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Sammanfattning  

Denna uppsats analyserar gällande rätt av underhållsbidrag till make 

efter äktenskapsskillnad, samt vägen fram till dagens reglering, ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Frågan ställs huruvida underhållsbidragen har 

förlorat sin betydelse i ett modernare och mer jämställt samhälle. För 

att besvara detta används en rättsanalytisk metod och statistiska data 

Jämställdheten konstateras vara ofullständig. En reglering av 

underhållsbidrag fortfarande kan behövas, då en bodelning inte kan 

kompensera den ekonomiskt svagare maken för de förluster av 

framtida inkomstpotential denne lider på grund av en ojämn 

fördelning av betalt och obetalt arbete inom äktenskapet.  

Frågan ställs då hur man rättfärdigar att en tidigare make ska åläggas 

att betala underhållsbidrag ens när ett behov föreligger hos den andra 

maken, snarare än övrig familj eller samhället. Huvudregeln bör, 

vilket framhållits i förarbeten till nuvarande och tidigare lagstiftning, 

vara att makarna ska kunna få ett fullständigt uppbrott vid en 

äktenskapsskillnad. Underhållsbidragen rättfärdigas med en analogi 

till kontraktsrätt, samt med att behovet av bidrag kan ha uppstått på 

grund av äktenskapet. Valet av rättfärdigandegrund konstateras få stor 

betydelse för regleringens utformning.  

Avslutningsvis analyseras, med en rättspolitisk metod, tänkbara 

alternativa lösningar till underhållsbidrag, som visar sig vara 

otillräckliga. Ett förslag de lege ferenda till en uppdaterad reglering av 

underhållsbidrag, med ny terminologi och där ett försök görs att 

kompensera inkomstförluster istället för att tillerkänna ett bidrag, 

presenteras i det avslutande kapitlet.  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1 Inledning  

I ett modernt samhälle, där vikten av jämställdhet ständigt framhävs 

och kvinnors situation på arbetsmarknaden förändrats markant, torde 

behovet för kvinnor att efter äktenskapsskillnad utfå underhållsbidrag 

från en före detta make  minska. 1

Rättspraxis på området är sparsam, och de flesta mål är äldre.  Detta, 2

och det faktum att underhållsbidragen inte har några bestämda 

beräkningsgrunder, innebär att rättsläget är oklart, och lagen i behov 

av förtydliganden och förändringar.  

På TV och i film döms ofta frånskilda män att betala livslånga 

underhåll till sina före detta fruar. För gemene man kanske detta är 

bilden man har av underhållsbidrag, och man antar att man själv kan 

råka ut för eller vara berättigad till samma sak. Men är det så 

verkligheten ser ut?  

1.1 Problemformulering 

Det är viktigt att den familjerättsliga lagstiftningen speglar de normer 

och det behov av reglering som faktiskt finns i samhället. I en värld 

där skilsmässostatistiken ständigt ökar är det av stor vikt att man vid 

en eventuell framtida äktenskapsskillnad kan förutse huruvida 

äktenskapets rättsverkningar helt upphör.  Innebär den nuvarande 3

regleringen ett avslut för alla ekonomiska skyldigheter makarna 

emellan, och i vilka fall sker undantag? Finns behovet av 

underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad kvar, och hur bör 

 I denna uppsats kommer make och maka användas för att underlätta då det 1

i praktiken brukar handla om en man som utger underhåll till en kvinna. 
Regleringen är dock könsneutral, och det kan alltså lika gärna handla om en 
kvinna som utger underhåll till en man, liksom om två makar av samma kön. 

 Sedan regleringen fick sin nuvarande utformning har bara ett fåtal fall 2

prövats av Högsta domstolen. Se Agell, Brattström sid. 65 f. 

 SCB:s statistik om antalet äktenskapsskillnader, hämtad i december 2015.3
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regleringen i så fall se ut? Det är några av de frågor som analyseras i 

det följande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida 

reglerna avseende underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad ur ett 

jämställdhetsperspektiv är fortsatt betydelsefulla, samt hur en 

eventuell uppdatering av regleringen bör se ut med detta i åtanke.  

Följande frågeställningar ligger till grund för denna uppsats:  

1. Hur ser gällande rätt ut när det gäller underhållsbidrag till make 

efter äktenskapsskillnad, och hur har vägen fram till dagens reglering 

sett ut?  

2. Har underhållsbidrag till make efter äktenskapsskillnad förlorat sin 

betydelse i ett modernt, jämställt samhälle? Är den jämställdhet som 

ofta antas föreligga reell i relevanta faktorer? 

3. Finns det tillräckliga alternativ till underhållsbidrag?  

4. Hur bör en uppdaterad reglering kring underhållsbidrag utformas?  

Vissa avgränsningar görs då ett beslut har tagits att bortse från 

eventuella effekter det kan få att den make som har hand om barnen 

efter en äktenskapsskillnad kan utfå underhållsbidrag för dessa under 

en period, liksom alla former av internationella och gränsöver-

skridande aspekter. Då en utredning av av de bodelningsmöjligheter 

som finns inte hör till huvudsyftet med denna uppsats, men ändå 

behandlas i analysen, tas detta endast upp översiktligt. Detsamma 

gäller de kringregleringar som finns på jämställdhetsarbetets område, 

såsom föräldraförsäkringen.  
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1.3 Metod  

En utredning kring gällande rätt avseende underhåll efter äktenskaps-

skillnad görs enligt den rättsdogmatiska metoden. Kunskap kring 

gällande rätt inhämtas alltså med hjälp av lagar, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin.  

Vidare används en rättsanalytisk metod, med andra ord en friare 

analys, för att analysera underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad till 

tidigare make ur en jämställdhetssynvinkel med hjälp av statistiska 

data. En rättspolitisk argumentation förs kring underhållsbidragens 

varande eller icke varande. En analys görs av underhållsbidrag de lege 

ferenda med en rättspolitisk metod, där en det analyseras huruvida 

gällande rätt bör ändras för att i högre grad uppnå jämställdhet. 

De källor som används i denna ansats är både äldre och nyare 

familjelagstiftning, alltså både Giftermålsbalken (1920:405) [cit. GB] 

och Äktenskapsbalken (1987:230) [cit. ÄktB], med respektive 

förarbeten. Även annan  relevant lagstiftning används till viss del. 

Praxis används för att analysera tillämpningen av reglerna, samt hur 

eventuella förändringar i tillämpningen har sett ut över tid och 

huruvida förändringar i praxis faktiskt följer med ett modernare 

samhälle med ett liberalare synsätt gällande både kvinnors 

förvärvsarbete och skilsmässor. Av utrymmes-skäl tas endast ett fåtal 

rättsfall upp i detalj; fokus läggs på den generella riktning praxis går i, 

med vissa förtydligande exempel. Juridisk litteratur, både doktrin och 

annan litteratur, används för att inhämta ytterligare kunskap kring 

reglerna om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad, och 

tillämpningen av dessa; både de tidigare och de nuvarande. Litteratur 

där senaste upplagan är utgiven redan 1988 används, om än med viss 

försiktighet; detta för att regleringen inte ändrats så mycket sedan 

dess. Ett flertal böcker och juridiska tidskrifter är hämtade från USA, 
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eftersom frågan har större aktualitet och genererar bredare 

diskussioner där än i Sverige. Att använda nyare litteratur jämte den 

äldre svenska doktrin som finns tillgänglig har bedömts viktigt då 

jämställdhetsfrågor och deras aktualitet förändrats mycket på senare 

tid. I förhållande till detta får beaktas att det amerikanska 

rättssystemet i delar är mycket olikt vårt svenska, varpå resonemangen 

i dessa skrifter får alltså användas med försiktighet och med hänsyn 

till att kringregleringarna kan se mycket olika ut. Statistiska data har 

inhämtats från Statistiska Centralbyrån för att en analys ska kunna 

göras av det fortsatta behovet av underhållsbidrag efter 

äktenskapsskillnad.  

1.4 Disposition  

Arbetet är uppdelat i fem kapitel. I det första kapitlet redovisas 

arbetets syfte och frågeställningar, samt de metoder och källor som 

använts. I det andra kapitlet görs en kort tillbakablick till uppkomsten 

av dagens reglering av underhållsbidrag till make, samt en redogörelse 

för nu gällande rätt och en kortare analys av de problem denna 

medför. I det tredje kapitlet analyseras det fortsatta behovet av 

underhåll med grund i statistiska data kring jämställdhet, liksom de 

rättfärdigandegrunder som finns för underhållsbidrag och vad valet av 

en sådan grund kan få för betydelse. En analys av underhållsbidragen 

de lege ferenda görs i kapitel fyra, där en reform av reglerna om 

underhållsbidrag till tidigare make presenteras. Det femte och 

avslutande kapitlet innehåller en avslutande analys av de slutsatser 

som dragits utifrån detta arbete. 
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2 Gällande rätt och dess historiska utveckling  

2.1 Tidigare reglering av underhållsbidrag efter 

äktenskapsskillnad 

Enligt de tidigare familjerättsliga reglerna fanns i princip ingen 

möjlighet för en frånskild make att få underhållsbidrag efter en 

äktenskapsskillnad. 1915 liberaliserade man dock reglerna för 

äktenskapsskillnad, och då tillkom även regler om underhållsbidrag.  4

Dessa bestod i stora delar oförändrade fram till 1978. 

Enligt den tidigare gällande Giftermålsbalken kunde en make efter 

äktenskapsskillnad åläggas att betala bidrag till den andra maken om 

denne var i behov av bidrag till sitt tillbörliga underhåll, enligt vad 

som var skäligt enligt den förste makens förmåga och övriga 

omständigheter.  Bestämmelsen var mycket allmänt hållen och 5

domstolen hade friheten att i stort sett avgöra på egen hand huruvida 

bidrag skulle utgå, samt hur stort detta i så fall skulle vara. 1973 tog 

man bort regeln om att underhåll inte fick utges till den make som bar 

skulden till äktenskapsskillnaden.  Motivet för detta var att en 6

bestämmelse som innebär att man ska undersöka vem som bär skulden 

för ett äktenskaps söndring inte hör hemma i en modern äktenskaps-

lagstiftning.  Man lade även till en regel om att det särskilt skulle 7

beaktas om maken hade ett behov av bidrag under tiden närmast 

äktenskapsskillnaden, något som hängde samman med att man tog 

bort hemskillnadsåret, under vilket underhållsskyldigheten makarna 

emellan tidigare varit densamma som inom äktenskapet.  För att även 8

 Agell sid. 101 ff. 4

 Giftermålsbalken 11:26. Se även Tottie, Teleman sid. 121. 5

 Prop. 1973:32 sid. 119. 6

 A.st.7

 A.st. Se även Agell sid. 103. 8
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efter genomförandet av de nya skilsmässoreglerna ge den ekonomiskt 

svagare maken en möjlighet att vänja sig vid att bli självförsörjande 

ansåg man att denna förändring vad nödvändig, då äktenskaps-

skillnader nu i högre grad skulle kunna komma till stånd utan 

föregående betänketid i och med avskaffandet av hemskillnaden.  9

Precis som i nuvarande reglering av underhållsbidrag till tidigare 

make, vilken behandlas i kapitel 2.4, så var formuleringen 

könsneutral. I praktiken var det dock vanligtvis hustrun som antogs 

vara i behov av underhåll, eftersom hon oftast var den ekonomiskt 

svagare parten.   10

2.2 Förändringar i praxis  

I takt med samhällsutvecklingen i allmänhet, och kvinnors ökade 

förvärvsverksamhet i synnerhet, kan man se en förändring i 

rättsutvecklingen där domstolarna kom att bli allt mer restriktiva i 

utdömandet av underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.  11

Undersökningar som sakkunniga lät utföra inför 1978 års lagändring 

visade att det under hemskillnadstiden var relativt vanligt med 

underhållsbidrag till hustrun, medan underhållsbidrag efter äkten-

skapsskillnaden blev allt mer ovanligt.  Rättstillämpningen blev med 12

åren allt mer restriktiv gällande utdömandet av underhållsbidrag efter 

äktenskapsskillnad. 1971 beräknade man att underhållsbidrag efter 

äktenskapsskillnad beviljades i ett fall av tio.  När bidragen förekom 13

 Prop. 1973:32 sid. 119 ff.9

 Tottie, Teleman sid. 121. 10

 Prop. 1978/79:12 sid. 329 ff. 11

 A.a. sid. 138. 12

 Agell sid. 102. 13
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utdömdes de vanligen under en begränsad tid, ofta kortare än 4 år.  14

Genom ytterligare förhöjd frekvens av förvärvsarbetande kvinnor 

beräknas underhållsbidrag till make efter äktenskapsskillnad nu vara 

ännu mer ovanligt.  Med ett höjt förvärvsarbetande bland kvinnor, 15

minskar behovet av att utfå ett underhållsbidrag efter äktenskaps-

skillnaden.  

Det faktum att underhållsbidrag var vanliga under en hemskillnad men 

ovanliga efter äktenskapsskillnaden, och nu blir allt mer ovanliga och 

vanligtvis utdöms under en kort tid när de väl förekommer, vittnar om 

den vikt som läggs vid den grundläggande principen om att makarnas 

ekonomiska band efter äktenskapsskillnaden ska klippas.  

2.3 Nuvarande reglerings uppkomst  

Reglerna om underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad fick 

huvudsakligen sin nuvarande utformning 1978 i den dåvarande 

Giftermålsbalken, och endast mindre förändringar skedde när de  

senare upptogs i Äktenskapsbalken.  Makars skyldighet att betala 16

underhållsbidrag begränsades, och regleringen innebar i princip en 

kodifiering av de principer som vuxit fram i rättspraxis.  Det faktum 17

att främst redaktionella ändringar gjorts innebär att tidigare rättspraxis 

fortfarande är av intresse. Möjligen bör undantag göras från att det 

numera uttrycks tydligt att underhållsbidragen bör begränsas till en 

övergångstid.  Detsamma gäller vikten av försörjningssvårigheternas 18

 Agell sid. 102. 14

 A.st. 15

 Prop. 1986/87:1.16

 Prop. 1978/79:12 sid. 2, 140.   17

 Agell sid. 105.18
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samband med äktenskapet, då ett krav på sådant orsakssamband 

uppställts i senare praxis.  19

Vid arbetet med 1978 års ändringar av underhållsreglerna ansågs det 

att utgångspunkten för den nya regleringen borde vara att 

underhållsbidrag mellan makar efter äktenskapsskillnad inte skulle 

komma i fråga, utan att lagtexten klart skulle uttrycka att vardera 

make efter en äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning.  En 20

sådan utgångspunkt ansågs också kunna leda till att makarna inrättade 

sina förhållanden i enlighet med detta, och förhöll sig mer ekonomiskt 

oberoende av varandra, vilket skulle främja strävandena mot 

jämställdhet mellan könen.  Att utsträcka äktenskapets rätts-21

verkningar till att gälla efter en äktenskapsskillnad, skulle innebära att 

den reella rätten att få äktenskapet upplöst är ofullständig.   22

Att genomföra denna huvudprincip om att makarnas ekonomiska band 

helt skulle klippas vid en äktenskapsskillnad fullt ut ansågs dock 

svårt.  Man såg att den ena maken, oftast hustrun, hade en betydligt 23

svagare ekonomisk ställning än den andra maken.  Det ansågs därför 24

att det under en övergångsperiod, eller under längre tid om det fanns 

synnerliga skäl, ska kunna åläggas den ena maken att bidra till den 

andras underhåll.  En viss underhållsskyldighet mot tidigare make 25

ansågs kunna vara motiverad när äktenskapet har begränsat 

möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand.   26

 NJA 1998 sid. 238. 19

 Prop. 1978/79:12 sid. 138. 20

 A.a. sid. 139. 21

 A.st. 22

 A.a. sid. 138. 23

 A.st. 24

 A.st. 25

 A.a. sid. 138 f. 26
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2.4 Gällande rätt  

Dagens reglering av underhållsbidrag till en tidigare make efter 

äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken 6:7. Huvudregeln ställs 

upp i första stycket, och följs av två undantag.  

2.4.1 Huvudregeln i ÄktB 6:7 1 st  

Efter äktenskapsskillnad svarar vardera make enligt ÄktB 6:7 1 st som 

huvudregel för sin egen försörjning, och alla ekonomiska band mellan 

de före detta makarna klipps generellt efter skilsmässan. Med stöd i 

den mycket restriktiva praxis som bildats, och med hänsyn till 

principen om att äktenskapets rättsverkningar inte bör utsträckas till 

att gälla efter en äktenskapsskillnad, beslutades att frånskilda makar 

som huvudregel ska anses oberoende av varandra.  Denna huvudregel 27

har antagits kunna bidra till att makarna inrättar sina förhållanden så 

att de är ekonomiskt oberoende av varandra, och har på så sätt ansetts 

kunna främja strävanden mot jämställdhet mellan könen.   28

2.4.2 Underhåll under en övergångstid enligt ÄktB 6:7 2 st  

Det har ansetts finnas ett visst behov av att skydda en svagare part vid 

en äktenskapsskillnad, och att denne bör ges möjlighet att bli 

ekonomiskt självförsörjande.  Enligt det första undantaget från 29

huvudregeln om att vardera make efter äktenskapsskillnad svarar för 

sin egen försörjning, så kan den ena maken under en övergångstid ha 

rätt till underhållsbidrag från den andra maken. Detta endast om 

maken behöver bidrag till sitt underhåll, och då efter vad som kan 

 Prop. 1978/79:12 sid. 139.27

 A.st.28

 A.st. 29
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anses skäligt med hänsyn till den andre makens förmåga och övriga 

omständigheter. 

Behovet av underhållsbidrag ska bedömas med beaktande av att den 

tidigare makens bidragsskyldighet är sekundär, och hänsyn ska tas till 

samhällets eventuella stödinsatser.  Bortsett från den subsidiära rätten 30

till försörjningsstöd, ska de sociala förmåner en make är berättigad till 

beaktas.  Exempel på detta är sådana förmåner som ersätter en 31

förvärvsinkomst, såsom sjukpenning eller pension, men också rena 

stöd som till exempel bostadsbidrag. Sociala förmåner som är 

förenade med återbetalningsskyldighet, såsom studiemedel, ska dock 

ej inverka på rätten till underhållsbidrag.  Även förmögenhets-32

tillgångar ska beaktas, och en make kan vara skyldig att ta egna 

realiserbara tillgångar i anspråk.  Med principen om att makarna efter 33

äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning följer att det inte 

kan vara fråga om att ersätta någon sorts tillvänjningsbehov, alltså att 

ersätta maken för den sänkta standarden denne kan uppleva vid en 

äktenskapsskillnad.  Underhållsbidrag kommer endast ifråga när 34

maken efter en äktenskapsskillnad inte har förmåga att försörja sig 

själv. Kan maken skaffa sig en utbildning som på sikt förbättrar dess 

förvärvsmöjligheter, så är detta ett exempel på ett fall där 

underhållsbidrag bör utgå under en övergångstid.  En beräkning får 35

ske i varje enskilt fall, med beaktande av antingen faktiska eller 

förväntade inkomster.  Ett klart behov från den ena maken av 36

underhållsbidrag betyder dock inte att ett sådant ska utdömas, om den 

andre maken inte bedöms ha förmåga att utge detta. 

 Prop. 1978/79:12 sid. 189.30

 A.st. 31

 A.st. Se även t.ex. NJA 1974 sid. 496.32

 Tottie, Teleman sid. 127. Se även t.ex. NJA 1984 sid. 487. 33

 Tottie, Teleman sid. 126 f. 34

 Prop 1978/79:12 sid. 189. 35

 Tottie, Teleman sid. 126. 36
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Den andra makens förmåga att utge underhållsbidrag innebär att han, 

efter att eventuellt underhåll till barn förbehållits, förfogar över större 

medel än som går åt för hans egen försörjning.  Analogier görs till 37

Föräldrabalken (1949:381) [cit. FB] 7:3 gällande vad man får 

förbehålla vid underhållsbidrag till barn, då inga normer har uppställts 

för var gränsen går för när man har förmåga att utge underhåll till 

tidigare make.  Vid bedömningen har ansetts att det är de faktiska 38

förhållandena som ska räknas, varpå makarna har frihet att, inom 

rimliga gränser, ordna med sina arbetsförhållanden som de behagar, 

även om det skulle innebära att den faktiska möjligheten att betala 

underhåll skulle minska.  Departementschefen anförde inför 1978 års 39

lagändring att detta följer av huvudprincipen om de tidigare makarnas 

ekonomiska oberoende.  Att efter en skilsmässa sluta på ett arbete 40

eller på annat sätt söka sänka sina inkomster i syfte att undslippa 

betalningsskyldighet kan dock inte godtas.  Det hänvisas till att den 41

bidragsskyldiges förvärvsförmåga i sådana fall är oförändrad.  Om 42

den underhållsskyldige makens förmåga minskar kan bidraget jämkas 

även om detta innebär att kvinnan får en betydligt sämre ekonomisk 

situation än mannen, något vi kan se exempel på i bland annat NJA 

1993 sid. 474.  

Med övriga omständigheter menas framför allt huruvida det föreligger 

ett orsakssamband mellan försörjningssvårigheter och äktenskapet.  43

Typfallet är att den ena maken, vanligtvis hustrun, ägnat sin tid åt 

 Prop. 1978/79:12 sid. 189. 37

 Tottie, Teleman sid. 124. 38

 Prop. 1978/79:12 sid. 189. Se t.ex. NJA 1976 sid. 609 och NJA 1983 sid. 39

194.

 Prop. 1978/79:12 sid. 189.40

 A.st. Se t.ex. NJA 1976 sid. 609 och NJA 1983 sid. 194.41

 Prop. 1978/79:12 sid. 189.42

 Tottie, Teleman sid. 128 f. 43
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skötsel av hem och barn, och därmed har svårigheter att komma ut i 

förvärvslivet.  Faktorer att beakta är äktenskapets längd (eftersom en 44

försörjningssvårighet med svårighet kan påstås vara grundat i ett 

kortvarigt äktenskap, i praxis kan man utläsa någon form av gräns 

kring fem år), makens ålder och vård av barn.  Detta kan också 45

utläsas ur praxis, där man till exempel ogillat talan om underhålls-

bidrag då äktenskapet varat en kortare tid.  Ett krav på orsaks-46

samband fastslogs i NJA 1998 sid. 238, där HD avslog en kvinnas 

yrkande på underhållsbidrag trots att äktenskapet varit långvarigt (de 

hade varit gifta i 28 år och var vid äktenskapsskillnaden 50 respektive 

53 år gamla). Kvinnan hade arbetat innan äktenskapet men sedan 

ägnat sig främst åt hem och barn. Försörjningssvårigheterna bedömdes 

bero på sjukdom och det brast alltså i orsakssambandet mellan dessa 

och äktenskapet. Kravet på orsakssamband torde enligt Örjan Teleman 

vara något förtunnat vid prövning av underhållsanspråk för en 

övergångstid enligt andra stycket jämfört med fall avseende en längre 

period i tredje stycket.  47

I lagtexten anges inga exakta tidsbegränsningar för den övergångstid 

under vilken underhållsbidrag kan utges, utan tidsfrågan avgörs från 

fall till fall.  Övergångstiden brukar enligt praxis tidsbegränsas till 48

några år, ofta mellan ett och fyra.  Bidragen blir ofta relativt små, 49

vanligtvis mellan 2000 och 8000 per månad.   50

 Tottie, Teleman sid. 128 f. 44

 A.st. 45

 Se t.ex. NJA 1966 sid. 390 I och II.46

 Tottie, Teleman sid. 128. 47

 Prop. 1978/79:12 sid 190. 48

 Agell, Brattström sid. 66. Se t.ex. NJA 1974 sid. 496 och NJA 1983 sid. 821.49

 Agell, Brattström sid. 66. 50
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2.4.3 Underhåll för längre tid enligt ÄktB 6:7 3 st 

Det andra undantaget från huvudregeln, i ÄktB 6:7 3 st, går ett steg 

längre och anger att om den ena maken har svårigheter att försörja sig 

efter ett långvarigt äktenskap, eller om det annars finns synnerliga 

skäl, så har maken rätt till underhållsbidrag för en längre tid. Vid en 

prövning enligt detta stycke ska enligt sista meningen särskild hänsyn 

tas till om maken behöver bidrag till att skaffa sig pensionsskydd. 

Stadgandet är avsett att användas restriktivt.  Även då underhålls-51

bidrag utges för en längre tid bör de tidsbegränsas då det är möjligt.  52

Med ett långvarigt äktenskap menas enligt praxis cirka 20 år.  Det 53

faktum att äktenskapet varat länge grundar i sig ingen underhålls-

skyldighet, utan det måste också föreligga försörjningssvårigheter av 

ett permanent slag för att en make ska vara underhållsberättigad.  54

Dessa svårigheter kan grundas i exempelvis hög ålder, sjukdom eller 

brist på utbildning.  Tillägget om att man ska ta hänsyn till behovet 55

av att skaffa sig ett pensionsskydd infördes i lagtexten 1998.  Detta 56

kunde visserligen beaktas redan innan, men framhålls nu på ett 

tydligare sätt. 

Som ett exempel på fall där underhållsbidrag utdömts efter ett 

långvarigt äktenskap kan nämnas NJA 1983 sid. 826. I detta fall 

saknade hustrun efter 22 års äktenskap möjlighet att få en anställning. 

Högsta domstolen ansåg att det långvariga äktenskapet hade orsakat 

hustruns svårigheter på arbetsmarknaden, och framhöll att hustruns 

 Prop. 1978/79:12 sid. 140.51

 A.a. sid 190. 52

 Tottie, Teleman sid. 129. Se t.ex. NJA 1983 sid. 826, RH 1981:33 och RH 53

1983:43.

 Prop. 1978/79:12 sid 190. 54

 A.st. 55

 Lag (1998:619) om ändring i äktenskapsbalken. 56
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arbete i hemmet kunnat gynna mannen karriärsframgångar samt att 

makar normalt enats om en sådan arbetsfördelning. Hustrun var vid 

äktenskapsskillnaden 46 år gammal, vilket enligt domstolen var i 

underkant för tidsobegränsat underhåll, men ett sådant utdömdes 

likväl. 

Även om äktenskapet inte varat en längre tid, och permanenta 

försörjningssvårigheter inte föreligger, kan underhållsbidrag utgå för 

en längre tid än i 2 st om det föreligger synnerliga skäl för detta.  57

Denna möjlighet har ansetts böra utnyttjas med stor restriktivitet.  58

Enligt förarbetena anför man som exempel på vad synnerliga skäl kan 

innebära att en make på grund av en sned arbetsfördelning i hemmet 

kan ha lyckats nå en mycket god position i arbetslivet, medan den 

andre har ägnat sig åt hus och hem och förlorat motsvarande 

förvärvsmöjligheter.  I dessa fall kan ett visst underhållsbidrag utgå 59

under längre tid även om den underhållsberättigade lyckas skaffa sig 

en mindre egen inkomst.  60

2.5 Gällande rätts brister 

Dagens reglering kring underhållsbidrag till tidigare make lägger stort 

fokus på att äktenskapets rättsverkningar bör upphöra vid äktenskaps-

skillnaden och att makarna då ska anses oberoende av varandra. 

Resonemanget, och andra aspekter av regleringen, har dock vissa 

brister. Dessa analyseras i korthet nedan.  

 Prop. 1978/79:12 sid 190. 57

 A.st. 58

 A.a. sid 140. 59

 A.st.60
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Redan på 1970-talet fanns en ovilja att utdöma skadestånd.  Det 61

verkar finnas en stark ovilja att tillämpa ÄktB 6:7. Detta kan tänkas 

bero på de hårt uppställda regler och den stränga praxis som finns 

kring behovsrekvisitet, där det som täcks av bidraget endast ska vara 

ett minimumbehov bara något över standard för socialbidrag/

existensminimum.  Denna restriktivitet ligger helt i linje med de 62

tankar som framförts i förarbeten och lagtext.  Man har velat i stor 63

utsträckning upprätthålla principen om att alla ekonomiska mellan-

havanden upphör vid äktenskapsskillnaden och att underhållsbidrag 

ska kunna utdömas endast i undantagsfall. Restriktiviteten i att utdöma 

underhållsbidrag kan dock orsaka stora ekonomiska problem för en 

make som främst arbetat i hemmet medan den andra maken fokuserat 

på arbetsmarknaden. Vid en bodelning där makarna inte har stora 

tillgångar, kan den vunna och förlorade inkomstpotentialen för 

makarna med grund i arbetets arbetsfördelning innebära att den make 

som utfört främst obetalt arbete har en betydligt sämre ekonomisk 

ställning än den make som arbetat på arbetsmarknaden. Denna fråga, 

samt ett förslag på en ändring, analyseras långtgående i följande 

kapitel.  

Vidare kan det faktum att det finns ytterst lite modern praxis kring 

underhållsbidragen innebära en viss svårighet att förutse sina 

möjligheter att utfå underhållsbidrag. Sedan ÄktB 6:7 fick sin 

nuvarande formulering 1978 har Högsta domstolen endast prövat ett 

fåtal fall.  Det är även problematiskt att de krav som ställs upp 64

regleras just i praxis, exempelvis kravet på orsakssamband mellan 

äktenskapet och försörjningssvårigheterna.  Så som samhället och 65

 Agell, Brattström sid. 59. 61

 A.a. sid. 68.62

 Se t.ex. prop. 1978/79:12 sid. 139 ff. 63

 Agell, Brattström sid. 65 f.64

 NJA 1998 sid. 238.65
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jämställdheten såg ut 1978 ser den inte ut idag, och lagtexten kan 

behöva uppdateras med detta i åtanke. 

De nuvarande underhållsbidragsreglerna har inga särskilda beräk-

ningsgrunder, utan man använder FB:s regler om underhållsbidrag till 

barn analogt.  I enlighet med FB 7:3 har det ansetts att det 66

förbehållsbelopp som från makes inkomst får tas undan för egna 

behov innan ett eventuellt underhållsbidrag utbetalas är 1,2 basbelopp 

plus bostadskostnad, vilket är detsamma som i de fall där det gäller 

underhållsbidrag till barn.  Att använda regler för underhållsbidrag 67

till tidigare make som egentligen är till för underhåll till barn är 

problematiskt eftersom förhållanden till make respektive barn är av 

olika natur. Detta gör att ett förtydligande och en separat reglering 

vore önskvärd.  

Omräkningar av fastställda underhållsbidrag sker årligen enligt 

indexlagen,  och om förhållandena har ändrats kan underhållsbidrag 68

jämkas enligt ÄktB 6:11 1 st. Man kan vid tillämpningen av denna 

regel se till om den underhållsberättigade maken gift om sig eller 

inlett ett samboförhållande, men den tidigare existerande regeln om att 

omgifte automatiskt ledde till bortfall av underhållsberättigandet är 

borttagen.  Borttagandet av denna regel innebär dels att incitamentet 69

att helt enkelt undvika äktenskap med en ny partner försvunnit, och 

dels att ett underhållsbehov som grundats i ett tidigare äktenskap 

faktiskt kan kvarligga trots ett nytt förhållande.  Endast om 70

synnerliga skäl skulle föreligga kan ett underhållsbidrag jämkas 

uppåt.   71

 Agell, Brattström sid. 71 f. 66

 A.st. 67

 Lag (1966:680) om ändringar av vissa underhållsbidrag. 68

 Agell sid. 143.69

 A.a. sid. 144 f. 70

 A.a. sid. 142. 71
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 Ett problem som uppstår i och med denna reglering är att ett behov 

som grundats i ett äktenskap kan minska om den underhållsberättigade 

maken gifter om sig. Det kan innebära att ett bidrag sänks eller tas 

bort. Skiljer sig maken igen kan det innebära att hon står utan 

försörjning eftersom det andra äktenskapet, om det visar sig 

kortvarigt, inte grundar någon underhållsskyldighet, och det är svårt 

att få tillbaka underhållet från den första maken, trots att behovet 

grundats i detta äktenskap.  

Huruvida de ovan diskuterade problemen är rimliga eller inte beror på 

med vilken rättspolitisk grund man rättfärdigar underhållsbidragens 

existens. I kapitel 3 analyseras gällande rätt i förhållande till 

jämställdhet. Den fortsatta betydelsen av underhållsbidrag diskuteras i 

förhållande till ett allt mer jämställt samhälle, och en analys kring hur 

underhållsbidrag alls kan rättfärdigas i dagens samhälle görs. 
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3 Betydelsen av underhållsbidrag i dagens 
samhälle; behov och rättfärdigande 
  

3.1 Det svenska samhället och underhåll till tidigare 
make  

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att män och 

kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  72

Detta inkluderar en ekonomisk jämställdhet, som innebär att man ska 

ha samma möjligheter och villkor gällande utbildning och betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut, samt att det ska ske 

en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.   73

I ÄktB 1:2 står det att makar ”skall gemensamt vårda hem och barn 

och i samråd verka för familjens bästa”. Paragrafen utgör främst ett 

moraliskt ställningstagande, och indikerar att det är önskvärt att 

makarna delar arbetet i familjen lika.  Att så sker är inte önskvärt 74

enbart för att få en ökad jämställdhet i samhället, utan påverkar även i 

högsta grad makarna vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. 

Den inbördes arbetsfördelningen påverkar, förutom en makes 

inkomstmöjligheter vid den aktuella tidpunkten, även maken i 

framtiden i form av ställning på arbetsmarknaden och pension. Detta 

påverkar i sig betydelsen och behovet av underhållsbidrag vid en 

eventuell äktenskapsskillnad. En analys ska i det följande göras med 

grund i statistik över mäns och kvinnors arbete. Det analyseras även 

med vilka rättspolitiska grunder ett rättfärdigande av underhålls-

bidragens existens kan göras.  

 Jämställdhet används här när det gäller förhållandet mellan män och kvinnor, medan 72

begreppet jämlikhet är vidare, och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och 
grupperingar i samhället. Jfr SCB, På tal om kvinnor och män 2014, sid. 2. 

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 3. 73

 Tottie, Teleman sid. 29 ff. 74
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3.1.1 Jämställdhet och statistik  

Det går att se att samhället förändrats och förändras, något som 

observerades redan inför 1978 års ändringar i familjelagstiftningen.  75

Detta speglas även i praxis gällande behov av underhållsbidrag, som 

allt mer sällan utdöms.  Under 1970-talet utdömdes underhållsbidrag 76

till make efter äktenskapsskillnad endast i vart tionde fall, och nu är 

andelen ännu mindre.   77

Andelen män på arbetsmarknaden har varit relativt konstant mellan 

1970 och 1990.  Andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökade däremot 78

markant mellan 1970 och 1990, och då framför allt andelen med lång 

deltid, men under 1980-talet ökade även andelen som arbetade 

heltid.  Från början av 1990-talet ökade arbetslösheten för båda 79

könen, och var fortsatt hög fram till början av 2000-talet, för att 

därefter minska något igen.  Efter detta ökade andelen kvinnor som 80

arbetar heltid ytterligare.  81

Andelen kvinnor som arbetar deltid har minskat från 45 % 1987 till 30 

% 2013.  Under samma tid har andelen män som arbetar deltid ökat 82

från 6 till 11 %.  Bland föräldrar är deltidsarbetandet ökat för både 83

kvinnor och män under barnens första två år, men efter det ökar 

kvinnors deltidsarbetande med antal barn, medan skillnaden för män 

 Se t.ex. prop. 1978/79:12 sid. 54 f. 75

 Agell sid. 102. 76

 Agell, Brattström sid. 59 f.77

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 50 f. 78

 A.st. 79

 A.st. 80

 A.st. 81

 A.a. sid. 57.82

 A.st.83
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är betydligt mindre.  Det finns ingen tendens att kvinnors 84

deltidsarbete skulle minska, snarare tvärtom.   85

Ett intressant faktum man såg i en undersökning på 90-talet är att 

arbetstiden för män och kvinnor inte ändrats speciellt mycket mellan 

1984 och 1993 i fall där gifta (i studien inkluderas även samboende) 

par har barn mellan 4 och 7 år.  Vid en jämförelse arbetade kvinnor i 86

genomsnitt 10 timmar mindre per vecka.  I familjer med barn mellan 87

8 och 12 år hade både kvinnor och män under samma tidsperiod ökat 

sin arbetstid, men trots detta skilde det 11,25 timmar per vecka mellan 

män och kvinnor.  Den mest intressanta skillnaden under tidsperioden 88

upptäcktes för par med barn i åldern 0-3 år.  När man studerade 89

männens arbetstid fann man en negativ effekt av barn i denna ålder för 

män 1984, men ingen sådan effekt hittades 1993.  Jämställdheten 90

hade alltså på detta sätt minskat under den aktuella tidsperioden, trots 

att kvinnor i genomsnitt ökat sin arbetstid under tidsperioden medan 

männens varit i princip oförändrad. Kvinnors arbetstid påverkas alltså 

kraftigt av att de har yngre barn, medan mäns arbetstid inte påverkas 

på samma sätt.   

I SCB:s tidskrift Välfärd rapporteras att mammor anpassar sin 

arbetstid efter barnens ålder, medan deltid är mer ovanligt för pappor, 

som går genom arbetslivet relativt opåverkade av föräldraskapet.  Det 91

vanligaste skälet till att män arbetar deltid är att de saknar 

heltidsarbete, medan den hos kvinnor vanligaste anledningen till 

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 57.84

 Agell, Brattström sid. 60. 85

 SOU 1997:138, Flood, Gråsjö sid. 163 f. 86

 A.st. 87

 A.st. 88

 A.a. sid. 178 f. 89

 A.a. sid. 163 f. 90

 SCB:s tidskrift Välfärd nr. 2 2010. 91
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deltidsarbete är vård av barn.  Trots att skillnaderna i arbetstid mellan 92

småbarnsföräldrar är fortsatt stora, skillnaderna i arbetstid mellan 

könen är allra störst hos småbarnsföräldrar, så rapporteras de 

minska.  93

Ytterligare en aspekt av jämställdheten mellan könen som är viktig att 

belysa är uttaget av föräldrapenning.  Antalet dagar med föräldra-

penning ökade kraftigt under perioden 1984 och 1993.  För kvinnor 94

ökade antalet uttagna dagar under denna period med 78 %, och för 

män ökade de med 273 %.  Män svarade denna ökning till trots 95

endast för en liten del av antalet dagar med föräldrapenning: 5 % år 

1984, och 10 % 1993.  År 2010 hade mäns uttagna andel av föräldra-96

penningsdagarna ökat till 23 %, och 2013 låg den på drygt 24 %.  97

Trots denna utveckling är uttaget av föräldrapenningsdagar långt ifrån 

jämställt. Även uttaget av dagar med tillfällig föräldrapenning, så 

kallad vab, är ojämnt mellan kvinnor och män. Under den period från 

1974 där mäns uttag av föräldradagar ökat från 0 till 24 %, har uttaget 

av tillfällig föräldrapenning av män skiftat från 40 % 1974, till 32 % 

1995, och upp till 37 % 2014.   98

Under en vecka förvärvsarbetar en kvinna i genomsnitt ca 30 timmar, 

medan en man förvärvsarbetar i genomsnitt 37 timmar.  Detta i 99

relation till att siffrorna i början av 1990-talet var 27 respektive 41 

timmar tyder på att att utvecklingen går i riktningen mot ett mer 

 SCB:s tidskrift Välfärd nr. 2 2010. 92

 SCB:s tidskrift Välfärd nr. 4 2012.93

 SOU 1997:138, Flood, Gråsjö sid. 174. 94

 A.st. 95

 A.st. 96

 SCB:s statistik om antal dagar med utbetalad föräldrapenning.97

 SCB:s statistik om antal dagar med tillfällig föräldrapenning.98

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 38. 99
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jämställt samhälle.  Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt 26 100

timmar obetalt arbete, medan män bara utför 21 timmar.  I början på 101

1990-talet utförde kvinnor 33 timmar obetalt arbete i veckan i 

genomsnitt, medan männen redan då bara utförde 21 timmar obetalt 

arbete.  Den ökade jämställdheten i detta avseende är alltså främst 102

en effekt av att kvinnor minskat den tid de lägger på hushållsarbete. 

Sammanfattningsvis ägnar alltså kvinnor i genomsnitt ungefär en 

timme mer om dagen till obetalt arbete, medan männen en 

genomsnittsdag lägger ungefär 1,5 timme mer på betalt arbete.  

En kvinna har i genomsnitt 86 % av en mans lön.  I mitten av 1990-103

talet var motsvarande siffra 83 %, och det har alltså endast skett en 

relativt liten minskning av löneskillnaderna mellan könen.  När man 104

tagit hänsyn till ålder, utbildning, arbetstid och yrkeskategori har 

kvinnor ungefär 93 % av mäns lön, och denna siffra har varit ungefär 

densamma sedan 1990-talet.  De förhållanden som kan ligga till 105

grund för dessa löneskillnader ligger utanför ansatsen med denna 

uppsats, men har analyserats av till exempel Martin Hörnqvist som 

hänvisar till ett flertal modeller för denna diskriminering.  Så som 106

Hörnqvist konstaterar framstår det dock som ytterst troligt att, oavsett 

förklaringen till detta, ett större ansvar för hemarbetet begränsar 

kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, och att det mesta tyder på 

att detta till större delen sker i mekanismer utanför själva 

arbetsmarknaden.   107

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 38. 100

 Med obetalt arbete menas sådant arbete som utförs utanför 101

arbetsmarknaden utan betalning, alltså hemarbete. Se a.a. 

 A.a. sid. 38. 102

 A.a. sid. 76 ff. 103

 A.st. 104

 A.st. 105

 SOU 1997:138, Hörnqvist sid. 191 ff.106

 A.a. sid. 194 f. 107

�22



Så länge ett par fortsätter leva tillsammans får de skillnader som finns 

mellan könen inte någon större betydelse för kvinnans situation. Att 

leva i ett parförhållande medför statistiskt sett en god levnadsstandard 

för båda parterna.  En sammanboende kvinna har dock i snitt 70 % 108

av en sammanboende mans inkomster.  Ensamstående kvinnor har i 109

snitt 92 % av ensamstående mäns inkomst, och ensamstående män har 

i sin tur betydligt sämre ekonomisk situation än sammanboende 

män.  110

Vidare kan inte bortses från att den ovan presenterade statistiken är ett 

genomsnitt. Lika väl som det betyder att det finns familjer som har 

lagt upp arbetsfördelningen inom familjen mer jämställt, så finns det 

också de familjer som har en mer ojämn fördelning av det betalda och 

obetalda arbetet. 

3.1.1.1 Statistikens innebörd och följder 

Det faktum att en sammanboende kvinna i snitt har 70 % av en 

sammanboende mans inkomst, medan en ensamstående kvinna i snitt 

har 92 % av en ensamstående mans inkomst tyder på att en viss del av 

skillnaden visserligen ligger enbart i könen och den segregerade 

arbetsmarknaden, men att denna skillnad blir betydligt större bland 

gifta (och sammanboende), och alltså även kan antas bero på att 

kvinnor utför en större del obetalt arbete än män. Skillnaderna mellan 

mäns och kvinnors inkomster är visserligen något mindre om man 

korrigerar för utbildning och arbete. Teorier har emellertid framförts 

kring att kvinnor strategiskt väljer både utbildningar och yrken som 

med större enkelhet går att kombinera med hem och familj, vilket 

innebär att en sådan korrigering ej bör ske fullt ut vid en diskussion 

 Agell, Brattström sid. 60. 108

 Enligt den statistik som sammanställdes i budgetpropositionen 2010/11:1 109

bilaga 3 sid. 20. 

 Agell, Brattström sid. 60. 110

�23



kring de ekonomiska konsekvenser äktenskap och familjebildning har 

för kvinnor.  Även om man för enkelhetens skull bortser från denna 111

viktiga faktor, och fullt ut korrigerar statistiken med avseende på 

utbildning, arbete och arbetstid, så har kvinnor endast 93% av mäns 

lön.  112

Män kan alltså statistiskt sätt sägas tjäna ekonomiskt på att vara gifta, 

medan kvinnor förlorar på det i längden, om de i framtiden behöver 

klara sig själva igen. Denna förlust består i att de, i någon grad, har 

fått en sämre ställning på arbetsmarknaden än de kunde haft om de 

förvärvsarbetat mer, medan mannen har ökat sin framtida 

inkomstpotential med den tiden han spenderat på arbetsmarknaden 

istället för på att utföra obetalt arbete i hemmet. Denna snedfördelning 

av inkomstpotential är inget som kan justeras med till exempel 

bodelning vid äktenskapsskillnaden, eftersom man vid denna enbart 

ser till existerande tillgångar, och inte inkomstpotential.  

En longitudinell undersökning, med andra ord gjord med hjälp av data 

från flera tillfällen för att kunna visa på orsakssambandet, gjord av 

Michael Gähler för att undersöka ekonomiska konsekvenser av 

äktenskapsskillnader har visat att de kvinnor som skilde sig under den 

aktuella perioden hade en sämre inkomstutveckling än andra 

grupper.  Vidare hade de mer sällan en ekonomisk buffert och ägde 113

mer sällan sin bostad.  De frånskilda männen hade tydligt bättre 114

ekonomiska villkor än de frånskilda kvinnorna.  Huruvida de även 115

fått erfara en bättre utveckling än personer i intakta parförhållanden är 

tvetydigt men möjligt.  Även flera amerikanska studier har visat att 116

 SOU 1997:138, Hörnqvist sid. 206 ff. 111

 SCB, På tal om kvinnor och män 2014 sid. 76 ff. 112

 SOU 1997:138, Gähler sid. 224 ff. 113

 A.a. sid. 257. 114

 A.st. 115

 A.st. 116
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äktenskapsskillnader ofta slår hårt mot kvinnors och barns 

ekonomiska situation med kraftigt försämrade ekonomiska villkor 

som endast blir marginellt bättre under de följande åren, medan 

situationen för männen ofta förbättras.  Dessa resultat får ses med 117

viss försiktighet, då flera, men inte alla, av de bakomliggande 

faktorerna skiljer sig mellan USA och Sverige till svenska kvinnors 

fördel.   118

  

Att kvinnor påverkas mer negativt än män av en äktenskapsskillnad 

innebär enligt Gähler en allvarlig inskränkning i deras handlings-

frihet.  Det betyder att de inte har samma ekonomiska möjligheter att 119

lämna ett äktenskap de inte längre vill leva i, och att situationen efter 

en skilsmässa blir mer problematisk för kvinnor än för män.  120

Eftersom majoriteten av eventuella barn inom äktenskapet bor kvar 

med mamman, så påverkar denna försämrade ekonomi även dem.  121

Hushållets ekonomiska svårigheter påverkar inte bara konsumtion och 

sparande, utan flertalet undersökningar påvisar arr ekonomiska 

svårigheter kan påverka psykiskt välbefinnande både hos vuxna och 

barn, påverka både psykisk och fysisk hälsa i vuxenlivet hos barn som 

vuxit upp under knappa ekonomiska förhållanden, påverka föräldrars 

beteende gentemot sina barn negativt, samt försämra barns 

utbildningsmöjligheter.   122

Vad inkomstskillnaderna och den ojämna fördelningen av betalt och 

obetalt arbete mellan könen kan resultera i på längre sikt kan man se i 

pensionsstatistiken. Pensionens storleks samband med förvärvs-

inkomster under livet stärktes vid reformen av pensionssystemet i 

 SOU 1997:138, Gähler sid. 232. 117

 A.a. sid. 233. 118

 A.a. sid. 225. 119

 A.a. sid. 225 f. 120

 A.a. sid. 226. 121

 Se vidare hänv. i a.st. 122
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slutet på 1990-talet.  Till skillnad från att tidigare ha baserats på de 123

15 bästa årsinkomsterna, baseras nu pensionen på hela livs-

inkomsten.   124

Att under några år vara hemma helt eller delvis och ta hand om familj 

och hem påverkar alltså inte bara inkomsten vid den aktuella 

tidpunkten, utan även den framtida pensionen. Knappt 2/5 av de 

svenska pensionärerna utfår garantipension, och av dessa är 80 % 

kvinnor.  Denna statistik baseras visserligen på en generation där 125

jämställdheten var långt ifrån vad den är nu, vilket självklart spelar in 

i dess relevans. Det är emellertid så att den går att sätta i förhållande 

till flertalet av de rättsfall som finns på underhållsbidragens område 

eftersom dessa i huvudsak är från 1970- och 80-talen, och de kvinnor 

som då var runt 50 år nu är i pensionsåldern. Så även om 

pensionsstatistiken inte går att sätta i direkt förhållande till den 

statistik som presenteras kring mäns och kvinnors arbete idag, så 

pekar den på de problem som uppstår i och med en ojämn fördelning 

av betalt och obetalt arbete följt av en äktenskapsskillnad där hustruns 

förlorade inkomstpotential inte kompenseras. 

3.1.2 Behovet av reglering  

Eftersom samhället, som tidigare visats, har förändrats mycket 

gällande jämställdhet och arbetsfördelning, är betydelsen i stort av 

underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad förändrad. Kvinnors ökade 

förvärvsarbete innebär ett minskat behov av ett sådant bidrag. 

Betydelsen av att kunna få underhållsbidrag från en tidigare make är 

dock inte helt betydelselös, då jämställdheten inte är total.  

 Agell, Brattström sid. 70.123

 Se Socialförsäkringsbalk (2010:110) avd. E. 124

 Pensionsmyndighetens statistik om pensionsutbetalningar i december 125

2014. 
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Vidare kan diskuteras om ett uppnående av jämställdhet i samhället 

skulle betyda att underhållsbidrag inte längre behövs. Det faktum att 

samhället i stort skulle vara jämställt skulle innebära att betydelsen av 

underhållsbidrag för samhället minskat, med det säger inget om ett 

enskilt fall där en kvinna har utfört främst obetalt arbete enligt vad 

makarna överenskommit. Denna ekonomiskt svagare make kan 

komma att behöva kompenseras. 

Det går alltså inte att avfärda behovet av någon form av reglering för 

att korrigera de ekonomiska skevheter som kan uppstå vid en 

skilsmässa, enbart med grund i att samhället är mer jämställt än vid 

underhållsbidragens uppkomst. Men är det nuvarande sättet att reglera 

detta det bästa, eller finns det en lösning som passar dagens samhälle 

bättre? Denna fråga analyseras i kapitel 4, efter en analys av hur man 

kan rättfärdiga en fortsatt reglering av underhållsbidrag till tidigare 

make i dagens samhälle.  

3.2 Att rättfärdiga underhållsbidrag  

Det går att fråga sig om det finns någon grundtanke som förklarar 

varför underhållsbidrag alls ska kunna utgå efter äktenskapsskillnad, 

om utgångspunkten är att alla ekonomiska band mellan makarna ska 

klippas. 

Enbart det faktum att ett försörjningsbehov föreligger förklarar inte 

varför en före detta make, snarare än en annan familjemedlem eller 

samhället, skulle ansvara för att fylla detta behov. Hur rättfärdigar 

man att någon ska tvingas dela sin inkomst med en tidigare make? I 

det följande analyseras grundprincipen om att varje make efter en 

äktenskapsskillnad ska försörja sig själv ställd mot de rättfärdigande-

grunder som kan tänkas i dagens samhälle.  
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3.2.1 Huvudregeln om ett fullkomligt avbrott 

Vid införandet av den nuvarande regleringen ansåg familjelags-

sakkunniga att utgångspunkten för den nya regleringen borde vara att 

underhållsbidrag till makar efter äktenskapsskillnad inte bör komma 

ifråga.  De föreslog därför att det skulle komma till klart uttryck i 126

lagtexten att vardera make efter äktenskapsskillnad svarar för sin egen 

försörjning, men tillade att det under en omställningsperiod, eller om 

synnerliga skäl föreligger en längre period, kan vara nödvändigt med 

underhållsbidrag för att en ekonomiskt svagare make ska ha möjlighet 

att ordna sina ekonomiska förutsättningar.  Så gott som alla 127

remissinstanser höll med om att huvudregeln måste vara att varje 

make svarar för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnad, och 

många anser i likhet med de sakkunniga att en möjlighet till 

underhållsbidrag ändå bör finnas i undantagsfall.  Några instanser 128

framhåller dock att man bör låta principen om vuxna människors 

ekonomiska självständighet slå igenom på ett mer fullständigt sätt.  129

  

Anledningen till varför det är viktigt att upprätthålla en huvudregel om 

att alla makarnas ekonomiska band ska klippas vid en äktenskaps-

skillnad anges vara att rätten att få ett äktenskap upplöst annars är 

ofullständig.  Frågan diskuteras dock inte vidare, utan antas vara en 130

självklar utgångspunkt.  

Att den reella rätten att verkligen få ett avslut av alla mellanhavanden 

vid en äktenskapsskillnad är viktig torde det inte finnas några tvivel 

kring. Det faktum att det i propositionen inte ens diskuteras andra 

 Prop. 1978/79:12 sid. 138.126

 A.a. sid. 138 f. 127

 A.a. sid. 140, 303 ff. 128

 A.a. sid. 303 ff. 129

 A.a. sid. 139. 130
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utgångspunkter torde innebära att det är en generellt antagen 

uppfattning. Denna rätt måste dock även vägas mot andra faktorer för 

huruvida det räcker att dela alla materiella tillgångar lika, eller om det 

finns andra kompensationsbehov. 

Tanken är att en bodelning där alla tillgångar delas lika ska innebära 

att makarna likställs vid äktenskapsskillnaden för att kunna få ett brott 

av de inbördes banden.  Man kan dock tänka sig fall där makars 131

arbetsfördelning i hemmet och på arbetsmarknaden gett dem mycket 

olika framtida inkomstpotential, och där de existerande tillgångarna i 

äktenskapet är relativt små. Vid bodelningens lottläggning skulle man 

kunna få den gemensamma bostaden på sin lott om man har ett större 

behov av den.  Denna lottläggning förändrar dock inte att de 132

ekonomiska tillgångarna kan vara ytterst små, och med en liten 

framtida inkomstpotential kan detta innebära att de frånskilda makarna 

i praktiken inte alls får samma ekonomiska möjligheter efter 

äktenskapsskillnaden.  

Rätten till att klippa alla band makarna emellan eller i vissa fall lämna 

utrymme för underhållsbidrag eller annan liknande kompensation 

måste även analyseras i förhållande till med vilken grund man skulle 

rättfärdiga detta bidrag. Dessa rättfärdigandegrunder ska nu analyseras 

närmre.  

3.2.2 Att rättfärdiga underhållsbidrag i ett modernt samhälle 

Med upphörandet av alla ekonomiska band mellan makarna vid en 

äktenskapsskillnad, och en bodelning där alla tillgångar delas lika, kan 

det trots att makarna jämställs ekonomiskt vid tidpunkten för 

äktenskapsskillnaden uppstå skevheter i de ekonomiska möjligheter de 

 Prop. 1986/87:1 sid. 42 ff. 131

 ÄktB 11:8. 132
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får. Detta beror på att det betalda och obetalda arbetet inom ett 

äktenskap, och därmed den framtida inkomstpotentialen både gällande 

lön och pension, sällan delas lika. Statistik kring detta presenteras 

ovan. Frågan kvarstår dock varför detta skulle kompenseras med ett 

underhållsbidrag från den tidigare maken istället för genom samhällets 

omsorg. Denna fråga besvaras i det följande.  

Motiven till 1915 års lagstiftning, som 1920 överfördes till GB, 

baserades på en tanke om att en kvinna genom äktenskapet kunde 

tänkas ha erhållit sådana sociala och ekonomiska förhållanden att det 

kunde vara rent av förödmjukande om hon skulle behöva ägna sig åt 

förvärvsverksamhet.  Redan några år efter det ansågs dock att 133

kvinnan borde försöka försörja sig genom eget arbete, något som i 

senare praxis generellt har ansetts vara en självklarhet.  1915 års 134

motiv vittnar om en syn på äktenskapet som innebär att en man får en 

livslång skyldighet att försörja sin hustru, samt att den senare inte har 

någon egen skyldighet att ta över detta försörjningsansvar. Från ett 

sådant rättfärdigande av underhållsbidrag får det idag anses ha tagit ett 

stort kliv.   

I motiven till dagens reglering av underhållsbidrag till tidigare make 

efter äktenskapsskillnad finns inte någon tydligt uttalad rätt-

färdigandegrund. Man har valt både att fastställa ett krav på 

orsakssamband mellan försörjningssvårigheterna, vilket tyder på att 

man vill kompensera den make som främst utfört obetalt arbete i 

hemmet och därmed uppoffrat egen framtida inkomst till förmån för 

sin makes framtida inkomst, men också att enbart tillgodose ett 

minimibehov hos den underhållsberättigade maken, vilket snarare 

tyder på att det hos den underhållsskyldige maken skulle kvarstå 

någon slags försörjningsplikt även efter äktenskapets upphörande.  

 Agell sid. 105. 133

 A.a. sid. 105 f. Se t.ex. NJA 1920 sid. 155, NJA 1920 sid. 236 och NJA 134

1958 sid. 145. 
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I dagens Sverige är underhållsbidrag till tidigare make snarast en icke-

fråga. Reglerna tillämpas ytterst sällan, vilket leder till mycket 

sparsam nutida praxis. Vidare innebär det att det inte finns mycket 

skrivet om frågan. Den senaste upplagan av Anders Agells 

Underhållsbidrag till barn och make utgavs 1988, och det finns inte 

heller andra betydande verk utgivna i Sverige de senaste 25 åren. 

Frågan om underhållsbidrag till tidigare make både är och har varit 

mer aktuell och omskriven i USA. Bilden av en kvinna som lever ett 

gott liv på sin före detta makes pengar är populär i samtida 

populärfiktion.  Men regleringarna i många av USAs delstater liknar  135

i själva verket de vi har i Sverige med avseende på de faktorer som 

bör beaktas.  Exempelvis har i delstaten Illinois i sin underhålls-136

stadga listat relevanta faktorer som inkluderar bland annat inkomst, 

tillgångar, behov, förmåga, övergångstid för att skaffa utbildning eller 

inkomst, äktenskapets längd, makarnas ålder, och eventuella bidrag 

och tjänster den bidragssökande maken utfört till förmån för den andra 

makens utbildning och karriär.  Stadgan är ett typexempel på hur 137

regleringen ser ut i flertalet delstater.  Det annorlunda rättssystemet 138

med olika lagar i delstaterna och flera nivåer av lagar, samt det faktum 

att så stor frihet ofta tilldelas domarnas omdöme i frågan innebär dock 

att utfallen skiftar i större utsträckning i USA än i Sverige.  Cynthia 139

Lee Starnes är en amerikansk familjerättsjurist och professor som 

bland annat skrivit boken The Marriage Buyout. I boken diskuterar 

hon dagens regleringar av underhåll till tidigare make i USA, och med 

vissa internationella utblickar, samt dess brister. För att berika 

analysen i det följande används publiceringar från USA, eftersom 

frågan där är mer aktuell och omdiskuterad.  

 Starnes sid. 3 f.135

 A.a. sid. 70 f. 136

 A.st. 137

 A.st. 138

 A.s. sid. 68 ff.139
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I det följande analyseras aktuella grunder för att rättfärdiga 

underhållsbidrag till en tidigare make.  

3.2.2.1 Äktenskapet som ett juridiskt kontrakt 

En av de frågor som uppstår vid det rationella rättfärdigandet av 

underhållsbidrag till en tidigare make är huruvida äktenskapet kan 

anses vara ett kontrakt, och det därav följer vissa konsekvenser och 

skyldigheter vid upplösandet av detta.   140

Att identifiera äktenskapets natur och huruvida det är ett kontrakt eller 

en status har visat sig svårt.  I tvistens centrum ligger frågan vem 141

som ska fastställa villkoren för relationen - parterna, kyrkan eller 

staten.  Det är genom att se äktenskapet som något mer än ett 142

ömsesidigt avtal som man kan rättfärdiga staters långtgående 

regleringar av när, var och hur ett äktenskap får ingås.  Med utökade 143

möjligheter för äktenskapsskillnad utan egentliga anledningar, ser man 

dock en utökad möjlighet till fria val.  En modernare syn på 144

äktenskapet är att det är en status som uppstår ur ett kontrakt.   145

På denna linje går till exempel the Uniform Marriage and Divorce Act 

[cit. UMDA] som arbetats fram i USA, och som de enskilda staterna 

anpassat sin äktenskapsrätt efter i stor utsträckning. . UMDA 146

föreslår en syn på äktenskapet som ett samstämmigt förhållande, 

vilket man vid en upplösning av, i brist på annan överenskommelse, 

 Starnes sid. 132 ff. 140

 A.a. sid. 133 f. 141

 A.st. 142

 A.st. 143

 A.st. 144

 A.st. 145

 A.a. sid. 36.146
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ska styra med skäliga regler liknande de inom kontraktsrätten.  147

Starnes formulerar det som så att äktenskapet är mer än ett vanligt 

kontrakt, men utöver detta ”mer”, så är det också just ett kontrakt.  148

Kontraktsanalogier kan härmed vara användbara vid bestämmandet av 

en rättfärdigandegrund för underhållsbidrag.  

Det finns tre huvudsakliga motargument mot att se äktenskapet som 

ett kontrakt.  Den första är att det är ett allt för krasst sätt att se på 149

något så vördnadsfullt som ett äktenskap.  Att detta skulle vara ett 150

cyniskt sätt att se på äktenskapet som förnedrar dess intima natur, 

anses dock av andra att vara en överdriven syn, då ett kontrakt är 

något så enkelt som ett löfte som rätten kommer erkänna och 

upprätthålla, något som till synes överensstämmer med ett 

äktenskap.   151

  

En andra invändning mot att se äktenskapet som ett kontrakt är då ofta 

att med utökade möjligheter till skilsmässa så fort man så önskar, så 

stämmer inte kontraktsmetaforen.  Ett äktenskap ingås dock på 152

livstid, och möjligheten att häva ett avtal innebär inte att det desto 

mindre är just ett avtal.   153

  

Det tredje, och kanske för ämnet mest relevanta motargumentet för att 

se äktenskapet som ett avtal är att det skulle innebära att 

underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad blir en form av skadestånd 

för kontraktsbrott.  Att använda underhåll som ett straff för den 154

 Starnes sid. 134. 147

 A.st. 148

 A.st.149

 A.st.150

 A.st.151

 A.a. sid 134 f. 152

 A.st. 153

 A.a. sid. 135 f. 154
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make som begår äktenskapsbrott eller annars vill upphäva äktenskapet 

stämmer inte väl överens med resonemanget som fördes när man tog 

bort möjligheten att beakta en makes skuld till äktenskapets 

upplösande.  Skadestånd är emellertid inte den enda skyldigheten 155

som kan uppkomma vid hävandet av ett kontrakt; man kan komma att 

behöva utföra alternativa prestationer när ett kontrakt sägs upp. Ett 

underhåll skulle alltså kunna sägas vara ett pris för att köpa ut sig ur 

äktenskapet, som är till för att skydda den andra partens intressen.  156

Vilket är då det löfte man brutit i och med äktenskapsskillnaden, som 

behöver kompenseras? Starnes resonerar kring att ett av löftena i ett 

äktenskap är att dela de ekonomiska kostnaderna och förlusterna av ett 

liv tillsammans, och att om en skilsmässa innebär att detta löfte bryts, 

och inget avtal om något annat föreligger, så bör lagen upprätthålla ett 

utköpspris om detta löfte bryts.  Utmaningen ligger dock att finna 157

sätt att göra detta utan att kompromissa med principen om att inte 

beakta makarnas skuld till äktenskapets upphävande.  

Denna grund för att rättfärdiga underhållsbidrag innebär alltså att 

inom det juridiska avtal som ett äktenskap är, så tar man beslut 

tillsammans och i samförstånd, och står för vinster och förluster 

tillsammans. Har två makar tagit beslutet att den ena främst ska utföra 

betalt arbete och den andra främst obetalt arbete i hemmet, ska de 

tillsammans stå för det beslutet även vid en eventuell framtida 

äktenskapsskillnad. Detta skulle innebära att om de existerande 

tillgångarna inte vid äktenskapsskillnaden är tillräckliga för att 

kompensera den hemmaarbetande maken för framtida inkomst-

förluster på grund av äktenskapet, så är underhållsbidrag till denne 

nödvändigt. Detta i enlighet med principer för andra typer av avtal.    

 Prop. 1973:32 sid. 79.155

 Starnes sid. 135. 156

 A.a. sid. 135 f. 157
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Ett liknande tankesätt kan även utläsas ur ett svenskt rättsfall, NJA 

1983 sid. 826, där en hustrus ålder ansågs ligga i underkant för ett 

livsvarigt bidrag, men ett sådant utdömdes likväl med hänsyn till 

äktenskapets längd och det sätt makarna inrättat sig på. Domstolen tar 

i beaktande ”vad makar normalt föreställt sig, när de under 

äktenskapet enats om den arbetsfördelningen, att den ene skolat 

genom yrkesarbete skaffa medel till familjens försörjning medan den 

andre, med uppoffrande av möjligheterna till egen yrkeskarriär och 

ekonomiskt oberoende, skolat ägna sig åt skötseln av hem och 

familj” . Detta uttalande tyder på att även svenska domstolar i viss 158

utsträckning verkar beakta äktenskapets avtalsegenskaper och att detta 

bör innebära att man delar på vinster och förluster. Man upprätthåller 

visserligen inget krav på kompensation för framtida inkomstförluster, 

utan ser som annars i svensk praxis till ett minimibehov.   159

3.2.2.2 Behovets grund i äktenskapet  

Om man utgår från tanken att alla band mellan makarna ska klippas 

vid en äktenskapsskillnad, kan man fråga sig varför underhållsbidrag 

alls ska kunna utgå. Förutom den ovan analyserade tanken att 

äktenskapet är en form av kontrakt där man tillsammans ska ta beslut 

och dela på de följande för- och nackdelarna av dessa, så framhålls 

även det faktum att en oförmåga att försörja sig själv kan ha uppstått 

på grund av äktenskapet. Det är denna motivering som används i 

förarbetena till den nuvarande svenska lagstiftningen, och denna 

rättfärdigandegrund går att finna i rättspraxis ännu längre tillbaka i 

tiden.  160

 NJA 1983 sid. 826, sid. 832. 158

 Agell, Brattström sid. 68. 159

 Prop. 1978/79:12 sid. 139. Se t.ex NJA 1966 sid. 390 I och II.160

�35



De flesta teorier kring underhållsbidrag till en tidigare make fokuserar 

på någon av tre saker: en makes bidrag till den andra maken, en makes 

förväntade vinst och en makes förväntade förlust.  Man kan i stort 161

finna tre teorier: en restitutionsteori, en vinstteori och en 

förlustteori.   162

Restitutionsteorin siktar till återställa de fördelar den ena parten 

överfört till den andra.  Denna teori finner dock svårigheter i att 163

gåvor mellan makar under äktenskapet vanligtvis anses vara just 

gåvor.  Denna teori fungerar alltså bäst för extraordinära fall, till 164

exempel där en make hjälp den andra genom skoltiden, då man inte 

med självklarhet kan anta en gåvointention.  165

Vinstteorin erbjuder en generösare rättfärdigandegrund för 

underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.  Elisabeth Landes är 166

specialiserad inom arbetsekonomi, och har resonerat kring 

investeringar i äktenskapet som att en make som spenderar mer tid 

med hushållsarbete frigör mer av den andra makens tid till betalt 

arbete, vilket ökar både dennes inkomst och inkomstpotential.  Jana 167

Singer, amerikansk jurist som skrivit vitt inom familjerätten, bygger 

vidare på denna tanke.  Hon argumenterar för att båda makarna gör 168

en jämlik, om än inte identisk, investering i äktenskapet, och att de 

borde få likvärdiga fördelar från äktenskapet.  Många teoretiker har 169

arbetat vidare med vinstteorier, och till exempel resonerat kring att 

 Starnes sid. 136. 161

 A.st. 162

 A.a. sid. 136 ff. 163

 ÄktB 8:2. 164

 Starnes sid 136 ff. 165

 A.a. sid. 138 ff. 166

 Landes sid. 40 f.167

 Jana Singer sid. 1114.168

 A.st.169
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mänskligt kapital sammanfogas med tiden i ett äktenskap, och att man 

med tiden kan med allt mindre säkerhet skilja vad som togs med in i 

äktenskapet från vad som producerats av äktenskapet.  Vinst-170

teoretikerna fokuserar alltså på samarbetet och partnerskapet mellan 

makar som producerar gemensamma fördelar de förväntas dela, såsom 

inkomst och en familj med barn.  Som en jämlik i äktenskapet är 171

även en make som främst arbetat hemma berättigad att ta del av de 

ekonomiska vinsterna av äktenskapet.  En vinstteori erbjuder enkla 172

kvantifiktationsmodeller.  I sin mest radikala form innebär ett 173

vinstbaserat resonemang av underhållsbidragens rättfärdigande i 

princip livstids inkomstdelning.  Ett sådant resultat skulle med stor 174

svårighet försöka kombineras med den huvudregel som framhålls i 

Sverige om att makarnas inbördes ekonomiska förhållanden ska 

upphöra vid en äktenskapsskillnad. Teorin används dock oftast på ett 

blygsammare sätt, och begränsar inkomstdelningen till en viss tid 

beroende på graden av gemensamma investeringar, ofta grovt 

uppskattat med avseende på äktenskapets längd.   175

Förlustteoretiker fokuserar på de kostnader som kan uppstå av att ha 

varit del i ett äktenskap som upplöses.  Ira Ellman är framstående 176

inom amerikansk familjerätt och har resonerat kring att konsekvensen 

av ett misslyckat äktenskap ofta är att makans inkomstpotential 

minskat jämfört med vad den skulle varit om hon inte ingått 

äktenskapet.  Den modell han föreslår siktar på att kompensera en 177

make för förlorad inkomstpotential som orsakats av vad han 

 Starnes sid. 138 ff. 170

 A.st.171

 A.st.172

 A.a. sid. 140 f. 173

 A.st.174

 A.st.175

 A.a.sid. 141 ff.176

 Ellman sid. 49 ff. 177
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konstaterar är ett ekonomiskt rationellt äktenskapligt delnings-

beteende.  Ellman resonerar att arbetsfördelningen inom många 178

äktenskap är rationell på så sätt att om man ser äktenskapet som en 

gemensam satsning, så vinner ofta båda makarna på att den maken 

med lägst inkomst lägger mer tid på obetalt arbete hemma så att 

maken med högst inkomst kan maximera denna.  Detta innebär dock 179

att vid en äktenskapsskillnad så lider den make som satsat på arbete i 

hemmet snarare än på marknaden en oproportionerlig förlust. Både 

förlusten av inkomstmöjligheter för den make som främst arbetar 

hemma och vinsten i inkomstpotential för den make som har satsat på 

arbetsmarknaden kan sägas vara en produkt av äktenskapligt 

samarbete, något som utvecklats vidare av till exempel Joan 

Williams.  Underhållsbidragens syfte ska, enligt Ellman, vara att 180

omfördela de finansiella konsekvenserna efter äktenskapet för att 

motverka förvrängda motiv.  Den stora svårigheten med detta 181

resonemang är hur man ska kunna veta, eller ens på ett rimligt sätt 

uppskatta, vad en makes inkomstpotential hade varit om makarna 

aldrig ingått i äktenskapet. En kvantifikationsmodell torde lättast 

göras med vissa influenser från vinstteorin.  

Stora svårigheter uppkommer när det gäller att bedöma orsaks-

sambandet mellan försörjningssvårigheter och äktenskap. I ett 

exempel där en man till exempel under inga omständigheter vill ha en 

förvärvsarbetande hustru, vilket torde varit vanligare förr, föreligger 

ett snarast självklart orsakssamband. Svårare blir bedömningen när ett 

par till exempel i någon mån strävar efter att vara jämlika, men det 

ändå i praktiken blir så att den ena parten av någon anledning tar 

större ansvar för hem och barn, och tar ut större delen av 

 Ellman sid. 49 ff. 178

 A.a. sid. 1, 48.179

 Williams sid. 2227, 2229.180

 Ellman sid. 49 ff. 181
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föräldraledigheten och vab-dagarna. Att kvantifiera förlusten är ett 

problem, även om orsakssambandet snarast skulle vara uppenbart, då 

det är svårt att avgöra vad en persons inkomstpotential skulle varit om 

vissa faktum inte förelegat. Svårigheter uppstår även kring hur man 

ska hantera att orsakssambanden inte alltid är fullkomliga. Statistiken 

visar tydligt att i äktenskap så tar kvinnor större ansvar för barn och 

hem. Men dessa skillnader, om än i lägre grad, finns ju även utom 

äktenskapet. 

I praxis har det tidigare varit vanligt att utdöma underhåll utan att 

ställa frågan om behovets grund i äktenskapet.  Anders Agell har 182

resonerat att detta orsakssamband då antagligen har tagits för givet.  183

Kravet på ett orsakssamband har emellertid gjorts till en nödvändig 

betingelse för underhållsbidrag genom det tidigare nämnda avgörandet 

1998 där domstolen, med hänvisning till att då hustrun varit sjuk och 

uppburit sjukpenning under äktenskapet, ansåg att det inte förelåg ett 

klart orsakssamband mellan äktenskapet och försörjningssvårig-

heterna.  I jämförelse med många andra länder har Sverige en 184

mycket restriktiv inställning till underhållsbidrag efter äktenskaps-

skillnad, och inte ens i våra nordiska grannländer upprätthåller man ett 

så ovillkorligt krav på orsakssamband som det i 1998 års fall.  Under 185

förutsättning att man använder tidigare analyserade rättfärdigande-

grunder, med en teori enligt vilken man vill skapa grund för att 

kompensera de förluster en make lidit på grund av äktenskapet, så är 

detta strikta upprätthållande av orsakssamband fortsatt en självklarhet. 

 Agell Anders, Underhåll sid. 106 f. 182

 A.st.183

 NJA 1998 sid. 238. 184

 Agell, Brattström sid. 63. 185
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3.2.3 Rättfärdigandegrundens betydelse  

Vilken betydelse får det då egentligen för regleringen av 

underhållsbidrag till tidigare make efter äktenskapsskillnad vad 

rättfärdigandegrunden för underhållsbidragens existens är? Förutom 

den etiska aspekten i att en sådan reglering måste ha en väl 

genomtänkt rättfärdigandegrund, så får det också effekter för hur 

ersättningsbeloppen bör bedömas, vilket analyseras i det följande.  

Det står tydligt att domstolarna slagit vakt om någon slags ekonomiskt 

bottenskydd efter ett långvarigt äktenskap, men att underhållsbidragen 

trots att den andra maken eventuellt har stora inkomster knappt 

hamnar över existensminimum.  Vilken rättfärdigandegrund man 186

valt för underhållsbidragens existens påverkar rimligheten i detta. 

Anser man att det skulle finnas en skyldighet för en man att försörja 

en kvinna han ingått äktenskap med (om än med ett visst 

orsakssamband) finns det en logik i resonemanget. Om det  avgörande 

för underhållsbidragens existens däremot är att att en snedfördelning 

av äktenskapets vinster och förluster uppstår om betalt och obetalt 

arbete inte fördelas lika mellan makarna, så finns det ingen logisk 

självklarhet i att bara tillse att den ena maken lever något över 

existensminimum istället för att faktiskt kompensera de framtida 

inkomstförluster som uppstår på grund av äktenskapet. Vid 

användandet av denna rättfärdigandegrund är syftet snarare det 

motsatta: den bidragsberättigade maken ska kompenseras för alla de 

framtida inkomstförluster hon gör som mannen i motsatt mån tjänar 

på. 

I och med 1998 års rättsfall slogs fast ett absolut krav på orsaks-

samband, och ett kliv kan därmed anses ha tagits från skyldighet och 

behov som rättfärdigandegrund, mot att det är behovets grund i 

 Agell, Brattström sid. 68.186
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äktenskapet som är det viktiga. Att man i viss utsträckning kan se till 

inkomstpotential istället för bara ett minimibehov och betalnings-

förmåga kan utläsas i motiven till 1978 års lagändring, där man anser 

att om en make sänker sin bidragsförmåga medvetet så kan ett 

underhållsbidrag ändå dömas ut med det motivet att förvärvsförmågan 

då inte förändrats.  De bakomliggande motiven till dagens reglering 187

av underhållsbidrag till tidigare make har alltså inte någon konsekvent 

använd rättfärdigandegrund.  

I slutet på 1990-talet infördes tillägget i ÄktB 6:7 om att det särskilt 

ska beaktas om det finns ett behov av att skaffa pensionsskydd. Även 

denna reglering hänvisar dock just till behovet, och det är alltså ett 

minimibehov som är tänkt att ersättas. Resultatet av en förändrad 

rättfärdigandegrund där man vill kompensera en make för dess 

framtida inkomstförlust skulle resultera i att den förlorade framtida 

pensionen, lika väl som de förlorade inkomstmöjligheterna, skulle 

kompenseras i större utsträckning, snarare än att bara fylla det största 

behovet. 

Vid en förändring av underhållsbidragen till en kompensation för 

förlorad inkomstpotential på grund av makarnas inbördes arbets-

fördelning vore det vidare inte aktuellt att beakta andra sociala 

förmåner så som man gör nu. Vid en kompensation skulle man enbart 

se till de skillnader som uppstått mellan de tidigare makarna inom 

äktenskapet, och samhällets sociala stödinsatser är något som skulle 

komma in sekundärt där en kompensation inte skulle utbetalas eller 

räcka till.  

Vid formuleringen av en ny lagtext är det av största vikt att ha i åtanke 

vilken rättfärdigandegrund man använder för underhållsbidragens 

existens, och att man håller fast vid denna när man formulerar 

 Prop. 1978/79:12 sid. 189. Se även t.ex. NJA 1983 sid. 194.187
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kriterierna, istället för att glida tillbaka i gamla tankar om 

skyldigheter, rättigheter och lägsta behov. I kapitel 4 analyseras hur en 

uppdaterad reglering av underhållsbidrag till tidigare make kan se ut 

med grund i rättfärdigandet och förlustteorin.  
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4 De lege ferenda  

Efter en äktenskapsskillnad uppstår i vissa situationer, på grund av 

makarnas inbördes fördelning av betalt och obetalt arbete, ekonomiska 

missförhållanden om man håller fullt ut på principen att alla makarnas 

inbördes rättsförhållanden upphör, vilket visats på i tidigare kapitel. I 

en bodelning fördelas bara giftorättsgods, och att inte ta i beaktande 

att det i ett fall kan finnas mycket lite giftorättsgods men att den ena 

maken offrat framtida inkomstpotential för äktenskapet, medan den 

andre vunnit inkomstpotential, innebär att det kan ifrågasättas 

huruvida makarna faktiskt jämställs och får samma möjligheter att 

klara sig själva vid en äktenskapsskillnad. Det finns alltså, som 

konstaterats tidigare, fortfarande ett behov av att inom familjerättsliga 

förhållanden skydda en svagare part, precis som det finns inom andra 

rättsförhållanden. Men är just ett underhållsbidrag från den tidigare 

maken det bästa sättet att ge den andre maken en möjlighet att bli 

självförsörjande, och hur skulle denna reglering bäst utformas? Denna 

fråga analyseras efter en kortare analys av huruvida det finns några 

andra potentiella sätt att justera eventuella kvarvarande ekonomiska 

ojämlikheter efter en äktenskapsskillnad.  

4.1 Möjliga alternativa lösningar till underhållsbidrag 

Trots att det, som vi sett, behövs en reglering som tillåter underhålls-

bidrag till make efter äktenskapsskillnad, så finns det en stark 

anledning till varför det i så stor utsträckning som möjligt bör 

undvikas att utdöma ett sådant underhåll: att upprätthålla en reell 

möjlighet till en äktenskapsskillnad där makarnas inbördes rättigheter 

och skyldigheter upphör. Det torde alltså vara önskvärt att om mindre 

skevheter uppstår så kan dessa i första hand regleras på andra sätt än 

med månatliga bidrag, något som må hända är enklare om makarna 

har stora tillgångar vid äktenskapsskillnaden. I det följande gås de 
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viktigaste av dessa alternativa korrigeringslösningar igenom och 

analyseras.  

4.1.1 Avtalsmöjligheter 

Frågan om underhållsbidrag till tidigare make vid en äktenskaps-

skillnad kan regleras genom avtal först när den aktualiseras.  Det går 188

inte att bli befriad från en eventuell framtida bidragsplikt i förväg, då 

dessa regler, liksom många andra familjerättsliga regler, är av 

tvingande natur.  Med denna inställning torde man inte heller kunna 189

bli bunden av ett åtagande att utbetala ett större underhåll än annars i 

ett avtal som fattats i förväg, vilket också ligger i linje med till 

exempel ÄktB 8:2 och 9:13. Det saknas dock praxis som bekräftar 

detta.  

 Vad som dock är klart, är att det inte skulle vara tillräckligt att kunna 

ta dessa beslut i förväg. Det går inte att förvänta sig att blivande makar 

på ett fullgott sätt kan planera för en eventualitet så långt in i 

framtiden som en äktenskapsskillnad skulle kunna ligga. Inte heller 

kan man förvänta sig att alla skulle ens vilja försöka göra så. Det bör 

oaktat detta ses över huruvida det vore aktuellt att öppna upp för en 

viss avtalsmöjlighet kring underhållsbidrag vid framtida äktenskaps-

skillnad.  

Vi lever i ett samhälle där det i hög grad värnas om människors frihet 

och integritet. Att bli bunden att betala underhåll till en tidigare maka  

under en längre tid efter en äktenskapsskillnad kan därför anses 

stötande, då det kan anses innebära att rätten att kunna utfå skilsmässa 

inte är fullkomlig.  

 Prop. 1978/79:12 sid. 189. 188

 A.st.  Se även t.ex. NJA 1950 sid. 513 och RH 2000:42. 189
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Det kan dock även anses oönskat att en make som satsat sin framtida 

potentiella inkomst på att, helt eller till viss del, utföra obetalt arbete 

som gynnat äktenskapet, ska vara bunden av detta på så sätt att det 

inte går att kompensera sådana potentiella inkomster efter en 

äktenskapsskillnad. Denne makes fri- och möjligheter efter en 

äktenskapsskillnad är mycket olika de som den förvärvsarbetande 

maken erhållit. Ett alternativ skulle härmed kunna vara att öppna upp 

för vissa avtalsmöjligheter i frågan även innan äktenskapsskillnad är 

aktuellt. Detta skulle behöva vara strikt reglerat och ha tydliga 

formkrav för att makarna verkligen skulle fundera igenom 

äktenskapets inbördes arbetsfördelning, och de ekonomiska 

konsekvenserna av denna. Ett sätt att genomföra detta skulle kunna 

vara att öppna upp för att reglera frågan i äktenskapsförord, med de 

formkrav som följer med ett sådant. Om ett föravtal om 

underhållsskyldighet kunde upprättas skulle det vara positivt i många 

fall där man är överens om arbetsfördelningen. Men detta är långt 

ifrån tillräckligt. Precis som många par inte skriver äktenskapsförord, 

så torde många inte skriva ett sådant avtal där ett framtida underhåll 

regleras.  Det kan tänkas att man dels kunna anse att avtal kring en 190

framtida separation är oromantiska, dels skulle det kunna ge en känsla 

av ojämställdhet och osjälvständighet att behöva upprätta ett sådant 

avtal. Lösningen torde vara att en möjlighet till sådan kompensation 

som jämställer makarnas arbetsinsatser kunde utgå med viss automatik 

i samband med bodelningen, och kompletteras med en möjlighet till 

att avtala om annat i till exempel ett äktenskapsförord. För att inte i 

praktiken urholka regleringen om kompensation, så skulle dessa avtal 

förutom stränga formkrav behöva vissa jämkningsmöjligheter för att 

undvika obilliga följder. Frågan kring regleringen av en sådan 

avtalsmöjlighet och hur den skulle utformas ligger dock till största 

 Privata Affärer rapporterade 2010 att äktenskapsförord blir allt mindre 190

populärt. Se http://www.privataaffarer.se/familjeekonomi/aktenskapsforord-
mindre-populart-124469
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delen utanför ansatsen med denna uppsats, och behöver utredas 

ytterligare. 

Det är tydligt att det i viss grad är oklart vad som gäller angående 

föravtal om underhåll, och allra minst vore ett förtydligande av 

rättsläget med en lagreglering önskvärt.  

4.1.2 Bodelning 

Många makar har vid en äktenskapsskillnad inte så stora tillgångar att 

man fullt ut med en jämkning kan justera eventuella skevheter som 

uppstått på grund av arbetsfördelningen i äktenskapet. Det enklaste 

och mest önskvärda vore självklart om makarnas inbördes ekonomiska 

förhållanden kunde regleras en gång för alla vid äktenskapsskillnaden 

genom tex bodelningen. Detta är dock inte alltid praktiskt möjligt i 

och med att de största tillgångarna vid äktenskapsskillnaden kanske 

inte är monetära, utan består i vunna och förlorade möjligheter till en 

inkomst i framtiden. Detta har analyserats vidare i tidigare avsnitt. I 

vissa äktenskap finns emellertid så stora tillgångar att en 

kompensation skulle kunna ske vid bodelningen istället för med ett 

underhållsbidrag, och om man i så stor utsträckning som möjligt vill 

upprätthålla ett fullständigt upphörande av äktenskapets förpliktelser 

vid en äktenskapsskillnad, så bör i första hand så ske. En 

kompensation med månatliga underhållsbidrag skulle alltså förslagsvis 

vara sekundär till en kompensation vid tidpunkten för bodelningen. 

Om denna kompensation skulle ske med en jämkning av bodelningen 

skulle detta innebära att jämkningsreglerna behöver förändras, vilket 

visas nedan.  

En likadelning av giftorättsgods vid bodelningen kan orsaka 

ekonomiska skillnader mellan de tidigare makarna på grund av olika 

framtida inkomstpotential med grund i äktenskapets arbetsfördelning. 

Ett sätt att avhjälpa att detta händer skulle kunna vara att korrigera en 
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del av ojämlikheten med hjälp av en jämkning av bodelningen, under 

förutsättning att tillräckliga tillgångar finns.  

Jämkning kan dock i dagsläget endast tillämpas till förmån för maken 

med mest giftorättsgods enligt ÄktB 12:1. Att jämkningsregeln inte 

kan åberopas som ett skydd för den ekonomiskt svagare maken har 

kritiserats av Teleman, som i en departementsskrivelse föreslagit att 

regeln skulle kunna tillämpas av båda makarna.   191

  

4.1.3 Det fortsatta behovet av underhållsbidrag 

Samhället är, som vi sett tidigare, trots att skillnaderna mellan könen 

minskar inte ännu jämställt. Redan i förarbetena till 1978 års 

lagändring insåg lagstiftarna att det inte går att bortse från att kvinnor 

hade, och även i framtiden skulle komma att ha, en påtagligt svag 

ekonomiskt ställning.  Detta inte minst i äldre äktenskap som i högre 192

grad präglats av den traditionella rollfördelningen mellan män och 

kvinnor.  Inte heller om samhället i realiteten blir jämställt, är det 193

troligt att varje enskild familj kommer dela exakt lika på betalt och 

obetalt arbete. Likaså kommer det inte vid alla äktenskapsskillnader 

finnas tillräckliga tillgångar för att vid en bodelning korrigera de 

skevheter i framtida inkomstpotential som uppstått på grund av denna 

arbetsfördelning. För att alla familjer ska ha möjligheten att ta de 

beslut de vill gällande inbördes arbetsfördelning, utan att riskera den 

enas ekonomiska framtid, behövs en reglering som skyddar en 

ekonomiskt svagare part vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. 

Hur en reglering av underhållsbidrag till tidigare make efter 

äktenskapsskillnad skulle kunna se ut, med grund i tidigare gjorda 

analyser i denna uppsats, diskuteras i det följande.  

 Ds 2005:34 sid. 124.191

 Prop 78/79:12 sid 139. 192

 A.st.193
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4.2 Underhållsbidrag de lege ferenda  

Vid ett äktenskaps ingående är det viktigt att vara medveten om de 

ekonomiska konsekvenser det kan innebära. Som tidigare sagts så 

handlar de flesta makar under ett bestående äktenskap enligt ett 

rationellt delningsbeteende, där man handlar och lägger upp det 

inbördes arbetet enligt vad man gemensamt tjänar på. Konsekvenserna 

av detta rationella beteende vid ett upplöst äktenskap blir ofta är att 

den ena makens inkomstpotential minskat jämfört med vad den skulle 

varit om hon inte ingått äktenskapet. Underhållsbidragens syfte bör, 

med grund i de rättfärdigandegrunder för deras existens som 

analyserats ovan, vara att omfördela de ekonomiska konsekvenserna 

efter ett äktenskap i ett jämställande syfte. Denna strävan skulle kunna 

åstadkommas med en delvis reformerad reglering av underhållsbidrag 

till tidigare make efter äktenskapsskillnad. 

Man bör vara medveten om att ifall man tillsammans med sin make/

maka gör ett upplägg som innebär att den ena parten pga äktenskapets 

arbetsfördelning går miste om framtida ekonomiska möjligheter, 

medan den andra får ökade sådana, så kan den ena parten komma att 

kräva, och vara berättigad till, ersättning för detta. Ett stort problem 

med detta resonemang är troligen att makarna med stor sannolikhet 

går in i äktenskapet i tron om att det kommer vara för alltid, och 

därför avfärdar tankarna på att detta rationella ekonomiska delnings-

beteende kan orsaka problem i framtiden. Detta avfärdande av 

problemet kan leda till att den ena maken, vanligtvis hustrun, lider 

oproportionerlig förlust i form av framtida inkomstpotential, medan 

den andra maken tjänar på det i motsvarande mån. Detta problem kan 

lösas med att utgångspunkten i regleringen av underhållsbidragen är 

just att en kompensation för inkomstförlust på grund av äktenskapets 

arbetsfördelning ska ske, och att de makar som så önskar kan komma 

överens om något annat med ett sådant föravtal som diskuterats ovan, 
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eller ett avtal om att avstå från kompensationen som upprättas vid 

äktenskapsskillnaden.  

Inte heller ett reformerat underhållsbidrag där man syftar till att 

kompensera en make för framtida inkomstförlust, istället för att bara 

ersätta ett absolut minimibehov, bör handla om att upprätthålla den 

levnadsstandard som funnits under äktenskapet. Istället måste det 

handla om att en make bör kompenseras, åtminstone till viss del, för 

de ekonomiska förluster denne gör på grund av gemensamma 

överenskommelser, om än ibland outtalade, gällande arbets-

fördelningen i äktenskapet. Beräkningarna av vad en makes 

inkomstpotential skulle varit om en jämställd fördelning av betalt och 

obetalt arbete skett är komplicerad, om inte omöjlig, varför 

förenklingar måste göras och beräkningsmallar upprättas. Tydliga 

regler och beräkningsmallar är även viktiga för förutsebarheten och 

rättssäkerheten.  

En reform i underhållsbidragen kommer vara svår att formulera, och 

eventuellt även svår att få stöd för. Att båda parter redan vid ingången 

av ett äktenskap och vid upplägget av betalt och obetalt arbete är 

medvetna om att en underhållsskyldighet kan uppstå, torde dock inte 

bara innebära att fler män satsar på att vara hemma med sina barn för 

att de inte riskerar att förlora större framtida inkomster än annars, utan 

att föräldrar, oaktat om de är kvinnor eller män, kan lägga upp arbetet 

inom sin familj på ett sätt som passar just dem, utan att framtida 

ekonomiska problem vid en eventuell skilsmässa måste vara ett stort 

fokus. Ett problem, egentligen detsamma som föreligger även med 

dagens reglering, är att man måste göra människor medvetna om de 

ekonomiska konsekvenser deras arbetsfördelning kan få i framtiden. 

Lika väl som människor nu inte verkar ta hänsyn till framtida förluster 

i inkomstpotential gällande lön och pension när de fördelar betalt och 

obetalt arbete inom familjen, torde någon större hänsyn inte tas till 

detta gällande den eventuella kompensation de kan få betala i 
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framtiden. Informationskampanjer kan för detta vara viktiga, men 

troligtvis långt ifrån en fullkomlig lösning.  

Att fortsatt även lägga stort värde i principen om att en fullkomligt 

brytning mellan makarna ska göras vid en äktenskapsskillnad är 

viktigt. Det är dessutom antagligen den allmänna uppfattningen i 

samhället att så bör ske, med tanke på med hur stor självklarhet man i 

tidigare lagförarbeten sett det som den självklara utgångspunkten. 

Avvägningen till denna princip får göras genom att man sätter upp 

olika former av beräkningsmallar, där hänsyn tas till alla relevanta 

faktorer och vägs mot den reella rätten att kunna få en fullkomlig 

äktenskapsskillnad. Någon form av både tids- och beloppsgränser 

måste formuleras, liksom andra kompensationsmöjligheter ska 

användas i första hand.  

I det följande föreslås ett reformerat underhållsbidrag till make efter 

äktenskapsskillnad, med grund i dessa principer och avvägningar.  

4.2.1 Kompensation istället för att fylla ett behov  

Nuvarande reglering ger endast en möjlighet till bidrag när 

äktenskapet begränsat möjligheterna att alls försörja sig själv. Många 

tidigare rättsfall handlar, som visats tidigare, om att föra upp hustrun 

från i princip existensminimum. I nyare äktenskap torde det sällan 

handla om att kvinnor inte alls arbetar och därav inte är 

självförsörjande, utan att kvinnor i större utsträckning än män arbetar 

deltid och utför obetalt arbete, och att detta påverkar deras 

inkomstmöjligheter både nu och i pensionsåldern. Detta reforms-

förslag syftar, i stället för att ersätta ett minimibehov, till en 

kompensation för förlorade inkomstmöjligheter. Att kompensera en 

make för den förlust av inkomstpotential den lider efter en 

äktenskapsskillnad på grund av äktenskapet, är en logisk följd av de 
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rättfärdigandegrunder för underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad 

som analyserats i kapitel 3.  

En följd av att det handlar om en kompensation istället för ett egentligt 

bidrag, är att det är förvärvsförmågan, snarare än den faktiska 

inkomsten, som är relevant. Det går alltså inte att undkomma att bli 

betalningsskyldig genom att sänka sin inkomst, liksom det inte spelar 

någon roll om den underhållsberättigade avstår att arbeta, eller tar ett 

mindre välbetalt arbete, efter äktenskapsskillnaden. Det är den 

bidragsberättigade makens inkomstpotential, eller snarare den 

inkomstpotential hon förlorat på grund av äktenskapet, som avgör om 

kompensation ska utgå.  

Ett annat resultat av att kompensera istället för att ge bidrag vid behov, 

är att eventuella nya äktenskap blir irrelevanta för bedömningen. 

Nuvarande reglering kan innebära att den bidragsberättigade makens 

behov minskar (om än bara tillfälligt ifall det nya äktenskapet visar sig 

kortvarigt), liksom att den bidragsskyldige makens förmåga minskar, 

om de gifter om sig, vilket innebär att underhållsbidraget kan jämkas. 

Tanken med den föreslagna reformen med en kompensation är att en 

utjämning ska ske av de ekonomiska för- och nackdelarna av 

äktenskapet, vilket innebär att en jämkning inte ska ske vid ett omgifte  

eftersom det inte har någon påverkan på det tidigare äktenskapets 

ojämna arbetsfördelning.  

Ytterligare en följd av att övergå till en kompensation är att hänsyn 

inte ska tas till andra omständigheter än den förlorade inkomst-

potentialen. Inkomst, sociala förmåner och kapitaltillgångar, som kan 

minska ett behov och som beaktas i dagsläget, ska alltså inte beaktas, 

utan enbart inkomstpotentialen i relation till äktenskapets arbets-

uppdelning. En stor fördel med denna förändring, förutom just att den 

ekonomiskt svagare maken kan kompenseras för sina arbetsinsatser i 

�51



äktenskapet, är att det ger makarna frihet att ordna sina egna arbets- 

och inkomstförhållanden.  

Det finns redan nu praxis som öppnar upp för att se mer till 

inkomstmöjligheter än förmåga att betala. Att av personliga skäl säga 

upp sig från ett välavlönat jobb för att starta eget företag på en 

konkurrensutsatt marknad, med försämrad inkomst som resultat, har 

inte föranlett någon jämkning av underhållsskyldigheten på grund av 

ändrade förhållanden.   194

4.2.2 Beräkningen 

För närvarande finns inga särskilda beräkningsgrunder för underhåll 

till tidigare make, utan ofta beräknas underhållen analogt med reglerna 

om underhåll till barn. Att fortsatt använda en sådan analogi bör inte 

fortsatt vara ett alternativ, då dessa underhållsbidrag inkluderar olika 

faktorer och berättigas på olika grunder. En form av schabloner för 

just beräkning av underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad måste 

upprättas. Det finns alltjämt problem med att upprätta en enkel mall 

för hur en make ska kompenseras för de inkomstförluster hon lidit på 

grund av äktenskapet. I det följande analyseras i korthet hur en 

bestämning av underhållsbidrag skulle kunna se ut.  

Principen om ett fullkomligt avslut av makarnas inbördes förhållanden 

vid en äktenskapsskillnad har som vi sett tidigare legat till grund för 

den nuvarande regleringen av underhållsbidrag till make, och bör 

beaktas som en fortsatt viktig princip. Den utjämning av framtida 

inkomstpotential som önskas uppnås, måste med självklarhet vägas 

mot det faktum att det kan kännas mycket betungande att betala ut 

underhåll till en tidigare make under en längre tid. Med denna 

målsättning är det önskvärt att i första hand försöka kompensera den 

 NJA 1983 sid. 194.194
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make som har rätt till underhållsbidrag redan vid äktenskapsskillnaden 

snarare än med ett periodisk underhåll, i de fall där detta är möjligt.  

Med dessa två ståndpunkter i beaktande är det inte möjligt att vid 

varje framtida äktenskapsskillnad fullt ut dela på de för- och nackdelar 

som grundats i äktenskapet. En beräkning av detta torde heller oavsett 

knappast vara möjlig. En schablon för beräkning av underhåll måste 

alltså formuleras med beaktande av relevanta faktorer.  

Då principen om att ett fullkomligt avslut mellan makarna ska kunna 

ske fortsatt bör upprätthållas i stor utsträckning behöver vissa gränser 

gällande både belopp och tid för underhållsbidragen upprättas. Detta 

görs förslagsvis med en viss andel av inkomstskillnaderna makarna 

emellan, respektive med en andel av äktenskapets längd. Det torde 

vara viktigt att formulera schabloner med utförliga motiv för 

beräkningarna av underhåll. Det måste ges möjlighet att ta ett kliv 

ifrån ett eventuellt oskäligt resultat som skulle kunna uppstå om man 

enbart ser till en mall och olika faktorer. Dessa riktlinjer behöver 

likväl upprättas för att ge vägledning i tillämpningen av den nya 

regleringen, då denna bedömning ser mycket annorlunda ut än den 

nuvarande.  

Det finns ett antal faktorer som är viktiga att beakta vid upprättandet 

av en beräkningsmall för underhållsbidrag. Den första av dessa är 

äktenskapets längd. Det är en självklarhet att makar inte hinner bli lika 

ekonomiskt sammanlänkade under en kortare tid, liksom att en makes 

framtida inkomstpotential inte hinner påverkas i betydande 

utsträckning i ett kortvarigt äktenskap. I vissa fall kan dock även ett 

kortvarigt äktenskaps arbetsfördelning orsaka att en makes inkomst-

potential påverkas, till exempel om en make under ett äktenskap som 

varat bara några år under hela den tiden varit hemma och tagit hand 

om hem och barn, medan den andra maken ökat sin framtida 

inkomstpotential på arbetsmarknaden. Därför bör äktenskapets längd 
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inte vara avgörande för underhållsbidrag, utan en påverkande faktor 

bland flera. Det faktum att många par sambor, och kanske även börjar 

bilda familj, innan äktenskapet är problematiskt för beräkningen av 

underhållsbidrag. Det skulle kunna argumenteras för att även 

sambotiden skulle inräknas när man beräknar en makes förlorade 

inkomstpotential, men detta är allt för långtgående. Ett samboende par 

kan visserligen lägga en grund för en ojämn inbördes arbetsfördelning, 

men de har ännu inte ingått det avtal som äktenskapet är. Den 

inkomstpotential som förlorats under en eventuell samboendetid innan 

äktenskapet bör alltså inte kompenseras med underhållsbidrag. Detta 

är dock varken självklart eller helt oproblematiskt för beräkningarna. 

Andra viktiga faktorer är löneskillnader makarna emellan och 

skillnader i arbetstid under äktenskapet, vilket inkluderar vilken make 

som tagit ansvar för större del av eventuella föräldraledigheter och 

vab-dagar. 

En övergång från att se till behov av och förmåga att utge 

underhållsbidrag till en kompensation innebär att man ser till den 

vunna och förlorade inkomstpotential äktenskapet stått till grund för. 

Detta bör dock inte innebära att en make som helt saknar förmåga ska 

bli underhållsskyldig. Under vissa standarder måste samhällets ansvar 

för individers försörjning ta över. Med detta sagt måste en make med 

självklarhet kunna undanta ett förbehållsbelopp, vilket bör definieras i 

lag som detsamma som vid underhållsbidrag till barn, men med ett 

förtydligande tillägg om vissa andra skyldigheters företräde. Att 

underhållsbidrag till barn har företräde framför ett till en tidigare make 

går att utläsa i FB 7:3, men kan likväl förtydligas även här. Vidare är 

underhållsbidrag till make av en så skild art jämfört med 

underhållsbidrag, att även andra förpliktelser bör kunna få företräde 

framför en underhållsskyldighet till en tidigare make. Vilka dessa bör 

vara kräver vidare studier. I övrigt bör inte en hög inkomst krävas för 

underhållsskyldighet, så länge kriterierna för att en kompensation bör 

ske är uppfyllda. Har en make dock inte förmåga att betala ett 
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underhållsbidrag, är det inte heller troligt att denne vunnit 

arbetsmarknadsfördelar på grund av en ojämn arbetsfördelning i 

äktenskapet medan den andra maken förlorat desamma. Detta måste 

dock förtydligas. Minimigränser behövs både för vilken lägsta 

ekonomisk standard en make bör ha för att kunna bli bidragsskyldig, 

liksom hur denna förhåller sig till den andra makens. Aldrig bör den 

bidragsskyldige maken hamna allt för nära gränsen för existens-

minimum.  

Ett exempel på hur beräkningsmallar för underhållsbidrag kan 

formuleras finns i Kanada. Där har man, efter missnöje med den 

godtyckliga ordningen som rådde, arbetat fram riktlinjer för 

underhållsbidrag.  Riktlinjerna är, trots att de inte söker att lösa de 195

allra svåraste frågorna, 166 sidor långa.  Detta vittnar om 196

komplexiteten i de bedömningar som behöver göras. Riktlinjerna ger 

inte heller någon exakt kvantifiering av underhållsbidrag, utan 

erbjuder snarare ett vitt spann för värdet och längden av ett 

underhållsbidrag.  Värdet av ett underhållsbidrag beräknas till 197

exempel med hjälp av skillnaden i makarnas inkomster, multiplicerat 

med en procentsats som ökar med äktenskapets längd upp till en 

maxgräns.  Längden av ett underhållsbidrag baseras på den tid 198

makarna levt tillsammans, samt eventuella barns ålder.  Riktlinjerna 199

har förbättrat kanadensisk lag gällande underhållsbidrag till tidigare 

make bland annat på så sätt att de ger en förutsägbarhet, en 

utgångspunkt för förhandlingar, har minskat mängden processer, 

underlättar lösningen av typfall, tillåter beräkningar av underhålls-

bidrag som betalas i en klumpsumma, tvingar domstolarna att 

 Starnes sid. 103 ff. 195

 A.a. sid. 103. 196

 A.a. sid. 103 f. 197

 A.a. sid. 104 f. 198

 A.a. sid. 104 ff. 199
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motivera utgången i icke-typiska fall, tvingar fram könsneutralitet.  200

Vissa svårigheter med riktlinjerna har också uppstått, såsom jurister 

som strikt använder riktlinjerna utan att tänka vidare, och därmed 

missar att beakta omständigheterna i atypiska fall.  De kanadensiska 201

riktlinjerna är måhända ingen fullkomlig lösning. De är dock ett i stora 

delar lyckat försök att göra underhållsbidrag mer förutsebart och mer 

jämställt. 

I delstaten Michigan i USA har man använt sig av en mjukvara som, 

baserat på faktorer som till exempel inkomst, ålder och antal barn, 

beräknar en poäng mellan 0 och 100.  Fördelarna med ett system 202

som detta är att det är enkelt, billigt och att man inte förlitar sig på 

enskilda domares uppfattning. Den stora nackdelen är att systemet inte 

tar någon hänsyn till specifika fall, vilket i undantagsfall skulle kunna 

få stora konsekvenser. En lösning mer liknande den kanadensiska 

skulle alltså vara med önskvärd. Att vidare studera dessa och de 

effekter de haft torde kunna ge exempel på var även den svenska 

lagstiftaren skulle kunna hitta en lösning. 

4.2.3 Terminologi 

Att förändra terminologin kring underhållsbidrag efter äktenskap kan 

vara en stor del i en förändrad syn på fenomenet. I USA har The 

American Law Institute (ALI) i sina Principles of Family Dissolution 

gett underhållsbidragen ett nytt namn: compensatory spousal 

payments, med grund i att underhållsbidrag ska vara en kompensation 

för förlust, snarare än en lättnad av ett behov.  Man har resonerat 203

 Starnes sid. 106 f. 200

 A.a. sid. 107. 201

 A.a. sid. 79. 202

 A.a. sid. 142. 203
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kring att denna omkaraktärisering förändrar underhållsbidragen från 

en vädjan om hjälp till ett anspråk på en rättighet.    204

Trots de skillnader som föreligger mellan Sverige och USA, lika väl 

gällande rättssystemet som förekomsten av kvinnor som i huvudsak 

arbetar i hemmet, så torde detta resonemang vara aktuellt även i 

Sverige. Den främsta anledningen till att genomföra ett byte av 

terminologi är att införa en modernare syn på jämställdhet, 

skilsmässor och kompensation för ojämn arbetsfördelning. Bidrag är 

egentligen inte heller den korrekta termen för en kompensation som 

ska syfta till att båda makarna ska få del av vad de i ett partnerskap 

arbetat, om än på olika sätt, för att uppnå. Som Starnes konstaterar, så 

kan språk och terminologi ha en stark effekt på det sätt på vilket 

människor ser på sig själva och hur de ses av andra.  Huruvida det är 205

ett tänkbart resultat av den föreliggande reformen att människors syn 

på underhållsbidrag skulle förändras är dock en fråga som kräver 

vidare studier. 

4.2.4 Genomförandet av lagändringen 

Vid en så genomgripande förändring som den nu föreslagna kan det få 

obilliga och svårhanterade effekter att genomföra den på även sedan 

tidigare ingångna äktenskap. Det kan anses obilligt att en make som 

inte tidigare väntat sig att behöva ersätta sin make för inkomstförluster 

nu skulle behöva göra det, vilket inte är önskvärt. De som ingår 

äktenskap efter datumet för införandet av den nya regleringen får 

anses medvetna om de ekonomiska konsekvenser ett äktenskap och 

arbetsfördelningen innebär. Makar får därmed lägga upp sin inbördes 

arbetsfördelning i enlighet med vad de nya reglerna kan innebära för 

konsekvenser för dem. Tankar om att regleringen av underhållsbidrag 

 Starnes sid. 142. 204

 A.a. sid. 145. 205
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ska påverka makarna fanns även i förarbetena till den nuvarande 

regleringen. I den utgick man dock från motsatsen: att makarna själva 

bör söka en jämställd fördelning av arbete och inkomstpotential. Då 

denna effekt ej uppnåtts kan man tänka sig att den föreslagna 

förändringen, om att en kompensation skulle vara utgångspunkten och 

att makarna istället får aktivt ta ett annat beslut om de så önskar, skulle 

få större effekt på det sätt makar inrättar sig. Att som huvudregel 

kompensera en make som offrat framtida inkomstpotential, och 

därmed jämställa betalt och obetalt arbete som utförts inom 

äktenskapet, skulle alltså vara huvudregeln.  

Det kan också uppstå stora svårigheter att beräkna en inkomstförlust 

för makar i äktenskap som ingåtts så långt bak i tiden att en kvinna, 

oaktat ett eventuellt äktenskap, knappast hade samma karriärs-

möjligheter som de en kvinna har idag. Problemet med hur man ska 

hantera det faktum att kvinnor fortfarande, oaktat utbildning, arbete 

och arbetstid, fortfarande har en lägre lön än män kvarstår. Detta får 

antagligen bortses från, då regleringen som föreslås inte innebär några 

exakta beräkningar, utan innebär att underhållsbidrag skulle beräknas 

med schabloner.  

Förändringen föreslås, med grund i ovan diskuterade problem, 

genomföras med en helt ny reglering för äktenskap ingådda efter 

lagens ikraftträdande, samt en mindre revidering, främst med 

förtydliganden, av nu gällande regler för redan ingångna äktenskap.  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5 Slutsatser 

Den huvudsakliga slutsatsen av den gjorda analysen är att 

jämställdheten i samhället ännu inte är reell. Trots att samhället 

förändrats och förändras, så kan man se att ett äktenskap kan få olika 

ekonomiska konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnors deltids-

arbete ökar till exempel mer än mäns vid familjebildning, och det 

finns ingenting som tyder på att denna effekt skulle minska. Kvinnor 

tar ut mer än 75 % av all föräldraledighet. Vidare utför kvinnor mer 

obetalt arbete i hemmet, medan män utför mer betalt arbete på 

arbetsmarknaden. Detta är ett rationellt sätt att fördela arbetet om man 

ser äktenskapet som en gemensam ansats och vill maximera de totala 

inkomsterna.  

Effekterna av denna ojämna fördelning inom äktenskapet av betalt och 

obetalt arbete kan man dock se vid en äktenskapsskillnad, där 

befintliga tillgångar delas lika, men ingen kompensation erhålls för 

den ena makens uppoffringar av framtida inkomstpotential som den 

andra maken i motsvarande mån tjänat på. Den make som främst 

utfört det obetalda arbetet till förmån för den andra makens 

förvärvsarbete kan därför sägas lida en oproportionerlig förlust. 

Underhållsbidragen bedöms därför behöva finnas kvar, men förändras 

på så sätt att de syftar till att kompensera en ekonomiskt svagare make 

för dess förlorade inkomstpotential och att omfördela de finansiella 

konsekvenserna efter äktenskapet. Om äktenskapets vinster och 

förluster inte delas vid en äktenskapsskillnad är resultatet att den ena 

maken får njuta av större delen av de långsiktiga fördelarna med ett 

samarbete inom familjen, medan den andra får bära större delen av 

kostnaderna. Detta resultat uppmuntrar en individualistisk syn på 

äktenskapet, och innebär att det är farligt att fullt ut lita på det löfte 

som äktenskapet innebär. 
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Att en tidigare make, trots huvudregeln om att alla makarnas 

ekonomiska mellanhavanden ska upphöra vid äktenskapsskillnaden, 

kan åläggas att betala underhållsbidrag rättfärdigas på två sätt: med en 

analogi till kontraktsrätten, samt med en insikt om att behovet kan ha 

uppstått på grund av äktenskapet. Kontraktsanalogin innebär att man 

skulle se underhållsbidragen som ett slags utköpspris, snarare än 

skadestånd, för att man brutit det äktenskapliga löftet som innebär att 

man ska dela de ekonomiska vinsterna och förlusterna av ett liv 

tillsammans. Orsakssambandet mellan behovet och äktenskapet 

konstateras vara en nödvändighet, om än med stora bedömnings-

svårigheter. Valet av rättfärdigandegrund för underhållsbidragens 

existens konstateras vara avgörande för hur regleringen bör vara 

utformad.   

I förarbetena till den nuvarande regleringen finns ingen tydligt uttalad 

rättfärdigandegrund, även om man framhåller just det faktum att ett 

orsakssamband kan föreligga mellan ett försörjningsbehov och 

äktenskapet. Att fullt ut hålla på den grunden skulle innebära att en 

utjämning av de ekonomiska för- och nackdelar som uppstått på grund 

av äktenskapets arbetsfördelning skulle ske. Denna fråga diskuteras 

dock inte ens, utan endast ett mycket grundläggande behov, nära på 

existensminimum, ersätts. Att konsekvent använda de ekonomiska 

ojämnheternas grund i äktenskapet som rättfärdigandegrund innebär 

att en utjämning inte bara bör ske så makan erhåller pengar nog att 

uppnå en levnadsstandard som motsvarar existensminimum. Med 

denna rättfärdigandegrund bör man istället se till alla ekonomiska 

vinster och förluster, även framtida sådana, som arbetsfördelningen 

inom äktenskapet orsakat. Detta måste dock med självklarhet vägas 

mot den reella rätten att kunna utfå en äktenskapsskillnad. Schabloner 

bör upprättas där hänsyn tas till alla relevanta faktorer, såsom 

äktenskapets längd, arbetstid och inkomster, varpå belopp och 

maximal tid för underhållsbidragen uppställs. Att göra individuella 

bedömningar av den inkomstpotential som skulle förelegat utan 
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äktenskapet är till synes inte möjligt, varför schabloner behövs för att 

genomföra dessa beräkningar med konsekvens och förutsebarhet. Om 

denna avvägning inte sker skulle effekten av att fullt ut hålla på förlust 

av framtida inkomstpotential på grund av äktenskapet som rätt-

färdigandegrund ofta innebära både stora och långvariga underhålls-

bidrag. Denna följd är självklart inte önskvärd.  

Vidare bör övervägas om regleringen bör stadga att kompensationen 

ska, om så är möjligt, utgå redan vid tiden för bodelning så att 

makarna inte längre är bundna till varandra. Detta är dock endast 

aktuellt i de fall där större tillgångar finns för att möjliggöra det. En 

jämkning av en bodelning kan i dagsläget endast ske till förmån för 

maken med mest giftorättsgods, något som föreslås ändras. Detta 

skulle vara ett sätt att kompensera den ekonomiskt svagare maken för 

förlorad inkomstpotential. En möjlighet att öppna upp för att avtala 

om underhållsbidrag redan innan de aktualiseras föreslås, vilket 

förslagsvis skulle kunna ske i ett äktenskapsförord.  

Förutom att ett fortsatt förebyggande arbete bör ske för kvinnors och 

mäns jämställdhet med mål att samhället i stort ska vara så jämställt 

att underhållsbidrag generellt inte behövs, så behöver underhålls-

bidragen reformeras på så sätt att båda makarna på ett mer självklart 

sätt får ta del av äktenskapets för- och nackdelar vid en äktenskaps-

skillnad. De beräkningssvårigheter det innebär att se till förlorad 

inkomstpotential, samt det faktum att det är fortsatt viktigt att ha en 

reell rätt till äktenskapsskillnad vilket kräver ett fullkomligt avbrott, 

innebär att en kompensation inte kan ske fullt ut. Ett steg behöver 

dock tas från tanken att det är en makes skyldighet att ersätta en 

tidigare hustrus lägsta försörjningsbehov, till att det är båda makarnas 

rättighet och skyldighet att dela på ett äktenskaps ekonomiska för- och 

nackdelar. 
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Det förebyggande jämställdhetsarbetet ligger till stor del utanför 

ansatsen med denna uppsats, men som exempel på detta kan nämnas 

de ansatser man gjort med pappadagar på föräldraförsäkringens 

område. Att en kompensation skulle ske vid en äktenskapsskillnad för 

att utjämna effekterna av en ojämn arbetsfördelning inom äktenskapet, 

skulle kunna innebära ett incitament att dela mer lika på arbetet redan 

från början eftersom det inte skulle innebära större ekonomiska 

konsekvenser (främst för maken) att göra så. 

 En reform av underhållsbidragen efter äktenskapsskillnad åt det 

generösare hållet skulle måhända möta stark kritik, men skulle också, 

till dess att jämställdheten faktiskt är reell, kunna innebära att familjer 

får ett starkare incitament att välja en arbetsuppdelning som passar 

just dem bäst, men likväl vara jämlika vid en eventuell skilsmässa. 

Kanske skulle män stanna hemma mer med sina barn om de inte hade 

lika mycket att eventuellt förlora i framtiden. Kanske skulle de 

kvinnor som trivs bäst med att vara hemmafruar kunna välja det i 

samråd med sin make utan risken att i framtiden stå barskrapade, och 

kanske skulle de kvinnor som hellre arbetar än är föräldralediga kunna 

överlåta arbetet i hemmet åt sina män, om man lyckas med ansatsen 

att det inte är kvinnan som får stanna hemma av ekonomiska skäl. 

Denna eventuella effekt behöver dock undersökas vidare i ett annat 

sammanhang. 

Den kanske största problematiken kvarstår dock: att vinna medhåll för 

den föreslagna reformen. Det finns en svårighet i att man kanske både 

vill och kan anses böra klara sig själv, och tankar som dessa 

framfördes redan av remissinstanserna inför 1978 års lagändring.  206

Kanske kan detta till viss del göras genom ett byte av terminologin till 

något som inte har samma förlegade klang. Att kompenseras för de 

förluster man gjort inom ett partnerskap är ju egentligen allt annat än 

 Prop. 1978/79:12 sid. 303 ff.206
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ett bidrag, att behålla den terminologin skulle alltså kunna innebära en 

syn på kompensationen som något den inte är.  

Med stor sannolikhet är den föreslagna förändringen långt ifrån 

tillräcklig. Detta innebär att, reformen av underhållsbidragen till trots, 

så är de jämställdhetsfrämjande åtgärderna de viktigaste i framtiden, 

medan denna reform endast är en liten del av detta som innebär att en 

make som ändå främst arbetar i hemmet har möjlighet att få 

kompensation för detta. Det kan alltså hända att en modernisering av 

rättfärdigandegrunden för, och beräkningen av, underhållsbidrag till en 

tidigare make innebär en stor förändring i teorin, men en liten sådan i 

praktiken.  
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