sett långvariga, vilket i sig synes tala för ett 

jämkningsbehov. Å andra sidan är makarna typiskt sett inriktade på ett långvarigt äktenskap.  

  

3.6 Avtalsbegränsningar 

Syftet med att lagstiftaren har valt att begränsa avtalsfriheten gällande äktenskapsförord
126

 är 

att minska den osäkerhet som skulle råda om en alltför stor variation av tilläts.
127

 Troligtvis 

har lagstiftaren gjort den bedömningen att makarna bör skyddas från avtalsfrihet då 

upprättande av äktenskapsförord utan några riktlinjer skulle medföra en större osäkerhet än 

att följa tvingande regler. Går makarnas förord utöver vad lagen medger blir förordet ogiltigt, 

åtminstone på den punkten.
128

  

Ett äktenskapsförord kan inte innehålla en tidsbegränsning av giltigheten. Detta utgör en 

följd av att enskild egendom endast kan övergå till giftorättsgods och vice versa genom ett 

nytt äktenskapsförord, 7 kap. 3 § 1 st ÄktB. Förbudet mot tidsbegränsning belyses i NJA 

1970 s. 320 där parterna förvägrades registrering av ett äktenskapsförord som innebar att den 

enskilda egendomen successivt skulle övergå till giftorättsgods under en tioårsperiod.
129

 Ett 

äktenskapsförord kan inte heller villkoras så att det exempelvis endast är tillämpligt om 

äktenskapet upplöses genom skilsmässa.
130

 Förbud mot att tidsbegränsa äktenskapsförord 

samt att ta in villkor innebär enligt Teleman med all sannolikhet att det även föreligger 

förbud mot att ta med omförhandlingsklausuler.
131

 Denna otillåtlighet i äktenskapsbalken av 

individualiserade villkor i äktenskapsförord kan anses vara ett uttryck för en generell 

motvilja mot andra villkor än just en kategorisering av viss egendom som enskild 

egendom eller giftorättsgods.
132

 På förmögenhetsrättens område kan avtal gälla på både 
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bestämd och obestämd tid. Förmögenhetsrättsliga avtal kan till skillnad från 

äktenskapsförord innehålla omförhandlingsklausuler. Parterna kan då efter en viss angiven 

period eller vid vissa inträffade förhållanden förhandla på nytt och då ta hänsyn till 

händelseutvecklingar och individuella förhållanden.  Detta är vanligt särskilt vid avtal 

avsedda att ha lång varaktighet.133
   

I regel gäller ett äktenskapsförord över en längre tid och makarna som ingår och upprättar 

förordet har i de flesta fall inte någon erfarenhet av upprättande av sådana rättshandlingar. 

Behovet av exempelvis omförhandlingsklausuler i ett äktenskapsförord borde därför anses 

vara stora. I förhållande till huvudregeln pacta sunt servanda är omförhandling en lämplig 

utväg när avtalet inte längre fungerar som det var tänkt. Avtal och omförhandling behöver 

inte uppfattas som varandras motsatser utan möjliggör istället avtalets huvudsakliga 

ändamål. Det kan därför ifrågasättas om skälen för ett förbud mot omförhandlingsklausuler 

är tillräckligt starka. Häremot kan man dock invända att det står makarna fritt att ingå ett nytt 

äktenskapsförord. Givetvis måste båda makarna vara med på denna ändring och det är här 

fördelen med till exempel omförhandlingsklausuler kommer till sin rätt. Detta är å andra 

sidan fallet också med förmögenhetsrättsliga avtal. Men på förmögenhetsrättens område är 

det till skillnad från äktenskapsförord tillåtet att ta med omförhandlingsklausuler i avtalet. 

Sådana innehåller vanligen preciserade förutsättningar för när omförhandlingsplikten 

inträder, vilket kan uppfattas som att parterna utpekat giltighetsgränsen för det ursprungligen 

avtalade avtalsinnehållet. En sådan funktion skulle även en omförhandlingsklausul i ett 

äktenskapsförord kunna fylla. Fördelen skulle bli att makarna ”tvingades” omförhandla. 

Vid utformning av omförhandlingsklausuler är det viktigt att precisera omständigheterna 

som ska föreligga för att förhandlingsrätt ska inträda. En s.k. ”toleranspunkt” är vanlig att 

föreskriva om och att förhandlingsrätten börjar gälla när denna punkt passerats. Viktigt är 

också att reglera rättsföljden om ingen omförhandling sker eller inte leder fram till en 

överenskommelse samt om ena maken vägrar att omförhandla. I ljuset av 

förmögenhetsrättslig praxis kan man tänka sig att avtalet upphör, att avtalet gäller i sin 

ursprungliga lydelse, att jämkning av avtalet ska ske i någon viss ordning eller att endera 

parten har rätt att säga upp avtalet i förtid.
134

 Det skulle te sig märkligt att behöva gå till 

domstol på grund av tvist om omförhandlingsplikten när makarna inte har för avsikt att 

upplösa äktenskapet. Denna problematik är emellertid inte något unikt för familjerättsliga 

förhållanden, utan samma svårighet finns även i kommersiella förhållanden. Om man skulle 

införa en större flexibilitet för äktenskapsförord måste följaktligen 
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omförhandlingsklausulerna omfattas av en tydlig reglering för att inte ställa till med problem 

för makarna istället för att öppna upp för en större flexibilitet.  

Att tillåta tidsbegränsning och villkor i ett äktenskapsförord borde inte medföra några direkta 

komplikationer, varför ett förbud kan anses vara obefogat. Genom användning av 

omförhandlingsklausuler skulle makarna ges utökad möjlighet att påverka förordets verkan, 

vilket särskilt kan vara aktuellt efter att en lång tid förflutit sedan det ingicks. De kan också 

vara mer eller mindre säkra på om äktenskapet ska vara för evigt. Någon anledning för 

lagstiftaren att inta en moraliserande attityd av innebörd att äktenskap är ett livslångt 

förhållande torde inte föreligga, inte minst efter kyrkans skiljande från staten. Det är inte 

säkert att makarna eller de som avser att ingå äktenskap vill att vardera makens egendom ska 

hälftendelas. Den nuvarande ordningen medger inte någon dispositionsfrihet bortsett från 

kategoriseringsmöjligheten enskild egendom eller möjlighet till omkategorisering vid 

enighet. Den av lagstiftaren erbjudna fördelningsformen framstår därför som inflexibel. I 

betraktelse av att tredje man har möjlighet till att ställa upp begränsningar och villkor vid 

testamente och gåva, framstår lagstiftarens inskränkning av makarnas egen dispositionsfrihet 

som alltför ingripande.
135

 Troligen är lagstiftarens oro om avtalsfrihet i detta fall obefogad 

och reglerna kring detta borde ses över. Slutsatsen blir att det trots lagstiftarens goda 

intentioner saknas tillräcklig anledning att inte godta större flexibilitet på familjerättens 

område. 
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4. Sammanfattande slutsatser och avslutande analys 

Endast i form av ett äktenskapsförord kan två makar avtalsvis komma överens om att viss 

egendom ska vara enskild eller giftorättsgods och därmed påverka resultatet av en framtida 

bodelning.
136

 Klart är med andra ord att det enda avtalet som kan reglera egendomsordningen 

vid en framtida bodelning under bestående äktenskap är äktenskapsförordet.  

En genomgående fråga i uppsatsen har varit vilka ändamålen är bakom äktenskapsförordets 

regler och om ändamålen i sin tur uppfylls genom reglerna. Vidare har en jämförelse skett 

med förmögenhetsrättsliga avtal för att utreda likheter och skillnader. Ett förmögenhets-

rättsligt avtal lämpar sig väl som jämförelseobjekt med anledning av att äktenskapsförordet 

är ett avtal med förmögenhetsrättslig prägel. Vidare lämpar sig de förmögenhetsrättsliga 

avtalen väl som jämförelseobjekt då äktenskapslagstiftningen möjligen rör sig mot ett mindre 

strikt fromkrav och liknar ett förmögenhetsrättsligt avtal mer och mer. Tidigare fanns 

exempelvis krav på bevittning vid ingående av äktenskapsförord, vilket urholkades först 

genom praxis för att sedan leda till ett slopande i och med ikraftträdandet av äktenskaps-

balken.
137

 Samhället har också utvecklats vilket påverkat äktenskapets betydelse som sam-

levnadsform. Förr var giftorättsgemenskapen av störst betydelse för den hemmavarande 

makan som inte skulle behöva stå lottlös efter en upplösning av äktenskapet.
138

 Idag arbetar i 

de flesta fall båda makarna i äktenskapet varför giftorättsgemenskapen har tappat i betydelse. 

Inte desto mindre är giftorätten alltjämt betydelsefull.   

Än idag innebär det lagstadgat formkravet en trygghet för makar som ska ingå ett 

äktenskapsförord. Att äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda 

makarna samt registreras torde vara rimliga krav för en rättshandling som denna. Till 

skillnad från avtal i allmänhet ingår en individ under sin livstid typiskt sett aldrig något 

äktenskapsförord, och för de individer som gör det blir det fråga om högst ett fåtal. 

Äktenskapsförordets formkrav har också fördelarna att det underlättar i bevishänseende och 

understryker allvaret med rättshandlingen. Äktenskapsförordet kan i hög grad presumeras 

vara ett uttryck för makarnas verkliga viljor, till följd av att det omständliga förfarandet mot-

verkar ogenomtänkta avtalsvillkor. Visserligen skulle detta krav kunna medföra att vissa 

makar avskräcks av det formbundna förfarandet och struntar i att upprätta ett äktenskaps-

förord. Men det positiva som formkraven ändå medför borde överväga det faktum att vissa 

makar i och med formkravet struntar i att upprätta ett äktenskapsförord. 
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De uppställda reglerna i äktenskapsbalken om äktenskapsförord är däremot inte fulländade. 

Formkravet på registrering borde utvidgas till att även omfatta en materiell prövning som 

skulle innebära en större trygghet för makarna. En materiell prövning skulle emellertid kosta 

mer och vara mer tidskrävande för den myndighet som registrerar äktenskapsförord. Frågan 

är om nyttan med en materiell prövning väger över de ökade kostnader och den extra tid som 

måste läggas ned på registreringen? Den ökade kostnaden måste också jämföras med en 

potentiell reducering av rättegångskostnader i och med färre tvister på grund av fler giltiga 

äktenskapsförord. Bortsett från kostnader och tid skulle en materiell prövning i vilket fall 

göra att registreringen inte i samma utsträckning kan innebära en falsk trygghet för makarna. 

Som konstaterats ovan har lagstiftaren när han ansett att ett extra skyddsbehov föreligger för 

makar valt att reglera detta genom familjerättsliga regler. Varken tolkning eller ogiltighet av 

äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken varför allmänna regler istället tillämpas. 

Kravet på skriftlighet gällande äktenskapsförord gör att det som faktiskt uttrycks i förordet, 

till skillnad från de förmögenhetsrättsliga avtalen där formlöshet råder, får en väsentlig tyngd 

vid tolkning. Därför är den språkinriktade metoden av särskild vikt gällande skriftliga avtal 

såsom äktenskapsförord. Om äktenskapsförordet endast räknar upp viss egendom som 

enskild torde i allmänhet inte några tolkningsproblem uppstå. Om äktenskapsförordet lämnat 

en fråga öppen, borde i allmänhet en eventuellt förekommande dispositiv regel bli tillämplig. 

Av praxis följer emellertid att makarnas vilja, så som den kommer till uttryck i äktenskaps-

förordet, ska ges företräde framför en dispositiv regel som står i strid med den gemensamma 

viljan.
139

 Att tolkning inte regleras specifikt i äktenskapsbalken torde inte vara något 

problem.  

Ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL är analogt tillämpliga. Här märks framför allt att 30 och 31 

§§ AvtL om svek och ocker kan tänkas bli tillämpliga. I doktrin har ståndpunkten före-

kommit att utrymmet för 33 § AvtL om ogiltighet grundad på handlande i strid med tro och 

heder är begränsat, det vill säga ytterligare mera begränsat än vid andra avtal. 1924 års lag 

om avtal ingångna under inflytande av psykisk störning är direkt tillämpligt. Förutsättnings-

läran antas vara direkt eller analogt tillämplig, det förefaller vara en smaksak, men i doktrin 

har framförts att något synbarhetsrekvisit inte bör uppställas vid dess tillämpning på 

äktenskapsförord.  

Praxis rörande jämkning grundad på oskälighet saknas nästan. I det hittills enda HD-

avgörandet medgavs inte någon sådan, bland annat grundat på att värdestegringen av 

den fastighet som gjorts enskild 12 år innan äktenskapsskillnaden ansågs ha varit 
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förutsebar.
140

 I mitt tycke visar rättsfallet en onödigt restriktiv tillämpning. En mer 

förutsättningslös tillämpning förespråkas därför, som i första hand beaktar det 

ekonomiska utfallet snarare än vardera makens insikter och avsaknad av insikter.  

Formkraven och äktenskapsförordets funktion att endast reglera vad som ska ingå och inte 

ingå vid en framtida bodelning leder till att makarna inte gemensamt kan avtala om 

omförhandlingsklausuler eller tidsbegränsa sitt förord. Detta är enligt min uppfattning en 

onödigt långtgående begränsning av makarnas dispositionsmöjligheter. Upphävande av 

förbuden mot tidsbegränsning och omförhandlingsklausuler skulle innebära en större 

flexibilitet, något som vore till nytta inte minst med beaktande av att äktenskapsförord 

generellt sett ska gälla över en längre tid.  

Att ge lösningar på praktiska problem är svårt i och med att familjerätten är ett komplicerat 

område. Äktenskapliga konflikter handlar oftast om höga ekonomiska värden för makarna 

och om rätt till viss egendom. Det gäller att ställa upp otvetydiga och enkla regler som kan 

ge ett rimligt resultat samtidigt som de måste lämnas ett visst utrymme för jämkningar i det 

enskilda fallet.
141

 

Äktenskapsförordets egenheter har, i linje med vad som angivits ovan, i de flest fall fog för 

sig mot bakgrund av lagstiftarens ändamål. 
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5. Källförteckning 

5.1 Offentligt tryck 

Prop. 1975/76:81  med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 

  rättshandlingar på förmögenhetsrättens område mm.  

 

Prop. 1986/87:1  Om äktenskapsbalk m.m. 

SOU 1964:35   Äktenskapsrätt: Förslag av familjerättskommittén Motiv II 

SOU 1981:85   Äktenskapsbalk 
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