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Förord 

Vid författandet av detta examensarbete hjälpte flera personer mig vilket gjorde att 

arbetsprocessen blev både roligare och mer lärorik. En stort tack skall min handle-

dare lektor Theddo Rother Shirren ha för de goda råd han gav mig under författan-

dets gång. Jag vill även framföra ett stort tack till min gode vän och studiekamrat 

Sten Dahlin för den språkliga förbättringen av detta examensarbete som han hjälpte 

mig genomföra. Ett stort tack skall även alla de hjälpsamma anställda vid ekono-

miska biblioteket i Göteborg och universitetsbiblioteket i Stockholm ha för hjälpen 

de gav mig när jag sökte efter relevant material.  

Örgryte, den 3 januari 2015 

Jonas Obrant 
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Sammanfattning  

I detta examensarbete har det analyserats hur långt den generella upplysningsplikten i 

äktenskapsbalken 1 kapitel 4 § andra meningen stäcker sig och hur detta lagrum för-

håller sig till övriga lagrum i äktenskapslagstiftningen. Framförallt har förhållandet 

till bouppteckningsparagrafen, äktenskapsbalken 17 kapitlet 5 §, analyserats då de 

tvångsmedel som erbjuds i den är till för att säkerställa den generella upplysnings-

pliktens efterlevnad. I detta examensarbete har det också analyserats hur makar och 

tredje man kan förändra makarnas egendomsförhållanden vad gäller uppdelningen av 

deras egendom i giftorättsgods och enskild egendom. Likaså har det analyserats när 

grund för jämkning och vederlag kan föreligga enligt jämknings- och vederlagsreg-

lerna i äktenskapsbalken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att äktenskapsbalken inte ger ett tillräckligt bra 

skydd mot de oskäligheter som kan uppstå vid en bodelning. Detta gäller framförallt 

när oskäligheten beror på den ena makens bristande upplysnings gentemot den andra 

maken. Framförallt gäller detta i situationen när den ena maken inte har upplyst den 

andra maken om ett tredjemansvillkor om enskild egendom. Nuvarande äktenskaps-

balk bör reformeras så att en make blir tvungen att upplysa den andra maken om 

tredjemansvillkor redan när de uppkommer för då undviks de problem som kan upp-

stå med tredjemansvillkor vid en bodelning. Denna upplysningsplikt bör vara konkret 

och tydligt formulerad och avsteg från dess bestämmelseer bör kunna sanktioneras 

oavsett vem av makarna som har giftorättsgods av störst värde. Likaså bör makar ges 

en möjlighet att framtvinga upplysningar av den andra maken avseende dennes eko-

nomiska förhållanden under äktenskapets alla tidpunkter. Följande två lagförslag har 

givits de lege ferenda: 

Äktenskapsbalken 7 kapitlet 3a § 

Erhåller den ena maken egendom med ett villkor om att egendomen skall vara mot-

tagarens enskilda enligt 2 § p 2-5 är denne make skyldig att upplysa den andra ma-

ken om det förhållandet. Upplyser den förstnämnda maken inte den andra maken om 

det förhållandet minskar den förstnämnda makens giftorätt i den andre makens gifto-

rättsgods med det värde som egendomen har vid bodelningen. Den make som har 

drabbats av den andre makens bristande upplysning enligt första meningen, och som 
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inte kan kompenseras enligt andra meningen, har en fordran på den andre maken för 

bristen av det värde som den maken med fog kunde förutsätta skulle ingå i den andra 

makens giftorättsgods.   

Ett gåvovillkor som säger att egendomen skall vara mottagarens enskilda är giltigt 

om det framgår i ett gåvobrev som upprättats i enlighet med det sätt som ett testa-

mente upprättas på. 

Äktenskapsbalken 17 kapitlet 5a § 

En make skall på begäran av den andre maken eller bodelningsförrättaren skriftligen 

uppge vilka tillångar och skulder denne har och huruvida dessa tillgångar och skul-

der skall ingå i en bodelning eller ej. En make är skyldig att bekräfta riktigheten av 

det den skriftligen har uppgett med ed inför domstolen, om den andra maken begär 

det. 

Första stycket gäller även i de fall då en bodelningsförrättare inte är förordnad. 

Skulle dessa två lagförslag bli gällande rätt skulle flertalet av de problem som kan 

uppstå vid en bodelning undvikas långt innan de ens har blivit några problem. Äkten-

skapsbalken skulle då förändras från en reaktiv- till en proaktiv lagstiftning.    
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1. Inledning 

1.1 Inledning och problemformulering 

I Sverige ingås och upplöses flera äktenskap varje år. 2013 ingicks 45 703 äktenskap 

vilket var en minskning med 10 % jämfört med 2012 men fortfarande ett högt antal i 

förhållande till hur det sett ut tidigare år då äktenskapsbalken (1987:230) varit i 

kraft.
1
 2013 upplöstes c:a 54 000 äktenskap jämt fördelat på de två upplösningsgrun-

derna dödsfall och äktenskapsskillnad.  Den genomsnittliga längden på äktenskapen 

var 11 år vid äktenskapsskillnad och 47 år vid dödsfall.
2
 Anledningen till varför en 

make väljer att ingå, eller för den delen, upplösa ett äktenskap kan vara av vitt skilda 

slag. Dessa anledningar spelar inte någon roll nu för tiden då en make inte behöver 

uppge något skäl till varför den vill ingå eller upplösa ett äktenskap.
3
 När ett äkten-

skap ingås eller upplöses förändras makarnas ekonomiska situation i flera olika avse-

enden. Den här delen av äktenskapsrätten kallar man för den ekonomiska äkten-

skapsrätten och den kan i sin tur indelas i två undergrupper vilka är underhållsrätt 

och giftorätt. I det här examensarbetet skall den generella upplysningsplikten i ÄktB 

1 kap. 4 § andra meningen undersökas lite närmare och se hur detta lagrum förhåller 

sig till andra lagrum i äktenskapsbalken. Den allmänna upplysningsplikten gäller 

både för underhållsrätt och giftorätt men i detta examensarbete kommer framförallt 

förhållandet till giftrorätten att analyseras. Den svenska giftorätten är omgärdad med 

nästan lika många jämkningsregler som huvudregler. Därför kommer ett stort focus 

att ligga på huruvida en förändrad upplysningsplikt kan vara en alternativ problem-

lösningsmetod för den oskälighet som kan uppstå vid en bodelning och som man 

idag löser med olika jämkningsregler. Då bestämmelserna om bouppteckning i ÄktB 

17 kap. 5 § till stor del hänger samman med den allmänna upplysningsplikten i ÄktB 

1 kap 4 § andra meningen kommer även detta lagrums räckvidd analyseras lite när-

mare. Enligt detta lagrum kan en make med hjälp av domstol framtvinga uppgifter 

från den andra maken vad gäller dennes ekonomiska förhållanden genom hot om vite 

och edgång. Denna möjlighet föreligger inte vid alla tidpunkter under äktenskapet 

                                                           
1
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Halften-gifter-sig-under-sommaren/ 

2
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/ 

3
 Agell, Anders & Brattström, Margareta, Äktenskap – Samboende - Partnerskap, 5 u., Iustus förlag, 

Uppsala, 2011, s. 41 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Halften-gifter-sig-under-sommaren/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/
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vilket är problematiskt. För att exemplifiera de problem som har att göra med bris-

tande upplysning kan vi tänka oss in i en situation som den här: 

Anders får en gåva av sin far i form av kontanta medel på 1 000 000 kr i syfte att 

förvärva en bostad med villkoret att gåvan skall vara Anders enskilda egendom och 

likaså ett surrogat av gåvan och avkastning från den. Anders gifter sig därefter med 

Britta och de upprättar inget äktenskapsförord. Anders köper därefter en bostad för 

3 000 000 kr som finansieras, dels genom en kontant betalning med gåvan som vuxit 

i värde till 1 500 000 kr, och dels genom en belåning på 1 500 000 kr. När Anders 

och Britta 10 år senare bestämmer sig för att gå skilda vägar märker Britta vid bodel-

ningen att bostaden, som är den enda egendomen av större värde som någon av ma-

karna äger, är Anders enskilda egendom.  

I en situation som den här är det ett flertal frågor som är av intresse och inte enbart 

vilket resultat en bodelning får. Man bör exempelvis fråga sig hur stor del av bosta-

den som skall anses vara enskild egendom då den finansierats genom både betalning 

med enskild egendom och belåning. Likaså bör man fråga sig om det föreligger nå-

gon dold samäganderätt? För detta examensarbete är det framförallt två frågor som är 

av intresse. Den första frågan är vilka möjligheter Britta har att få reda på huruvida 

gåvan som Anders fick av sin far är hans enskilda egendom. Den andra frågan är hur 

långt Anders upplysningsplikt sträcker sig vad gäller formerna för denna gåva. Dessa 

frågor är inte särskilt enkla att besvara då dagens reglering ger föga vägledning. För-

hoppningsvis kommer det som analyserats i detta examensarbete att hjälpa oss att 

besvara dessa frågor framöver.     

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur långt den allmänna upplysnings-

plikten i ÄktB 1 kap. 4 § andra meningen sträcker sig. Likaså syftar detta arbete till 

att klargöra vilka möjligheter en make har att få reda på hur den andra makens eko-

nomiska förhållanden
4
 ser ut eller såg ut före, under och efter äktenskapet. Anled-

ningen till detta är för att se huruvida dagens reglering fungerar på ett godtagbart sätt 

                                                           
4
 Med ”den andra makens ekonomiska förhållanden” menas framförallt huruvida dennes egendom är 

giftorättsgods eller enskild egendom då detta är avgörande för hur stor giftorätt den första maken har i 

den anda makens egendom. 
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eller om det finns ett behov av att reformera denna del av den ekonomiska äkten-

skapsrätten. Följande frågeställningar kommer hjälpa oss att besvara detta: 

1)  Hur fungerar den svenska äktenskapslagstiftningen avseende makars upp-

lysningsplikt gentemot varandra? 

2)  Vilka möjligheter har en make att få reda på hur den andra makens ekono-

miska förhållanden ser ut eller såg ut före, under och efter äktenskapet?  

3) Finns det några behov av att reformera dagens reglering avseende detta och 

i så fall hur? 

4) Kan inspiration hämtas från utländsk rätt och hur väl kan den inspirationen 

inkorporeras i svensk rätt? 

Anledningen till varför frågeställningarna kommer i den ordning som de gör är för att 

det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att komma med förslag på hur 

rätten borde vara och för att kunna göra det på ett bra sätt bör man först ha en vet-

skap om hur rätten är. Lite finare kan man beskriva detta som förhållandet mellan 

”de lege ferenda”
5
 och ”de lege lata”

6
. 

1.3 Tes 

Detta examensarbete kommer att visa att behovet av jämkningsreglerna i äkten-

skapsbalken kommer att minska genom att man, dels inför en utökad och mer kon-

kretiserad upplysningsplikt för makar, och del inför större möjligheter för makar att 

få reda på varandras ekonomiska förhållanden under äktenskapets alla tidpunkter. 

1.4 Målgrupp 

Detta examensarbete vänder sig framförallt till yrkesverksamma jurister och juridik-

studenter som har ett brinnande intresse för ekonomisk äktenskapsrätt. Förhoppning-

en är dock att det som behandlas i detta arbete kommer även andra till del, framför-

allt alla de makar i Sverige som vill få sina och sin makes ekonomiska förhållanden 

klarlagda. Därför kommer detta arbete, i den mån det är möjligt, att skrivas på så sätt 

att även de som inte är insatta i den ekonomiska äktenskaprätten förstår vad de läser.  

                                                           
5
 ”De lege ferenda” kan man på svenska översätta till uttalanden ”om den lag som bör göras”.  

6
 ”De lege lata” kan man på svenska översätta till uttalanden ”om den gjorda lagen” 
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1.5 Metod och material  

Vid författandet av detta examensarbete kommer flera juridiska metoder att använ-

das. I det andra kapitlet av detta examensarbete, som handlar om den historiska rätts-

utvecklingen av den ekonomiska äktenskapsrätten, kommer framförallt en rättshisto-

risk metod att användas. En kunskap om varför något är gällande rätt är nämligen 

bättre än en kunskap om vad som är gällande rätt. En rättssociologisk metod kommer 

även att användas för att se huruvida dåtidens äktenskapslagstiftning passade in i 

dåtidens samhälle och huruvida dagens äktenskapslagstiftning passar in i dagens och 

framtidens samhälle. I det tredje kapitlet kommer det att ges en deskriptiv bild av 

gällande rätt. Vid de rättsutredningar som kommer att företas för att fastställa gäl-

lande rätt kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Genomgående under 

hela examensarbetet kommer den komparativa juridiska metoden att användas för att 

se vilka likheter och skillnader som den svenska ekonomiska äktenskapsrätten har 

med andra länders ekonomiska äktenskapsrätt. Det rättsordningar som framförallt 

kommer att jämföras med den svenska är de nordiska rättsordningarna då dessa upp-

visar en större likhet med den svenska än övriga rättsordningarna.         

För att göra detta examensarbete intressant och lättförståeligt behöver innehållet i 

examensarbetet vara väl underbyggt och presentationen vara väl upplagd. För att 

göra presentation så väl upplagd som möjligt kommer inspiration att hämtas från 

böckerna Rättvetenskap för uppsatsförfattare och Juridisk skrivguide som båda är 

skrivana av juridikprofessorer verksamma vid Stockholms universitet. Det material 

som är juridiskt relevant för detta examensarbete kommer att hämtas från de tradit-

ionella rättskällorna. Utgångspunkten kommer vara från de standardverk som an-

vänds vid undervisningen inom ekonomisk äktenskapsrätt vid de olika universiteten i 

Sverige. Äktenskap– Samboende- Partnerskap av Anders Agell och Margareta Bratt-

ström, Bodelning- under äktenskap och vid skilsmässa av Örjan Teleman och Äkten-

skapsbalken: en kommentar av Lars Tottie och Örjan Teleman är de tre standardverk 

som framförallt kommer att användas. Vid en läsning av dessa standardverk kommer 

förhoppningsvis en förståelse att uppkomma om vilka delar av förarbetena som be-

handlar de frågor rör makars upplysningsplikt och vilka möjligheter en make har att 

få reda på den andra makens ekonomiska förhållanden. Likaså lär det framkomma 

vilka rättsfall och artiklar, skrivna av framstående jurister, som är av intresse för 

detta arbete och kretsar kring de rättsområden som skall analyseras. Om det uppstår 
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en situation då ett svar inte går att finna på den fråga man ställer i de traditionella 

rättskällorna kan förhoppningsvis ett svar fås vid en intervju av någon framstående 

jurist på den ekonomiska äktenskapsrättens område. Litteratur som beskriver ut-

ländsk rätt kommer att studeras då en hel del tid kommer att ägnas åt komparativa 

rättsordningsanalyser avseende den ekonomiska äktenskapsrätten. Family law in 

Europe av Caroline Hamilton och Alison Perry är ett alternativ men den boken jäm-

för inte olika rättsordningar utan beskriver dem bara. I Nordisk äktenskapsrätt däre-

mot, som är skriven av Anders Agell och Peder Lödrup, beskrivs de nordiska länder-

nas äktenskaplagstiftningar och i den finns det också en hel del komparativa inslag.  

1.6 Avgränsning 

Problem som har att göra med bristande vetskap om den andra makens ekonomiska 

förrhållanden uppstår först och främst vid äktenskap som fungerar dåligt och hotas 

av upplösning. Därför är det lämpligt att koncentrera detta arbete kring förhållandena 

vid äktenskapsbodelningar och vid bodelningar under bestående äktenskap i den mån 

det är möjligt. Den upplysningsplikt som finns under den s.k. redovisningsperioden 

är inte av intresse för detta arbete men den kommer att beskrivas kortfattat. Vad gäl-

ler de komparativa rättsordningsanalyserna kommer inspiration att hämtas främst 

från de länder vars ekonomiska äktenskapslagstiftning är någorlunda lik den svenska.  

1.7 Disposition och lästips 

I kapitel 2 kommer det att ges en beskrivning av den ekonomiska äktenskapsrättens 

historiska rättsutveckling, med fokus på giftorättens utveckling. I kapitel 3 kommer 

det att ges en beskrivning av gällande rätt och i kapitel 4 kommer det ges förslag de 

lege ferenda. Då kapitel 3 om gällande rätt är så omfattande kommer en beskrivning 

att utgå från äktenskapsbalkens avdelningar för att underlätta förståelsen. Först 

kommer en beskrivning av de äktenskapsrättsliga utgångspunkterna i första avdel-

ningen och därefter en beskrivning av de processuella bestämmelserna i fjärde avdel-

ningen. Det är nämligen lämpligt att förstå dem innan man analyserar reglerna för 

underhållsrätt och giftorätt i tredje avdelningen. Som ovan beskrivits kommer ett 

stort fokus att ligga på huruvida upplysningsplikten fungerar eller ej och vilka 

tvångsmedel som finns att tillgå mot en make som inte fullgör sin upplysningsplikt. 

En utförlig beskrivning av de olika jämkningsreglerna kommer också att ges i slutet 
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av kapitel 3 och på de ställen av kapitel 3 som behandlar de fall då en jämknings-

grund kan föreligga.     

I det här examensarbetet kommer det att framkomma en hel del upprepningar och en 

del saker som inte har något direkt med makars upplysningsplikt att göra. Dessa de-

lar av arbetet bör bara läsas översiktligt då de endast är till för att ge en översiktlig 

bild av hur den svenska äktenskapslagstiftningen som helhet fungerar. De delar av 

andra kapitlet som inte behandlar den nya giftermålsbalken och äktenskapsbalken är 

således inte särskilt viktiga för förståelsen av de efterkommande kapitlena. Likaså är 

de delar av tredje kapitlet som inte handlar om upplysningsplikt, bouppteckningar, 

makars tillgångar och skulder, makars egendomsförhållanden, jämkning och veder-

lag särskilt viktiga för att förståelsen av diskussionen i fjärde kapitlet. Mitt råd är att 

lägga fokus på de områden av examensarbetet som behandlar upplysningsplikten och 

de tvångsmedel som finns att tillgå mot en make som inte fullgör sin upplysnings-

plikt. Likaså bör ett fokus ligga på de områden av arbetet som behandlar egendoms-

ordningen mellan makar och när grund för jämkning eller vederlag föreligger. Om ni 

gör detta kommer ni att få en bättre förståelse för varför det i kapitel fyra ges en 

framställning de lege ferenda och vad förslagen de lege ferenda innebär.    
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2 Historisk rättsutveckling 

2.1 Inspirationskällorna 

Sedan urminnes tider har medlemmar ur arten homo sapiens, alltså människan, haft 

sexuellt umgänge med varandra vilket har resulterat i att nya generationer av arten 

homo sapiens har fötts. Detta är ett faktum som man inte kan komma från oavsett om 

man tror på att vi härstammar från Adam och Eva som levde för 6 000 år sedan eller 

om man tror på att vi härstammar från de människoliknade aporna som klättrade ner 

från träden i Östafrika många år tidigare. Antagligen levde de fösta människorna 

enligt djungelns lag. Mannens vilja torde såldes vara det som gällde då mannen oftast 

var den i relationen som var fysiskt starkast. Vi kan inte med säkerhet veta hur våra 

förfäder valde att planera sina familjeliv och inte heller vilka regler de levde efter. 

Däremot kan vi med hjälp av tidigare lagstiftning och annan rättslig reglering förstå 

vilka regler som våra förfäder antagligen valde att leva efter eller i vart fall vilken 

reglering som de rådande makthavarna ville att de skulle leva efter. 

Många av Europas länder och de länder som tidigare har varit kolonier till europeiska 

länder har liknande civilrättsliga regleringar. Grunderna i den svenska utomobligato-

riska skadeståndsrätten skiljer sig i särskilt mycket från grunderna i den mer ”com-

mon law” inspirerade angloamerikanska rätten eller den mer ”kodifikations” inspire-

rade kontinentaleuropeiska rätten. Den ekonomiska äktenskapsrätten, som är en del 

av civilrätten, har däremot varit mer av en nationell angelägenhet vilket har fått till 

följd att det kan föreligga stora skillnader mellan nationella rättsordningar. Det finns 

också en hel del likheter mellan de olika ländernas ekonomiska äktenskapsrätt och 

det har att göra med att dåtidens makthavare hämtade inspiration från ungefär samma 

rättskällor. Historiskt sätt har framförallt tre rättskällor format den ekonomiska äkt-

enskapsrätten och de är 1)den romerska privaträtten som var den civilrättliga regle-

ringen i romarriket, 2) den germanska rätten som var den civilrättsliga regleringen i 

norra Europa och 3) den kanoniska rätten som var en sorts kyrklig rätt. Med tiden 

beblandades dessa rättskällor med varandra och det var först under 1700- och 1800-

talet som framförallt tyska rättsvetenskapsmän försökte rena dem från varandra.  

Anledningen till detta var framförallt det stora intresset för den rena romerska privat-

rätten. Den romerska privaträtten hade nämligen en sammanhängande systematik 

som gjorde det enkelt att förstå hur privaträtten som helhet fungerande. De civilrätts-
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liga regleringarna i 1800-talets nationella rättsordningar hade inte denna samman-

hängande systematik och det var därför svårt att få en helhetsbild av civilrätten.
7
 

2.2 Romersk rätt 

I den romerska rätten fanns det bestämmelser om hur ett äktenskap kunde ingås och 

upplösas och vilka ekonomiska konsekvenser som inträffade vid någon av dessa akt-

ioner. Då Romarriket varade under en väldigt lång tid varierar reglerna för äkten-

skapets ekonomiska konsekvenser mycket beroende på vilken tidsepok man intresse-

rar sig av. Den patriarkaliska maktstrukturen var däremot genomgående under hela 

romartiden. Romarna utgick från att det var familjefadern som bestämde och ingen 

annan kunde till fullo uppfattas som ett enskilt rättssubjekt som kunde ikläda sig rät-

tigheter och skyldigheter.
8
 I den äldre romerska rätten fanns det två civilrättsligt er-

kända varianter av äktenskap. Det första kallades manus-äktenskapet och det andra 

kallades det fria äktenskapet utan manus. Skillnaden dem emellan var att kvinnan vid 

ett manus-äktenskap klev in i mannens släkt och stod under mannens äktenskapliga 

myndighet(manus) medan vid det fria äktenskapet förblev kvinnan en del av sin tidi-

gare familj/släkt och stod under dennes patriarkals myndighet (patria potestas). När 

kvinnan inträdde i ett manusäktenskap tillföll all hennes egendom mannen med full 

äganderätt och även det kvinnan senare förvärvade. Skillnaden mellan den situation 

som kvinnan hamnade i vid ett manusäktenskap och situation som kvinnan hamnade 

i vid ett fritt äktenskap utan manus var inte särskilt stor. Genom det fria äktenskapet 

förblev kvinnans egendom hennes egna men då hennes familjs/släkts patriarkal hade 

myndighet över henne var denna äganderätt en illusion.
9
  

Det var inte ovanligt att äktenskap upplöstes och några religiösa förbud mot äkten-

skapsskillnad fanns inte. De tillkom först när den romerska rätten beblandades med 

den kanoniska rätten. På grund av den patriarkaliska maktstrukturen var en äkten-

skapsskillnad snarare en angelägenhet för de två släkterna än för de två makarna. Då 

ingen ekonomisk gemenskap uppstod mellan makarna genom det fria äktenskapet 

skulle resultatet av en sådan bodelning bli att vardera maken eller snarare dennes 

                                                           
7
 Wilhelm, Walter, Den Juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, Petterson, Claes, Författa-

ren och Norstedt Juridik, Vällingby, 2009, (Originalutgåva Zur juristischen Methodenlehre im 19. 
Jahrhundert) s. 31 
8
 Kaser, Max & Knütel, Ralf, Den romerska privaträtten, 16 u.,(studiematerial i grundkursen Rättshi-

storia), Juridicum Stockholms Universitet, VT 2013, s. 326-328 
9
Kaser, Den romerska privaträtten, s. 308-309 



16 
 

släkt fick behålla sin egendom. Vid en äktenskapsskillnad av ett manusäktenskap 

torde allt tillfalla mannen då denne i form av kvinnans förmyndare var ägare till all 

egendom i äktenskapet. Däremot fick mannen inte behålla den hemgift som kvinnan 

hade fört med sig in i äktenskapet. Denna betraktades nämligen som en form av en-

skild egendom, och ju större denna hemgift var desto mer talade för att mannen inte 

skulle vilja skilja sig för då skulle han göra en ekonomisk förlust.
10

 Med tiden spe-

lade manusäktenskapet ut sin roll och det fria äktenskapet blev den härskande äkten-

skapsvarianten, men även andra varianter av äktenskap växte fram. I den Justinianska 

lagstiftningen var manusäktenskapet överhuvudtaget inte reglerat.  

Då den romerska äktenskapsrätten var omgärdad med regler som idag skulle anses 

vara väldigt främmande, som exempelvis faderns och mannens myndighet över 

kvinnan, är det svårt att göra direkta jämförelser mellan gällande rätt och romersk 

rätt. Däremot är det väldigt intressant att man kan se att det finns en del likheter mel-

lan dåtidens och dagens ekonomiska äktenskapsrätt.   

2.3 Kanonisk rätt 

I och med kristendomens intåg i Europas stater förändrades mycket av dåtidens lag-

stiftning så att den skulle stämma överens med de nya kristna värderingarna. Anled-

ningen till att kyrkan ansåg sig behörig att reglera frågor kring äktenskap var för att 

äktenskapet intog en plats bland de sju sakramenten samt att äktenskapet utgjorde en 

del i guds givna skapelseordning.
11

 Till skillnad från den romerska rätten, som ansåg 

att staten inte var behörig att detaljreglera hur familjen styrdes i hemmet samt att 

äktenskapet var en frivillig samlevnadsform som kunde avslutas genom äktenskaps-

skillnad, fann den kanoniska rätten raka motsatsen.
12

 Den kanoniska äktenskapsrät-

tens största bidrag till den fortsatta rättsutvecklingen var att äktenskapet blev oupp-

lösligt, samt en viss modifiering av äktenskapshindren. Enligt kanonisk rätt såg man 

på makar som en enhet istället för två individer och för att inte komma i konflikt med 

de religiösa texterna i bibeln var en äktenskapsskillnad i princip omöjlig.
13

 Då kyr-

kans makt var och fortfarande är väldigt stor i Europa har den kanoniska rätten på-

                                                           
10

 Kaser, Den romerska privaträtten, s. 317, 321 
11

 Gud?, Bibeln, svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm, 1972, Genesis 1:28 2:28, s. 

10-11 
12

 Lind, Göran, Common Law Marrige - ett rättsinstitut för samboende- ursprung-gällande rätt- fram-

tid, 1 u., Göran Lind, Uppsala, 2006, s. 101 
13

 Lind, Common Law Marrige, s. 104 
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verkat rättsutvecklingen mycket på äktenskapsrättens område. Då det inte har varit 

möjligt att genomföra en äktenskapsskillnad under den tid då den kanoniska rätten 

var som starkast har det inte heller utvecklats regler om bodelning och dylikt. Där av 

är kunskapen om den kanoniska rätten inte särskilt betydelsefull för detta arbete mer 

än att den har bromsat in rättsutvecklingen av den ekonomiska äktenskapsrätten.  

2.4 Germansk rätt och äldre svensk giftorätt 

Den rena romerska rätten spred sig aldrig upp till Sverige då Sverige inte var en del 

Romarriket och den kanoniska rätten kan först ha gjort insteg omkring år 1000 då 

Olof Skötkonung döptes. Tidsperioden mellan 800-talet och 1100-talet kallas för 

vikingatiden och under dess sista år blev Sverige som helhet kristet. Efter vikingati-

den började tidsepoken medeltiden och den brukar man säga slutade när Gustav 

Wasa blev kung 1523. Under medeltiden fanns det inte någon effektiv centraliserad 

nationalstat i Sverige utan landområdet som idag tillhör Sverige var uppdelat i många 

olika delar där ett sorts feodalt styrelseskick rådde i var och en av dessa. I dessa små-

riken fanns det landskapslagar och de var tillsammans med sedvanan de primära 

rättskällorna. I dessa landskapslagar finner man spår av germansk rätt som hade sed-

vanerättligt bestämda regler om makars egendomsförhållanden.
14

 Förr i tiden var ett 

giftemål snarare en angelägenhet mellan de blivande makarnas släktingar än mellan 

makarna själva. Oftast var de bestämt på förhand vem som skulle gifta sig med vem 

och kusingifte var ingen ovanlighet för då höll man familjens och släktens förmö-

genhet samlad. Det var brukligt att släkterna gav det gifta paret gåvor innan äkten-

skapets ingående. Dessa gåvor är grunden till varför vi idag har ett giftorättssystem i 

Sverige (”Gifto-” kommer från giva, giftoman).
15

 Viktigaste gåvan som utväxlades 

mellan ätterna var morgongåvan, vilket var en hyllning till hustruns jungfrulighet, 

och den skulle ges dagen efter bröllopet.
16

 Denna morgongåva uppvisar många ge-

mensamma drag med den romerskrättsliga hemgiften då den ofta ansågs som enskild 

egendom. Kvinnans giftorätt i boet minskade med morgongåvans värde så att man-

nens del av giftorättsgodset blev 2/3 och kvinnans 1/3.
17

  

                                                           
14

 Teleman, Örjan, Bodelning - under äktenskap och vid skilsmässa, 5 u., Norstedts Juridik, Stock-

holm, 2011, s. 13 
15

 Teleman, Bodelning, s.13 
16

 Än idag kan de som har kvar släktgårdar inom familjen finna spår efter dessa morgongåvor då gåvo-

transaktionen ofta skedde genom ett överlämnade av en kista med förnödenheter. 
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Teleman, Bodelning, s. 13 
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2.5 Äldre giftermålsbalken 

År 1734 genomfördes stora förändringar av den svenska lagstiftningen vad gäller 

dess systematiska uppbyggnad. Genom en omkodifiering av dåtidens lagar systema-

tiserade man in dem i olika balkar. En av dessa balkar var den äldre giftermålsbalken 

och genom den blev morgongåvan obligatorisk och den skulle hädanefter utges före 

äktenskapet. Enligt äldre giftemålsbalken var mannens och kvinnans egendom inte 

två olika förmögenhetsmassor utan en enda förmögenhetsmassa som benämndes det 

samfällda boet.
18

 Liksom tidigare var mannens giftorätt i boet 2/3 och kvinnans 1/3. 

Det var först genom en lagändring 1845 som likadelning av giftorättsgodset mellan 

man och kvinna blev utgångspunkten.
19

 Bestämmelserna om giftorätt i äldre gifte-

målsbalken var annorlunda jämfört med dem vi har idag. Enligt den äldre giftermåls-

balken var giftorätten en ideell andel av det samfällda boet vilket gjorde att makarna 

i princip ägde all egendom med samäganderätt.
20

 Sedan den nya Giftermålsbal-

kens(1920:405) ikraftträdande är giftorätten istället en rätt till ett visst värde ur den 

andre makens giftorättsgods vid en framtida bodelning.
21

 Skillnaden kan beskrivas 

som så att förr kunde man genom äktenskapets ingående gifta sig rik medan nu är det 

först genom äktenskapets upplösning som man kan skilja sig rik. På grund av den 

kanoniska rättens starka ovilja att tillåta äktenskapsskillnader fanns det få bestäm-

melser i 1734 års lag som behandlade de ekonomiska konsekvenser av en bodelning. 

I 1734 års lag fanns det endast två paragrafer som behandlade frågor om bodelning 

och underhållsbidrag vid äktenskapsskillnad. Kortfattat gick de reglerna ut på att 

man skuldbelade den av makarna som vållat äktenskapsskillnaden genom att dennes 

giftorätt nästintill undanröjdes.
22

 

Reglerna för giftorättens omfattning var olika beroende på vem man tillämpade dem 

på. Givetvis ingick inte den enskilda egendomen i det samfällda boet. Reglerna för 

stadens borgare var mer lik de regler som idag gäller i Sverige. Reglerna för bönder-

na som bodde på landet, vilket vid denna tid var en klar majoritet av befolkningen, 

var helt annorlunda. Förr i tiden hade man liksom idag en uppdelning i fast och lös 

egendom. Vid en bodelning idag är det inte ovanligt att den fasta egendomen som 
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makarna har är den egendom som är av störst värde och så var det även förr i tiden. 

Då den fasta egendomen var något som var liksviktigt för ättens överlevnad hölls den 

oftast utanför giftorättens omfattning genom att man gjorde den till enskild egendom. 

Med åren luckrades dock detta synsätt upp.
23

 

En kvinna kunde visserligen äga sin egendom förr i tiden men hon kunde som hu-

vudregel inte förvalta sin egendom då detta ansågs vara mannens uppgift. Äganderät-

ten var på så vis ganska beskuren för kvinnan. Det fanns dock större möjligheter för 

stadens kvinnor att förvalta sin egendom än landets kvinnor. Det var först år 1874 

hela 140 år efter den gamla giftermålsbalkens ikraftträdande som kvinnor kunde råda 

över egendom som de förvärvat genom eget arbete. Motsvarande utveckling skedde 

4 år tidigare i Storbritannien genom Married Woman´s Property Act från 1870 och 

möjligtvis hämtade den svenska lagstiftaren inspiration därifrån.
24

 I och med de nya 

lagändringarna kunde gifta kvinnor bestämma hur de ville att den egendom som de 

förvärvat genom eget arbete skulle användas genom gåvobrev eller testamente. En 

någorlunda jämlikhet enligt lagen mellan man och kvinna uppkom först 1921 då den 

nya giftermålsbalkens trädde ikraft. Då försvann mannens målsmanskap över kvin-

nan och likaså hans förvaltarrätt över hennes egendom.
25

  

2.6 Nya Giftermålsbalken  

Den nya giftermålsbalken trädde ikraft 1921 och den var resultatet av flera års ge-

mensamt nordiskt lagstiftningsarbete på äktenskapsrättens område.
26

 Det var fram-

förallt Sverige, Norge och Danmark som var drivande i detta lagstiftningsarbete då 

Finland blev självständigt först 1917 och Island fortfarande var i en slags union med 

Danmark. Finland och Island valde dock att hoppa på det nordiska lagstiftningsar-

betet alltefter de som länder hade en reell möjlighet till att göra det.  De nordiska 

äktenskapslagstiftningarna har inte samma likhet nuförtiden som de hade under 

1920-talet. Detta är logiskt med tanke på att länderna har utvecklats annorlunda soci-

alt, politiskt och inte minst juridiskt de senaste 93 åren. Däremot har senare föränd-

ringar av ländernas äktenskapslagstiftningar skett med ett beaktande av vad de andra 

nordiska grannländerna har gjort eller planerat att göra med sina äktenskapslagstift-
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ningar.
27

 Likaså är det inte ovanligt att de nordiska ländernas prejudikatinstanser i 

sina domskäl beskriver hur man avgjort motsvarande fall i andra nordiska rättsord-

ningar.
28

    

Det som framförallt förändrades genom det nordiska lagstiftningsarbetet var de 

grundläggande principerna för makarnas egendomsförhållanden. De förmögenhets-

rättsliga huvudprinciperna som framöver skulle gälla var att vardera maken skulle 

råda över sina tillgångar och svara för sina skulder. Detta medförde att makarna 

kunde ingå förmögenhetsrättsliga avtal med varandra. Det infördes dock en del 

skyddsregler som var till för att inte makarna skulle kunna göra allt för galna dispo-

sitioner mellan varandra så att den ena maken stod på bar backe när väl en bodelning 

hade skett. Man införde rådighetsinskränkningar vad gällde den gemensamma bosta-

den och bohaget. Man införde även en allmän vårdplikt som skulle tillförsäkra en 

makes giftorätt i den andre makens giftorättsgods vid dennes vanvård. Den så kallade 

likadelningsprincipen som infördes 1845 behölls men reglerna för hur makarnas 

skulder kunde dras av förändrades. Makarna gavs också möjligheten att genom äkt-

enskapsförord frångå likadelningsprincipen i större utsträckning än tidigare.
29

 Dessa 

förändringar ledde att mannens målsmanskap över kvinnan inte längre behövdes och 

likaså hans förvaltarskap över hennes egendom.
30

       

De nya äktenskapslagstiftningarna i Norden ansågs vara väldigt radikala vid dess 

tillkomst vid en jämförelse med andra länders äktenskapslagstiftningar.  Det finns 

många anledningar till detta men den kanske främsta anledningen till detta var för att 

kvinnans rättsställning i förhållande till mannen förändrades så otroligt mycket. Sve-

rige var visserligen inte först när vi 1921 införde kvinnlig rösträtt men vi låg i fram-

kant i arbetet med att göra man och kvinna mer jämställda. I giftermålsbalken inkor-

porerades exempelvis de för tiden mycket liberala skilsmässogrunderna som upp-

kommit genom det nordiska lagstiftningssammarbetet 1915. Motsvarande utveckling 

skedde först 50-60 år senare i länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
31

 I 

katolska länder som exempelvis Italien och Irland är det än idag mycket svårt att få 

igenom en äktenskapsskillnad på grund av den katolska kyrkans nära koppling till de 
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staterna. Då den katolska kyrkan inte erkänner äktenskapsskillnader har man i de 

länderna infört en möjlighet att göra en sorts civilrättslig äktenskapsskill-

nad/bodelning. Det enda landet i Europa idag som inte accepterar en äktenskapsskill-

nad är Malta.
32

      

Ett av syftena med nya giftermålsbalken var att göra makarna mer jämställda eller i 

vart fall göra dem mer jämställda enligt lagen. Synen på kvinnan förändrades dock 

inte särskilt mycket genom denna lagstiftning. Exempelvis skriver statssekreteraren 

Karl Tiselius i kommentaren till nya giftermålsbalken år 1921:  

”Av hänsyn till familjens intresse är det nog ofta lyckligas, om hustrun i främsta 

rummet ägnar sig åt vården av hemmet. Huru hennes arbete i hemmet skall ordnas 

måste dock ankomma på henne själv”.
33

 

2.7 Äktenskapsbalken 

Den 1 januari ikraft 1988 trädde Äktenskapsbalken(1987:230) ikraft och ersatte den 

nya giftermålsbalken från 1921. Äktenskapsbalkens ikraftträdande var det sista steget 

i flera års arbete med att reformera den svenska äktenskapslagstiftningen. Proposition 

1986/87: 1 är det förarbete som äktenskapsbalken framförallt bygger på men även 

familjelagskunnigas förslag till ny äktenskapslagstiftning, SOU 1981: 85, är ett bety-

delsefullt förarbete. Sedan 1969 har särskilt sakkunniga inom familjerätt sett över 

den svenska äktenskapslagstiftningen och när de kommit med förslag har de gjort det 

under namnet familjelagssakkunniga. Tidigare utredningsförslag som partiellt för-

ändrat äktenskapslagstiftningen är SOU (1972:4) Familj och äktenskap I och SOU 

1977:27 Underhåll till barn och frånskilda.
34

 I samband med ikraftträdandet av äkt-

enskapsbalken tillkom även en lag som reglerade samboende pars ekonomiska för-

hållanden. Denna lag har ersatts och nu gäller istället Sambolagen (2003:376). Stora 

delar av Ärvdabalken (1958:637) förändrades också i samband med äktenskapsbal-

kens ikraftträdande, framförallt relationen mellan den efterlevande maken och de 

gemensamma barnen. Den efterlevande maken ärvde nu framför de gemensamma 

barnen likt det sätt som den efterlevande maken ärvde framför arvingar i den andra 

arvsklassen, det vill säga med fri förfoganderätt.
35

 Stora delar av den nya giftermåls-
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balkens bestämmelser avseende giftorätt överfördes till äktenskapsbalken och skill-

naden mellan äktenskapsbalken och nya giftermålsbalken är inte så stora som skill-

naden mellan nya- och gamla giftermålsbalken.  

Ett av syftena bakom den nya äktenskapslagstiftningen var att makarna själva skulle 

kunna lösa de problem som uppstod vid en bodelning utan att de skulle behöva vända 

sig till någon myndighet eller ta hjälp av någon juridisk expertis.
36

 Ett annat syfte var 

att man skulle fortsätta att sträva efter en mer jämställd lagstiftning mellan man och 

kvinna. Detta syfte ville man uppnå genom att göra makarna än mer individuali-

serade från varandra. För att förtydliga detta placerade man bestämmelsen om att 

vardera maken råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder i ÄktB 1 kap. 3 § 

vilket är i det kapitel där grunderna till äktenskapslagstiftningen finns. Ett annat skäl 

till en ny äktenskapslagstiftning var för att man ansåg att giftermålsbalkens bestäm-

melser inte skyddade den av makarna som var fattigast vid en framtida bodelning. 

Visserligen hade man 1973 infört en jämkningsbestämmelse i NGB 13 kap. 12a § 

men man ansåg att det behövdes ytterligare jämkningsregler. Man inrättade ett helt 

nytt kapitel med olika jämkningsmöjligheter och man förändrade även reglerna för 

vederlag. En annan stor förändring av äktenskapsrätten var att makarnas möjligheter 

att genom olika sorters dispositioner förändra sina inbördes ekonomiska förhållanden 

ökade. Bland annat förändrades reglerna för gåvor mellan makar så att de stämde 

överens med de allmänna reglerna för gåvor, med tillägget att gåvorna måste regi-

streras. Reglerna för boskillnad togs bort och det tomrum som uppstod fylldes istället 

med de ökade möjligheterna för makar att förrätta en bodelning under bestående äkt-

enskap. Det blev även tillåtet för makar att ta med enskild egendom i en bodelning 

om de var överens om det. 

Våra nordiska grannländer reformerade vid denna tidpunkt även sina äktenskapslag-

stiftningar. Något gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete förelåg dock inte i samma 

utsträckning som vid arbetet med den nya giftermålsbalken. Trots att de nordiska 

länderna undersökte hur de andra länderna förändrat eller planerade att förändra sina 

äktenskapslagstiftningar blev de nordiska äktenskapslagstiftningarna mer olika 

varandra.
37

 I Finland förändrades 1987 mycket av bestämmelserna i Äktenskapslagen 
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från 1929 vad gäller makars egendomsförhållanden. Även stora förändringar av ma-

kars egendomsförhållanden skedde genom den nya islänska Aekteskapsloven från 

1993 och den nya norska Aekteskapsloven från 1991. Även den danska äktenskaps-

lagstiftningen som är fördelat på tre olika lagar förändrades mycket under denna tid 

vad gäller makarnas egendomsförhållanden. Det land som brutit mest med de andra 

ländernas äktenskapslagstiftning är Norge. De har nämligen frångått den nordiska 

likadelningsprincipen genom att en make från en bodelning får ta undan det den ägde 

innan äktenskapet och det den under äktenskapet har fått genom ett benefikt fång. De 

har även infört regler i lagen om hur viss egendom är samägd.
38

 Genom de föränd-

ringarna har Norge i större utsträckning än de andra nordiska länderna fått en äkten-

skapslagstiftning som är mer lik de kontinentaleuropeiska. 

Äktenskapsbalken är uppdelad i 4 avdelningar och 18 kapitel. I den första avdelning-

en, som består av kapitel 1, finns det allmänna bestämmelser som skall tydliggöra 

grunderna för den svenska äktenskapslagstiftningen. Andra avdelningen, som består 

av kapitel 2 till 5, behandlar frågor kring äktenskaps ingående och upplösning. 

Tredje avdelningen, som består av kapitel 6 till 13, behandlar makars ekonomiska 

förhållanden gentemot varandra och mellan make/makar och tredjemän. Slutligen 

finns det i fjärde avdelningen, som består av kapitel 14 till 18, några processuella och 

administrativa bestämmelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Agell, Nordisk Äktenskapsrätt, s.103-104 



24 
 

3 Gällande rätt  

I detta kapitel av examensarbetet kommer det att ges en deskriptiv bild av gällande 

rätt. Först kommer det att ges en beskrivning av den första avdelningen i äktenskaps-

balken, därefter en beskrivning av den fjärde avdelningen och därefter en beskriv-

ning av den tredje avdelningen. Anledningen till detta är för att det är lämpligt att ha 

en förståelse för de äktenskapsrättliga utgångspunkterna i den första avdelningen och 

de processuella bestämmelserna i den fjärde avdelningen innan man börjar analysera 

bestämmelserna om underhållsrätt och giftorätt i den tredje avdelningen.  

3.1 Äktenskapsbalkens första avdelning 

Första kapitlet i äktenskapsbalken består av fem portalparagrafer. I dessa fem portal-

paragrafer framgår de grundläggande utgångspunkterna i äktenskapslagstiftningen. 

Paragraferna 1, 3 och 5 är alla konkret och tydligt formulerade vilket inte stora delar 

av paragraferana 2 och 4 är. Nedan kommer det först att ges en beskrivning av para-

graf 1 och 5, därefter en beskrivning av paragraf 3, därefter en beskrivning av para-

graf 2 och 4 första meningen och slutligen en beskrivning av den generella upplys-

ningsplikten i paragraf 4 andra meningen.  

3.1.1 Äktenskapets ingående och upplösning 

1 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken  

I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äkten-

skap med varandra blir makar. 

Av denna paragrafs formulering är det framförallt två saker som vi kan utläsa. Det 

första är att äktenskapsbalken endast är tillämplig på monogama
39

 parförhållanden. 

Det andra är att äktenskapslagstiftning är könsneutral. Detta är en nyhet sedan första 

maj 2009 då lagen (1994: 1117) om registrerat partnerskap upphävdes. 

1 kapitlet 5 § Äktenskapsbalken 

Äktenskap upplöses genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. 
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Detta lagrum är klart och tydligt formulerat och behöver inte beskrivas mycket mer. 

Vi kan dock påpeka att upplösningsgrunderna nuförtiden är jämt fördelat mellan 

dödsfall och äktenskapsskillnad. Då en bodelning skall ske vid någon av dessa två 

upplösningsgrunder bör det också påpekas att en bodelning nuförtiden också kan 

komma till stånd under bestående äktenskap om makarna är överens om det enligt 

ÄktB 9 kap. 1 § andra stycket.  

3.1.2 Makars tillgångar och skulder 

1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken 

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. 

Detta lagrum är klart och tydligt formulerat men ändå är denna formulering en av de 

mest missuppfattade i hela den svenska lagstiftningen. Detta beror på att människor, 

som inte är insatta i den ekonomiska äktenskapsrätten, har svårt att förstå skillnaden 

mellan tillgångsbegreppen (A)egen egendom, (B)enskild egendom,(C)giftorättsgods 

och de sammanhängande skuldbegreppen (a)egen skuld, (b)enskild gäld och 

(c)ordinär giftorättsskuld. Denna paragraf handlar enbart om (A)egen egendom och 

(a)egen skuld. Resterande begrepp skall man över huvud taget inte blanda in här för 

det har att göra med hur giftorättsystemet är uppbyggt. 

Kortfattat går lagrummet ut på att individualisera vardera maken i ett civilrättsligt 

hänseende så att vardera maken kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter gentemot 

sin omgivning. Vardera maken är således ett enskilt rättssubjekt. Huruvida vardera 

maken är rättmätig ägare till sin egendom liksom gäldenär till sina skulder får avgö-

ras av allmänna förmögenhetsrättsliga regler. En make kan äga egendom gemensamt 

med den andra maken och likaså kan en make ha en gemensam skuld med den andre 

maken. Kan makarna inte komma överens om den egendomen som de äger gemen-

samt får de lösa det genom att tillämpa lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Ma-

kar kan även ha en dold samäganderätt till egendom. Det betyder att ena maken utåt 

sätt är ensam ägare till egendomen men inbördes mellan makarna är förhållandet det 

att de äger egendomen gemensamt. I högsta domsolen har det prövats ett flertal 

gånger huruvida en dold samäganderätt har förelegat. I de fall då högsta domstolen 

har ansett att en dold samäganderätt till en fastighet har förelegat har följande om-

ständigheter varit gemensamma: 1) köpet har varit för att bereda makarna en gemen-
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sam bostad, 2) den dolde ägaren har gjort något slag av finansiell insats av bety-

delse.
40

  

Att vardera maken råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder är ingen ny 

företeelse i svensk rätt utan det har varit så sedan nya giftemålsbalken trädde ikraft 

1921. Tidigare var det, som ovan beskrivits, helt annorlunda. Då utgick man från att 

makarna inte kunde ha någon egen egendom utan båda makarnas egendom samman-

blandades i en egendomsmassa, kallad det samfällda boet, som mannen förvaltade. 

Detta tänkesätt hade man i de flesta länder på den tiden. Med tiden har några andra 

länder tagit efter den nordiska regleringen avseende makarnas individualisering vad 

gäller tillgångar och skulder. Tyskland har exempelvis kopierat stora delar av de reg-

ler som fanns i nya giftermålsbalken avseende detta.
41

  

I Frankrike, Italien, Spanien och i större antalet av länderna i östra Europa har man 

inte ett giftorättsystem likt det vi har i Norden. I stället löser de problematik som kan 

uppstå vid deras motsvarighet till bodelning med hjälp av lite mer avancerade regler 

för samäganderätt och dold samäganderätt.
42

 Man kan säga att samäganderättsregler-

na är så omfattande i de länderna att de inte behövs ett avancerat giftorättssystem. I 

de länderna är det inte ovanligt att makar har ett gemensamt ansvar för de skulder 

som hänför sig till egendom som endast den ene maken införskaffat då den andre 

maken är att anse som dold samägare i större utsträckning än vad denne skulle ha 

gjorts enligt nordisk äktenskapsrätt.
43

 Där av är det kanske inte så konstigt att ge-

mene man ibland kan missuppfatta denna grundläggande regel i nordisk äktenskaps-

rätt om att vardera maken råder över sina tillgångar och svarar för sina skulder. 

3.1.3 Politiska viljeyttringar eller lagregler? 

1 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken 

Makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och 

barn och i samråd verka för familjens bästa. 
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Första meningen av denna paragraf är rent språkligt klart och tydligt formulerad. 

Däremot finns det inte några sanktioner kopplade till avsteg ifrån paragrafens inne-

håll vilket gör att den i viss mån är missvisande.
44

 I Sverige liksom i alla andra länder 

är det ingen hemlighet att två personer, som lever ihop med varandra, inte visar den 

trohet och hänsyn mot den andra maken som lagstiftaren har önskat.
45

 Otrohet och 

bråk med den andra maken är två vanliga inslag i många äktenskap och just därför 

upplöses idag c:a hälften av alla äktenskap genom skilsmässa.
46

 Anledningen till 

varför vi har denna formulering är för att det är en kvarleva från förr då man skuldbe-

lade den av makarna som vållat skilsmässan. Enligt 1734 år form av den äldre gif-

termålsbalken kunde ett äktenskap endast upplösas om någon av makarna bröt mot 

de lutterska skilsmässogrunderna vilka var ”hor eller egenvilligt övergivande”. 

Skilsmässogrunderna har sedan dess utvidgas och nuförtiden finns det inte några 

specifika omständigheter som utgör en grund för äktenskapskillnad. Istället ser man 

på äktenskapet som en form av frivillig samlevnad som kan avslutas när så en make 

vill utan att denne behöver uppge något skäl.
47

 Denna syn på äktenskapet hade man 

även enligt klassisk romersk äktenskapsrätt och anledningen till detta torde vara att 

den inte var påverkad av den kanoniska rätten som inte tillåter äktenskapsskillnad. 

Andra meningen av denna paragraf handlar om hur makar skall sköta sina hem och 

vem som har ansvaret för uppfostran av barnen. Anledningen till varför lagstiftaren 

har valt att formulera lagrummet på detta sätt är för att staten vill att makar skall bli 

mer jämställda. Synsättet att staten skall gå in och detaljreglera hur familjen fördelar 

sina sysslor har förändras mycket under de senaste årtusendena. Enligt romersk rätts-

tradition ansåg man exempelvis att staten skulle göra halt vid hemmets tröskel.
48

 

Även ett avsteg ifrån den här meningen är inte sanktionerat, i vart fall inte med hjälp 

av äktenskapsbalkens regler.
49

   

1 kapitlet 4 § Äktenskapsbalken första meningen 
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Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upp-

lysningar som behövs för att familjens ekonomiska situation ska bedömas.  

Liksom ÄktB 1 kap 2 § är avsteg från första meningen av denna paragraf inte sankt-

ionerad.
50

 Formuleringen är mer en politisk viljeyttring än en lagbestämmelse då 

makar sinsemellan kan avgöra hur de vill fördela utgifter och sysslor mellan varandra 

utan att ta hänsyn till någon annan. 

3.1.4 Makars generella upplysningsplikt 

1 kapitlet 4 § Äktenskapsbalken andra meningen 

Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upp-

lysningar som behövs för att familjens ekonomiska situation ska bedömas.  

Avsteg ifrån andra meningen i denna paragraf är tillskillnad från första meningen i 

viss mån sanktionerad då det enligt ÄktB 12 kap. 1 § går att jämka en bodelningen i 

vissa fall.
51

 Den nuvarande upplysningsplikten är, tillskillnad från giftermålsbalkens 

upplysningsplikt, generellt utformad. Den gamla formuleringen fanns i NGB 5 kap. 

10 § och var endast till för att bedöma huruvida och hur stor underhållsskyldighet 

den ena maken hade gentemot den andra maken.
52

 Nuförtiden anser man att det är 

självklart att makarna skall upplysa varandra om sina ekonomiska förhållanden rent 

allmänt men huruvida makarna gör det är en annan sak. Fungerar ett äktenskap bra 

bör det inte spela någon roll huruvida en make blir upplyst eller ej av den andra ma-

ken avseende dennes ekonomska förhållanden. Det är när ett äktenskap inte fungerar 

som upplysningsplikten har en funktion, nämligen att vardera maken skall kunna 

bevaka sina ekonomiska intressen. Den ena maken skall inte kunna hemlighålla in-

formation om hur denne genom olika dispositioner försämrar den andra makens gif-

torätt i dennes egendom. Huruvida det är nödvändigt att ha en allmän upplysnings-

plikt under den tid då äktenskapet varar i ett rättsystem där ett äktenskap när som 

helst kan upplösas har diskuterats.
53

 Makar kan ju även nuförtiden enligt ÄktB 9 kap 

1 § andra stycket också förrätta en bodelning under bestående äktenskap om de så 

vill förutsatt att båda makarna är överens om detta. Att framtvinga en bodelning bara 
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för att få en säkerställd upplysning avseende den andra makens ekonomiska förhål-

landen är dock en ganska kraftfull åtgärd för att lösa upplysningsproblemet på. Att 

som make föreslå den andra maken att de tillsammans skall genomföra en bodelning 

under bestående äktenskap kan vara ett incitament för den andra maken att begära 

äktenskapsskillnad. Vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad finns det 

möjligheter för den ena maken att framtvinga de uppgifter som behövs av den andra 

maken för att bodelningen skall grunda sig på korrekta förhållanden. Regler om detta 

finns framförallt i äktenskapsbalkens sjuttonde kapitel och i rättegångsbal-

ken(1942:740). Dessa regler hör således ihop med den allmänna upplysningsplikten 

och är till för att användas när den ena maken inte fullgör sin upplysningsplikt.   

3.2 Äktenskapsbalkens fjärde avdelning 

I äktenskapsbalkens fjärde avdelning, som består av kapitlena 14-18, finns det admi-

nistrativa- och processuella bestämmelser om giftorättsmål och underhållsmål. I ka-

pitel 14 finner vi huvuddelen av de administrativa- och processuella bestämmelserna 

vid både giftorättsmål och underhållsmål. Kapitel 15 handlar om ärenden som har att 

göra med äktenskapets ingående. I kapitel 16 finns det bestämmelser om registrering 

av äktenskapsförord och gåvor mellan makar.  I kapitel 17 finns det bestämmelser 

om bodelningsförrättare och deras behörighet. Slutligen finns det i kapitel 18 några 

gemensamma bestämmelser. 

3.2.1. Bodelningsförrättare och dennes behörighet 

Vid en äktenskapsskillnadsbodelning är det framförallt sjuttonde kapitlet om bodel-

ningsförrättare som är av intresse. Enligt ÄktB 17 kap. 1 § skall en bodelningsförrät-

tare förordnas av en tingsrätt på begäran av en av makarna om inte makarna kan 

komma överens om hur en bodelning dem emellan skall komma tillstånd eller vad 

som skall ingå i den bodelningen. Bodelningsförrättarens roll är lik domarens i dom-

stol. Denne skall nämligen enligt ÄktB 17 kap. 6 § 2 st. avgöra de frågor som är tvis-

tiga och inte föremål för rättegång. Detta kan t.ex. vara vem av makarna som är rätt-

mätig ägare till en viss egendom eller vilket lands lag som skall tillämpas. Då en bo-

delningsförrättare inte är behörig att pröva underhållsmål mellan makar efter äkten-

skapsskillnad är bodelningsförrättarens roll inte alltid helt enkel. Ligger två makar i 

skilsmässa kan det ibland hända att makarna har en bodelningstvist och en under-

hållstvist vilket kan verka konstigt då dessa två tvister har mycket med varandra att 
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göra.
54

 Bodelningsförrättarens huvudsakliga uppgift är att försöka få parterna att för-

likas så att en avtalsbodelning kan komma tillstånd. Lyckas inte bodelningsförratta-

ren med detta skall denne istället förrätta en tvångsbodelning. En tvångsbodelning 

vinner laga kraft efter fyra veckor såvida inte någon av makarna klandrar bodelning-

en enligt ÄktB 17 kap. 9 § vid den tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren. 

Får en make gehör för sin talan i tingsrätten skall tingsrätten återförvisa ärendet till 

bodelningsförrättaren för ny prövning och denne skall då förrätta en bodelning i en-

lighet med det som tingsrätten kommit fram till. En bodelningstvist skall således gå 

igenom en extra instans innan tvisten prövas av allmän domstol.  

3.2.2. Bouppteckning 

Äktenskapsbalken 9 kapitlet 7 §  

När talan om äktenskapsskillnad har väckts skall, i den omfattning det behövs, varje 

makes tillgångar och skulder upptecknas sådana de var när talan väcktes. Om det 

behövs för att få bouppteckningen till stånd, får bodelningsförrättare förordnas. 

Äktenskapsbalken 17 kapitlet 5 § 

Bodelningsförrättaren skall vid behov se till att bouppteckning förrättas. Varje make 

skall uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter 

till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga 

och döma ut vite. 

En make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed 

inför domstolen, om den andra maken begär det. I ett sådant fall får domstolen inte 

avsluta målet förrän eden har avlagts. Domstolen får för detta ändamål förelägga 

och döma ut vite. 

Enligt ÄktB 9 kap. 7 § skall makarnas tillgångar och skulder upptecknas så som de 

var när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Kan de inte komma överens om detta 

skall en bodelningsförrättare förordnas så att en bouppteckning kan upprättas. Vid en 

läsning av detta lagrum é contrario ser man att både giftorättsgods och enskild egen-

dom skall ingå i en bouppteckning. Anledningen till varför det finns regler om bo-

uppteckning är för att bodelningsförrättaren ska kunna göra en tvångsbodelning på 
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rätt underlag och för att kunna göra detta krävs att denne har en vetskap om vilka 

tillgångar och skulder som makarna har. Bodelningsförrättaren har enligt ÄktB 17 

kap. 5 § givits två tvångsmedel som är till för att få makarna att lämna de upplys-

ningar som behövs för att få en rättvisande bouppteckningen.  

Om det skulle vara så att en av makarna inte lämnar de uppgifter som behövs kan en 

domstol på begäran av bodelningsförrättaren enligt ÄktB 17 kap. 5 § första stycket 

förelägga den maken att lämna de uppgifterna vid hot om vite. Detta kan ske trots att 

den andra make inte begärt att en bouppteckning skall upprättas då bodelningsförrät-

tares har till uppgift att upprätta en bouppteckning ”vid behov”.
55

 Av NJA 2013 s. 

602 p. 8 framgår att en make inte ensam disponerar över den allmänna upplysnings-

plikten i ÄktB 1 kap. 4 § andra meningen då den andre maken och bodelningsförrät-

taren har en möjlighet att framtvinga de upplysningar som behövs av den maken en-

ligt ÄktB 17 kap. 5 §.  

Den ena maken kan också enligt ÄktB 17 kap 5 § 2 st. begära att tingsrätten skall 

förelägga den andra maken att avge en bouppteckningsed vid hot om vite. Om den 

edsvurna maken har lämnat oriktiga upplysningar till en bouppteckning kan bodel-

ningen som grundar sig på den förklaras ogiltig och tas om. I NJA 1961 s. 121 an-

sågs ett avtal om underhåll vara ogiltigt enligt avtalslagens
56

 33 § då den ena maken 

underlåtit att lämna uppgifter om sina ekonomiska förhållanden. Motsvarande torde 

således gälla om en bodelning är grundad på en felaktig bouppteckning. Om den 

edsvurna maken lämnar oriktiga upplysningar gör den sig skyldig till mened enligt 

Brottsbalken(1962:700) 15 kap. 1 § 1 st. och kan dömas till fängelse i högst fyra år 

eller om brottet är att anse som ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.  

I NJA 2013 s. 602 behandlades frågan om huruvida en bodelningsförrättare vid en 

sambobodelning kunde få framgång med ett hot om vite vid bristande upplysning av 

den ena sambon vid upprättandet av en bouppteckning. Den ena sambon vägrade att 

lämna uppgifter om sina egendomsförhållanden vid två olika tidpunkter och anled-

ningen till varför det var viktigt att veta hur egendomsförhållandena var vid de två 

olika tidpunkterna var för att samborna var oense om när samborelationen inleddes. 

Högsta domstolen ansåg att en upplysningsskyldighet för sambon förelåg men då 
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bodelningsförrättanen inte tagit något beslut om vid vilken tidpunkt som samboför-

hållandet inleddes kunde de inte döma ut vitet vid bristande upplysnings då det enligt 

ÄktB 9 kap 7 § inte ansågs vara nödvändigt. Det intressanta med detta avgörande är 

inte själva domslutet utan vad som framkommer i domskälen avseende makar all-

männa upplysningsplikt.  I punkterna 6 och 7 säger HD att även tillgångar och skul-

der som inte skall bodelas skall uppges för att man skall kunna bedöma huruvida 

något är samboegendom eller om det föreligger grund för jämkning eller vederlag. 

HD påpekar att det föreligger en principiell skyldighet för en sambo att lämna upp-

lysningar om sina tillgångar och skulder i en bouppteckning och således även till sin 

sambo. Samma skyldighet gäller även för makar. Enligt ÄktB 9 kap 7 § skall, som 

ovan visats, en makes tillgångar och skulder upptecknas så som de var vid talan om 

äktenskapsskillnad väcktes om det behövs. HD skriver också i sina domskäl att den 

allmänna upplysningsplikten är till för att bedöma huruvida en grund för vederlag 

eller jämkning föreligger och detta är alldeles riktigt. Grunderna till detta har dock 

oftast att göra med hur makarnas ekonomiska förhållanden såg ut innan talan om 

äktenskapsskillnad väcktes. Det verka som att HD har uppfattningen att lagrummen 

ÄktB 9 kap 7 § och 17 kap 5 § ska tolkas extensivt och inte enligt ordalydelsen. An-

tagligen för att man på så vis skall få reda på hur en makes egendomsförhållande såg 

ut innan talan om äktenskapsskillnad väcktes.   

Örjan Teleman har också reflekterat över problemet med att en make har svårt att få 

reda på hur den andra makens ekonomiska förhållanden såg ut innan talan om äkten-

skapsskillnad väcktes. Han framför att enda sättet att få en make att lämna upplys-

ningar under straffansvar avseende detta är att väcka en särskild talan vid allmän 

domstol.
57

 Den allmänna upplysningsplikten i ÄktB 1 kap 4 § är således haltande då 

ingen sanktion är möjligt att tillgripa vid avsteg från den allmänna upplysningsplik-

ten avseende de ekonomiska förhållandena som förelåg innan talan om äktenskaps-

skillnad väcktes. Teleman har även framfört kritik mot att de tvångsmedel som finns 

att tillgå för en bodelningsförrättare inte går att använda förutom vid äktenskapsskill-

nadsbodelningar. Lagstiftaren har ansett att denna möjlighet eller liknande möjlig-

heter inte behövs vid äktenskapets ingående eller under äktenskapet då en make har 

möjlighet att närsomhelst begära äktenskapsskillnad och där av även bodelning och 
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på så vis få tillgång till sjuttonde kapitlets tvångsmedel.
58

 Oavsett om det går eller 

inte går, att framtvinga upplysningar av den ena maken avseende dennes egendoms 

förhållanden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt ÄktB 17 kap 5 §, 

framförde familjelagssakkunniga att rättegångsbalkens allmänna regler står den 

andra maken till buds i de fallen. Exempelvis reglerna om editionsföreläggande en-

ligt RB 38 kap. 5 § eller bevisupptagning till framtida säkerhet enligt RB 41 kap.
59

  

Teleman har ansett att det i ÄktB 17 kap 5 § borde tas in en bestämmelse som mots-

varar 15 § i Lagen om skiljemän(1929:145)
60

. Andra delen av 15 § ger nämligen en 

part i skiljeförfarande möjligheten av vid domstol ansöka om att förhör skall hållas 

under ed med vittne, sakkunnig eller den andre parten. Likaså kan en part ansöka vid 

domstol om editionsföreläggande. Genom att komplettera ÄktB 17 kap. 5 § med en 

bestämmelse likt 15 § i lagen om skiljemän anser Teleman att en makes möjlighet att 

få reda på hur den andra makens egendomsförhållande såg ut innan talan om äkten-

skapsskillnad väcktes ökar och att det då skulle det bli enklare att avgöra huruvida 

grund för jämkning eller verdelag föreligger.
61

     

3.2.3. Andra möjligheter för makar att få upplysningar om den andra makens 

ekonomiska förhållanden 

En make kan också på egen hand få upplysningar om den andra makens ekonomiska 

förhållanden genom att vända sig till banker och andra finansiella institut som har 

hand om den andra makens egendom. Tidigare har bankerna ansett att de kan lämna 

ut uppgifter om den ena makens ekonomiska tillgodohavanden hos dem till den 

andra maken eller en bodelningsförrättare då de har ansett att den allmänna upplys-

ningsplikten i ÄktB 1 kap 4 § andra meningen väger tyngre än den så kallade bank-

sekretessen. Nuförtiden hänvisar de istället, liksom försäkringsbolagen, till de 

tvångsmedel som finns att tillgå i ÄktB 17 kap. 5 § vilket är logiskt då de vill värna 

om sina kunders intressen.
62

 I våra nordiska grannländer finns det mer detaljerade 

regler för hur en make kan inhämta upplysningar från finansiella institut om huruvida 

den andra maken har tillgångar hos dem. Enligt den norska aektenskapsloven 39 § är 

finansiella institut skyldiga att uppge om de förvaltar eller förvarar den andre makens 

                                                           
58

 Totti & Teleman, Äktenskapsbalken- en kommentar, s. 43 
59

 SOU 1981:85, s. 306 
60

 Motsvarande bestämmelse finns nuförtiden i Lag om skiljeförfarande(1999:116) 26 § 
61

 Teleman, Gedigen kommentar till ofullständig äktenskapsbalk, SvJT 1992/93 s. 228 
62

 Totti & Teleman, Äktenskapsbalken- en kommentar, s. 43 



34 
 

egendom. Enligt svensk rätt får ett finansiellt institut inte ens svara på huruvida den 

ena maken är kund eller inte hos dem när den andra maken frågar.
63

 Enligt den 

danska kildeskattloven 80 § kan den ena maken få utdrag ifrån de danska skattemyn-

dighederne om vad den andra maken uppgivit i sina selvangivelser og skatteansaet-

telser.
64

 Motsvarande möjligheter har diskuterats i förarbetena till äktenskapbalken.
65

   

En av grundbultarna i den svenska lagstiftningen är den så kallade offentlighetsprin-

cipen som finns i Tryckfrihetsförordningen(1949:105) 2 kap. 1 §. Den säger oss att 

huvudregeln är att en allmän handling är offentlig såvida den inte är sekretessbelagd. 

I de flesta övriga länder gäller raka motsatsen. Tack vare offentlighetsprincipen kan 

exempelvis information inhämtas om vem som äger en fastighet eller vilka tillgångar 

en avliden har haft då en dödsfallsbouppteckningen är en offentlig handling. 

3.3 Underhållsrätt 

Underhållsrättens förhållande till giftorätten 

Underhållsrätten är som ovan beskrivits en del av den ekonomiska äktenskapsrätten 

och den är liksom giftorätten reglerad i äktenskapsbalkens tredje avdelning, närmare 

bestämt i dess sjätte kapitel. De moderna reglerna för underhåll till frånskild make 

tillkom först 1978 och de kompletterar i viss mån giftorättreglerna i kapitel 7-13 som 

tillkom 1921.
66

 Underhållsreglerna uppvisar en hel del skillnader jämfört med gifto-

rättsreglerna och därför är det lämpligt att redovisa dem var för sig. Dessa skillnader 

är framförallt processuella och detta har att göra med att underhållsrätten till stor del 

är indispositiv vilket inte den ganska dispositiva giftorätten är.    

3.3.1 Makars underhållningsplikt gentemot varandra 

Underhållningsskyldighet under äktenskapet 

Enligt ÄktB 6 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ skall makarna efter sin förmåga bidra till det un-

derhåll som behövs för att makarnas gemensamma och personliga behov skall kunna 

tillgodoses. Om den ena maken inte klarar av att bidra till dennes behov eller till de 

betalningar som den make ombesörjer för familjens räkning skall den andra maken 
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tillskjuta resterande del. Är det så att den ena maken är sjuk skall den andra maken ta 

hand om dennes ekonomiska angelägenheter. Dessa lagrum skall läsas ihop med de 

allmänna reglerna i ÄktB 1 kap. 2 och 4 § som bland annat säger att makarna skall 

visa varandra trohet och hänsyn, vårda hemmet tillsmammas, fördela utgifter och 

sysslor mellan sig och ge varandra de upplysningar som behövs. Framförallt är det 

viktigt att makarna ger varandra de upplysningar som behövs för att kunna bedöma 

huruvida en underhållsskyldighet föreligger. Det är därför viktigt att ha kraftfulla 

bestämmelser som verkligen gör att makarna ger varandra de upplysningar som be-

hövs. Underhållsrätten bygger på tanken att makarna skall leva på samma standard 

under den tid då äktenskapet varar och i samförstånd verka för familjens bästa.
67

 

Därför kan den ena maken enligt ÄktB 6 kap. 6 §. 1 st. bli underhållskyldig gentemot 

den andra maken under äktenskapet i de fall då makarna inte varaktigt bor tillsam-

mans. En underhållskyldighet kan uppkomma antingen genom en lagakraftvunnen 

dom på underhåll enligt ÄktB 6 kap. 5 § eller genom ett avtal om underhåll mellan 

makarna.  

Underhållsskyldighet till frånskild make   

Enligt huvudregeln i ÄktB 6 kap. 7 § första stycket skall makarna efter en äkten-

skapsskillnad endast ansvara för sin egen försörjning. Denna huvudregel är dock 

omgärdad av två undantagsregler som finns i andra och tredje stycket samma para-

graf. Enligt dessa undantagsregler kan en make antingen bli underhållsskyldig 

gentemot den andra maken under en övergångsperiod eller om synnerliga skäl före-

ligger utan tidsbegränsning. ÄktB 6 kap. 7 § andra stycket behandlar de fall då en 

tidsbegränsad underhållsplikt föreligger. Detta kan ske när en make efter äktenskaps-

skillnad inte kan försörja sig själv och behöver hjälp med att få en nystart i livet. Det 

underhållsbidrag som den behövande maken får från den andra maken är till för att 

möjliggöra för den behövande maken att komma ut på arbetsmarknaden och bli 

självförsörjande. Underhållsbidraget skall således användas till utbildning eller andra 

omskolningsåtgärder. För att ålägga en make en underhållsskyldighet krävs att det är 

skäligt med hänsyn till den makens ekonomiska förutsättningar och omständigheter-

na i övrigt. En avvägning mellan de båda makarnas ekonomiska situation skall såle-

des göras. Enligt ÄktB 6 kap 7 § tredje stycket kan en underhållsskyldighet som är 
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utan tidsbegränsning uppkomma om en make efter ett långt äktenskap har svårt att 

försörja sig eller om synnerliga skäl föreligger. Till detta lagrum tillfördes 1998 en 

extra mening som handlar om pensionsförsäkringar. Anledningen till det är att det 

underhållsbidrag som skall utges till den behövande maken är till för att trygga den 

behövande makens framtid och ett lämpligt sätt att göra det på är att placera under-

hållsbidraget i en pensionsförsäkring.
68

  

Det krävs ett orsakssamband mellan äktenskapet och den behövande makens oför-

måga att försörja sig själv för att ett underhållsbidrag skall utgå.
69

 Har exempelvis 

den ena maken, som är nära pensionsålder, under ett långvarigt äktenskap varit 

hemma och tagit hand om barnen medan den andra maken arbetade kan sannolikt 

den förstnämnde maken få underhållsbidrag från den andra maken då ett orsaksam-

band mellan äktenskapet och den bristande försörjningsförmågan finns. Det är näm-

ligen inte direkt enkelt för en frånskild hemmafru att komma ut på arbetsmarknaden 

när hon aldrig varit ute på arbetsmarknaden tidigare. Är det exempelvis så att en av 

makarna har svårt att försörja sig själv efter äktenskapet på grund av att denne under 

äktenskapet blivit totalförlamad efter en olycka föreligger inte skäl för att ålägga den 

andra maken en underhållskyldighet på grund av bristande orsakssamband mellan 

äktenskapet och försörjningsförmågan. Hur långt kravet på orsakssamband går har 

diskuterats i NJA 1998 s. 238 och i det kom man fram till att kravet på orsaksamband 

är väldigt strängt. 

3.4.2 Engångsbelopp enligt äktenskapbalken 6 kapitel 8 § och 11 kapitel 6 § 

Huvudregeln är enligt ÄktB 6 kap 8 § att underhållsbidrag till en frånskild make 

skall utbetalas fortlöpande. Ibland kan det dock vara mer lämpligt underhållsbidraget 

utbetalas genom ett engångsbelopp enligt ÄktB 6 kap. 8 §. Detta kan vara lämpligt 

om den underhållsberättigade maken efter en bodelning har så lite tillgångar att 

denne har svårt att skaffa sig bostad och dylikt. Ett annat skäl är när båda makarna är 

överens att de inte vill ha några som helst ekonomiska relationer till varandra. Enligt 

ÄktB 11 kap. 6 § skall ett engångsbelopp utbetalas efter bodelningen för annars neut-

raliseras själva tanken med engångsunderhållet. Det är ju inte meningen att den un-

derhållsskyldige maken skall ta del av det underhåll som denne ger den andra maken. 
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En dom eller ett avtal om underhållsbidrag kan jämkas enligt ÄktB 6 kap. 11 § om 

det visar sig att de före detta makarnas ekonomiska situation har förändras så pass 

mycket att underhållsbidrag inte skäligen bör utbetalas. Detta är ett skäl till varför 

den underhållskyldige maken ibland väljer att först göra en bodelning och därefter 

lösa underhållsfrågan. Denna jämkningsmöjlighet finns inte om makarna genom av-

talsbodelning löser den underhållsberättigades behov genom en förmånlig bodelning 

för denne.       

3.4 Giftorätt - en översikt av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken 

3.4.1 När ska bodelning ske? 

För att upplösa en giftorättsgemenskap mellan makar krävs att makarna förrättar en 

bodelning. Det finns tre situationer då en bodelning kan ske. Enligt ÄktB 9 kap. 1 § 

första stycket skall som huvudregel en bodelning ske när äktenskapet har upplösts. 

Enligt ÄktB 1 kap. 5 § kan, som ovan redovisats, ett äktenskap upplösas antingen 

genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad. Den tredje situationen 

då en bodelning kan ske är när makarna enligt ÄktB 9 kap. 1 § andra stycket väljer 

att göra en bodelning under bestående äktenskap. Detta är en nyhet i förhållande till 

vad som gällde före 1988 då giftemålsbalken var i bruk. På den tiden hade man ett 

liknade institut som hette boskillnad men det fungerade på ett annorlunda sätt. Enligt 

ÄktB 9 kap. 1 § första stycket behövs inte bodelning ske, trots att äktenskapet är upp-

löst, när båda makarna endast har enskild egendom och ingen av dem önskar att ta 

över det gemensamma hemmet. Ytterligare en speciell situation när bodelning inte 

behövs är när efterlevande make är ensam arvsberättigad efter sin make och denne 

inte har arvingar efter sig i den första och i den andra arvsklassen. Vid en bodelning i 

en sådan situation skulle den efterlevande maken ingå ett bodelningsavtal med den 

avlidne makens arvingar, vilket också är den efterlevande maken, och det är inte 

möjligt att ingå avtal med sig själv.
70

 

3.5.2 Makars egendomsförhållanden 

Giftorättsgods och enskild egendom 

Enligt ÄktB 10 kap. 1 § skall vid en bodelning makarnas giftorättsgods ingå. I ÄktB 

7 kap. 1 § ges en definition av vad som är giftorättgods. Denna bestämmelse anger 
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att ”en makes egendom är giftorättgods i den mån den inte är enskild egendom”. Ett 

annat sätt att formulera detta lagrum på är ”en makes egendom är enskild egendom i 

den mån den inte är giftorättgods”. Giftorättsgods och enskild egendom är således 

alltid varandras motpol. Definitionen av giftorättsgods är abstrakt formulerad då den 

är beroende av definitionen av enskild egendom. Frågan är då vad enskild egendom 

är för något och vad definitionen av enskild egendom är. Denna fråga finner man 

svar på i ÄktB 7 kap. 2 § där en konkret formulerad definition av enskild egendom 

finns. Lagrummet lyder: 

Äktenskapsbalken 7 kapitel 2 § 

Enskild egendom är 

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken 

med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den 

skall vara mottagarens enskilda, 

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall 

vara mottagarens enskilda, 

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- 

ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen 

(1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än 

den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens en-

skilda, 

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har före-

skrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. 

Utgångspunkten är således att en makes egendom är giftorättsgods såvida den inte 

har gjorts till enskild egendom. Ett egendomsobjekt kan också vara en samman-

blandning av giftorättsgods och enskild egendom. Exempelvis kan en make inneha 

ett hus som till viss del är giftorättsgods och till viss del är enskild egendom. Likaså 

kan makarnas samägda egendom ägas på så vis att den ena makens andel är enskild 
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egendom och den andra maken andel är giftorättsgods. Av denna paragraf kan man 

utläsa att enskild egendom kan tillskapas på flera olika sätt. För att förenkla förståel-

sen för andra paragrafen kan man bryta ner den i delar för då förstår man dess syste-

matik bättre. Den första delen består av punkten 1 och handlar om hur makar gemen-

samt genom äktenskapsförord kan göra giftorättgods till enskild egendom. Den andra 

delen består av punkterna 2-5 och handlar om så kallade tredjemansvillkor. Den 

tredje delen består punkten 6 och handlar om surrogat och slutligen handlar fjärde 

delen som består av andra stycket om enskild egendoms avkastning.  

Äktenskapsförord 

Av ÄktB 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. kan man utläsa att enskild egendom kan tillskapas ge-

nom äktenskapsförord. Frågan är då vad äktenskapsförord är för någonting och hur 

ett sådant kommer tillstånd. I ÄktB 7 kap. 3 § finns det bestämmelser om äkten-

skapsförord. Ett äktenskapsförord är ett formalavtal.
71

 Det betyder att vissa i lagen 

angivna krav måste vara uppfyllda för att ett avtal skall anses vara giltigt. För att ett 

äktenskapsförord skall vara giltigt krävs att det är (1)skriftligt, (2)undertecknat av 

båda makarna och (3) registrerat hos skatteverket
72

. Våra nordiska grannländer har 

ett liknande regelverk vad gäller formkraven för deras variant av äktenskapsförord. 

Endast i Norge behöver äktenskapsförord inte registreras. Där har man istället 

strängare regler för upprättande av äktenskapsförord och de liknar de regler vi har för 

upprättande av testamente och de regler som vi tidigare hade för upprättande av äkt-

enskapsförord. Island och Finland torde vara de länder i Norden som har strängast 

formkrav vid upprättande av äktenskapsförord. Där skall ett äktenskapsförord föru-

tom registrering vara upprättat likt ett testamente. På Island kan det dock vara bevitt-

nat av notarius publicus också vilka oftast är anställda på advokatbyråer.
73

 I NJA 

1997 s. 37 kom högsta domstolen fram till att det inte skall ske en prövning av äkten-

skapsförords innehåll vid en registrering av äktenskapsförord. Vad som står i ett äkt-

enskapsförord behöver således inte andra än makarna ha vetskap om. Frågor om 

huruvida ett äktenskapsförord är ogiltigt eller oskäligt skall prövas först vid en fram-

tida bodelning. De övriga nordiska länderna har en snarlik reglering. I många andra 

länder har man däremot en reglering som går ut på att makarna måste upprätta äkten-
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skapsförordet tillsammans med en notarie för att det skall vara giltigt. Anledningen 

till denna proaktiva lagstiftning är att man vill undvika tveksamt innehåll i äkten-

skapsförord redan när det upprättas. Se exempelvis den tyska regleringen i Bürger-

liches Gesetzbuch 1410 §.
74

  

Genom äktenskapsförord kan makar ändra klassificeringen av sin egendom från gif-

torättgods till enskild egendom eller tvärtom. Likaså kan de avtala om att framtida 

egendom som exempelvis ett arv skall bli enskild egendom. Det krävs dock att egen-

domen i fråga är tillräckligt specificerad. Att ha ett äktenskapsförord som säger ”alla 

mina aktier i JO-vin AB ska vara min enskilda egendom” är inte tillräckligt specifi-

cerat. Man vet då inte om den maken har förändrat sitt aktieinnehav efter upprättan-

det av äktenskapsförordet. Huvudregeln är att det råder avtalsfrihet mellan makarna 

men denna huvudregel är begränsad på så sätt att äktenskapsbalkens giftorättsregler 

inte får avtalas bort på ett sätt som gör att dess skyddsmekanismer helt försvinner.
75

 

Man har ansett att allt för stora avsteg ifrån lagens giftorättsregler skulle medföra en 

allt för stor osäkerhet för makarna och likaså torde syftet med äktenskapslagstift-

ningen falla.
76

 Att exempelvis införa ett villkor i ett äktenskapsförord där den speci-

ella övertaganderätten till det gemensamma hemmet i ÄktB 11 kap. 8 § avtalas bort 

är således inte okej. Norge, Danmark och till viss del även Finland torde ha en mer 

liberal inställning till vad makar kan avtala om i äktenskapsförord.
77

    

Att förändra klassificeringen av sin egendom betyder inte någon förmögenhetsöver-

föring till andra maken utan endast att egendomen byter skepnad. Det är fortfarande 

samma make som är ägare till sin egendom och distinktionen mellan egen egendom, 

enskild egendom och giftorättgods är viktig att hålla isär. Vill makar få till stånd en 

förmögenhetsöverföring får de göra det genom att följa reglerna i ÄktB 8 kap. om 

gåvotransaktioner mellan makar eller reglerna i ÄktB 9-11 kap. om bodelning. För 

att kunna förändra egendomens karaktär krävs att makarna är överens om detta. En 

make kan inte ensam förändra karaktären av egendomen vilket punkterna 2 och 5 

samma paragraf också säger. I de punkterna talar man nämligen om ”någon annan än 
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den andra maken”. Enda sättet som en make kan förändra klassificeringen av sin 

egen och sin makes egendom är således genom äktenskapsförord.
78

  

Tredjemansvillkor 

Att andra än makarna kan förändra makarnas inbördes ekonomiska förhållanden är 

ingen ny företeelse i svensk rätt, tvärtom. Det är, som ovan redovisats, från de så 

kallade tredjemansvillkoren som giftorätten härstammar.
79

 Enligt ÄktB 7 kap. 2 § 1 

st. p. 2-5 kan en förändring av makarnas ekonomiska förhållanden åstakommas av 

tredje man genom att denne genomför en benefik rättshandling
80

 med villkoret att 

den överförda egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom. I svensk rätt har 

man valt att respektera tredje mans vilja vid benefika rättshandlingar vilket för 

många torde vara alldeles självklart. Man måste dock ha i beaktande att en tredje 

mans benefika rättshandling gentemot den ena maken också inverkar på den andra 

makens ekonomiska situation. Denne lär ju planera sin ekonomiska framtid med en 

vetskap om hur den andra makens ekonomiska förhållanden ser ut. För att ett tredje-

mansvillkor skall vara giltigt krävs att villkoret, om att egendomen skall vara motta-

garens enskilda egendom, ges i samband med transaktionen av den benefika rätts-

handlingen.
81

 Den make som mottager egendomen måste upplysa den andra maken 

om villkoret om enskild egendom. Då inte alla makar upplyser varandra om sådana 

villkor kan de ofta komma som en överraskning vid en framtida bodelning.
82

 De pro-

blem som kan uppstå med tredjemansvillkor vid en bodelning är således inte bara en 

rättsfråga om hurivida tredjemansvillkoret är giltigt utan också en bevisfråga om 

huruvida det ens finns ett tredjemansvillkor om enskild egendom. 

I våra nordiska grannländer utgår man också ifrån den allmänna rättsprincipen om att 

tredje mans vilja skall respekteras vid benefika rättshandlingar. I de länderna före-

kommer det dock en diskussion om huruvida tredjemansvillkor om enskild egendom 

vid benefika rättshandlingar kan gå utöver de avtalsbegräsningar som gäller för ma-

karna vid upprättande av äktenskapsförord. De norska och de danska äktenskapsla-

garna hänvisar nämligen till vad som gäller för äktenskapsförord vid tredje mans 

                                                           
78

 DS JU 2005:34, Några bodelningsfrågor, s. 32 
79

 Teleman, Bodelning, s. 13 
80

 En benefik rättshandling är en rättshandling, sådan som gåva, där mottagaren får vederlagsfri för-

mån på givarens bekostnad. 
81

 DS JU 2005:34, Några bodelningsfrågor, s. 32 
82

 SOU 1981: 85, s. 223 



42 
 

upprättande av villkor om enskild egendom vid benefika rättshandlingar.  Dansk rätt 

torde begränsa tredje mans rätt att ta med villkor om enskild egendom vid benefika 

rättshandlingar genom denna hänvisning.  Norsk rätt däremot har en mer liberal in-

ställning och den följer liksom svensk rätt den allmänna rättsprincipen om att tredje 

mans vilja skall respekteras vid benefika rättshandlingar.
83

 Man måste dock ha i be-

aktande att både norsk rätt och dansk rätt medger en större avtalsfrihet vid upprät-

tande av äktenskapsförord än svensk rätt. I finsk rätt har man en intressant lösning 

vad gäller giltigheten av en gåva från tredjeman med ett villkor om enskild egendom. 

Det krävs nämligen enligt den finska äktenskapslagen 66 § att villkoret upprättas i 

gåvobrev med två ojäviga vittnen och att gåvobrevet skall vara undertecknat och 

daterat. Samma regler torde gälla för äktenskapsförord och testamente.
84

 Det torde 

däremot inte finnas några bestämmelser om huruvida den andra maken måste upply-

sas av tredje man vid benefika rättshandlingar med ett villkor om enskild egendom i 

något av våra nordiska grannländer.      

Skillnader mellan enskild egendom p.g.a. äktenskapsförord och tredjemansvillkor 

Enskild egendom kan således tillskapas genom äktenskapsförord eller genom tredje-

mansvillkor. Det finns dock stora skillnader dem emellan och den kanske främsta är 

att det är svårare att förändra karaktären av enskild egendom som uppkommit genom 

tredjemansvillkor. Vill makarna förändra egendomens karaktär från enskild egendom 

till giftorättgods eller tvärtom kan de göra det genom ett nytt äktenskapsförord, förut-

satt att egendomen i förstaläget blivit enskild eller giftorättsgods på grund av äkten-

skapsförord. Likaså kan makar med hjälp av regeln i ÄktB 10 kap. 4 § ta med egen-

dom som är enskild på grund av äktenskapsförord i en bodelning om de är överens 

om det. Detta är inte möjligt med sådan egendom som är enskild på grund av tredje-

mansvillkor utan tredje mans medgivande. Likaså kan den speciella lottläggningsre-

geln i ÄktB 11 kap. 8 §, om den mest behövande makes rätt att ta över bostad och 

bohag, inte tillämpas på egendom som är enskild på grund av tredjemansvillkor utan 

medgivande från tredje man. Är makarnas gemensamma bostad och bohag enskild 

egendom på grund av tredjemansvillkor gäller inte heller de rådighetsinskränkningar 

avseende makars gemensamma bostad och bohag som finns i ÄktB 7 kap. 4-7 §. 
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Slutligen finns det en jämkningsregel i ÄktB 12 kap 3 § som endast behandlar oskä-

liga äktenskapsförord.
85

     

Surrogat och avkastning 

Att enskild egendom byts ut då och då är inget ovanligt och likaså är det inte ovanligt 

att den enskilda egendomen ger avkastning. Därför måste det finnas regler för 

huruvida även surrogat och avkastning skall vara enskild egendom. I ÄktB 7 kap. 2 § 

första stycket p. 6 och i andra stycket finns det presumtionsregler som man kan ta 

hjälp av när innehållet i ett äktenskapsförord eller tredjemansvillkor är otydligt på de 

punkterna. När det gäller surrogat har lagstiftaren ansett att det mest logiska är att 

även den nya egendomen skall klassificeras som enskild egendom. Man har ansett att 

syftet bakom äktenskapsförordet eller tredjemansvillkoret oftast snarare är till för att 

skydda en viss förmögenhetsmassa än en viss specifik egendom från den andra ma-

ken.
86

 Vad gäller avkastning från enskild egendom är saken den motsatta, nämligen 

att den är giftorättsgods. I förarbetena till nya giftermålsbalken som dagens reglering 

fortfarande bygger på anfördes att den enskilda egendomens avkastning oftast an-

vändes till familjens underhåll och ett eventuellt överskott då logiskt borde ingå i en 

framtida bodelning.
87

   

3.5.3 Jämkning av äktenskapsförord enligt äktenskapsbalken 12 kapitlet 3 § 

 Äktenskapsbalken 12 kapitlet 3 § 

Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, 

omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och om-

ständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. 

Vad som sägs i första stycket om villkor i äktenskapsförord skall gälla även villkor i 

föravtal. 

Ibland kan det hända att ett villkor i ett äktenskapsförord får ett så oskäligt utfall vid 

en bodelning att det föreligger grund för jämkning av äktenskapsförordet enligt ÄktB 

12 kap. 3 §. Anledningen till varför denna jämkningsregel finns är för att båda ma-

karna inte kan åberopa den primära jämkningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 §.  ÄktB 12 
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kap. 3 § är på så vis framförallt en skyddsregel till förmån för den make som vid en 

bodelning i princip blir lottlös medan den andra maken blir förmögen.
88

 ÄktB 12 

kap. 3 § kan åberopas av båda makarna eller för den delen en död makens rättsinne-

havare om den ena maken skulle ha avlidit. Denna jämkningsregel kan även tilläm-

pas på ett så kallat föravtal vilket är ett avtal om en framtida bodelning. För att ett 

föravtal skall vara giltigt krävs det att det är slutet i nära anslutning till bodelningen. 

Jämkningsparagrafen i äktenskapsbalken är utformad efter generalklausulen i avtals-

lagens 36 §, som behandlar frågor avseende jämkning av oskäliga avtalsvillkor.
89

 Ett 

villkor i ett äktenskapsförord kan således jämkas om det skulle vara oskäligt på 

grund av 1) förordets innehåll, 2) omständigheterna vid förordets tillkomst, 3) senare 

inträffande förhållanden och 4) omständigheterna i övrigt. I förarbetena fokuserar 

man framförallt på varför ett äktenskapsförord är oskäligt enligt andra anledningen 

och i viss mån även på tredje anledningen. Att första anledningen, förordets innehåll, 

är oskäligt beror ju oftast på att det är oskäligt enligt andra eller tredje anledningen. 

Fjärde anledningen, omständigheterna i övrigt, torde finnas för att än mer möjligöra 

en helhetsbedömning när ingen av de tidigare anledningarna gör äktenskapsförordet 

oskäligt. I våra nordiska grannländer har man också infört liknande jämkningsregler 

för äktenskapsförord och de är också utformade efter generalklausulen i respektive 

lands avtalslag. Då dessa generalklausuler innehållsmässigt skiljer sig lite åt från 

varandra gör att även jämkningsreglerna i äktenskapslagstiftningarna också gör det.
90

  

I förarbetena har man sagt att en möjlighet till jämkning föreligger om ett villkor i 

äktenskapsförord gör så att en stor förmögenhetsskillnad mellan makarna uppstår 

efter en bodelning. Det är således resultatet vid en bodelning som är avgörande för 

om en jämkning skall kunna komma till stånd. För att ett äktenskapsförord skall an-

ses vara oskäligt enligt första anledningen krävs att äktenskapsförordet i betydande 

grad missgynnar den ena maken redan vid upprättandet.
91

 Likaså krävs det att en 

snedfördelning av makarnas samlade förmögenhet beror på att egendom av större 

värde har gjorts enskild redan vid äktenskapsförordets upprättande.
92

 En oskälighet 

enligt andra anledningen kan exempelvis föreligga när den ena maken överraskar den 
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andra maken på kyrktrappan fem minuter före bröllopet med ett föreslaget äkten-

skapsförord och den överraskade maken känner sig tvungen att ingå det. En oskälig-

het enligt tredje anledningen kan exempelvis föreligga i de fall då ett äktenskapsför-

ord varit menat att skydda den ena maken men av någon anledning kommit den 

andra maken till godo istället. 

Huvudregeln vid familjerättsliga avtal är liksom vid andra avtal att avtalsparterna 

skall respektera rättsprincipen ”pacta sund servanda” som på svenska betyder ”avtal 

skall hållas”. Då ett äktenskapsförord är ett utryck för makarnas gemensamma vilja 

bör möjligheten till en jämkning av ett villkor i ett äktenskapsförord tillämpas re-

striktivt.
93

 Man måste dock ha i åtanke att ett äktenskapsförord inte är ett vanligt av-

tal utan ett äktenskapsrättligt avtal och då äktenskapsbalken till stor del är en skydds-

lagstiftning är grunderna för en jämkning av ett villkor i ett äktenskapsförord an-

norlunda jämfört med dem i kommersiella avtal. När och hur man skall tillämpa detta 

lagrum är lite omtvistat inom doktrinen. Agell och Brattström torde vara mer vänligt 

inställda till en jämkning av ett villkor i ett äktenskapsförord än Teleman, i vart fall 

anser de själva att de är det.
94

 Teleman fokuserar mycket på att makarna inrättar sig 

efter äktenskapförordet vad gäller deras framtida ekonomiska planering och att det 

därför bör respekteras.
95

 Agell och Brattström fokuserar mer på hur makarnas för-

mögenhetsförhållanden utvecklar sig efter äktenskapsförordet och ser större möjlig-

heter till en jämkning. Framförallt påpekar Agell att ett äktenskapsförord oftast får 

rättsverkningar först flera år efter det upprättats. Båda sidor är dock ense om att en 

säkerhetventil i form av en kompletterande jämkningsregel till ÄktB 12 kap. 1 § är 

nödvändig och de båda är kritiskt inställda till avgörandet NJA 1993 s. 583.
96

 

I praxis finns det inte många refererade avgöranden avseende jämkning av äkten-

skapsförord och det enda fallet som på riktigt prövats i högsta domstolen är det ovan 

nämnda NJA 1993 s. 583. Då två av fem justitieråd var skiljaktiga är det inte så 

konstigt att det även kan förekomma meningsskiljaktigheter inom doktrinen. Kortfat-

tat kom majoriteten fram till att en oskälighet inte förelåg på någon av de åberopade 

oskälighetsgrunderna och inte heller vid en helhetsbedömning. Högsta domstolens 
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majoritetet vidhöll således den starka ovilja att genomföra en jämkning av ett äkten-

skapsförord som kommer till uttryck i förarbetena.
97

 Minoriteten däremot ansåg att 

äktenskapsförordet var oskäligt vid en helhetsbedömning av de olika oskälighets-

grunderna men inte enligt var och en av dessa oskälighetsgrunder. Vid en genomläs-

ning av dissidenternas skiljaktiga mening märker man att de verkligen ville få till 

stånd en jämkning av äktenskapsförordet för att bota det oskäliga ekonomiska läge 

som hustrun skulle hamna i om bodelningen skulle ske enligt huvudreglerna i äkten-

skapsbalken. Dissidenterna påpekar bland annat hur oskäligt det är att inte kunna 

tillämpa ÄktB 12 kap. 1 § i ett fall som detta. Dissidenterna går även in på den i 

dansk rätt så kallade ”urimligt ringe-regeln” i 56 § aektenskaploven, som skulle ge 

en make rätt att ta bort c:a 50 000 kr vid bodelningen i ett fall som detta, och 

huruvida denna bestämmelse är analogt tillämplig. Denna argumentation är inte helt 

galen då man i förarbetena diskuterar rättslikheten mellan den danska regeln och 

motsvarigheten i svensk rätt.
98

 Anders Agell har skrivit en kritisk artikel på grund av 

detta avgörande där han framhåller hur intressant detta avgörande är rent rättsystema-

tiskt med tanke på relationen mellan de olika jämkningsreglerna i äktenskapsbalken. 

Han framhåller att utgången av detta rättsfall kanske skulle ha varit annorlunda om 

kärandens processföring istället varit inriktat på ett s.k. engångsbelopp enligt ÄktB 6 

kap. 8 §. Likaså framhåller han att en möjlighet till en framgång med en engångsbe-

loppstalan enligt ÄktB 6 kap. 8 § inte bör utesluta en jämkning av ett äktenskapsför-

ord.
99

 Liknande resonemang framförde Anders Eriksson redan fyra år innan avgö-

randet.
100

 Då högsta domstolen inte kan döma fel är heller inte detta avgörande fel-

aktigt men avgörandet kan likväl vara oskäligt. Denna oskälighet har framförallt 

uppkommit genom att den ena makens processföring har varit felaktigt förd och det 

är antagligen detta som dissidenterna försökt att åtgärda. NJA 1993 s. 583 visar såle-

des att det är svårt att få till stånd en jämkning av ett äktenskapsförord.       

Om man väl finner att ett äktenskapsförord är oskäligt går det inte att förklara det 

ogiltigt utan man får istället jämka det i olika grad. Det är exempelvis möjligt att 

bortse från ett villkor i ett äktenskapsförord och samtidigt följa andra villkor. Följden 

av en jämkning är att egendomen byter skepnad från enskild egendom till giftorätts-
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gods. Även ifall att en jämkningsgrund föreligger enligt ÄktB 12 kap. 3 § är det ändå 

inte säkert att en jämkning bör komma till stånd enligt den paragrafen. Man ska näm-

ligen göra en helhetsbedömning av situationen efter en bodelning och se vilka möj-

ligheter till jämkning som föreligger och enligt vilka lagrum. Resultatet av en jämk-

ning enligt ÄktB 12 kap. 3 § kan ju vara detsamma som resultatet av ett engångsbe-

lopp enligt ÄktB 6 kap 8 § eller någon annan jämkningsgrund.   

I de familjelagssakkunnigas förslag till ny äktenskapslagstiftning, SOU 1981:85, 

diskuterades det om huruvida det var lämpligt att ha en jämkningsregel som även var 

tillämplig på tredjemansvillkor om enskild egendom då det oftast var de som ställde 

till problem vid en bodelning.
101

 De kom fram till att en jämkningsregel borde utfor-

mas så att även tredjemansvillkor kan jämkas vilket de också föreslog. Detta förslag 

tyckte lagstiftaren inte var lämpligt då det inte tog tillräcklig hänsyn till tredje mans 

vilja.
102

 I dansk rätt kan ett tredjemansvillkor om enskild egendom indirekt jämkas 

vid en bodelning. Den ”urimligt ringe regeln” i 56 § aektenskaploven kan nämligen 

tillämpas trots att den förmögne maken endast har enskild egendom till följd av tred-

jemansvillkor.
103

 Liknade resultat kan uppkomma i de övriga länderna men inte ge-

nom någon bodelningsbestämmelse. I svensk rätt torde man kunna jämka ett tredje-

mansvillkor bakvägen genom att tillämpa reglerna om underhållsbidrag i form av ett 

engångsbelopp enligt ÄktB 6 kap. 8 §.
104

 Denna lösning kanske inte är den bästa rent 

logiskt då den sätter reglerna om giftorätt ur spel. Det kanske ändå är bra att denna 

möjlighet finns då det onekligen är svårt att bota den oskälighet som kan uppstå vid 

en bodelning för den make som har giftorättsgods av lägst värde. Detta då det är så 

svårt att få igenom en jämkning av ett äktenskapsförord som är vår motsvarighet till 

den ”urimligt ringe regeln” i dansk rätt. 

3.5.4 Vad ska ingå i en bodelning? 

Enligt ÄktB 10 kap. 1 § skall vid en bodelning makarnas giftorättsgods ingå. Denna 

formulering är en grov förenkling av rättsläget och i viss mån även missvisande då 

de efterkommande paragraferna i tionde kapitlet ger en make rätt att från bodelning 

undanta vissa sorters egendom trots att de klassificeras som giftorättsgods. Klart är 
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dock att den enskilda egendomen inte skall ingå i en bodelning såvida inte makarna 

kommit överens om att den ska det. 

Presenter och egendom för personligt bruk  

Enligt ÄktB 10 kap. 2 § får en make i skälig omfattning undanta sådan egendom som 

uteslutande är till för denne makes personliga bruk samt dennes personliga presenter. 

Med personligt bruk menar man exempelvis kläder, glasögon och smycken och med 

personliga presenter menar man exempelvis klockan som ena maken fick av sin ar-

betsgivare efter 25 år i tjänsten. Vad som är skäligt varierar från fall till fall då man 

bedömer skäligheten i förhållande till makarnas ekonomiska situation. Viss ledning 

vid bedömningen av vad som är skäligt kan hämtas ifrån reglerna om gåvor mellan 

makar. Enligt ÄktB 8 kap. 1 § 2 st. 2 meningen behövs nämligen inte en registrering 

av gåvan för att den ska bli skyddad mot givarens borgenärer om den personliga pre-

sentens värde inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. Om kvin-

nan i äktenskapet har skor till ett värde av 200 000 och mannen har jaktvapen till ett 

värde av 2000 är det inte skäligt att kvinnan får undanta hela värdet av sina skor från 

bodelningen. Att endast en av makarna använder sin personliga egendom är inte till-

räckligt för att den skall få undantas. Det krävs nämligen att den andra maken inte 

skall kunna använda egendomen. Mannens och kvinnans olika längd på golfklub-

borna kan illustrera detta. Personliga presenter får dock undantas även om den andra 

maken kan använda egendomen.
105

 Med tanke på att det nu är tillåtet med könsne-

utrala äktenskap är utvecklingen av detta lagrum intressant. Att den ena lesbiska ma-

kens skor i storlek 37 kan användas av den andra lesbiska maken med en skostorlek 

37 talar för att undantagsrätten minskar i dessa fall, framförallt om det finns 100 skor 

i hemmet. Den personliga egendomen är så att säga inte lika könsuppdelad längre.   

Ersättning för kränkning och personskada 

Genom lagen(2007:184) har det nya lagrummet ÄktB 10 kap. 2a § tillkommit. Med 

hjälp av detta lagrum får en make en rätt att undanta egendom som den maken har 

fått med anledning av ersättning vid personskada eller vid kränkning. Likaså kan 

surrogat för denna egendom och avkastning ifrån den undantas. Lagstiftaren ansåg 

att den dåvarande regleringen inte gav en rättvis bodelning då den andra maken 

kunde ta del av den ytterst personliga ersättning som ersättningen för personskada 
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och kränkning är. Det kunde nämligen vara så att en make blev ersättningsskyldig för 

en kränkning av den andra maken och värdet av den kränkningsersättningen skulle 

senare räknas med i en bodelning. Kränkningsersättningen kunde således neutrali-

seras. Detta förutsatt att det var den make med giftorättsgods av störst värde som 

blev ersättningsskyldig. Om det skulle ha varit tvärtom skulle en grund för jämkning 

enligt ÄktB 12 kap. 1 § föreligga. 

Egendom av särskilt slag 

I ÄktB 10 kap. 3 § finns bestämmelser om vad man kallar särskild egendom och 

denna särskilda egendom kan oavsett om den är giftorättsgods eller enskild egendom 

undantas från en bodelning. Särskild egendom kan vara av vitt skilda slag men ge-

mensamt för all sorts särskild egendom är att den har en personlig anknytning till 

innehavaren/ägaren. Man brukar dela in den särskilda egendom i två grupper bero-

ende på hur eller varför rättigheten är bunden till innehavaren/ägaren. Den första 

gruppen består av sådana rättigheter som är bundna till ägaren/innehavaren genom att 

det över den särskilda egendomen vilar ett överlåtelseförbud som gör att den även är 

utmätningsfri. Man har ansett att det inte vore rimligt om en äganderättsövergång av 

egendomen kan komma till stånd genom en bodelning men inte genom överlåtelse.
106

 

Exempel på egendom som inte går att överlåta är fordringar i form av rätt till lön, rätt 

till allmän pension, rätt till tjänstepension och rätt till underhållsbidrag. En annan 

form av särskild egendom som inte skall ingå i en bodelning är fysisk egendom med 

överlåtelseförbud. För att illustrera detta kan vi tänka oss att ena maken genom tes-

tamente fått en nyttjanderätt till en fastighet. Denna nyttjanderätt kan, beroende på 

hur man tolkar testametet, inte överlåtas och således uppvisar denna särskilda egen-

dom många likheter med enskild egendom. Den andra gruppen av särskild egendom 

som inte skall ingå i en bodelning består av sådana rättigheter som trots att inga in-

skränkningar i äganderätten för ägaren/innehavaren finns ändå är av en sådan person-

lig art att det skulle vara konstigt om den skulle ingå i en bodelning. Bästa exemplet 

på detta är upphovsrätten till en bok som en författare har. Om boken är utgiven skall 

inkomsterna från den ingå i en bodelning men om den inte är utgiven kan den andra 

maken inte tvinga den första maken, författaren, att ge ut boken för det är en för stor 

inskränkning i författarens upphovsrätt.  
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3.5.5 Pensionsrättigheter samt jämkning av pensionsrättigheter enligt äkten-

skapsbalken 10 kapitlet 3 § 3 stycket 

Den särskilda egendom enligt ÄktB 10 kap. 3 § som brukar vara av störst värde är 

olika sorters pensionser. Det svenska pensionssystemet har förändrats en del med 

åren. Nuförtiden kan man säga att vi har ett pensionssystem som liknar en pyramid 

där den allmänna pensionen är i botten, tjänstepensionen i mitten och det privata 

pensionssparandet i toppen.
107

 Huvudregeln är att pensionspyramidens två första 

lager skall undantas från en bodelning enligt ÄktB 10 kap. 3 § 1 st. medan det 

översta lagret skall ingå. I ÄktB 10 kap. 3 § 3 st. finns det dock en jämkningsregel 

som kan användas som ett komplement till de övriga jämkningsreglerna i äkten-

skapsbalken. Genom detta stycke kan nämligen även en privat pensionsförsäkring 

undantas från en bodelning om det skulle vara skäligt. Denna jämkningsregel skall 

framförallt tillämpas när den ena maken har en tryggad framtid genom en tjänste-

pension medan den andra maken har en motsvarande pension i privat pensionsspa-

rande. Ett motsvarande resultat kan även uppnås genom en jämkning enligt ÄktB 12 

kap. 1 § men bara till förmån för den make som har giftorättsgods av störst värde. En 

tillämpning av jämkningsmöjligheten i ÄktB 10 kap. 3 § 3 st. kan däremot ske till 

förmån för båda makarna oavsett vem av dem som har giftorättsgods av störst värde. 

Det är således en skyddsregel till förmån för den av makarna som har giftorättsgods 

av lägst värde.
108

    

3.5.6 Skuldavräkning 

Enligt ÄktB 11 kap. 1 § skall makarnas andelar i boet beräknas. Med ”boet” menar 

man makarnas giftorättsgods efter avdrag för vardera makens skulder. Vilka skulder 

som kan dras av finner man svar på genom att läsa lagrummet ÄktB 11 kap. 2 § st. 1-

3. Att en make har en skuld är inte något ovanligt, tvärtom. Flertalet av dagens makar 

har exempelvis belånat sina hem till ett visst värde, och många av dem har studies-

kulder
109

. Det är inte endast skulder som är förfallna till betalning som skall avräknas 

utan även de skulder som har en förfallodag långt fram i tiden. Det som är avgörande 

för om en avräkning skall ske är nämligen bara om skulden är upplupen, det vill säga 
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om skulden existerar. När man läser detta lagrum måste man ha i beaktande den 

grundläggande regeln i ÄktB 1 kap. 3 § som säger att vardera maken råder över sina 

tillgångar och svarar för sina skulder. En skuldtyngd make får således inte dra av så 

mycket skulder från sitt giftorättgods att giftorättsgodset blir negativt.  

I de fall en make både har giftorättsgods och enskild egendom kan det vara svårt att 

avgöra vilken av dessa två kategorier som skulderna skall avräknas ifrån. Den skuld 

som är hänförlig till giftorättsgodset kallas för ordinär giftorättsskuld och den skuld 

som är hänförlig till den enskilda egendomen kallas för enskild gäld. Enligt ÄktB 11 

kap. 2 § 2 st. skall en enskild gäld först och främst få skuldtäckning ur den enskilda 

egendomen som den är hänförlig till. Räcker inte den enskilda egendomen till detta 

skall resterade skuldbelopp avräknas ifrån det övriga giftorättsgodset och inte ifrån 

annan enskild egendom. En enskild gäld kan vara hänförlig till den enskilda egen-

domen på många olika sätt. Vanligaste exemplen är när en borgenär har en förmåns-

rätt i den enskilda egendomen eller när en make blivit skuldbelastad på grund av att 

denne har underhållit eller förbättrat den enskilda egendomen. Skulle det vara så att 

den ena maken belånat sin enskilda egendom för att införskaffa annan egendom är 

denna egendom giftorättsgods. Vid en framtida bodelning vore det logiskt om denna 

make skulle få skuldtäckning ur giftorättsgodset men detta är inte möjligt så länge 

skuldtäckning går att få ur den enskilda egendomen.
110

 Det är däremot möjligt att 

lösa denna problematik genom en jämkning enligt ÄktB 12 kap. 1 § såvida det är den 

med giftorättsgods av störst värde som har belånat sin enskilda egendom.
111

 

3.5.7 Värdering av tillgångar och skulder 

När en bodelning aktualiseras finns det många olika egendomsförhållanden och vär-

den att förhålla sig till på grund av att giftorättens upplösning ofta sker under en lång 

tidsperiod. Med makarnas egendomsförhållanden menas vilka tillgångar och skulder 

vardera maken har. Att avgöra vilken dag som är brytdag och bestämmande för vil-

ket egendomsförhållande som man skall utgå ifrån är däremot enkelt. I ÄktB 9 kap. 2 

§ finns det nämligen bestämmelser om vilken dag som är brytdagen. Vid skilsmässo-

bodelning är brytdagen den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vid döds-
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fallsbodelning är brytdagen den då dödsfallet inträffade och vid bodelning under be-

stående äktenskap är brytdagen den dag då anmälan om bodelning gjordes.  

Vilket värde som en makes tillgångar och skulder skall värderas till är däremot 

mycket svårare då det inte finns några bestämmelser om detta i äktenskapsbalken. 

Förr i tiden då lagen(1941: 416) om arvskatt och gåvoskatt var tillämplig kom påhit-

tiga jurister och lekmän på alla möjliga värden för att undvika beskattning. Ett fång 

genom en bodelning är i och för sig inte skattepliktigt men en bodelning kan medföra 

andra skattekonsekvenser. Nuförtiden är det ganska självklart att det är det verkliga 

värdet som man skall utgå ifrån och vad som är det verkliga värdet är en vetenskap i 

sig. Sen är det upp till makarna själva att inbördes komma överens om vilket värde 

en egendom skall åsättas. Ett bodelningsförfarande är nämligen till stor del av dispo-

sitiv karaktär så avvikande värden kan sättas om makarna är överens om det.
112

 

I äktenskapsbalken finns det inte några bestämmelser om när man skall värdera till-

gångarna och skulderna och inte heller fanns det bestämmelser om detta i nya gifter-

målsbalken. I förarbetena till nya giftermålsbalken diskuterades inte detta problem då 

man på den tiden utgick ifrån statiska förhållanden där tillgångar och skulder inte 

förändrades. Att genomföra en bodelning direkt efter skilsmässa eller efter lång tid 

därefter trodde man inte spelade någon roll. I förarbetena till äktenskapsbalken finns 

det däremot lite vägledning för vilken tidpunkt som skall vara avgörande för värde-

ringen av tillgångarna och skulderna.
113

 Dessa uttalanden stämmer väl överens med 

den rättsbildning som vad uppkommit via praxis. I NJA 1940 s 54, som visserligen 

handlade om ett arvskifte men där problematiken var densamma, kom man fram till 

att värderingen skall hänföras till dagen då boet är utrett. Den dagen kan nämligen ett 

arskifte och en bodelning förrättas. Liknande resonemang har högsta domstolen fört i 

NJA 1997 s. 674 som handlade om en sambobodelning.
114

 

3.5.6 Makars redovisningsskyldighet 

I och med att det kan förflyta en lång tid mellan brytdagen och den dag då bodelning 

slutligen sker måste det finnas regler som gör att makar inte missbrukar den egendom 

som den har i sin besittning så att den andre makens giftorätt äventyras. Därför har 
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lagstiftaren vid äktenskapsbodelningar givit en make möjligheten att enligt ÄktB 9 

kap. 4 § genast få en bodelning förrättad trots att betänketiden på sex månader inte 

har gått ut och dom på äktenskapsskillnad inte finns.
115

 Perioden mellan brytdagen 

och dagen för den faktiska bodelningen kallas för redovisningsperioden. Under 

denna tidsperiod har vardera maken enligt ÄktB 9 kap. 3 § en redovisnings- och upp-

lysningsplikt gentemot den andra maken. En make skall kunna visa den andra maken 

hur denna har förvaltat sitt och den andres giftorättgods liksom sin enskilda egen-

dom. Då den egendom som en make förvaltar under redovisningsperioden kan för-

ändras mycket måste det finnas bestämmelser som säger hur värdeförändringar skall 

fördelas mellan makarna. Har exempelvis den ena maken förbättrat den gemen-

samma bostaden genom att denne målat om den så bör den värdeförbättrade åtgärden 

komma den maken till godo. Har denne make istället fällt alla träden på fastigheten 

och sålt virket för att finansiera en semesterresa så bör den andre maken kompense-

ras för detta.      

3.5.9 Vederlag 

Vederlagregeln i ÄktB 11 kap. 4 § 

Vid en skilsmässa, eller närmsta tiden före, kan det vara frestande för en make att 

minska sitt giftorättgods. Därför finns det regler för hur man kan kompensera den 

andra maken för den förlust som denne gör på grund av den första makens otillbör-

liga och illojala beteende. Regler om detta finns i ÄktB 11 kap. 4 § och 4a § och 

även ifall man inte nämner det i lagtexten så är det vederlag som man talar om. Da-

gens vederlagsregler i äktenskapsbalken är inte utformade på samma sätt som veder-

lagsreglerna i NGB 13 kap. 5-7 §§. Anledningen till detta är att makarnas vårdplikt 

över sin egendom var helt annorlunda än den vi har idag. I NGB 5 kap. 1 § fanns en 

allmän vårdplikt för makar att vårda hemmet och den var kopplad till sanktionspara-

grafen NGB 13 kap. 6 §. Enligt NGB 13 kap. 6 § kunde en make vid försummad 

vårdplikt bli tvungen att ersätta den andra maken genom vederlag för bristen i sitt 

giftorättsgods. Detta kunde ske om en make genom vanvård av sina ekonomiska an-

gelägenheter eller genom missbruk av rätten att råda över sitt giftorättsgods eller 

genom något annat otillbörligt förfarande vållat att giftorättsgodset väsentligen mins-
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kats. Denna koppling mellan en allmän vårdplikt och en sanktion finns inte idag mel-

lan ÄktB 1 kap. 2 § och ÄktB 11 kap 4 §.
116

  

Nuvarande vederlagsregeln i ÄktB 11 kap. 4 § fungerar på så sätt att den make som 

minskar sitt delningsbara giftorättgods skall kompensera den andra maken för bris-

ten. Vid en bodelning skall således bristen räknas med i det delningsbara boet och 

efter bodelningen så får den make som står för bristen också bära den. På så sätt 

kompenseras den andra maken genom att denne får en större del i det övriga gifto-

rättsgodset. Vederlagsregeln är begränsad i tiden på så sätt att det endast är transakt-

ioner som skett 3 år innan brytdagen som beaktas. Innan 1990 var det 1 år men det 

ansågs vara en för kort tid. Vederlagsregeln är även värdemässigt begränsad då det 

endast är minskningar som är av ”inte obetydlig omfattning” som skall beaktas. En-

ligt förarbetena anser man att en minskning är av ”inte obetydlig omfattning” om mer 

än 10 % av en makes nettogiftorättsgods försvinner. En lägre procenthalt kan dock 

tillämpas på makar som har giftorättsgods av stora belopp.
117

 Vederlagsregeln är 

utformad på så vis att om väl en minskning av giftorättsgodset har skett med ett be-

lopp som överstiger 10 % av nettogiftorättsgodset så skall hela beloppet räknas som 

en brist och om det är understiger 10 % så skall man helt bortse helt från bristen.
118

 

Därför är det viktigt att en make har en möjlighet att framtvinga upplysningar av den 

andra maken för att se om det föreligger grund för vederlag. I tidigare vederlagsbe-

stämmelser och i förarbetena till dagens bestämmelser talar man mycket om otillbör-

liga och illojala transaktioner. Dagens reglering är objektivt utformad vilket betyder 

att transaktioner som minskar nettogiftorättsgodset i en ”inte obetydlig omfattning” 

utan makes samtycke inte behöver var vara otillbörliga eller illojala. Det räcker med 

att transaktionerna ger den effekten att nettogiftorättsgodset minskar i en inte obetyd-

lig omfattning.
119

   

I de fall då en make har minskat sitt giftorättsgods på så vis att en grund för vederlag 

föreligger och denne make inte kan stå för bristen har den andra maken en möjlighet 

att enligt ÄktB 13 kap. 3 § återvinna värdet av det försvunna giftorättsgodset ifrån 

gåvomottagaren. För att lyckas med detta krävs att den återvinnande maken kan visa 
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att gåvomottagaren insåg eller borde ha insett att den gåva som denne fick skadade 

den återvinnande maken ekonomiskt. 

Nya vederlagsregeln i Äktenskapsbalken 11 kapitel 4a § 

I samband med införandet av ÄktB 10 kap. 2a §, avseende makes rätt att undanta 

ersättningar från personskada och kränkning, införde man även lagrummet ÄktB 11 

kap. 4a § som behandlar frågor kring de ekonomiska konsekvenserna av en makes 

brottsliga gärningar. Anledningen till varför man införde detta lagrum var för att man 

ansåg att det inte var lämpligt att den laglydiga maken skulle drabbas ekonomiskt 

genom bodelningsreglerna av den brottliga makens beteende.
120

 Kortfattat går lag-

rummet ut på att den brottslige maken inte får skuldstäckning ur sitt giftorättsgods 

för de skulder som hänför sig till den makens brottliga gärningar. Likaså skall den 

laglydige maken kompenseras för det den går miste om när den brottslige maken 

betalar sin skuld för det klandervärda beteendet med sitt giftorättsgods.
121

 

3.5.10 Bodelningsförfarandet  

En bodelning skall, som ovan redovisats, huvudsakligen ske vid äktenskapsskillnad, 

vid makes död eller under äktenskapet om makarna är överens om det. Förfarandet 

vid en bodelning kan således te sig väldigt olika beroende på hur sammarbetsvilliga 

de som skall förrätta bodelningen är. En stor del av bodelningsförfarandet är disposi-

tivt och därför kan makar komma överens om avvikelser från lagens regler. Enligt 

NJA 1991 s. 284 är det nuförtiden exempelvis möjligt för makar att göra en partiell 

bodelning under bestående äktenskap, det vill säga endast den ena makens giftorätt-

gods bodelas eller en viss del av båda makarnas giftorättsgods.
122

 Man brukar säga 

att en bodelning består att två alternativt tre steg. Det första är andelsberäkningen, 

den andra är lottläggningen och den tredje är vidräkningen som är till för att säker-

ställa att lottläggningen och andelsberäkningen värdemässigt stämmer överens med 

varandra. 

Andelsberäkningen 
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Enligt ÄktB 11 kap. 1 § skall först makarnas andelar i boet beräknas. Detta lagrum 

skall läsas ihop med 11 kap 2 § som säger att makarnas giftorättsgods skall läggas 

ihop och delas genom en bodelning efter det att vardera maken gjort avdrag för sina 

skulder. Enligt ÄktB 1 kap. 3 § råder vardera maken över sina tillgångar och svarar 

för sina skulder vilket gör att en make aldrig kan föra in ett negativt belopp till en 

bodelning. Värdet av den första makens nettogiftorättsgods läggs således ihop med 

den andra makens nettogiftorättsgods och vi får det så kallade ”boet”.  Boet skall 

därefter enligt ÄktB 11 kap. 3 § delas lika mellan makarna.  

Lottläggningen 

Efter att makarna räknat ut sina andelar i boet skall egendomen i boet lottläggas, vil-

ket betyder att egendomen skall fördelas på makarna. Enligt ÄktB 11 kap 7 §, som är 

huvudregeln, skall lottläggningen ske på så sätt att vardera maken får behålla den 

egendom som den maken äger om den maken så önskar. Då den ena maken oftast är 

rikare än den andra maken kan denna huvudregel inte alltid fullt ut tillämpas. Därför 

finns det en kompletterande regel i ÄktB 11 kap. 9 § som säger att den rikare maken 

själv får bestämma hur denne skall kompensera den fattigare maken så att makarnas 

lotter stämmer överens med deras andelar i boet. Detta kan den rikare maken göra 

genom att överlämna en del av sitt giftorättsgods till den andra maken eller fylla ut 

den värdemässiga bristen genom en bodelningslikvid, det vill säga en överföring av 

pengar motsvarande bristen. Om den rikare maken väljer att överlämna en del av sitt 

giftorättsgods istället för en bodelningslikvid krävs det att den överförda egendomen 

inte är uppenbart olämplig för den andra maken. Av ÄktB 10 kap. 4 § é contrario kan 

man utläsa att den maken som skall överlämna egendom till den andra maken inte 

kan överlämna enskild egendom utan samtycke från den andra maken då det krävs att 

makarna är överens om detta. Likaså behövs det i vissa fall ett medgivande från 

tredje man för att överlämnandet av den enskilda egendomen skall vara tillåtet.  

I ÄktB 11 kap. 8 § finns det en speciell lottläggningsregel som är till för att skydda 

den mest behövande maken vad gäller rätten att på sin lott få det gemensamma 

hemmet. Denna regel är tillämplig oavsett vem som äger bostaden och vad som utgör 

den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget finner man svar på i ÄktB 

7 kap. 4 §. En förutsättning för att en make skall kunna få överta det gemensamma 

hemmet är att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vem av makarna som 
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bäst behöver det gemensamma hemmet kan vara svårt att avgöra. Därför har man i 

förarbetena sagt att man bör ta hänsyn till vem av makarna som framöver skall ha det 

största ansvaret för barnen men även makarnas ekonomiska konsekvenser av överfö-

ringen och eventuella affektionsvärden spelar roll. Även ifall den gemensamma bo-

staden är enskild egendom kan den tas med i bodelningen såvida den inte är enskild 

egendom på grund av ett tredjemansvillkor. Enligt Teleman kan surrogat för enskild 

egendom på grund av tredjemansvillkor tas i anspråk enligt den speciella lottlägg-

ningsregeln av den andre maken om denne behöver hemmet mer.
123

 Om den mest 

behövande maken övertar det gemensamma hemmet skall denne enligt ÄktB 11 kap 

10 § kompensera den andra maken ekonomiskt så att lottläggningen stämmer överens 

med makarnas andelar i boet. Den speciella lottläggningsregeln i ÄktB 11 kap. 8 § är 

endast till förmån för den efterlevande maken vid en dödsfallsbodelning. 

3.5.11 Eftergift 

En bodelning får inte endast ekonomiska konsekvenser för makarna utan den eko-

nomsiska situationen för makarnas borgenärers förändras också. Därför finns det i 

ÄktB 13 kap. 1 § bestämmelser om hur en borgenär kan skydda sig mot en makes 

eftergift till förmån för den andra maken vid en bodelning. En eftergift kan exempel-

vis föreligga när en skuldsatt make låter sin enskilda egendom ingå i en bodelning 

eller när en skuldsatt make låter den andra maken ta undan egendom som egentligen 

borde delas. Ett annat exempel är när makar genom en bodelning gör att den skuld-

satte maken endast har kvar egendom som är utmätningsfri. Om en eftergift har skett 

kan en borgenär till den skuldsatte maken få framgång med ett krav på betalning av 

den andra maken för den förlust som borgenären har gjort genom eftergiften. För att 

en borgenär skall få framgång med en återgångstalan grundad på förutsättningarna i 

ÄktB 13 kap. 1 § krävs att denne visar att den skuldsatte maken blev insolvent ge-

nom bodelningen. Den återgångstalan som borgenären för skall också vara väckt 

inom fem år efter det att eftergiften fullbordades. 

3.5.12 Allmänt om jämkning 

När nya giftermålsbalken trädde ikraft 1921 fanns det inga möjligheter att jämka en 

bodelning då man trodde sig ha ett fulländat regelverk med glasklara regler. Om det 

väl uppstod en oskälighet vid en bodelning hänvisade lagberedningen till att det var 
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möjligt för ena maken att lösa det skadeståndsvägen om den andra maken hade betett 

sig olämpligt.
124

 Det visade sig dock i efterhand att en bodelning kunde få oskäliga 

resultat om man alltid tillämpad den så kallade likadelningsprincipen i ÄktB 11 kap. 

3 §. Anledningen till detta var att för att det blev allt vanligare med kortvariga äkten-

skap. För att komma tillrätta med denna oskälighet tillsatte de dåvarande makthavar-

na en kommitté bestående av familjerättsakkunniga och deras uppgift var att komma 

med förslag på hur man kunde lösa detta problem. Denna familjerättskommitté kom 

med ett förslag på mitten av 1960-talet som i stort sett var likalydigt med det förslag 

som kom ifrån familjelagsakkunniga 1972.
125

 Familjelagsakkunnigas förslag var in-

spirerat av norsk rätt där man hade en jämkningsregel som gick ut på att en åter-

gångsbodelning skulle komma till stånd vid kortvariga äktenskap eller om någon av 

makarna i nära anslutning till skilsmässan fått egendom genom arv, gåva eller testa-

mente.
126

 Lagstiftaren tycke dock att en återgångsbodelning skulle skapa för många 

tröskelproblem och avvisade därför förslagen.
127

 Det var först 1973 då man tog bort 

skuldprincipen från skilsmässoreglerna och skadeståndsmöjligheten vid kränkande 

behandling med mera av den andra maken som en jämkningsregel infördes.
128

 Denna 

jämkningsregel fungerade dock inte som en återgångsbodelning utan som en skev-

delningsbodelning. En liknande skevdelningsbestämmelse hade redan införts 1969 i 

den danska faellesboskiftesloven. Den placerades i dess 69a § vilket var logiskt då de 

fall då en återgångsbodelning kunde komma till stånd reglerades i dess 69 §. Denna 

regel kunde liksom den svenska skevdelningsbestämmelsen endast användas av den 

av makarna som hade giftorättsgods av störst värde. En skevdelning är en sorts kom-

bination av återgångsbodelning och likadelning som går ut på att makarna får ta un-

dan en del av sitt giftorättsgods från bodelningen. Den svenska jämkningsregeln pla-

cerades i NGB 13 kap. 12a §. Denna jämkningsregel som framförallt var avsedd att 

rätta till de oskäliga resultaten av en likadelning vid kortvariga äktenskap kom att 

tillämpas mycket sparsamt då det krävdes att en likadelning skulle framstå som ”up-

penbart obillig”. En jämkning kunde också komma till stånd om det med hänsyn till 

makarnas ekonomiska förhållanden skulle vara uppenbart obilligt att tillämpa lika-

delningsprincipen. NJA 1980 s. 583 är det enda refererade avgörandet från högsta 
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domstolen och i det fann HD att mannen som var den enda som hade delningsbart 

giftorättsgods fick behålla 2/3 av giftorättsgodset efter cirka 3 års äktenskap.
129

 I fa-

miljelagsakkunnigas slutgiltiga förslag, SOU 1981: 85, skulle man dela upp skevdel-

ningsbestämmelserna i två jämkningsparagrafer.  Den första paragrafen skulle be-

handla kortvariga äktenskap och i den skulle det även tydligt visas hur giftorättens 

omfattning succesivt växte under en tioårs period. I den andra paragrafen skulle man 

behandla de situationer när jämkning förelåg på grund av makarnas ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i övrigt.
130

 Så blev det inte utan dessa situationer 

sammanfördes i en enda paragraf.  

När den nya äktenskapsbalken trädde ikraft utvidgades möjligheten till jämkning vid 

en bodelning. Man gick till och med så långt att man efter huvudreglerna om bodel-

ning i äktenskapsbalkens nionde till elfte kapitel införde ett jämkningskapitel i tolfte 

med tre paragrafer. Första paragrafen är tillämplig på bodelning med anledning av 

skilsmässa och andra paragrafen är tillämplig på bodelning med anledning av ena 

makens död. Den tredje paragrafen handlar om, som ovan visats, under vilka om-

ständigheter man kan jämka ett äktenskapsförord eller ett föravtal. Utöver dessa tre 

allmänna jämkningsregler finns det sedan 1998, som ovan visats, en regel i ÄktB 10 

kap. 3 § 3 st. som möjliggör en jämkning av makarnas pensionsförhållanden. Även 

reglerna för engångsunderhåll i ÄktB 6 kap 8 § och 11 kap 6 § kan fungera som ett 

slags jämkningskorrektiv. Likaså kan även ÄktB 11 kap. 2 § 2 st. i viss mån fungera 

som ett slags jämkningskorrektiv.
131

  

Då det fortfarande endast är den make med giftorättsgods av störst värde som kan få 

framgång med en tillämpning av ÄktB 12 kap. 1 § kan man säga att detta lagrum är 

en skyddsregel för den oftast rikare maken. Samma sak torde också gälla vid en till-

lämpning av ÄktB 12 kap. 2 §. Resterande jämkningsregler däremot torde framförallt 

vara skyddsregler för den make som har giftorättsgods av lägst värde. Då det kan 

vara så att flera av jämkningsparagraferna är tillämpliga på samma situation bör man 

läsa dem gemensamt för att se hur de förhåller sig till varandra. Man bör alltid göra 

en helhetsbedömning. 
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I det föregående har regler för engångsunderhåll, jämkning av äktenskapsförord och 

jämkning av pensionsförhållanden redovisats. I det följande kommer därför en be-

skrivning av den funktion som ÄktB 12 kap. 1 § fyller och hur den paragrafen hänger 

ihop med övriga jämkningsregler i äktenskapsbalken. Den speciella jämkningsregeln 

i ÄktB 12 kap. 2 § som kan tillämpas vid en dödsfallsbodelning är inte intressant för 

detta arbete och behöver inte redovisas. 

3.4.13 Jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad 

Äktenskapsbalken 12 kapitlet 1 § 

I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid 

bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 

11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla 

mer av sitt giftorättsgods. Är en make försatt i konkurs när bodelningen skall förrät-

tas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela makarnas giftorättsgods, skall 

varje make behålla sitt giftorättsgods som sin andel. 

Första stycket gäller inte vid bodelning med anledning av en makes död. 

Det är genom tillämpningen av denna paragraf som en skevdelning, istället för en 

likadelning, kan komma till stånd vid en bodelning. Denna skevdelningsregel är end-

ast tillämplig vid tre situationer vilka är 1) bodelning med anledning av skilsmässa, 

2) bodelning under bestående äktenskap om makarna är överens om detta eller 3) 

bodelning med anledning av dödsfall om talan om äktenskapsskillnad var väckt in-

nan dödsfallet(ÄktB 11 kap 9 §). Liksom tidigare jämkningsparagraf kan denna pa-

ragraf endast användas av den av makarna som har giftorättsgods av störst värde. 

Detta förstår man vid en närmare läsning av lagrummet och formuleringen ”den 

förstnämnda maken” som underförstått syftar till den maken med giftorättsgods av 

stört värde. Det har skett en utvidgning av fallen då en jämkning kan komma till 

stånd i förhållande till vad som gällde på giftermålsbalkens tid. Giftermålsbalkens 

formulering ”uppenbart obillig” har nämligen en snävare innebörd än äktenskapsbal-

kens formulering ”oskäligt”. Att det endast är den av make som har giftorättsgods av 

störst värde som kan använda denna jämkningsregel är vi ensamma om i Norden. 

Samtliga övriga nordiska länder medger även i olika grad en jämkning till förmån för 
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den make med giftorättsgods av lägst värde.
132

 Den danska regleringen är mest lik 

den svenska vad gäller den allmänna skevdelningsregeln då den inte medger en 

jämkning till förmån till den av makarna med giftorättsgods av lägst värde.
133

 Enligt 

dansk rätt finns dock en möjlighet att använda den så kallade ”urimligt ringe regeln” 

i 56 § aektenskaploven för att komma tillrätta med en oskälighet vid en likadelning 

och denna paragraf är en skyddsregel för den av makarna som har giftorättsgods av 

lägst värde.   

För att förenkla förståelsen för ÄktB 12 kap. 1 § kan man dela upp den i olika delar. 

Den första uppdelningen är i första och andra meningen. Den första meningen be-

handlar skevdelning i allmänhet och den andra meningen behandlar situationen när 

den ena maken är försatt i konkurs eller om särskilda skäl föreligger att inte tillämpa 

likadelningsprincipen. De fall då en skevdelning kan komma till stånd på grund av 

särskilda skäl är exempelvis när två personer har ingått ett skenäktenskap. Denna 

situation och situationen när den ena maken är försatt i konkurs är inte särskilt intres-

sant för detta arbete. Vi kan dock säga att möjligheten till jämkning vid konkursfallet 

finns till för att lagstiftaren ansåg att den skuldsatte makens borgenärer av rättvi-

seskäl inte borde få ta del av den andra makens giftorättsgods.
134

 Huruvida man skall 

tolka denna mening enligt ordalydelsen eller i ljuset av vad som framkommer i första 

meningen har varit uppe för diskussion. Att jämka per automatik när den andra ma-

ken är försatt i konkurs torde inte vara okej.
135

 Den första meningen kan man bryta 

ner i tre delar vilka är 1) äktenskapets längd, 2) makarnas ekonomiska förhållanden 

och 3) omständigheterna i övrigt. Trots denna nedbrytning av paragrafen får man inte 

läsa de olika delarna var för sig. En grund för jämkning kan nämligen föreligga enligt 

formuleringen ”äktenskapets längd” men en grund emot jämkning kan föreligga en-

ligt formuleringen ”makarnas ekonomiska förhållanden” och således måste man göra 

en helhetbedömning. Därför har man infört formuleringen ”omständigheterna i öv-

rigt” som är till för att möjliggöra en helhetsbedömning.
136

 Makarnas ekonomiska 

förhållande och omständigheterna i övrigt skall bedömas efter hur de ter sig vid 

själva bodelningen. Den tidigare utvecklingen spelar dock en roll för bedömningen 

då det är ofta där man finner anledningen till varför en likadelning skulle vara oskä-
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lig. Därför är det viktigt att ha en allmän upplysningsplikt som möjliggör att makarna 

verkligen ger de upplysningar som behövs.
137

 Huruvida den allmänna upplysnings-

plikten i ÄktB 1 kap. 4 § fyller denna funktion har ovan diskuterats.  

Det finns flera olika fall då en jämkning kan vara aktuell vilket Örjan Teleman 

mycket utförligt exemplifierat i åttonde kapitlet av sin bok, Bodelning under äkten-

skap och skilsmässa. I propositionen till äktenskapbalken och i familjelagsakkunni-

gas slutgiltiga förslag SOU 1981:85 ges också ett antal exempel på när en skevdel-

ning kan komma till stånd. Några av de här exemplen kommer i det närmaste att re-

dovisas men man måste ha i åtanke att denna exemplifiering inte på långa vägar är 

komplett.  

Äktenskapets längd 

Liksom den tidigare jämkningsbestämmelsen är denna paragraf också framförallt till 

för att komma tillrätta med ”sol och vårande”, d.v.s. att en make efter kortvarigt äkt-

enskap kan skilja till sig en förmögenhet genom en likadelning vid en bodelning. 

Enligt förarbetena till äktenskapsbalken har man ansett att ett äktenskap som inte 

varat mer än 5 år ska anses som kortvarigt. Den tid som paret sammanbott innan äkt-

enskapet ska dock avräknas från de 5 åren. Huvudregeln är således att en skevdel-

ning ska komma till stånd innan 5 år av äktenskap har förflutit och därefter så ska en 

likadelning ske. Hur stor denna skevdelning ska vara finns inte svar på i själva lag-

texten utan i förarbetena. Där säger man att en makes giftorätt i den andre makens 

giftorättgods succesivt utvidgas likt en trappa under fem år. Efter 3 år ska således 3/5 

av makarnas gemensamma giftorättsgods delas.
138

 När man skall beräkna hur lång tid 

makarna har sammanbott har man i förarbetena sagt att det är endast hela månader av 

sammanboende som ska räknas.
139

 Man kan då fråga sig om inte giftorättstrappan är 

mer än 5 steg då man ska beräkna tiden som makarna har bott ihop efter hela måna-

der. Mer logiskt borde således vara att byta ut trappan mot ett 60-våningshus (5 år X 

12 månader = 60 månader) där en hiss avgör, beroende på vilken våning den är på, 

hur omfattande giftorättsgemenskapen är. I förarbetena nämns också ett undantag 

ifrån den schablonmässiga skevdelningen vid kortvariga äktenskap. Bostad och bo-

hag bör nämligen delas lika trots det endast ägs av en av makarna om bostaden och 
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bohaget anskaffats för gemensamt bruk.
140

 Anledningen till varför man har en succe-

siv utbyggnadsregel av giftorätten är för att makarnas ekonomier sammanflätas allt 

efter tiden går. Skulle det vara så att makarna skiljer sig efter 3 års äktenskap men 

endast har sammanbott i 1,5 år bör en jämkning ske i enlighet med de åren som de 

har sammanbott.    

Makarnas ekonomiska förhållanden 

En skevdelning kan även komma till stånd vid långvariga äktenskap, det vill säga 

äktenskap som varat över 5 år, om det föreligger en stor differens mellan makarnas 

ekonomiska förhållanden och denna differens beror på att den rika maken erhållit 

egendom genom ett benefikt fång i nära anslutning till skilsmässan. Det kan exem-

pelvis vara så att den rikare maken har fått ett arv eller gåva av sin far en månad in-

nan skilsmässan och att den andra maken skall kunna ta del av halva värdet av detta 

arv eller gåva har man ansett vara oskäligt. Vad som är nära anslutning till skilsmäs-

san finner man inte något klart svar på varken i doktrinen eller i förarbetena. Inte 

heller har endast denna fråga varit uppe för prövning i högsta domstolen men den har 

tillsammans med andra jämkningsgrunder diskuteratas i NJA 1998 s. 467. I förarbe-

tena kan man utläsa att ju tidigare ett arv utfaller under äktenskapet desto större an-

ledning finns det att ta med i bodelningen.
141

 Antagligen går det inte att ta ledning 

ifrån den s.k. giftorättstrappan vid beräkning av hur stor del av arvet som ska vara 

med i bodelningen. En sådan tillämpning skulle nämligen delvis innebära ett redukt-

ionsslut av lagrummen ÄktB 7 kap 1-2 § då ett arv som tillfallit någon av makarna 

skall vara den makens giftorättsgods. Då en make har möjligheten att genom äkten-

skapsförord bestämma att ett framtida arv skall vara den ena makens enskilda egen-

dom och likaså att en arvlåtare har en möjlighet att förordna om detta genom testa-

mente talar emot att en likadelning skall framstå som oskälig i de fall då arvet till-

kommit den ena maken tidigt under äktenskapset. En jämkning i dessa fall skall en-

ligt förarbetena endast göras i rena undantagsfall.
142

  

Ett annat fall då man har ansett att en skevdelning kan komma till stånd, trots att äkt-

enskapet har varat länge, är när det föreligger stora värdeskillnader mellan makarnas 

totala tillgångar. Det kan nämligen vara så att den av makarna vars giftorättsgods är 
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av minst värde har stora tillgångar i enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 § eller sär-

skild egendom enligt ÄktB 10 kap 3 § och att den av makarna som egentligen är den 

fattigare skall utge en del av sitt giftorättsgods till den rikare maken har man ansett 

vara oskäligt. Detta framförallt när den egentligt fattigare maken har bidragit till att 

öka värdet av den egendom som den andra maken har och som inte skall ingå i en 

bodelning.
143

 Likaså kan det hända att en stor differens mellan makarnas giftorätts-

gods har uppstått då endast en av makarna har ökat sitt giftorättsgods på bekostnad 

av en minskning av sin enskilda egendom och att en likadelning i en sådan situation 

kan framstå som oskälig är inte konstigt. Att en skevdelning i en sådan situation lig-

ger nära till hands har man ansett vara skäligt. I NGB 13 kap. 8 § fanns en omvänd 

vederlagsregel som avsåg att korrigera en sådan situation. Tyvärr finns inte denna 

kvar. 

I och med lagändringarna från 2007 då man införde de två nya lagrummen ÄktB 10 

kap. 2a § och ÄktB 11 kap. 4a § har behovet av att tillämpa skevdelningsregeln vid 

de tillfällena minskat.
144

 Om det skulle vara så att den ena maken genom brottsligt 

beteende gjort så att den nya vederlagsregeln i ÄktB 11 kap. 4a § är tillämplig kan 

även de negativa ekonomiska verkningar som skett tidigare än treårsfristen bli före-

mål för en jämkning enligt skevdelningsregeln.
145

  

Då detta examensarbete först och främst behandlar frågor kring makars upplysnings-

plikt kan vi än en gång upplysa om att en grund för jämkning föreligger om den ena 

maken inte upplyser den andra maken om så kallade tredjemansvillkor.
146

 Likaså kan 

en grund för jämkning föreligga om det föreligger en oavsiktlig försummelse att re-

gistrera ett äktenskapsförord eller om det på något annat sätt har uppstått en situation 

då den ena maken inte haft möjlighet att ta tillvara sin rätt på grund av bristande upp-

lysning.    

Omständigheter i övrigt 

Vid en prövning av huruvida grund för jämkning föreligger skall man som sagt ta 

hänsyn till en mängd olika saker och inte bara ekonomiska. Omständigheter som har 

att göra med makarnas hälsotillstånd, utbildning, yrkesstatus, missbruk, handikapp 
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och familjeförhållanden spelar också en roll vid bedömningen av om en bodelning 

enligt likadelningsprincipen skall anses som skälig.
147

 Det finns således flera olika 

omständigheter som talar både för och emot en skevdelning.  

Kritik mot NJA 1998 s, 467 

I det ovan nämnda NJA 1998 s, 467 prövades huruvida grund för jämkning enligt 

ÄktB 12 kap. 1 § förelåg. HD ansåg att grund för jämkning förelåg och tillät kvinnan 

att undanta hälften av sitt giftorättsgods från bodelningen så att hon tilldelades ¾ av 

makarnas totala giftorättsgods. Samtliga justitieråd ansåg att det i olika grad förelåg 

grund för jämkning. Justitierådet Nyström var den som var vänligast inställd till en 

jämkning till förmån för den av makarna som hade giftorättsgods av störst värde och 

justitierådet Blomstrand var det justitieråd som var minst benägen att jämka. Majori-

teten ansåg att en jämkning borde ske i intervallet däremellan och det var också så 

jämkningen blev. Majoriteten ansåg att det förelåg grund för jämkningen av framför-

allt tre olika anledningar. Den första var att relationen mellan makarna endast hade 

varat i cirka 4 år, varav 2 av åren i äktenskap. Den andra var att hustrun hade infört 

nästan allt giftorättsgods i makarnas sammanlagda bo. Den tredje var för att nästan 

allt giftorättgods hade tillfallit hustrun genom arv från hennes fader och i viss mån 

även broder. Detta sistnämnda förhållande fäste majoriteten särskilt vikt vid.  

Agell och Brattström påpekar att det i justitierådet Blomstrands skiljaktiga mening 

framkommer en lite mer förarbetstrogen inställning till lagen. Dessa två torde dela 

den syn som justitierådets Blomstrands har på hur lagen och förarbetena borde ha 

tolkats och detta har de fog för. I lagtexten framkommer det nämligen endast att 

jämkning kan komma till stånd på grund av äktenskapets längd, makarnas ekono-

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt.  Vad som menas med de här tre 

jämkningsgrunderna hittar man svar på i förarbetena och vad som står där har ovan 

redovisats. En förarbetstrogen inställning till lagen torde således vara önskvärd vid 

en tillämpning av ÄktB 12 kap. 1 §. Det vill säga att domaren bör göra en subjektiv 

teologisk tolkning av lagen. 

Majoriteten och framförallt justitierådet Nyström har antagligen tolkat ÄktB 12 kap. 

1 § på ett sätt som inte stämmer överens med hur lagstiftaren menat och detta är 

sorgligt för prejudikatet binder senare avgöranden på ett felaktigt sätt. Det är i och 
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för sig inte konstigt att majoriteten tolkade förarbetena på det sättet då den helhets-

bedömning som skall göras är väldigt svår att göra. Detta då det är så många olika 

faktorer som kan spela en roll vid bedömningen av om en likadelning är oskälig eller 

ej. För den framtida rättsbildningen hade det i detta fall varit önskvärt om HD hade 

förtydligat dels på vilka grunder de jämkade, dels hur mycket var och en av dessa 

grunder påverkade jämkningen. Det enda detta avgörande säger är att ett arv bör tas 

undan i större utsträckning från en bodelning än vad som har angivits i förarbetena. 

Möjligtvis kände HD sig förhindrade av att först redovisa hur mycket egendom som 

borde tas undan enligt den s.k. giftorättstrappan då den uppdelning i två paragrafer 

som familjelagssakkunniga föreslog inte gick igenom.
148

 Skulle det förslaget ha an-

tagits skulle ett tydligare svar ges på hur den s.k. giftorättstrappan skall tillämpas och 

hur giftorätten för ett arv succesivt växer. Den rättsbildande formuleringen som HD 

gav om att hustrun får undanta hälften av sitt giftorättsgods från en bodelning är så-

ledes inte särskilt lämplig för den framtida rättstillämpningen. Den säger nämligen 

inte så mycket mer än vad som gällde i just det fallet. 
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4 Diskussion de lege ferenda 

4.1 Återkoppling till frågeställningarna 

De frågeställningar som skulle besvaras i detta examensarbete var:  

5) Hur fungerar den svenska äktenskapslagstiftningen avseende makars upplys-

ningsplikt gentemot varandra? 

6)  Vilka möjligheter har en make att få reda på hur den andra makens ekono-

miska förhållanden ser ut eller såg ut före, under och efter äktenskapet?  

7) Finns det några behov av att reformera dagens reglering avseende detta och 

i så fall hur? 

8) Kan inspiration hämtas från utländsk rätt och hur väl kan den inspirationen 

inkorporeras i svensk rätt? 

I det tredje kapitlet har det givits en deskriptiv bild av gällande rätt. Den funktion 

som den allmänna upplysningsplikten fyller har beskrivits och likaså vilka möjlig-

heter en make har att få reda på hur den andra makens ekonomiska förhållanden ser 

ut eller såg ut före, under och efter äktenskapet. Vid besvarandet av de två första frå-

geställningarna har ett stort fokus legat på hur stor räckvidd lagrummen ÄktB 1 kap. 

4 § andra meningen och ÄktB 17 kap. 5 § har. Utöver att besvara de två första fråge-

ställningarna har det även givits en översiktlig beskrivning giftorätten och dess för-

hållande till underhållsrätten. En jämförelse mellan den svenska äktenskapslagstift-

ningen och andra rättsordningars äktenskapslagstiftningar har även gjorts. Framför-

allt har de nordiska rättsordningarna jämförts med varandra då de uppvisar en stor 

rättslikhet. Ett stort fokus har också legat på hur man löser en oskälighet vid en bo-

delning med hjälp av äktenskapsbalkens jämkningsregler. De förslag som nedan 

kommer att ges de lege ferenda kommer att visa att behovet av alla dessa jämknings-

regler kommer att minska men inte helt försvinna om de förslag som ges de lege fe-

renda skulle bli gällande rätt. De förslag som kommer att ges de lege ferenda grundar 

sig framförallt i en kritik mot den illa valda lagstiftningsteknik som lagstiftaren har 

använt sig av vid upprättandet av äktenskapsbalken. 
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4.2 Allmän kritik mot äktenskapslagstiftningen 

Är äktenskapsbalkens systematiska uppbyggnad logisk och lättbegriplig? 

Ovan har det redovisats, dels hur det svenska giftorättssystemet är uppbyggt, och 

dels hur äktenskapsbalkens huvudregler kan åsidosättas genom att makarna använder 

sig av någon eller några av de många jämkningsregler som finns i äktenskapsbalken. 

Mycket talar för att det måste finnas säkerhetsventiler i form av jämkningsregler i en 

lagstiftning som till stor del är av dispositiv karaktär, framförallt när lagstiftningen 

har flera skyddsändamål. Det är ju inte ovanligt att en bodelning enligt huvudregler-

na kan framstå som oskälig och anledningen till detta kan makarna inte alltid ro för. 

Den framstående ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman konstaterade 

bland annat att en person kan göra sig av med pengar på endast fyra olika sätt och 

dessa är 1) spendera dina egna pengar på dig själv, 2) spendera dina egna pengar på 

någon annan, 3) spendera någon annans pengar på dig själv eller 4) spendera någon 

annans pengar på någon annan. Empirisk data från olika forskningsexprimet har visat 

att personer är mer riskbenägna när de hanterar andras pengar än sina egna och fram-

förallt när de själva kan göra sig en vinst vid hanterandet av andras pengar.
149

 Då ett 

äktenskap ofta får till följd att makarnas ekonomier sammanflätas föreligger det en 

stor risk att en av makarna gör olika sorters ekonomiska dispositioner som är till för-

del för denne make men till nackdel för den andre maken och dessa dispositioner kan 

företas omedvetet. Det är därför lämpligt att ha reaktiva problemlösningsmetoder 

som exempelvis möjligheten till en jämkning av en bodelning enligt ÄktB 12 kap 1 

§. Det är däremot befogat att rikta kritik mot en lagstiftning som har så många jämk-

ningsregler att det inte riktigt längre går att avgöra vad som är huvudregeln. Gäller 

likadelningsprincipen eller ej? Ingår allt giftorättsgods i boet eller ej? Gäller ett äkt-

enskapsförord eller ej? Denna problematik grundar sig framförallt i att det finns allt-

för många undantagsregler från huvudregeln och det gör att rättstillämpningen blir 

oförutserbar. Sparbanksföreningen och bankföreingen torde vara de enda remissin-

stansera som verkligen framförde skarp kritik avseende detta vid remissarbetet av 

äktenskapsbalken.
150

 Det är underligt att inte fler remissinstanser gjorde det då äkten-

skapsbalken onekligen är en svårförståelig lagstiftning.  
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I alla äktenskap förekommer det problem av olika grader och många av de problem 

som finns har ofta att göra med makarnas ekonomiska förhållanden. Lagstiftarens 

uppgift är att finna lösningar på dessa problem och de problemlösningsmetoderna 

kan vara proaktiva, reaktiva eller en kombination av båda två. Då det finns flertalet 

jämkningsregler i äktenskapsbalken kan man säga att denna lagstiftning till stor det 

är reaktiv. Det finns dock en del proaktiva inslag i äktenskapsbalken också som ex-

empelvis makarnas möjlighet att avvika från lagens regler med hjälp av äktenskaps-

förord. En av målsättningarna bakom den nya äktenskapslagstiftningen var att ma-

karna själva skulle kunna lösa de problem som uppstod vid en bodelning utan att de 

skulle behöva ta hjälp av juridisk expertis. Denna målsättning torde inte vara upp-

fylld. Problemet ligger inte i att ha en målsättning av detta slag utan att lagstiftningen 

är så svårförståelig att det nästintill är omöjligt för gemene man att förstå vad som är 

gällande rätt. Att vid en bodelning ha tillgång till fem olika jämkningsmöjligheter där 

flera av dem kan användas samtidigt talar för att det är svårt att få en förståelse om 

vad som verkligen är gällande rätt. Att både NJA 1993 s, 583 och NJA 1998 s, 467 

blivit avgjorda av en majoritet av endast tre justitieråd visar att några av landets mest 

framstående jurister också har olika uppfattningar om när och hur en jämkningsmöj-

lighet skall användas. Detta rättsområde brister således i förutsebarhet och de som 

framförallt drabbas av detta är de som inte är insatta i den ekonomiska äktenskapsrät-

ten. 

Det ovan beskrivna NJA 1998 s, 467 handlade framförallt om hur stor del av ett arv 

som skulle ingå i en bodelning vid ett kortvarigt äktenskap. Anledningen till varför 

detta fall kom upp till prövning inför högsta domstolen var för att lagen inte ger nå-

got tydligt svar på hur man skall behandla egendom som är hänförlig till ett arv vid 

en bodelning. För att hitta svar på denna fråga var högsta domstolen således tvungen 

till att leta efter ändamålsargument i äktenskapsbalkens förarbeten. Att man ens får 

en diskussion som den här i högsta domstolen tyder på en väldigt tvivelaktig lagstift-

ningsteknik. Utgångspunkten borde inte vara att rättstillämparen som huvudregel 

skall söka ändamålsargument från lagstiftningens förarbeten bara för att tillfredsställa 

den tillfälliga politiska viljeyttringen som lagstiftaren gav uttryck för vid lagens till-

komst men inte förmådde att formulera på ett sätt så att det klart och tydligt framgår i 

lagtexten vad som är gällande rätt. Att vid ett lagstiftningsarbete ha som utgångs-

punkt att förarbetena till lagstiftningen skall vara den primära rättskällan är mycket 
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rättsosäkert. Den höga rättskällestatus som förarbeten har i den svenska rättordningen 

är faktiskt ganska unik vid en internationell jämförelse. Lagstiftaren bör således för-

tydliga om ett arv omfattas av giftorätten eller inte. Om väl arvet omfattas så bör det 

också förtydligas hur. Dagens jämkningsmöjligheter inbjuder till ett oklart rättsläge 

och likaså högsta domstolens ovilja att förtydliga vad som är gällande rätt.   

Otydlig distinktion mellan lagregler och politiska viljeyttringar 

En lagstiftning är bra om det som står i lagen verkligen är gällande rätt. Om det 

skulle vara så att det som står i lagen inte är gällande rätt så ökar missförståndet för 

gemene man om vad som verkligen är gällande rätt och risken är stor att gemene 

mans förtroende för lagstiftaren skall minska. I äktenskapsbalken finns det framför-

allt två exempel på hur lagstiftaren tagit in så kallade politiska viljeyttranden i lagen 

och dessa två exempel är de ovan beskrivna lagrummen ÄktB 1 kap. 2 § och 4 §. 

Dessa lagrum säger oss bland annat att makarna ska visa varandra trohet och hänsyn, 

vårda hem och barn i samförstånd, verka för familjens bästa, fördela utgifter och 

sysslor mellan varandra och ge varandra de upplysningar som behövs för att kunna 

bedöma familjens ekonomiska förhållanden. Vid en läsning av de här lagrumen får 

nog många uppfattningen om att lagen stämmer väl överens med deras egen syn på 

hur en familj bör fungera. Dagens svenskar har nämligen en väldigt annorlunda syn 

på hur en familj ska fungera jämfört med de svenskar som röstade fram de personer 

som upprättade den då så radikala nya giftermålsbalken. Problemet med de här lag-

rummen är att större delen av det som framkommer i dem är politiska viljeyttringar 

och den så underbara uppfattningen om vad som är gällande rätt är således bara en 

illusion. För att undvika dessa illusioner bör lagstiftaren undvika en lagstiftningstek-

nik, med politiska viljeyttringar i lagen, för det blir nästan alltid bara fel. Det som 

står i lagen måste vara genomförbart för att kunna uppfattas som gällande rätt. En 

lagstiftningsteknik som den valda med bristande verkställighetsrationalitet kan an-

nars uppfattas som illegitim.
151

 Om lagstiftaren förlitar sig på att makarna självmant 

efterlever de politiska viljeyttringarna i lagen är lagstiftaren naiv. Även lagrådet 

framförde kritik mot den valda lagstiftningstekniken då de föreslagna portalparagra-

ferna inte hade några sanktioner kopplade till sig. Lagrådet framförde även kritik mot 
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att den allmänna upplysningspliktens generella utformning i lagen. En bättre löning 

enligt dem hade varit att exemplifiera när en upplysningsplikt föreligger.
152

  

Att reglera genom politiska viljeyttringar är inte alltid en dum idé. Exempelvis är 

systematiken i Miljöbalken(1998:808), där alla lagrum skall tolkas i ljuset av portal-

paragrafen i MB 1 kap. 1 §, logisk trots att denna paragraf till stor del är en politisk 

viljeyttring. Samma systematik finns tyvärr inte mellan första avdelningen och reste-

rande avdelningar i äktenskapsbalken. Exempelvis är avsteg från den vårdplikt som 

makarna har enligt ÄktB 1 kap. 2 § inte sanktionerad i de efterkommande kapitlena 

mer än att en jämkning enligt ÄktB 12 kap 1 § kan komma till stånd i vissa fall. Sys-

tematiken i giftermålsbalken med den så kallade allmänna vårdplikten i NGB 6 kap. 

3 § och den kopplade sanktionen i NGB 13 kap 6 § var mer logisk för då förstod ge-

mene man, till skillnad från nu, att denne inte kunde göra hur som helst med sin 

egendom utan att detta fick konsekvenser vid en framtida bodelning.  

Den allmänna upplysningsplikten i ÄktB 1 kap 4 § andra meningen är, till skillnad 

från de politiska viljeyttringarna i paragraf 2 och 4 samma kapitel, i viss mån sankt-

ionerad genom kopplingen till ÄktB 17 kap. 5 §. Enligt detta lagrum kan, som ovan 

redovisats, olika sorters tvångsmedel användas för att förmå den ena maken att lämna 

upplysingar till den andra maken om dennes ekonomiska förhållanden. Detta kan 

dock bara ske vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad vilket ovan beskrivits 

är problematiskt. Likaså har den make som har giftorättsgods av störst värde en möj-

lighet att få till stånd en jämkning av bodelningen enligt ÄktB 12 kap. 1 § om den 

andra maken inte har lämnat den information som den maken är skyldig att göra en-

ligt ÄktB 1 kap 4 § andra meningen.  

Relationen mellan underhållsrätt och giftorätt 

Då Sverige har världens högsta marginalskatter och ett väl utbyggt socialt skyddsnät 

kan man fråga sig om underhållsrätten är ett rättområde som är värt att bevara. Me-

ningen med den så kallade svenska modellen, som nuförtiden verkar sitta i ryggraden 

på varje svensk politiker, är att samhället skall ta hand om de personer som trillar 

mellan stolarna. Man kan fråga sig om det då är nödvändigt att samtidigt ha en möj-

lighet att ålägga en frånskild make en underhållsskyldighet jämtemot den behövande 
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exmaken. Utgångspunkten är och borde vara att vardera maken står för sin egen för-

sörjning, framförallt efter äktenskapsskillnad.  

Relationen mellan giftorätten och underhållsrätten är väldigt knepig och när båda 

dessa regelsystem aktualiseras uppkommer tillämpningsproblem som inte har särskilt 

logiska lösningar. Att behöva använda lagrummen ÄktB 6 kap. 8 § och 11 kap. 6 § 

som bodelningskorrektiv, för de fall då ett liknade resultat inte kan uppnås genom 

bodelningsreglerna, är inte en särskilt bra lagstiftningslösning. Skulle man reformera 

den svenska äktenskapslagstiftningen, likt det sätt som man gjort i Danmark med ett 

införande av den så kallade ”urimligt ringe regeln”, skulle flera av de problem som 

har att göra med en medellös och behövande make efter äktenskapsskillnad att lösas 

på ett bättre sätt. Resultatet är rent ekonomiskt detsamma oavsett om man löser detta 

underhållsvägen eller bodelningsvägen. Ett införande av en ”urimligt ringe regel” i 

svensk giftorätt skulle medföra, dels att man slipper att ha ett underhållsmål och ett 

giftorättsmål, dels att det antagligen blir ett billigare förfarande, och dels att möjlig-

heten till en jämkning av ett äktenskapsförord inte behövs i lika stor utsträckning 

som nu. En orimligt ringa regel paragraf kan exempelvis se ut så här: 

Äktenskapsbalken 12 kapitlet 4 § 

Om det skulle framstå som skäligt, med hänsyn till äktenskapets längd men även till 

makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, har den make 

med giftorättsgods av lägst värde en rätt att från den andra maken få ett belopp som 

motsvarar två gånger det prisbasbelopp, enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken,  som gäller vid bodelningen med avdrag för värdet av den egendom som den 

förstnämnda maken har innan bodelningen.   

Denna konstgjorda paragraf är en blandning av den ”urimligt ringe regeln” i dansk 

rätt, skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § samt den ”stora basbeloppsregeln” i ÄB 3 

kap. 1 § stycke 2 och den ”lilla basbeloppsregeln” i sambolagen 18 § stycke 2. Moti-

ven bakom basbeloppsreglerna är detsamma som de motiv som ligger bakom detta 

de lege ferenda-förslag. Dagens lagstiftning gör att det är bättre rent ekonomiskt för 

en medellös och behövande make att genomföra en bodelning vid ett dödsfall än vid 

en skilsmässa. Föreligger det då ett incitament för en make att mörda den andra ma-

ken? 
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Konsumtion av äktenskapsbalksbrott 

Richard Posner är kanske den mest framstående anhängaren till den rättsekonomiska 

teorin och hans arbete har främst bestått i att analysera hur gällande rätt påverkar 

ekonomin och de ekonomiska beslut som varje individ tar. I boken The economic 

approach to law från 1974 har han på sidan 763 givet ett exempel på hur kriminella 

analyserar sina framtida brott. Det är framförallt tre faktorer som spelar in vid avgö-

randet om brottet skall begås eller ej. Det första är vilken ekonomisk vinst som görs 

genom brottet, det andra är vilken sannolikhet det är att åka fast och det tredje är vil-

ket straff som brottet ger. Finner en kriminell att priset för brottet är köpvärt, alltså 

vinsten av brottet är värd mer än sannolikheten att åka fast och sitta en viss tid i 

fängelse, konsumerar den kriminelle brottet.
153

 På samma sätt kan en make tänka när 

denne skall avgöra huruvida denne skall upplysa sin make om sina ekonomiska för-

hållanden. Det framgår ganska klart och tydligt att lagstiftaren har menat att makar 

skall ge varandra upplysningar om sina ekonomiska förhållanden men det framgår 

också att det är ganska svårt att få dem att självmant göra det under äktenskapets alla 

delar. I exemplet med Anders och Britta, som gavs i det inledande avsnittet, har An-

ders en plikt att upplysa Britta om att gåvan som han fick av sin far är hans enskilda. 

Då Britta inte har någon möjlighet att framtvinga denna upplysning av Anders under 

äktenskapet så bör Anders av rent ekonomiska skäl inte informera Britta om detta för 

han kan inte försättas i en situation som är sämre rent ekonomiskt än den som han 

skulle ha varit i om han hade upplyst Britta om gåvan. Liknande fall kan i och för sig 

jämkas enligt ÄktB 12 kap. 1 § men då krävs att Britta är den som har giftorättsgods 

av störst värde. I detta fall är Britta den med giftorättsgods av lägst värde och hennes 

enda chans att bli kompenserad ekonomiskt är att använda sig av reglerna om under-

håll efter äktenskapsskillnad i ÄktB 6 kap 7 § stycke 2-3 och ÄktB 6 kap 8 §. Då det 

först måste konstateras att en underhållsskyldighet åligger Anders enligt ÄktB 6 kap. 

7 § är det svårt att lösa detta problem underhållsvägen för kraven att ålägga någon 

underhållsskyldighet är som ovan beskrivits väldigt högt ställda. Likaså är under-

hållsreglerna inte till för att ålägga en underhållsskyldighet för den ena maken 

gentemot den andra maken för andra ändamål än de som beskrivs i ÄktB 6 kap. 7 §. 

Att fullt ut kompensera den make som lidit en miljonförlust genom underhållsregler-
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na torde således inte gå i de fall då den ena maken inte upplyst den andra maken om 

ett tredjemansvillkor om enskild egendom. Andes kan i detta fall inte bestraffas eko-

nomiskt för sitt klandervärda beteende i den utsträckning som är önskvärd. En lucka 

finns således i lagen och denna lucka bör lagas. 

Problematiken kring äktenskapsförord 

Många av de problem som har att göra med bristande vetskap om den andre makens 

ekonomiska förhållanden kan, som ovan visats, lösas genom en tillämpning av de 

olika jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalken. Äktenskapsbalkens problemlös-

ningsmetoder är således huvudsakligen reaktiva. Makarna kan dock lösa de proble-

men som kan uppstå vid en bodelning proaktivt genom att de upprättar äktenskaps-

förord. Genom ett äktenskapsförord kan en make få en bättre vetskap om sina och sin 

makes ekonomiska förhållanden och planera sin ekonomiska framtid med en vetskap 

om äktenskapsförordets innehåll. NJA 1993 s, 583 visar som sagt att det är väldigt 

svårt att få till stånd en jämkning av ett äktenskapsförord vilket jag till skillnad från 

både Agell/Brattstöm och Teleman tycker är bra. En reformering av denna del av 

äktenskapslagstiftningen är således inte behövlig för makar erbjuds redan ett tillräck-

ligt skydd enligt lagen då de har en möjlighet att få klarhet om sina och sin makes 

ekonomiska förhållanden genom ett äktenskapsförord.    

Det är synd att inte fler makar använder sig av denna proaktiva problemlösningsme-

tod.  Det skulle vara ett friskare synsätt om framtida makar tog kontakt med familje-

rättsjurister redan innan äktenskapet ingås så att de tillsammans kan planera sin eko-

nomska framtid med hjälp av ett äktenskapsförord. Detta problem har antagligen att 

göra med att gemene man inte ser på dem som besitter juridisk kunskap som någon 

som kan hjälpa en att undvika ett framtida problem utan någon som kan hjälpa en att 

lösa ett redan uppkommet problem. Vi jurister har en moralisk skyldighet att verka 

för dessa proaktiva lösningar då lagstiftaren onekligen inte gör det. Antagligen finns 

det mer pengar att tjäna som jurist när man skall lösa ett problem reaktivt istället för 

proaktivt men pengar är inte allt här i livet.  

Problematiken kring tredjemansvillkor 

Ovan i tredje kapitlet har det beskrivits hur en tredje man kan förändra det inbördes 

ekonomiska förhållandet mellan makarna genom att denne vid en benefik rättshand-
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ling till förmån för den ena maken intar ett villkor om att den bortgivna egendomen 

skall vara mottagarens enskilda. Att en tredje man ger något till den ena maken be-

höver inte vara något negativt för den andra maken. Detta medför oftast något posi-

tivt för den andra maken oavsett om den bortgivna egendomen är mottagarens en-

skilda egendom eller giftorättsgods. En sak som är problematisk däremot är att tredje 

man inte behöver upplysa den andra maken om villkoret om enskild egendom. Da-

gens reglering säger enbart att villkoret om enskild egendom skall ges vid gåvotill-

fället och således är detta problem till stor del en bevisfråga nuförtiden. Familje-

lagsakkunniga konstaterade redan vid arbetet med SOU 1981:85 att det inte är ovan-

ligt att det kan uppstå problem vid en framtida bodelning då någon av makarna långt 

dessförinnan har fått en gåva av tredjeman med villkor om enskild egendom. De lös-

ningsförslag som familjelagssakkunniga gav på detta problem fokuserade enbart på 

en jämkning av tredjemansvillkor vid en bodelning likt det sätt som ett äktenskaps-

förord föreslogs kunna jämkas. Det är lite underligt att så framstående jurister som de 

som utarbetade SOU 1981:85 föreslog en jämkningslösning på detta problem. De 

efterkommande remissinstanserna var tämligen alla överens om att en sådan lösning 

skulle komma i konflikt med den allmänna rättsprincipen om att tredjemans vilja 

skall respekteras vid benefika rättshandlingar. Denna rättsprincip skulle på sätt och 

vis helt försvinna om familjelagsakkunniga fick som de ville. De flesta jurister och 

gemene man är nuförtiden ganska överens om att denna rättsprincip är värd att be-

vara. Om den här rättsprincipen inte respekteras skulle nämligen viljan hos tredjeman 

att testamentera eller ge bort sin egendom att minska. De problem med tredjemans-

villkor som kan uppstå vid en bodelning kvarstår dock och de problemen bör lösas 

och de kan också lösas.  

Ett alternativ är att utöka och konkretisera den allmänna upplysningsplikten. Denna 

utökning av upplysningsplikten kan ske antingen genom att makarnas upplysnings-

plikt utökas eller att tredje man får en upplysningsplikt. Ett annat alternativ är att 

utöka möjligheterna för makarna att få reda på hur den andra makens ekonomiska 

förhållanden ser eller såg ut före, under och efter äktenskapet. Det bästa alternativet 

vore nog dock att angripa detta problem från båda håll.  

Om man skulle införa en upplysningsplikt för tredjeman vid benefika rättshandlingar 

skulle den allmänna rättsprincipen om att tredjemans vilja skall respekteras inskrän-

kas. Då denna allmänna rättsprincip är så väl förankrad i det allmänna rättsmed-
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vetandet bör en utvidgad upplysningsplikt för tredjeman undvikas. Likaså bör man 

inte införa undantag från den tystnadsplikt som åligger finansiella institut likt det sätt 

man gjort i Norge. Ett undantag från tystnadsplikten lär nämligen inte stämma över-

ens med det allmänna rättsmedvetandet i Sverige. Om väl en förändring på detta om-

råde skall ske så bör reformeringen inte ske i äktenskapslagstiftningen utan i en an-

nan lagstiftning.  

Fokus bör således ligga på hur man kan konkretisera den upplysningsplikt som redan 

åligger makarna och se till så att den efterlevs så att man inte behöver jämka i den 

utsträckning som rådande äktenskapslagstiftning medger. Följande två lagförslag tror 

jag skulle lösa en hel del av de problem som har att göra med bristande upplysnings-

plikt. 

4.3 Förslag till ändring av äktenskapsbalken  

Äktenskapsbalken 7 kapitlet 3a § 

Erhåller den ena maken egendom med ett villkor om att egendomen skall vara mot-

tagarens enskilda enligt 2 § p 2-5 är denne make skyldig att upplysa den andra ma-

ken om det förhållandet. Upplyser den förstnämnda maken inte den andra maken om 

det förhållandet minskar den förstnämnda makens giftorätt i den andre makens gifto-

rättsgods med det värde som egendomen har vid bodelningen. Den make som har 

drabbats av den andre makens bristande upplysning enligt första meningen och som 

inte kan kompenseras enligt andra meningen har en fordran på den andre maken för 

bristen av det värde som den maken med fog kunde förutsätta skulle ingå i den andra 

makens giftorättsgods.   

Ett gåvovillkor som säger att egendomen skall vara mottagarens enskilda är giltigt 

om det framgår i ett gåvobrev som upprättats i enlighet med det sätt som ett testa-

mente upprättas på. 

Lagkommentar äktenskapsbalken 7 kapitlet 3a § 

Genom lagförslag 1 löser man flertalet av de problem som kan uppstå med tredje-

mansvillkor vid bodelningar, dock inte alla. Detta lagförslag erbjuder en proaktiv 

lösningsmetod vilket är bra för då kan makarna få bättre koll på saker och ting redan 

när den benefika rättshandlingen sker eller när makarna väljer att ingå äktenskap med 
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varandra. Paragrafens första stycke är uppbyggt på så vis att utgångspunkten är att 

upplysningsplikten i första meningen efterföljs. Om den ena maken inte följer det 

som står i den första meningen skall denne make i första hand drabbas av de negativa 

ekonomiska konsekvenserna som erbjuds i den andra meningen och i andra hand 

drabbas av de negativa ekonomiska konsekvenserna som erbjuds i den tredje me-

ningen. Skälen till detta är för att det både är logiskt och lämpligt att den make som 

åsidosätter sin upplysningsplikt också skall få bära de negativa ekonomiska konse-

kvenserna av detta åsidosättande. 

Om lagförslag 1 hade varit gällande rätt, vid den fiktiva situationen med Anders och 

Britta som beskrevs i inledningen, hade Britta inte hamnat i det mycket oskäliga läge 

som hon hamnat i. Då Britta inte har några direkta tillgångar själv så hjälper inte 

andra meningen av ÄktB 7 kap. 3a § henne särskilt mycket. Däremot hjälper tredje 

meningen av ÄktB 7 kap. 3a § genom att Britta får en fordran på Anders som mots-

varar det hon skulle få i bodelningen om den enskilda egendomen var giftorättsgods.  

Inspirationen till andra stycket i ÄktB 7 kap. 3a § är framförallt hämtad från finsk 

rätt, närmare bestämt bestämmelserna i Äktenskapslagen 66 §. Mycket av den pro-

blematik som har att göra med tredjemansvillkor vid bodelningar handlar framförallt 

om själva bevisningen av om det verkligen finns ett tredjemansvillkor eller ej. Det 

vore därför lämpligt om ett tredjemansvillkor om enskild egendom i gåvofallen ut-

trycks i ett gåvobrev då ett krav på skriftlighet föreligger vid testamente, förmånsta-

garförordnande och äktenskapsförord. Det vore också lämpligt om upprättandet av 

alla dessa bevis, på att rättshandlingarna har skett, sker på samma vis. Det skulle 

nämligen innebära en underlättning i bevisningen för en make om att en upplysning 

av tredjemansvillkoret verkligen har skett. En make kan då få den andre maken till 

att bevittna det testamete eller gåvobrev som tredjemansvillkoret uttrycks i och däri-

genom lösa bevisproblematiken. 

Enligt svensk rätt har man ett krav på att äktenskapsförord måste registreras för att 

bli giltigt. Anledningen till detta är framförallt för att man vill skydda makarnas bor-

genärer från makarnas inbördes ekonomiska dispositioner och inte makarna själva. 

Av den anledingen tycker jag att det inte är nödvändigt att införa ett registrerings-

tvång av tredjemansvillkor. Om man väl skall införa ett registreringstvång av tredje-
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mansvillkor så bör man även se över huruvida en registrering av testamente och dy-

likt rent allmänt bör ske.  

Äktenskapsbalken 17 kapitlet 5a § 

En make skall på begäran av den andre maken eller bodelningsförrättaren skriftligen 

uppge vilka tillångar och skulder denne har och huruvida dessa tillgångar och skul-

der skall ingå i en bodelning eller ej. En make är skyldig att bekräfta riktigheten av 

det den skriftligen har uppgett med ed inför domstolen, om den andra maken begär 

det. 

Första stycket gäller även i de fall då en bodelningsförrättare inte är förordnad. 

Lagkommentar äktenskapsbalken 17 kapitlet 5a § 

Genom ett införande av lagförslag 2 kommer möjligheten att öka för en make att få 

reda på hur den andra makens ekonomiska förhållanden ser ut eller såg ut under äkt-

enskapets alla delar. Detta lagrums räckvidd är således väldigt stort och kan använ-

das för att lösa flera olika problem. Ett kan vara att få klarhet om ett tredjemansvill-

kor föreligger så man kan upprätta ett äktenskapsförord som stämmer bättre överens 

med det makarna verkligen vill åstadkomma med äktenskapsförordet. Ett annat kan 

vara att underlätta utredningen om huruvida grund för jämkning eller vederlag före-

ligger enligt ÄktB 12 kap. 1 § och 11 kap. 4 §. Om man inför den föreslagna lös-

ningen kommer dessa två lagrum inte behöva tillämpas i den utsträckning som görs 

idag. Likaså kommer bodelningsförrättare och domstolar slippa göra de skönmässiga 

bedömningarna i den utsträckning som de gör idag. Genom att få klarhet om makar-

nas inbördes ekonomiska förhållanden behöver makarna inte genomföra en bodel-

ning under bestående äktenskap. Alla makar vill inte genomföra en bodelning under 

bestående äktenskap bara för att få reda på hur det ligger till.  

Att placera denna paragraf i det sjuttonde kapitlet om bodelningsförrättare är inte helt 

logiskt. Denna paragraf är ju framförallt till för att proaktivt lösa de problem som kan 

uppstå vid en bodelning och då det sjuttonde kapitlet framförallt är till för att lösa de 

problemen reaktivt är denna paragrafs placering inte särskilt bra. I brist på bättre 

platser att placera denna paragraf på är den där den borde vara. 
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4.4  Slutsats och avslutande kommentar 

Dagens svenska äktenskapslagstiftning är omgärdad med alltför många jämknings-

regler vilket gör att de skönmässiga bedömningarna som domstolarna skall göra blir 

alltför oförutserbara. Nuvarande äktenskapsbalk brister i intern rationalitet då de all-

männa utgångspunkterna i första avdelningen och de processuella bestämmelserna i 

fjärde avdelningen inte till fullo är förenliga med bestämmelserna om underhållsrätt 

och giftorätt i tredje avdelningen. Ett införande av de förslagna lagrummen äkten-

skapsbalken 7 kapitel 3a § och äktenskapsbalken 17 kapitlet 5a § skulle medföra 

flera positiva förändringar av den nu så haltande svenska äktenskapslagstiftningen. 

Genom dessa förändringar konkretiteras den allmänna upplysningsplikten i äkten-

skapsbalken 1 kapitlet 4 § andra meningen. Likaså underlättar man arbetet för makar, 

bodelningsförrättare och domstolar att få klarhet i hur makarnas ekonomiska förhål-

landen ser ut eller såg ut före, under och efter äktenskapet. Äktenskapslagstiftningen 

kommer då att halvt förvandlas från en reaktiv- till en proaktiv lagstiftning. 
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