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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion och ämnesval 

Under mina juridikstudier är det familjerätten som intresserat mig mest. Alla människor 

berörs varje dag av lagar och regler och inom familjerätten är det som mest påtagligt. När 

jag får rättsfrågor av vänner och bekanta kan säkerligen 95 % knytas till familjerätten. Många 

frågor handlar om äktenskapsskillnad och den efterföljande bodelningen. Vad är mitt och 

vad är ditt? Vad skall delas och vems är skulderna? Systemet är inte helt lätt för en lekman.         

   Av ÄktB följer bl.a. att när ett äktenskap har upplösts genom äktenskapsskillnad eller en 

makes bortgång skall en bodelning göras. Det vet de allra flesta. Bodelningsförfarandet 

bygger på likadelningsprincipen och allt giftorättsgods skall delas lika mellan makarna 

oavsett om det förvärvades före eller under äktenskapet. Likadelningsprincipen är en 

gammal rättslig huvudprincip i vår familjerättsliga lagstiftning.  All egendom en make äger är 

giftorättsgods i den mån det ej är enskild egendom. Enskild egendom undantas från 

bodelning och träffas således inte av likadelningen. Ett annat avsteg från 

likadelningsprincipen är reglerna om skevdelning vid bodelning. 

   När jag läste NJA 1995 s. 577 ökade mitt intresse för frågan om makars möjlighet att 

förutse resultatet av en bodelning. I fallet köper två makar en fastighet, ena maken betalar 

sin halva av kontantinsatsen med giftorättsgods och den andre med enskild egendom. 

Högsta domstolen ansåg att kontantbetalningen som erlades inte kunde anses ha varit 

onormalt liten och makans hälftendel av fastigheten skulle anses ha trätt i stället för den 

enskilda egendom som hon använt för betalningen. Vid bodelningen blir således makens 

halva av fastigheten giftorättsgods medan makans halva blir enskild egendom, vilket 

resulterar i att endast den tidigare halvan skall delas i bodelningen och en make slutar 

således med 75 % av fastigheten och den andre endast med 25 %. Troligtvis var detta inte 

syftet vid förvärvandet av fastigheten men sådant blev resultatet. Varför blev det så?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda möjligheterna för en make att förutse resultatet av 

en bodelning. När och hur klassificeras egendom som enskild egendom? I rättsfallet NJA 

1995 s. 577 blev resultatet troligen något överraskande för makarna. För att sätta 
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diskussionen i rätt kontext krävs att reglerna kring bodelning undersöks. Huvudregeln vid 

bodelning är likadelning. Vilka möjligheter finns idag att frångå likadelningsprincipen? 

Likadelningsprincipen infördes i svensk rätt på 1920-talet när samhället och 

familjebildningen såg markant annorlunda ut. Idag är skilsmässofrekvensen hög och vi lever i 

ett samhälle som definitivt är mer jämställt än det var 1920. Existerar det större behov av att 

kunna frångå likadelningsprincipen än vad som kan ske inom ramen för gällande rätt? En 

komparation med våra nordiska grannländer, främst Norge och Danmark, kommer att 

användas vid utvärderingen av gällande svensk rätt. 

1.3 Avgränsning 

I arbetet kommer en övergripande genomgång göras över de möjligheter som idag finns att 

göra avsteg från likadelningsprincipen, det syftar inte till att vara någon uttömmande 

framställning. Bodelning förättas efter äktenskapskillnad eller en makes död. 

Framställningen inriktas på bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Komparation 

kommer att göras i vissa avseenden med de nordiska länderna. Detta då vi har en tradition 

av nordisk rättslikhet på området och det lämpar sig då väl att se hur dessa länder valt att 

lösa olika frågor. Dock är det inte tal om någon fullständig komparation utan enbart att vissa 

intressanta frågor kommer lyftas i detta avseende. 

1.4 Metod 

Jag kommer i utredningen använda mig av den rättsdogmatiska metoden, även kallad 

traditionell juridisk metod. Jag kommer i enlighet med den hierarki som inom 

rättsvetenskapen är vedertagen undersöka de traditionella rättskällorna; lagtext, offentligt 

tryck, rättspraxis och doktrin. Äktenskapsbalkens regler är en produkt av ett samnordiskt 

lagstiftningssamarbete på området. Det är därför intressant att jämföra de svenska 

regleringarna med övriga nordiska länders regleringar. Främst kommer Norge och Danmark 

lyftas fram i komparationen.    
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1.5 Disposition 

Kapitel två kommer att handla om grunden för makars egendomsförhållanden. Här kommer 

en historisk tillbakablick att göras för att förankra ämnet och få viss förståelse härför. Vidare 

kommer begreppen giftorätt, likadelning och bodelningens huvuddrag att avhandlas. Tredje 

kapitlet kommer att behandla enskild egendom mer specifikt och de underfrågor som i 

sammanhanget uppkommer om äktenskapsförord, surrogat och tredjemansföreskrifter. I 

fjärde kapitlet finner vi reglerna om vederlag vilka i sig inte är ett avsteg från 

likadelningsprincipen men likväl aktuellt i sammanhanget då det handlar om korrigering av 

bodelningsresultatet. Kapitel fem behandlar skevdelningsreglerna som är ett konkret avsteg 

från likadelningen och syftar till att motverka oskäliga bodelningsresultat. Vidare i kapitel sex 

analyseras förutsebarheten av bodelningsresultatet och en de lege ferenda diskussion förs. 

Till sist återfinns mina avslutande kommentarer i kapitel sju. 
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2 Grunden för makars egendomsförhållanden 

2.1 Inledning 

Detta avsnitt syftar till att ge en historisk tillbakablick på giftorätten och principen om 

likadelning för att skapa mer förståelse för ämnet. Ett försök görs att tydliggöra vad 

begreppen giftorätt, likadelning och bodelning innebär. 

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Lagreglerna om makars egendom har tillkommit efter nordiskt samarbete.1 Sverige, 

Danmark och Norge föreslog 1909 att ett gemensamt lagstiftningsarbete skulle tas upp inom 

familjerätten. Grundprincipen i alla tre länderna när det kom till makars egendom var sedan 

gammalt egendomsgemenskap, egendomen samägdes. Vissa undantag fanns dock särskilt 

för fast egendom som var ärvd eller förvärvad innan äktenskapet. Såsom hustruns målsman 

förvaltade mannen all egendom i boet. Genom flera reformer under senare delen av 1800-

talet hade man sökt trygga hustruns ställning och öka hennes självständighet.2 1918 

framlades en ny principiell lösning för makarnas rättsförhållande. Allt sedan 1921 äger och 

förvaltar nu vardera maken den egendom denne hade vid äktenskapets ingående och den 

egendom som sedan förvärvas. Hon eller han är ensam ägare i samma omfattning som skulle 

ha gällt för en ogift person. Vardera maken svarar ensam för sina skulder. Med dessa regler 

avskaffades slutgiltigt mannens målsmanskap för hustrun. Gemenskapen i äktenskapet 

beaktas i stället genom att vardera maken har rätt till hälftendelning av makarnas behållna 

egendom vid äktenskapets upplösning.3  

    Rätt till likadelning kallas i Sverige och Finland för giftorätt. Giftorätten är således ett 

latent anspråk på likadelning som realiseras vid äktenskapets upplösning. Viss egendom 

undantas från bodelning på grund av äktenskapsförord eller till följd av villkor från tredje 

man vid gåva, arv eller testamente och betecknas då som enskild egendom. Egendom som 

skall likdelas betecknas giftorättsgods. Tidigare hade giftorätten varit en rätt som närmast 

                                                                 
1
 SOU 1981:85 S. 98. 

2
 SOU 1981:85 s. 98. 

3
 NJA II 1921 s. 6f. och s. 10ff.   
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kunde jämföras med en samäganderätt till den egendom som fanns i det gemensamma 

hemmet.4  

   Inom Norden är förmögenhetordningen i äktenskap i grunden gemensam. Länderna har 

alla gjort ändringar inom äktenskapsrätten i olika omfattning, trots detta besår den nordiska 

enigheten om grunderna för makars egendomsordning.5  

   År 1981 lade Familjelagssakkunniga fram förslag på en ny äktenskapsbalk. Förslaget 

bearbetades och antogs av riksdagen våren 1987. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 

januari 1988. De övergripande syftena med ändringen av äktenskapslagstiftningen var bl.a. 

att lagen skulle ge uttryck för strävanden efter jämställdhet mellan kvinnor och män, varje 

makes självständighet och skydd för svagare part.6 I princip bygger äktenskapsbalken på 

samma konstruktion som giftermålsbalken. Bestämmelserna om giftorätt och en likadelning 

av giftorättsgodset är således i stort sett desamma som de som fanns i giftermålsbalken. 7 

Giftorätten stadgas numera i 7:1 ÄktB ”En makes egendom är giftorättsgods i den mån den 

inte är enskild egendom”, och kan sägas innebära ett under äktenskapet latent anspråk, 

makarna emellan, på att vid äktenskapets upplösning få hälften av den andre makens 

giftorättsgods. Detta dolda anspråk aktualiseras först då äktenskapet upplösts.  

 

2.3 Bodelningens huvuddrag 

 Av 9:1 ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses skall en bodelning förättas mellan 

makarna och egendomen fördelas mellan dem. Bodelning är det redskap som används för 

att upplösa giftorättsgemenskapen mellan två makar. Bodelning behövs inte om makarna 

bara har enskild egendom. Bodelningen ska göras med utgångspunkt på brytdagen, den dag 

talan om äktenskapskillnad väcktes. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen (10:1), 

giftorättsgods är sådan egendom som ej är enskild egendom(7:1).  

   Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas (11:1), vid beräkning av 

andelarna ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder den 

maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas skuldavräkning (11:2). Vad 

som återstår av makarnas giftorättsgods efter skuldavräkning skall läggas samman. Värdet 

därav skall sedan delas lika mellan makarna (11:3). Med ledning av de andelar som 

                                                                 
4
 Ds 2005:34 s. 28. 

5
 SOU 1981:85 s. 99. Och Agell, Nordisk Äktenskapsrätt s. 101 ff. 

6
 Prop. 1986/87:1 s. 39. 

7
 Ds 2005:34 s. 28. 
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beräknats för makarna skall giftorättsgodset delas på lotter där varje make har rätt att i 

första hand få sin egendom på sin lott (11:7). En bodelning består således av två delar, 

andelsberäkningen där giftorättsgodset beräknas och hur stort värde vardera maken skall 

erhålla samt lottläggningen där fördelningen av tillgångarna sker. Andelsberäkningen är 

enbart en beräkning av ett visst värde och inte en fördelning av tillgångar. 

   En bodelning skall förättas när ett äktenskap upplöses och en bodelning skall då ske när en 

dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Bodelningen kan dock på begäran av make 

genomföras under tiden mål om äktenskapsskillnad pågår. Det finns ingen tidsgräns vad 

gäller möjligheten att begära bodelning. Anspråken en make framställer vid en bodelning är 

inte att jämföra med ett vanligt fordringsanspråk som kan preskriberas efter viss tid. Makes 

underlåtenhet att under mycket lång tid påkalla bodelning kan dock ses som att maken nöjt 

sig med den fördelning av tillgångar som varit och att rätten att påkalla bodelning då gått 

förlorad.8 Vid en bodelning beaktas all makarnas egendom. Det är bara giftorättsgodset som 

räknas med i bodelningsförfarandet men den enskilda egendomen kan få betydelse för t.ex. 

en eventuell jämkning av bodelningsresultatet. 

 

2.4 Giftorätt och äganderätt under äktenskapet samt skulder  

ÄktB 1:3 stadgar att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Denna 

princip är grundläggande i den egendomsordning som gäller för makar i Sverige sedan 1920 

års GB trädde i kraft. Det råder egendomsskillnad mellan makarna så länge äktenskapet 

består.9 Frågan vem av makarna som äger viss egendom besvaras som huvudregel i enlighet 

med allmänna förmögenhetsrättsliga principer. Den av makarna som förvärvat viss egendom 

är att betrakta som ägare av egendomen också i förhållandet mellan makarna.10 Allmänna 

förmögenhetsrättsliga principer gäller oavsett om egendomen förvärvats från tredje man 

eller den andra maken. Ibland tas familjerättsliga hänsyn vid fastställandet av vem av 

makarna som äger viss egendom som exempel kan dold samäganderätt nämnas. 

   Giftorätten aktualiseras först vid bodelningen och i normalfallet vid äktenskapets 

upplösning.11 Bortsett från bodelningsreglerna är det i övrigt bara genom de s.k. 

rådighetsinskränkningarna i ÄktB 7:5–9 som den ena maken under äktenskapet erhållit en 

                                                                 
8
 Tottie, Teleman, kommentaren til l  9 kap 1 § och NJA 1935 s. 613. 

9
 Prop. 1986/87:1 s. 113 

10
 Tottie, Teleman, kommentar ti l l  1 kap 3 §. 

11
 Makar kan enligt ÄktB 9:1 2 st. förrätta bodelning redan under äktenskapet. 
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rätt på äktenskapsrättslig grund till den andra makens egendom. Den medbestämmanderätt 

som är dessa reglers innebörd, tar sikte på viss egendom och förfoganden över denna, 

främst gemensamma bohaget och bostaden. Det finns inga generella begränsningar för en 

make att förfoga över sin egendom eller sätta sig i skuld exempelvis motsvarande den 

vårdnadsplikt över giftorättsgodset som tidigare fanns stadgat i GB 6:3. Någon sådan regel 

återfinns ej i ÄktB (se vidare nedan kap 4 om vederlag vid bodelning). 

   Som sagts svarar var make för sina skulder. Vid bodelningen skall vid beräkningen av 

makarnas andelar i boet så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de 

skulder den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 11:2. Syftet med 

bestämmelsen är att få fram vardera makens nettoförmögenhet, avräkningen görs därför för 

varje make var för sig.12 Huvudregeln är att avräkning sker mot giftorättsgodset. Ett 

undantag följer av andra stycket och gäller när enskild egendom som inte skall ingå i 

bodelningen berörs av skulden. Räcker den enskilda egendomen inte till görs resten av 

avräkningen på giftorättsgodset. Sålunda eftersträvas avräkning av hela skulden vilket 

speglar att egendomens karaktär av giftorättsgods eller enskild egendom bara påverkar 

makarnas egendomsförhållanden.13 När en makes skulder överstiger värdet av dennes 

egendom bestäms dennes nettoförmögenhet till 0 kr. Det kan aldrig bli tal om ett 

minusvärde eftersom makarna inte svarar för varandras skulder. Reglerna om bodelning går 

ut på att åstadkomma en värdemässig utjämning mellan makarna.14 En makes totala andel i 

bodelningen består av beloppet denne tillgodoräknats för skuldavräkning plus hälften av det 

sammanlagda nettovärdet efter skuldtäckning vilket framgår av ÄktB 11:6. Är ena maken 

högt skuldsatt blir dennes andel i boet större och den andre maken får i högre grad dela med 

sig av sitt giftorättsgods. Det kan i sådana fall bli aktuellt med skevdelning enligt ÄktB 12:1.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 Tottie, Telema, kommentar ti l l  11 kap 2 §. 
13

 Agell, Brattström s. 176. 
14

 Agell, Brattström s. 157. 
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3 Enskild egendom 

3.1 Inledning 

I tidigare kapitel har det redogjorts för huvudreglerna vid bodelning, den grundläggande 

likadelningsprincipen och giftorätten. Giftorättens täckningsområde kan dock ändras om 

egendom gjorts till makes enskilda genom äktenskapsförord eller villkor av tredje man 

genom en benefik rättshandling. Detta kapitel skall redogöra för när och hur egendom 

klassificeras såsom enskild sådan och några av de problem som kan uppstå i sammanhanget. 

Detta för att bedöma makarnas förutsebarhet av bodelningsresultatet och ifrågasätta om 

det behövs större möjlighet att frångå huvudregeln om likadelning. 

    ÄktB 7:2 stadgar vad som är enskild egendom. Enskild egendom är; egendom som genom 

äktenskapsförord är enskild, egendom som make fått i gåva med villkoret att den skall vara 

enskild, egendom som make erhållit genom testamente med villkor att det skall vara 

mottagrens enskilda, egendom som make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall 

vara mottagrens enskilda, egendom som make erhållit genom förmånstagarförordnande 

med villkor at det skall vara mottagarens enskilda, vad som trätt istället för egendomen om 

inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är 

enskild. Det uppställs således en tolkningspresumtion för att även surrogat skall vara enskild 

egendom.15 Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om inte annat har föreskrivits 

genom en sådan rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. 

 

3.2 Enskild egendom till följd av äktenskapsförord 

3.2.1 Äktenskapsförord i Sverige 

Det kan finnas flera skäl för makar att önska avtala andra lösningar än som följer av lagens 

huvudregel om likadelning. Enligt ÄktB 7:3 kan makar genom äktenskapsförord bestämma 

att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara deras enskilda egendom. 

Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen skall vara 

giftorättsgods. Makarna har rätt att genom äktenskapsförd göra allt slags giftorättsgods till 

enskild egendom, även särskild egendom enligt ÄktB 10:3 och personlig egendom enligt ÄktB 

                                                                 
15

 Agell, Brattström s. 99. 
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10:2, som vanligen hålls utanför bodelning.16 Även om denna egendom inte är enskild 

egendom hålls den normalt utanför bodelningen. 

   Ett äktenskapsförord ska för att erhålla giltighet undertecknas av båda makarna och 

registreras hos Skatteverket. Enligt lagens ordalydelse kan makar bestämma att egendom 

som tillhör eller tillfaller någon av skall utgöra enskild egendom. Det finns då ett krav på viss 

klarhet och individualisering för att parterna skall kunna förutse konsekvenserna av ett 

äktenskapsförord.17 Därvid går det inte att avtala att t.ex. ett specifikt bankkonto skall vara 

enskild egendom eftersom en make då skulle kunna placera sitt giftorättsgods på kontot och 

på så sett öka egendomsskillnaden utan den andre makens samverkan. Äktenskapsförord är 

ett avtal mellan två makar och en ändring av ett befintligt avtal förutsätter att makarna är 

överens.18 Kravet på klarhet och individualisering innebär sannolikt att ett äktenskapsförord 

med stegvis utbyggd giftorätt blir ogiltigt.19 Detta då det inte är möjligt att tidsbegränsa 

giltigheten av ett äktenskapsförord, ÄktB stadgar att enskild egendom kan övergå till 

giftorättsgods genom nytt äktenskapsförord. För att ändra ett äktenskapsförord krävs 

således att ett nytt äktenskapsförord registreras. Dock kan erinras om rekommendationen i 

förarbetena till skevdelningsregeln (ÄktB 12:1) om en stegvis ökning av giftorätten under 

äktenskapets fem första år. En möjlighet för makarna att utforma ett äktenskapsförord om 

avtrappning av enskild egendom enligt en liknande modell vore då följdriktig. Kanske har 

dock avvisandet av tidsmässiga och andra villkor så stark hävd i Sverige att ett 

”trappstegsvillkor” alltjämt skall anses ogiltigt.20  

   De vanligaste förorden innebär antingen, att all makarnas egendom som de äger eller i 

framtiden kommer att förvärva skall vara ägande makens enskilda eller att en viss tillgång 

skall tillkomma maken enskilt.21 Förordet behöver inte innebära någon balans och makar kan 

komma överrens om att bara den enes tillgångar skall betraktas som enskild egendom. 

Äktenskapsförordet reglerar egendomens äktenskapsrättsliga karaktär i ägarmakens hand. 

Egendom som tillhör den ena maken kan göras till dennes enskilda inte till den andra 

makens enskilda egendom. Då makarna vill uppnå att ena makens egendom skall utgöra den 

andre makens enskilda egendom måste äganderättsövergången ordnas särskilt i någon form 

                                                                 
16

 Teleman, Äktenskapsförord, s. 41. 
17

 Teleman, Äktenskapsförord s. 47. 
18

 Agell, Brattström s. 96. 
19

 Jfr NJA 1970 s. 320, där ett äktenskapsförord med sådant innehåll ansågs ogiltigt. 
20

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 180. 
21

 Teleman, Äktenskapsförord s. 42. 



 

16 
 

av överlåtelse, exempelvis genom gåva och reglerna i ÄktB 8 kap och sedan vid sidan av 

överlåtelsen upprätta ett äktenskapsförord.22 Det är möjligt att begränsa avtalet om enskild 

egendom till att avse tillgångar som förvärvats före äktenskapet eller därunder eller som 

makarna eller någon av dem på visst sätt, t.ex. genom arv eller gåva, har förvärvat eller 

kommer att förvärva.23 I äktenskapsförord kan makar reglera frågan om surrogation av 

enskild egendom. I ÄktB 7:2 1 st. p. 5 stadgas att egendom som trätt istället för enskild 

egendom också är enskild om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund 

av vilken egendomen är enskild. Således kan i den grundläggande rättshandlingen, som kan 

vara ett äktenskapsförord, makar avtala att surrogatet för viss enskild egendom skall vara 

giftorättsgods.24 ÄktB 7:3 1 st. anses medföra att äktenskapsförord inte kan villkoras, det går 

exempelvis inte att avtala att äktenskapsförordet endast skall gälla vid skilsmässa och inte 

vid ena makens död.25 

   Vid en bodelning kan en speciell regel om jämkning av äktenskapsförord i ÄktB 12:3 1st 

användas. Jämkningsregeln innebär att ett villkor i ett äktenskapsförord kan jämkas eller helt 

lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, 

omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 36 § AvtL och 

bygger på samma grunder.26 Regeln är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt 

svagare parten ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap. 

Oskäligheten kan ha funnits från början eller vara en följd av förhållanden som inträffat 

senare. Samtliga omständigheter har betydelse. Jämkning av äktenskapsförord bör användas 

restriktivt då utgångspunkten är att ett äktenskapsförord är ett uttryck för makarnas 

gemensamma vilja. 

 

3.2.2 Äktenskapsförord i Danmark och Norge 

I alla de nordiska länderna kan makar, eller blivande makar, i äktenskapsförord avtala att en 

makes egendom skall vara enskild egendom.27 Dock är enligt svensk rätt möjligheterna att 

                                                                 
22

 Tottie, Teleman, kommentaren til l  7 kap 3 §. 
23

 Teleman, Äktenskapsförord s. 42. 
24

 Teleman, Äktenskapsförord s. 48. 
25

 Teleman, Äktenskapsförord s. 43. 
26

 Prop. 1986/87:1 s. 193. 
27

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 169. 
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variera avtalsvillkoren mer begränsade än i övriga norden.28 Till stöd för denna restriktiva 

inställning ha främst åberopats att stor variationsrikedom kan göra hela systemet 

svåröverskådligt.29 Danmark införde 1990 en utökad avtalsfrihet genom den s.k. 

”særejereformen”. Norge som haft stor avtalsfrihet sedan 1937 införde ytterligare nyheter 

genom ekteskapsloven 1991.30 I både Danmark och Norge är det möjligt att föreskriva att ett 

äktenskapsförord skall upphöra att gälla vid en på förhand fixerad tidpunkt, det stadgas i 

respektive lagtext.31 Härmed torde även en succesiv förändring av enskild egendom till 

giftorättsgods vara möjlig i länderna. I både Norge och Danmark accepteras villkor om 

enskild egendom vid skilsmässa och inte vid dödsfall. I förarbetena till den svenska 

äktenskapsbalken framhölls att en efterlevande makes arvsrätt även omfattar den avlidne 

makens enskilda egendom och att det därför inte finns samma behov i Sverige av 

ometikettering från enskild egendom vid skilsmässa till giftorättsgods vid makes död. Andra 

argument var att varierande villkor skulle medföra svåröverskådliga resultat och att 

jämkningsregeln motverkar oskäliga resultat. Även om jämkningsregeln bara skall tillämpas i 

undantagsfall medger den ett hänsynstagande till individuella förhållanden.32 

3.2.3 Diskussion 

Genom upprättande av äktenskapsförord kan makarna själva välja att frångå huvudregeln 

om likadelning. Behovet av sådana avtal torde vara större idag än tidigare. Skilsmässor är 

vanliga och det är vanligare att en eller båda makarna tidigare varit gift och att det finns 

särkullbarn. Var och en av makarna kan redan innan äktenskapet ha betydande egendomar 

som de inte vill skall tillfalla den avlidna makens särkullbarn genom bodelning, om en av dem 

skulle dö. Ett äktenskapsförord ändrar inte en makes arvsrätt men kan förskjuta kvotdelarna 

vid efterarvsrätt. 

   Vid upprättande av äktenskapsförord är dock avtalsfriheten begränsad, makarna måste 

hålla sig inom vissa angivna ramar. Emellertid är det inte helt lätt att i lagtexten utläsa vilka 

de är. En tydlig specificering krävs i äktenskapsförordet för att inte en make ensidigt skall 

kunna påverka storleken av den enskilda egendomen. Orden tillhör och tillfaller är här 

                                                                 
28

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 172. 
29

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 172. 
30

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 172. 
31

 Se. Danska ”retsvirkningsloven” § 28 respektive el. § 42. 
32

 SOU 1981:85 s. 219 ff. 
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viktiga. Makar kan bara avtala att egendom som redan tillhör dem eller som tillfaller dem, av 

någon annan, skall vara enskild egendom. Villkor i form av tidsbegränsning torde inte vara 

giltiga enligt svensk rätt till skillnad från Danmark och Norge där sådana avtalsvillkor kan 

ställas. I Danmark och Norge är det tillåtet att avtala att äktenskapsförordet endast skall 

gälla vid skilsmässa och inte vid ena makens död, vilket inte anses tillåtet i Sverige.  

   Sverige är således mer restriktivt när det kommer till vad ett giltigt äktenskapsförord får 

innehålla. Det kan argumenteras för att vi i Sverige istället skapar mer förutsebarhet för 

makarna om avtalets konsekvenser. Däremot kanske förutsebarheten bör stå tillbaka om det 

finns ett reellt behov och en efterfrågan att få uppställa olika villkor i äktenskapsförord. 

Kanske är vi i Sverige en aning för restriktiva och borde öppna avtalsfriheten något mer 

angående äktenskapsförord som våra nordiska grannar gjort. 

   Makarna i rättsfallet från 1995 hade själva kunnat påverka utgången i bodelningen genom 

att upprätta ett äktenskapsförord. Där hade mannens del av fastigheten kunnat göras till 

hans enskilda egendom.  

 

3.3 Enskild egendom till följd av villkor från tredje man 

3.3.1 Inledning 

Enskild egendom kan skapas av tredje man genom villkor för egendom som en make får 

genom arv, gåva, eller testamente. Villkoret måste uppställas senast när gåvan sker. 

Lagreglerna i de nordiska länderna har på det hela taget ett liknande innehåll.33 Tredjemans 

möjlighet att uppställa villkor ses som en allmän rättsprincip för benefika rättshandlingar, 

lagen respekterar viljan hos givaren eller testatorn och makarna kan återinföra giftorätt 

genom äktenskapsförord endast om givaren eller testatorn medgivit det.34  Däremot kan en 

make t.ex. sälja egendomen och på det viset komma runt villkoret. Detta kan motverkas av 

givaren genom att förse egendomen med ett överlåtelseförbud. 

   Tredjemansföreskrifter om enskild egendom kan endast ges vid benefika rättshandlingar. 

Det finns då behov av att kunna skilja benefika rättshandlingar från onerösa sådana. Det är 

inte ovanligt att en gåva ges mot ett visst vederlag, en s.k. blandad gåva. 

 

                                                                 
33

 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 194. 
34

 Jfr RH 1994:48. 
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3.3.2 Blandad gåva; benefik eller onerös rättshandling 

Det är bara i samband med benefika rättshandlingar som tredje man med giltig verkan kan 

föreskriva att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom ÄktB 7:2 st. 1 p. 2-5. En 

dylik tredjemansföreskrift är inte giltig beträffande onerösa överlåtelser. Vad gäller då för 

överlåtelser som har såväl benefika som onerösa inslag, en s.k. blandad gåva? Det kan röra 

sig om egendom som överlåtits mot visst vederlag eller mot övertagande av skulder som 

hänger ihop med egendomen intill ett visst belopp. Givarens avsikt är vanligen att hela 

egendomen skall bli mottagarens enskilda även om mottagaren måste erlägga en 

motprestation. När vederlaget betalas med giftorättsgods eller består i övertagande av lån 

kan frågan ställas om egendomen skall anses vara mottagarens enskilda egendom eller inte. 

Vad karaktäriserar en gåva? Hur skall gränsdragningar göras mellan onerösa och benefika 

förvärv? 

   Det torde åtminstone finnas två olika principer att välja på. Huvudsaklighetsprincipen där 

den huvudsakliga innebörden av fånget får vara avgörande eller delningsprincipen där 

förvärvet delas upp i en onerös och en benefik del där endast den benefika delen blir enskild 

egendom. I förarbetena till ÄktB uttalas generellt, främst som ett argument till att tillåta 

jämkning vid bodelning, att givarens villkor om att en gåva skall vara mottagarens enskilda 

egendom måste respekteras och att det annars skulle vara ett brott mot sedvanliga principer 

för gåvor och testamentariska förordnanden att frångå givarens eller testatorns vilja.35 En 

givare eller testator borde kunna vara säker på att uppställda villkor skulle komma att 

respekteras.36 En gåvogivare anses som extra skyddsvärd då det handlar om en benefik 

transaktion. En gåva kan ses som ett ensidigt avtal där syftet är att berika mottagaren och 

ett villkor kan vara en förutsättning för att gåvan skall fullbordas. Därför är det av central 

betydelse att givarens eller testatorns vilja respekteras.37 

   I NJA 2008 s. 457 prövade HD om en s.k. blandad gåva skulle vara att betrakta som enskild 

egendom enligt ÄktB 7:2.  I det aktuella rättsfallet var bodelning upprättad mellan makarna 

av bodelningsförrättare och bodelningen klandras nu av makan. Maken har av sin far 

förvärvat en fastighet enligt en handling som rubricerats gåvobrev. I samband med 

överlåtelsen övertog maken betalningsansvaret för lån för vilka fastigheten gällde som 

                                                                 
35

 Prop. 1986/87:1 s. 68 f. 
36

 Prop. 1986/87:1 s. 68 f och 78. 
37

 Se vidare Hellner, Speciell  avtalsrätt s. 264 ff. 
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säkerhet och han utfärdade en revers till fadern. Fastigheten skulle utgöra enskild egendom. 

Efter 20 år efterskänks reversskulden och någon avbetalning hade inte gjorts men ränta 

hade betalats.  

   Tvisten i målet gäller om fastigheten i sin helhet, delvis eller inte alls skall ingå i 

bodelningen. Fastighetens marknadsvärd tvistades det också om och med hjälp av 

schablonmässiga metoder beräknades marknadsvärdet så att det lämnade gåvovederlaget 

motsvarade mellan 42 och 63 procent av marknadsvärdet. Den benefika andelen uppgick 

därmed till mellan 37 och 58 procent. HD konstaterar att det i andra sammanhang inom 

civilrätten, exekutionsrätten och vissa delar av skatterätten har ansetts naturligt att låta en 

blandad gåva omfattas av samma regler som en ren gåva under förutsättning att den som 

helhet har gåvokaraktär. (Dvs. i dessa fall har en blandad gåva ansetts falla under 

gåvobegreppet.) Här hänvisas bl.a. till NJA 1984 s. 673 och NJA 1991 s. 84. I det första 

rättsfallet var frågan om en överlåtelse av en fastighet var att betrakta som köp eller gåva. 

Överlåtelsen innehöll vissa bestämmelser om förköpsrätt och fråga var om dessa 

bestämmelser var gällande och därmed utgjorde hinder mot försäljning enligt 6 § lagen om 

samäganderätt. I målet anförde HD att för godkännande av en förköpsklausul avseende fast 

egendom krävdes att fråga var om en ”klar gåvotransaktion”. NJA 1991 s. 376 handlar om 

utmätningsförbudet i UB 5:5. HD konstaterar i fallet att frågan huruvida en överlåtelse är att 

betrakta som en gåva vid tillämpningen av lagrummet har särskild betydelse för förvärvarens 

borgenärer. De uttalar här ”För att en gåva skall anses föreligga måste det krävas att 

egendomens verkliga värde kan fastställas till ett belopp som så påtagligt överstiger 

vederlaget att fastighetsöverlåtelsen totalt sett framstår som en klar gåvotransaktion.” HD 

prövade i det aktuella rättsfallet (2008) först om en s.k. blandad gåva faller under 

gåvobegreppet i 7:2, och konstaterar att avgörande härför är samtliga omständigheter vid 

rättshandlingen, inte minst vederlagets storlek och överlåtarens gåvoavsikt. När det gäller 

vederlagets storlek noterar HD att betydande vederlag har godtagits när motsvarande 

bedömning gjorts i skatterätten när det gällt stämpelskatt. I fråga om gåvor av fast egendom 

har HD då huvudsaklighetsprincipen tillämpats ansett att fånget är en gåva även om det sker 

mot vederlag förutsatt att vederlaget understigit fastighetens taxeringsvärde. I andra 

sammanhang har synen på relationen vederlaget och egendomens värde varit mer restriktiv 

då har det för att en gåva skall anses föreligga har krävts att egendomens verkliga värde så 

påtagligt överstiger vederlaget att överlåtelsen totalt sett framstår som en klar 



 

21 
 

gåvotransaktion.38 Härtill noterade HD, att ett par avgöranden om surrogation kunde 

beaktas för äktenskapsrättens del (NJA 1978 s. 526 och NJA 1995 s. 577 se nedan rörande 

7:2 st. 1 6 p.). I båda rättsfallen godtogs surrogation vid förvärv av fastigheter när endast 14 

respektive 28 procent hade finansierats med enskild egendom och resterande del med 

upptagande av lån och i båda fallen ansågs den nya egendomen i sin helhet utgöra enskild 

egendom.  Slutsatsen blev efter en helhetsbedömning, att gåvomomenten vid den aktuella 

fastighetsgåvan var så framträdande, att överlåtelsen i sin helhet skall anses vara benefik.  

En gåvoavsikt konstaterades ha förelegat, som tog sikte på hela fastigheten, liksom 

föreskriften om enskild egendom. Vederlagets storlek och karaktär utgjorde inte något 

hinder mot att anse hela fastigheten tillhöra mottagaren enskilt. I domskälen uttalade HD, 

att ett ”förhållandevis stort vederlag med hänsyn till omständigheterna” kan accepteras, 

särskilt när detta vederlag utgörs av en skuld, som säkerställs genom pantsättning av den 

överlåtna egendomen (jfr 11:2 st. 2). Detta troligtvis eftersom en skuld hänförlig till enskild 

egendom skall räknas av från den enskilda egendomen och får bara täckning i giftorättsgods 

när den enskilda egendomen inte räcker till. Om vederlaget betalas med giftorättsgods, kan 

enligt HD andra överväganden behöva göras. Gåvotagaren var i rättsfallet vid tiden för 

förvärvet inte gift och det var således inte fråga om något omedelbart användande av 

giftorättsgods. Menade HD att förvärvet kunnat få blandad karaktär om maken hade varit 

gift? Är det fråga om ett omedelbart användande av giftorättsgods torde det ligga närmre till 

hands att tillämpa delningsprincipen, varvid den överlåtna tillgången skulle anses utgöra s.k. 

blandad egendom, dvs. delvis vara giftorättsgods och delvis vara enskild egendom. En 

välinsatt make skulle då kunna kringgå att egendomen blir blandad sådan och istället utge 

vederlaget med lånade medel och sedan betala av lånet med giftorättsgods. Då skulle 

egendomen enligt rådande praxis betraktas som enskild egendom. 

   NJA 2010 s. 390 är ett exempel på när ett förvärv inte betraktats som gåva. I fallet var 

frågan om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning 

enligt 5:5 UB. Två syskon förvärvade en fastighet med hälften var av sin mor i enlighet med 

ett gåvobrev. I gåvobrevet angavs bl.a. att de skulle utfärda varsin revers till modern á 

275 500 kr och att gåvan inte fick säljas, intecknas eller belånas utan givarens samtycke. En 

föreskrift om överlåtelseförbud gäller enligt JB 4:3 vid såväl köp som gåva (jfr JB 4:29), om 

den tagits in i fångesthandlingen. Vid köp gäller föreskriften endast parterna emellan och 
                                                                 
38

 Se NJA 1984 s. 673 om förköpsrätt och NJA 1991 s. 376 om utmätningshinder. 
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inte mot köparens borgenärer. Vid gåva gäller däremot enligt 5:5 UB att egendom inte får 

överlåtas och inte heller får utmätas. För att överlåtelseförbudet skall gälla mot borgenärer 

och hindra utmätning krävs således att överlåtelsen är att betrakta som gåva.  (I fråga om 

överlåtelser av blandad benefik och onerös karaktär har skydd mot förvärvarens borgenärer 

ansetts inträda vid sådana överlåtelser som framstått som klara gåvotransaktioner.)  

   HD konstaterar att villkoret i gåvobrevet om att visst vederlag skulle utges innebär att 

fastighetsöverlåtelsen utgör ett s.k. blandat förvärv. HD talar vidare om att det inom 

civilrätten, exekutionsrätten och vissa delar av skatterätten har ansetts att ett blandat 

förvärv kunnat behandlats som en ren gåva under förutsättning att det som helhet har 

gåvokaraktär. Vid denna bedömning är samtliga omständigheter av betydelse, inte minst 

vederlagets storlek, art och vad som kunnat utrönas om gåvoavsikten. Vederlagets storlek 

har bedömts olika beroende på i vilket sammanhang frågan prövats. Inom delar av 

skatterätten har ett betydande vederlag godtagits medan synen på relationen vederlag -

egendomens värde varit mer restriktiv vid tillämpningen av 5:5 UB. I sådana fall har det 

krävts att egendomens verkliga värde så påtagligt överstiger vederlaget att överlåtelsen 

totalt sett framstår som en klar gåvotransaktion, HD hänvisar här till NJA 2008 s.457. I 

förevarande fall beräknade kronofogdemyndigheten med hänvisning ti ll fastighetens 

taxeringsvärde marknadsvärdet till cirka 973 000 kr. Vederlaget om 275 500 per hälften del 

motsvarade drygt 56 % av fastighetens värde. HD anser då att fastighetsöverlåtelsen under 

sådana omständigheter inte kan betraktas som en klar gåvotransaktion oavsett gåvoavsikten 

och omständigheterna i övrigt. Fastigheten var därmed inte fredad från utmätning enligt 5:5 

UB. 

  

3.3.3  Blandad gåva i Danmark respektive Norge 

När egendom överlåtits genom gåva eller testamente med villkor att den skall vara 

mottagrens enskilda och vederlag utgår för en stor del av egendomens värde torde den 

tillämpade huvudprincipen även i Danmark och Norge vara att egendomen i sin helhet blir 

enskild egendom.39 Ett uppmärksammat danskt rättsfall är Ufr 1987.763 H. En fastighet 

(lantbruksegendom) hade överlåtits med föreskrift om att det skulle vara mottagrens 

enskilda och mottagaren hade åtagit sig olika motförpliktelser. Värdet av gåvan beräknades 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 206. 
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till 13,67 % av hela egendomens värde och hela fastigheten ansågs vara mottag arens 

enskilda egendom då överlåtelsen vid en samlad värdering av omständigheterna innehöll ett 

så betydande gåvomoment att hela egendomen måste anses som enskild. Detta betyder att 

det inte är gåvans procent av det totala värdet som är det mest avgörande. Om det är litet 

kan andra saker väga upp, i detta fall var det en släktgård som av naturliga skäl är befogat att 

vilja hålla inom släkten.  

   Det norska rättsfallet NRt 1986 s. 164 gällde en överlåtelse där gåvomomentet motsvarade 

68,3 % av fastighetens värde. Med hänsyn till gåvans procentuella storlek och att givarens 

gåvoavsikt gjort gåvokaraktären så framträdande ansågs att hela egendomen skulle anses 

som förvärvarens enskilda egendom. I båda dessa fall tillämpas således 

huvudsaklighetsprincipen. Dock har både i den norska och danska litteraturen framförts 

tankar om att egendom kan bli delvis enskild, delvis giftorättsgods, om en övertagen 

låneskuld utgör en väsentlig del av egendomens värde.40  

 

3.3.4 Diskussion 

Valet vid en blandad gåva synes kunna stå mellan att låta den huvudsakliga innebörden av 

ägarmakens fång vara avgörande (huvudsaklighetsprincipen) och att dela upp förvärvet i en 

onerös och en benefik del (delningsprincipen). Väljs den förra lösningen är det tänkbart att 

man, i analogi med den tendens som visat sig vid prövning av frågor om surrogation (se 

nedan), kan tolerera rätt stora värdetillskott från den förvärvande makens sida, innan fånget 

bedöms såsom övervägande oneröst.41 Det finns emellertid ytterligare ett alternativ i fallen 

där gåvan är av blandad karaktär. Det skulle vara att helt underkänna villkoret om enskild 

egendom därför att det benefika momentet anses alltför obetydligt. Hela egendomen blir då 

giftorättsgods. För att det skall vara fråga om en benefik rättshandling krävs att 

rättshandlingen är tillräckligt benefik, däri ligger gränsdragningsproblemet. Så länge en 

överlåtelse vid en helhetsbedömning har ett tydligt benefikt moment talar hänsynen för 

givaren eller testatorn att villkoret respekteras. Det kan vara ytterst angeläget för en givare 

eller testar att en tillgång i sin helhet blir mottagarens enskilda egendom t.ex. en släktgård. 

Om man respekterar villkoret av tredje man och behandlar hela den mottagna egendomen 
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som enskild finns möjligheten till ett framtida vederlagskrav från den andra maken för 

minskningen av giftorättsgodset. (Se avsnitt 4 nedan.) 

    I det fall en make förvärvat egendom med viss del enskild egendom och viss del 

giftorättsgods utan att det är någon gåva inblandad är det lättare att se uppkomsten av s.k. 

blandad egendom, egendom med blandad karaktär av delvis giftorättsgods och delvis enskild 

egendom. Delningsprincipen skulle då användas. En förutsättning är då antagligen att 

insatserna av vardera egendomsslag är ungefär lika stort och att en uppdelning på kvotdelar 

är möjlig. Rättsläget är emellertid oklart.42 Sammanblandning av pengar på bankkonto 

prövades i NJA 1992 s. 773.  En make satte in pengar som var enskild egendom på familjens 

gemensamma transaktionskonto där det redan fanns giftorättsgods, fråga var om de insatta 

pengarna behållit sin karaktär av enskild egendom. HD fann att pengarna genom 

insättningen på bankontot förlorat sin karaktär av enskild egendom. HD anförde att sådan 

sammanblandning kan försvåra särskiljandet av egendom av olika slag men menade ändå 

inte medförde att egenskapen av enskild egendom ”utsläcks utan vidare”. Behållningen på 

kontot borde kunna ”anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av 

enskild natur under förutsättning att makarna genom bokföring eller på annat sätt 

sinsemellan håller de skilda medelsslagen isär.” Avgörande blev att insättningen gjorts på ett 

bankkonto som båda makarna fortlöpande använde och de insatta medlen tappade sin 

karaktär av enskild egendom. Avgörande för utgången i fallet torde ha varit omöjligheten att 

fastställa klara andelar i bankkontot.43 Hade familjen haft något slag av bokföring borde det 

då inte funnits några hinder att pengarna behållit sin karaktär av enskild egendom. Är en 

uppdelning på kvotdelar möjlig skulle då egendom kunna få en blandad karaktär av delvis 

giftorättsgods och delvis enskild egendom. 

   När en make använder enskild egendom för att förbättra t.ex. en fastighet som är 

giftorättsgods förblir fastigheten giftorättsgods. Maken kan dock få kompensation i vissa fall 

genom skevdelningsregeln i ÄktB 12:1. I omvänt fall när en make använder sitt giftorättsgods 

för att förbättra sin enskilda egendom kan den andra maken i vissa fall få kompens ation 

enligt vederlagsregeln i ÄktB 11:4.44 (Se vidare kap. 4) 
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3.4 Surrogat och avkastning av enskild egendom, egendom av blandad karaktär  

3.4.1 Sverige 

Problem kan uppstå om den mottagna egendomen inte finns kvar. Då annan egendom 

kommit i dess ställe t.ex. en köpesumma som används för nya inköp, skall föreskriften om 

enskild egendom gälla även den egendom som trätt i stället för den ursprungliga. Den nya 

egendomen kallas surrogat för den gamla.45 I lagtexten har det införts presumtionsregler 

som kan brytas av motbevisning. Enligt ÄktB 7:2 är surrogat för egendom som enligt 

äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamentsföreskrift skall vara enskild även den enskild, 

såvida ej annat stadgas i rättshandlingen ifråga. Detta har ansetts vanligtvis överensstämma 

med syftet bakom ett äktenskapsförord eller ett villkor om att egendomen skall vara 

enskild.46 Får jag en fastighet som enligt villkor av givaren skall vara min enskilda egendom 

och jag sedan säljer fastigheten blir försäljningslikviden min enskilda egendom. Köper jag 

sedan en båt för pengarna blir även den min enskilda egendom. Problem uppstår när make 

använder både enskild egendom och giftorättsgods till ett egendomsförvärv. Skall 

egendomen i sin helhet betraktas som enskild, giftorättsgods eller får den blandad karaktär 

och då till viss del betraktas som enskild och till viss del betraktas som giftorättsgods.  

   Det har i rättspraxis fastslagits att egendom som förvärvats med hela kontantinsatsen 

bestående av enskild egendom och resterande del med upptagande av lån skall betraktas 

som i helhet enskild egendom. Detta resonemang återfinns i NJA 1978 s. 526 där en tomträtt 

som köps för 139 500 kr anses vara köparens enskilda egendom trots att bara en mindre del 

av köpesumman, 20 000 kr, betalats kontant med medel som utgjorde enskild egendom. 

Resten av betalningen hade skett med lånade medel. Köparen hade ensam åtagit sig 

betalningsansvaret för lånet och förhållandet mellan den kontanta delen och lånedelen av 

köpeskillingen kunde ses som normal vid förvärv av ifrågavarande slag. 20 000 av 139 500 är 

avrundat 14,3%. Samma princip återfinns i NJA 1995 s. 577, det rättsfall som nämns i 

inledningen, dock var det här fråga om ett gemensamt förvärv av fastigheter. Köpesumman 

hade till viss del erlagts kontant och resterande del med lånade medel. Av kontantdelen 

hade vardera maken erlagt hälften. En make har betalat med sin enskilda egendom och den 

andre med giftorättsgods. I rättsfallet är det två fastigheter som förvärvats, den första i 

Göteborg och den andra i Sigtuna. Medlen som makarna erhöll vid försäljningen av 
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Göteborgsfastigheten användes vid förvärvet av Sigtunafastigheten. Kontandelen vid köpet i 

Göteborg uppgick till 20 % och vid köpet i Sigtuna till 28,6%. HD hänvisar här till 1978-års fall 

och anser att makans hälftendel av fastigheten skall anses ha trätt i stället för den enskilda 

egendomen. Varken det förhållandet att hon köpte fastigheten tillsammans med sin make 

eller någon annan omständighet föranledde att situationen skulle bedömas på annat sätt. 

Makans andel i fastigheten ansågs därför i sin helhet ha utgjort hennes ens kilda egendom. 

Varför tog Högsta domstolen upp ärendet till prövning då deras domskäl helt bygger på 

argumentationen från 1978-års fall? En förklaring kan vara att underrätterna inte dömer i 

linje med det prejudicerande rättsfallet från 1978. Istället skall enligt underrätterna den 

makens andel som förvärvats med enskild egendom betraktas som till viss del enskild 

egendom och till viss del giftorättsgods. Därför fanns det anledning för HD att klargöra 

rättsläget. Dock ter detta sig egendomligt då huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger 

prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat 

eller om det finns synnerliga skäl (RB 54:10). 1978-års fall får anses relativt klart och 

omständigheterna skiljer sig inte markant åt i 1995-års fall, ett prejudikat finns redan och de 

synnerliga skälen kan här anses svåra att finna. 

   Det är inte helt klart vad som gäller när förhållandet insats-lån inte längre är normalt. En 

symbolisk summa av enskild egendom torde inte räcka, då skulle det vara allt för enkelt för 

en make att ensam bestämma vad som skall vara enskild egendom. Vägledning ges i 

rättsfallet att ett normalt förhållande ligger kring 14 %. Det verkar rimligt då det idag är 

brukligt med en kontantinsats om 15 % vid fastighetsköp.47 

   Mot resultatet av dessa två rättsfall kan invändas att lånen sedermera troligtvis betalas av 

med giftorättsgods. Desto mindre lånen blir desto större del av fastigheten kan betraktas 

som enskild egendom. När lånen minskar blir delen enskild egendom större då andelen 

betraktat som enskild egendom på så sätt succesivt utökas. Mot detta kan argumenteras att 

den enskilda egendomen troligtvis var en förutsättning för förvärvet och att en make helt 

fritt förfogar över sitt giftorättsgods och använder löpande intäkter hur den vill. 

Giftorättsgods kan förbrukas på resor, spel och andra konsumtionsvaror utan att den andra 

maken kan göra gällande några ersättningsanspråk. Avbetalning av lån kan då troligtvis 

likställas med konsumtion enligt de ovan anförda rättsfal len. Situationen blir en annan om 
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egendomen förvärvas dels genom enskild egendom och dels genom giftorättsgods. Då finns 

det inga lånade medel och det blir ett omedelbart användande av giftorättsgods. I doktrin 

har det framförts att det troligtvis krävs att ett egendomslag klart dominerar för att hela 

förvärvet skall betraktas som enbart ett egendomsslag. Rör det sig om klara andelar och 

detta går att bevisa tillfredställande borde den inte föreligga några hinder för att betrakta 

egendom såsom blandad egendom. Det kan hävdas att denna argumentation får visst stöd i 

underrätternas resonemang i rättsfallet från 1978 där de ville göra en sådan uppdelning. 

 

3.4.2 Egendom med blandad karaktär i Norge och Danmark 

I Danmark har på senare år möjligheten att egendom har blandad karaktär fått ökad 

uppmärksamhet eftersom særejereformen från 1990 medför en möjlighet till s.k. 

brøkdelssæreje som innebär en procentuell uppdelning av en tillgångs värde mellan enskild 

egendom och giftorättsgods.48 I dansk litteratur har särskilt diskuterats om och när egendom 

av blandad karaktär kan uppkomma på annat sätt än genom äktenskapsförord eller villkor av 

tredje man och begreppet anpartsæreje är ett uttryck för frågans uppmärksamhet i 

litteraturen. Mer kommer inte sägas om detta i denna framställning då det avviker för 

mycket från ämnet.49 

   I Norge bör möjligheten för egendom att få blandad karaktär öka med hänsyn till 

skevdelningsregeln i el. § 59 då en make ska få ta undan värden som klart kan föras tillbaka 

till egendom som maken ägde vid äktenskapets ingående eller senare ärvt eller fått i gåva av 

annan än den andre maken. Då en make förvärvat en ny tillgång delvis med sådana medel 

kommer frågan aktualiseras om en del av den nyförvärvade egendomen skall få tas undan 

från bodelningen. Formellt är det inte med utgångspunkt i denna regel fråga om 

egendomens karaktär av visst egendomsslag men sakfrågan kan gälla om egendomen vid 

bodelningen har blandad karaktär.50 

 

 

 
                                                                 
48

 Agell,Nordisk äktenskapsrätt s. 204. 
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4 Vederlag vid bodelning 

4.1 Inledning 

Vederlagsregeln medger en korrigering av bodelningsresultatet i de situationer där en makes 

handlande har lett till att den andra makens rätt till en framtida likadelning har åsidosatts. 

Vederlagsregeln syfte är således ej att utgöra ett undantag eller avsteg från 

likadelningsprincipen, utan snarare att korrigera de situationer där ena makens dispositioner 

annars medför att principen ej fyller sitt syfte. Dock tycker jag att en diskussion om regeln 

har en plats i denna framställning eftersom det handlar om korrigering av ett 

bodelningsresultat. 

 

4.2 Vederlagsregler i Sverige 

Vårdplikten var tidigare ett viktigt inslag i reglerna om makars giftorättsgemenskap. Den 

ursprungliga samnordiska lagstiftningen innehöll regler enligt en make hade vårdplikt om sitt 

giftorättsgods så att det inte otillbörligen minskades till förfång för den andre makens 

framtida bodelningsanspråk.51 I giftermålsbalken fanns en uttrycklig bestämmelse om 

vårdplikt. Make var skyldig att vårda sitt giftorättsgods så, att det inte otillbörligt minskades 

till den andre makens förfång.52 Åsidosatte en make sin vårdplikt kunde den andra maken 

under vissa omständigheter få vederlag vid bodelningen. Äktenskapsbalken innehåller idag 

ingen sådan uttrycklig regel om vårdplikt, utan bara en allmän bestämmelse där det bl.a. 

stadgas att makarna ”(…)skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för 

familjens bästa.” Vid äktenskapsbalkens ikraftträdande ansågs det inte finnas något praktiskt 

behov av vederlagsregler i den utformning som dittills funnits.53 Reglerna ansågs inte 

ändamålsenliga och användes knappast. Däremot ansågs det finnas behov av att även i 

fortsättningen kunna korrigera en bodelning i fall då make inför en förestående upplösning 

av äktenskapet i illojalt syfte gjort ekonomiska transaktioner på den andre makens 

bekostnad.54  

   Idag kan en make under vissa omständigheter ha rätt till vederlag. Detta kan ske om en 

make under de senaste tre åren utan den andres samtycke i inte obetydlig omfattning 

genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av 
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sin enskilda egendom. Då ska den andra makens andel vid bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda 

giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i 

det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11:4). Syftet med 

makens transaktion är utan betydelse, det räcker med att konstatera att giftorättsgodset 

minskat.55 Bestämmelsen är tillämplig i två fall, när make genom gåva minskat sitt 

giftorättsgods eller när en make använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda 

egendom. Vad som är hänförligt till gåva skall avgöras efter en helhetsbedömning av 

rättshandlingen. Hur parterna själva betecknar rättshandlingen är inte avgörande.56 

Giftorättsgodset skall ha minskat ”i inte obetydlig omfattning”, och vid den bedömningen 

bör man mera enligt lagförarbetena se till relativa tal än till absoluta. Värdet satt till relation 

till egendomen i övrigt är avgörande, om gåvans värde uppgår till mer än tio procent av 

givarens nettogiftorättsgods bör detta anses minskat i inte obetydlig omfattning.57 

   Denna lagregel är endast tillämplig vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad. Sker 

bodelning vid ena makens död har ärvdabalken och äktenskapsbalken ansetts innehålla 

andra förmåner för den efterlevande maken.58 

   Bestämmelsen i 11:4 ÄktB kompletteras av 13:3 ÄktB, som stadgar ett ansvar för tredje 

man som mottagit en gåva. Tredje man riskerar att få återbörda gåvan eller dess värde om 

make inte kunnat få kompensation vid bodelningen och den som fick gåvan insåg eller borde 

ha insett att gåvan var till skada för maken.  

 

4.3 Vederlagsregler i Norge och Danmark 

 

Den ursprungliga regeln om vårdplikt gäller fortfarande i Danmark. I RVL § 17 anges 

vårdplikten och i RVL § 23 1st rättsföljden när vårdplikten åsidosätts, rätten till vederlag.  

   Norska ektenskapsloven innehåller ingen allmän bestämmelse om makes vårdplikt av 

giftorättsgodset. Dock har det införts en mer specialinriktad bestämmelse om bodelning 

under äktenskapet på grund av makes vanvård av sin egendom, el. § 57 st. 1 p. c. Då är dock 

inte fråga om skydd för den andre makens giftorättsanspråk i allmänhet utan om att det 
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föreligger fara för att familjen mister det gemensamma hemmet.59 Vidare handlar 

ektenskapslovens § 63 om avsteg från likadelningsprincipen och vederlagskrav. Olika typer 

av vederlagskrav behandlas bl.a. stadgar andra stycket ”Vederlag kan også kreves når en 

ektefelle på en utilbørlig måte vesentlig har svekket delingsgrunnlaget.” Trots avsaknaden av 

ett allmänt stadgande om vårdplikt förutsätts tydligen även i norsk rätt att en make har en 

plikt att vårda sin egendom så att den inte otillbörligen minskas till nackdel för den andre 

maken.60 

 

4.4 Diskussion 

Tillämpningsområdet för kompensationskrav är snävare i Sverige än de övriga länderna på 

grund av den treåriga tidsfristen. Dock kan det vara lättare att ingripa mot gåvor enligt den 

svenska lagtexten då det inte finns någon direkt hänvisning till makes vanvård utan det 

räcker med att gåvan minskat makens eget giftorättsgods i inte obetydlig omfattning.  

   ÄktB 11:4 är utformat av objektiva rekvisit utan bedömning av som är otillbörligt och kan 

därför leda till stötande resultat. En för tiden förmögen man med aktieportfölj om 10 milj. 

kronor skänker 3 milj. kronor till röda korset. Två år senare begär hustrun äktenskapsskillnad 

och vid denna tid har mannens aktieinnehav kraftigt minskat i värde. Detta kan bli 

ekonomiskt förödande för mannen om värdet att gåvan fullt ut skall ingå i bodelningen.61  

   Som sagt innehöll den ursprungliga samnordiska lagstiftningen regler plikt att vårda sitt 

giftorättsgods så att det inte otillbörligen minskades till förfång för den andre makens 

gifträttsanspråk. I den svenska regleringen har rekvisitet otillbörligen gått förlorat. Vilket kan 

leda till orimliga resultat. Genom att införa ett sådant rekvisit eller i alla fall att alla 

omständigheter skall beaktas skulle råda bot på detta. Kanske borde denna regel innehålla 

en skälighetsbedömning i linje med den som tillämpas i samband med skevdelningsregeln. 

Avsikten med regeln torde vara att motverka effekter av att make illojalt gör sig av med 

egendom. Trots detta är den helt objektiv formulerad och makes avsikter i det enskilda fallet 

har ingen betydelse för om regeln skall tillämpas eller ej. Lagens skydd var mer täckande 

enligt giftermålsbalken och vårdpliktsregeln i giftermålsbalken hade troligen en avhållande 

effekt trots att regeln sällan användes. 
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5 Skevdelning vid bodelning - avsteg från huvudregeln om likadelning 

5.1 Inledning 

Huvudregeln om likadelning kan ge oskäliga bodelningsresultat. Därför finns det i alla 

nordiska rättsordningar regler som syftar till att avhjälpa ett sådant resultat. Dessa 

skevdelningsregler är ett konkret och faktiskt avsteg från huvudregeln om likadelning. I detta 

kapitel skall de nordiska ländernas olika regler i saken undersökas och disskuteras.  

 

5.2 Skevdelning i Sverige 

Framförallt allt vid kortvariga äktenskap kan en likadelning vara oskälig, man skall inte kunna 

”skilja sig till pengar”. Huvudregeln om likadelning kan frångås om en sådan delning skulle 

framstå som oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (ÄktB 12:1). I förarbetena 

rekommenderas en ”trappa” som successivt utökar delning av giftorättsgods under en 

femårsperiod. Enligt trappan skall vid bodelning efter ett år 20 procent av vardera makens 

giftorättsgods delas lika, efter 2 år 40 procent osv. Efter fem bör då allt giftorättsgods delas. 

Dock är trappan bara tänkt som en hjälp för tillämpningen och ingen absolut regel.  I 

praktiken torde bodelningar ske mera skönmässigt.62 Om det är fråga om ett långvarigt 

äktenskap bör jämkning i allmänhet inte ske då det i regel uppstår en sammanflätning av 

makarnas ekonomier. Dock finns det fall när en likadelning kan framstå som oskälig. I 

förarbetena anges som exempel då ett arv utfallit strax innan äktenskapsskillnaden.63 Klart 

är att jämkningsregeln bör används restriktivt och jämkning bara skall förekomma i 

undantagsfall.64 Skevdelningsregeln tillämpas till förmån för den mest förmögne maken. 

Bodelningsresultatet blir sådant att denne får behålla mer av sitt giftorättsgods än vad 

likadelningsprincipen föreskriver. Anses det oskäligt att en make skall lämna ifrån sig 

egendom i den omfattning som likadelningsprincipen föreskriver kan skevdelningsregeln 

aktualiseras. Syftet med regeln är således att korrigera eller förhindra bodelningsresultat.65 

   En skälighetsbedömning skall göras och en helhetsbedömning. Aspekter som kan få 

betydelse är hur mycket enskild egendom makarna har men även hur mycket skulder som 
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finns och hur dessa har uppstått.66 Detta då som tidigare nämnts en make vid 

andelsberäkningen får avräkna så mycket från sin egendom att skulderna täcks vilket 

normalt sker från giftorättsgodset. 

 

5.3 Skevdelning i Danmark och Norge 

   Av de gällande bestämmelserna om skevdelning är den danska äldst, den finns i FSKL § 69 a 

och anknyter till § 69 i samma lag. Skevdelningsregeln kan i Danmark åberopas av den 

förmögnare maken och denne kan få ta undan från likadelningen den ”väsentligaste” delen 

av giftorättsgodset. Avgörande för tillämpningen är att äktenskapet varit kortvarigt och en 

likadelning skall vara ”åpenbart urimelig”. Skevdelningsregeln anses ha en liten praktisk 

betydelse, vilket är föga förvånande med tanke på regelns stränga rekvisit.67 

   Den nuvarande norska skevdelningsregeln infördes 1991 och återfinns i el. § 59. Att 

giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna är fortfarande den formella huvudregeln i 

Norge men skevdelning har blivit den materiella huvudregeln.68 Skevdelning förekom 

tidigare bara undantagsvis men är nu lagens normalordning.69 Denna bestämmelse innebär 

att en make som huvudregel får ta undan värdet av sådan egendom som kan föras tillbaka 

på egendom som maken ägt före äktenskapet eller förvärvat genom arv eller gåva från 

tredjeman. För att regeln skall aktualiseras krävs det att en make begär det, denna make har 

också bevisbördan för att lagens villkor är uppfyllda och beviskravet är relativt strängt och 

det krävs att värdet ”klart” skall kunna föras tillbaka på sådan egendom som får undantas 

om den finns kvar.70  

   Paragrafens andra led öppnar för en inskränkning av rätten till skevdelning om det leder till 

ett ”uppenbart orimligt resultat”. Motsatt kan rätten till skevdelning utvidgas till att också 

omfatta andra värden än de som faller in under paragrafens  första led där ”starka grunder” 

föreligger.71 Resultatet som följer av den norska skevdelningsregeln är lik ordningen i en rad 

andra länder, bland annat Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland och de flesta länderna i 

Östeuropa. Svårigheten med den norska regeln är bevisfrågan i motsats till de andra 
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 Prop. 1986/87:1 s. 187f, 184 och 189. 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 376. 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 383. 
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 Lödrup, Sverdrup s. 256. 
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 Agell, Nordisk Äktenskapsrätt s. 384. 
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 Lödrup, Sverdrup s. 256. 
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nordiska länderna där svårigheten är vad som är skäligt. Den norska regeln är en värderegel 

och gäller om ett värde skall få undantas från likadelningen inte viss egendom.72 

 

5.4 Diskussion 

Skevdelningsregler grundas på behovet av att korrigera verkningarna av regeln om 

likadelning. Likadelning omfattar som huvudregel värdet av all makarnas tillgångar oavsett 

om de förvärvats före eller efter äktenskapet. Skevdelningsregeln bygger i Sverige på att 

likadelningen skall kunna frångås efter en skälighetsbedömning. Vid denna bedömning har 

när eller hur egendomen förvärvats ingen betydelse. Tanken bakom den svenska regeln är 

att giftorätten bör få ett succesivt vidgat tillämpningsområde under äktenskapets fem första  

år. Regeln har utformats med teknisk enkelhet som ledstjärna. Reglernas skenbara enkelhet 

och lättillämplighet har fått en dominerande roll i den svenska regleringen.73 

   En begränsning av giftorättens tillämpningsområde såsom den norska regeln är utformad 

sätter bevisfrågan i centrum istället för skäligheten. Den make som vill undanta egendom 

från likadelningen bör ha bevisbördan och självklart kan svåra bevisfrågor uppkomma. Den 

regel som Norge infört liknar det system som finns i många europeiska länder.  
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6 Analys 

6.1 Inledning 

I detta avslutande kapitel skall det redogöras och diskuteras närmre om förutsebarheten av 

ett bodelningsresultat. Har en make möjlighet att förutse vad som är hans eller hennes 

enskilda egendom, finns det alternativ för att göra förutsebarheten bättre och finns ett 

behov av att i större utsträckning kunna frångå huvudregeln om likadelning. 

6.2 Giftorättsgods eller enskild egendom? 

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Vid en bodelning skall 

giftorättsgodset delas och giftorättsgods är egendom som inte är enskild. Reglerna kan vid 

första anblicken se relativt enkla ut och en villfarelse kan uppstå om dess lättillämplighet. 

Men att veta vad som är enskild egendom är inte helt enkelt. Den ursprungliga egendomen 

kanske inte längre finns kvar men den egendom som trätt i dess ställe är då fortfarande 

enskild. Som visats tidigare i framställningen kan en hel del problem uppstå vid surrogation.  

Används t.ex. ett arv till kontantinsats vid ett fastighetsköp och resterande del av lånade 

medel kommer hela fastigheten bli denne makens enskilda egendom. Som visats i NJA 1995 

s. 577 blir utfallet troligtvis inte det som makarna förutsett. Det var ett gemensamt förvärv 

genom köp och tanken var sannolikt att makarna skulle äga hälften var, vilket de även ansågs 

göra, dock hade makarna troligtvis inte räknat med att endast den ene makens del skulle 

betraktas som giftorättsgods. Utgången blev sådan då en av makarna använt enskild 

egendom till kontantinsatsen och hela dennes del betraktades som enskild egendom pga. 

surrogation. Båda makarna har använt sitt giftorättsgods för att amortera på lånen vilket har 

ansetts kunna betraktas som konsumtion. Då varje make själv råder över sin egendom får 

denna efter eget huvud göra vad den vill med sina löpande inkomster.  

   I vissa fall skulle egendom troligtvis kunna få en blandad karaktär och till viss del betraktas 

som giftorättsgods och till viss del enskild egendom. Detta förutsatt att det är ett direkt 

användande av giftorättsgods. Sådan utgång skulle det kunna bli om ett förvärv gjorts med 

viss del giftorättsgods och viss del enskild egendom Som visats är det av yttersta vikt vilken 

klassificering en egendom har och detta kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för 

makarna. Rättsläget är emellertid oklart vilket gör att det i vissa fall blir svårt att avgöra 

vilket eller vilka egendomsslag viss egendom eller kvotdelar därav tillhör.  
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   En gåva från tredje man blir om det finns ett villkor härom enskild egendom. Problem finns 

dock att förutse vad som egentligen är att betrakta som gåva. Är det fråga om en s.k. ren 

gåva74 vållar det sällan några större problem. En gåva skall berika mottagaren men ibland 

utges någon form av motprestation exempelvis upptagande av lån. I olika delar av civilrätten 

har vad som betraktats som gåva setts på olika vis. NJA 2008 s. 57 visar den problematik som 

finns med blandade gåvor. Det finns problem att fastställa tydliga gränser för när en gåva 

skall anses tillräckligt benefik för att falla under gåvobegreppet. Blandade gåvor har bedömts 

olika i skilda delar av civilrätten. HD ansåg i fallet att ett villkor om att en blandad gåva skall 

utgöra mottagarens skilda egendom bör tillerkännas giltighet för egendomen i sin helhet när 

gåvomomentet är så framträdande att hela förvärvet kan anses ha gåvokaraktär. För 

blandade gåvor kan det antas med hänsyn till 1978 och 1995 års fall om surrogation att 

relativt stora värdetillskott från den förvärvande maken kan tillåtas. Särskilt då vederlaget 

består i övertagande av skuld som hänför sig till pantsättning av egendomen. Denna 

argumentation är lätt att instämma i eftersom skulden vid bodelningen är hänförlig till den 

enskilda egendomen och skall avräknas därifrån i enlighet med ÄktB 11:2 2 st. Skulden 

kommer då inte att belasta giftorättsgodset. 

   I rättsfallet från 2008 var gåvotagaren inte gift vid förvärvet. HD öppnar här i sina domskäl 

att andra hänsyn kan behöva tas då gåvotagaren är gift och betalar vederlaget med 

giftorättsgods. Är det ett direkt användande av giftorättsgods är de lättare att se att 

egendomen skulle få blandad karaktär.  Kanske menar HD att de benefika kraven kan ställas 

lägre när mottagaren inte är gift. En gåva i det fallet påverkar inte en befintlig 

giftorättsgemenskap. I fall med blandad gåva kan det således vara svårt att förutsäga 

utgången. Alla omständighet har betydelse och det är relativt svårt att avgöra vad som 

egentligen är att betrakta som gåva inom äktenskapsrätten. 

   Det nordiska giftorättssystemet med likadelningsprincipen har ett mycket långtgående 

täckningsområde. Allt giftorättsgods skall likadelas oavsett om egendomen förvärvats före 

eller under äktenskapet. Detta kan te sig problematiskt i våra dagar då skilsmässofrekvensen 

är hög och omgiften vanliga. Makar kan genom äktenskapsförord själva välja att göra avsteg 

från likadelningsprincipen. Det kan dock vara svårt att förutse konsekvenserna av ett 

äktenskapsförord då det kanske skall tillämpas långt fram i tiden. Ett äktenskapsförord kan 

jämkas såsom de flesta avtal men den bedömningen går verkligen inte att förutse för en 
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 En ren gåva kräver ingen motprestation av den som tar emot gåvan. 
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make.  En bodelning kan även jämkas med hjälp av skevdelningsregeln, men här finns en 

skälighetsbedömning som gör tillämpningen svår att förutse. Det finns vissa hjälpregler att 

hålla sig till men alla omständigheter skall beaktas i varje enskilt fall vilket gör resultaten 

svåra att förutspå. 

 

6.3 Särskilt om villkoret vid tredjemansföreskrifter  

Genom villkor vid gåva eller i testamente kan tredje man bestämma vilken karaktär 

egendomen skall få i mottagarens äktenskap, giftorättsgods eller enskild egendom. För att 

egendomen skall få karaktären av enskild sådan krävs ett villkor om detta. Finns inget villkor 

blir egendomen giftorättsgods. Lagens presummerar då, om det inte finns ett villkor, att 

givarens vilja skulle vara att egendomen blir giftorättsgods. Möjligtvis kan det hävdas att 

lagregeln tycks uttrycka fel presumtion, röster för detta har hörts i doktrinen.75 Professor 

Anders Agell antar att frågas en testator, givare eller arvlåtare om deras hypotetiska vilja 

verkar det mest sannolikt att de skulle föredra att egendomen blir mottagarens enskilda, 

annars skulle egendomen ges till makarna gemensamt.76 

   I en enkätundersökning avseende bodelning mellan makar som skilt sig framkommer att 

villkor av tredje man som skäl till att undanta egendom vid bodelning var relativt ovanligt, 

detta förekom i 4 procent av samtliga bodelningar.77 Att villkor förekom i så få fall kan tala 

emot Agells antagande. 

 

6.4 Återgångsdelning som alternativ till likadelning 

I förarbetena till äktenskapsbalken diskuterades frågan om en begränsning av 

giftorättsinstitutet och likadelningsprincipen. Det konstaterades att förändringar skett i både 

familjemönster och samhällsförhållanden och att äktenskapsskillnaderna var betydligt fl er 

men att flertalet äktenskap fortfarande var livsvariga.78 Det poängteras att mycket hade hänt 

i ekonomiskt hänseende, de flesta kvinnorna förvärvsarbetar vid denna tid men den 

genomsnittliga förvärvsinkomsten för kvinnor som grupp var betydligt lägre än männens och 

att det var långt kvar till full jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett alternativt till den 

nordiska likadelningsprincipen som diskuterades var återgångsdelning. Återgångsdelning 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 407  och Agell , Lødrup s. 49. 
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 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s. 407  och Agell, Lødrup s. 49. 
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 Brattström s. 98. 
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 SOU 1981:85 s. 100. 
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innebär att egendom som make äger innan äktenskapet eller förvärvar under äktenskapet 

genom arv, gåva eller testamente inte ingår i delning mellan makarna. Återgångsdelning är 

således likt resultatet av den i Norge instiftade skevdelningsregeln. Giftorätt tillämpas  i 

besparingar och i det gemensamma bohaget.79 Skillnaden mellan de olika systemen visar sig 

vid äktenskapets upplösning där återgångsdelningen kan ge upphov till ett ojämnt utfall 

beroende på vad makarna har medfört eller förvärvat medan den nordiska likadelningen i 

princip leder till en total utjämnad.80 Återgångsdelningen behåller på så sätt de ekonomiska 

skillnaderna vilket inte likadelningen gör. De familjesakkunniga ansåg att en 

återgångsdelning framförallt vid kortvariga äktenskap skulle vara rimlig. Men att det vid 

långvariga äktenskap finns andra hänsyn att se till en enbart egendomens ursprung. Som 

exempel nämns en villa och hur oskäligt det skulle vara att ena maken efter ett långvarigt 

äktenskap skulle få tillgodoräkna sig hela dess värdestegring trots den andre makens insatser 

i det gemensamma hemmet. I sådana fall är likadelning ägnad att skapa mer rättvisa mellan 

makarna. Vidare ansågs ett särskilt skäl mot övergång till återgångsdelning vara att detta 

skulle missgynna kvinnorna. Då män och kvinnor inte var ekonomiskt likställda.81 

    

6.5 Finns det idag större behov av att kunna frångå likadelningsprincipen? 

I det nordiska samarbetet kom länderna överrens redan på 1910-talet om principen att all 

egendom som makarna ägde skulle vara giftorättsgods. Förutsatt att egendomen inte gjorts 

till enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor från tredje man genom testamente 

eller gåva. Den latenta rätten att få dela värdet av den andre makens giftorättsgods vid 

bodelning var och är i stort sett fortfarande oberoende av när en make förvärvat viss 

egendom, om egendomen ägs innan äktenskapet eller förvärvas därefter har i stort sett 

ingen betydelse. Skilsmässor var ovanliga under början av 1900-talet, vilket gjorde att det 

hade mindre betydelse när specifik egendom förvärvades. Den vida giftorätten kan vid 

denna tid även ses som en kompensation för att den efterlevande makens arvsrätt var så 

begränsad. Dessutom kan det efter ett långt äktenskap vara svårt att utreda när viss 

egenskap förvärvades och av vem. Efter ett långt äktenskap torde dessa frågor få minskad 
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betydelse för makarna själva, under ett äktenskap skapas naturligt en ekonomisk 

sammanflätning. 

   Idag är skilsmässor relativt vanliga, drygt 20 000 äktenskapskillnader registreras varje år i 

Sverige.82 Dessutom är de kortvariga äktenskapen många och många gifter om sig. En annan 

omständighet är att såväl män som kvinnor i de flesta fall förvärvsarbetar. Detta torde tala 

för att makar idag är inte är beroende av varandra i lika stor utsträckning  som tidigare. 

Behovet av att minska giftorättens täckningsområde kan då sägas ha ökat, och samtliga 

nordiska länder har infört olika regler om skevdelning. Detta för att makar inte på otillbörligt 

sätt ska kunna ”skilja sig till pengar.” Ursprungligen utformades skevdelningsreglerna enligt 

en skälighetsbedömning där den förmögnare av makarna kan få behålla mer av sitt 

giftorättsgods än vad som följer av likadelningsprincipen. Detta för att undvika oskäliga 

bodelningsresultat. 

   I den norska ekteskapsloven från 1991 har dock skevdelningsregeln fått en annan 

utformning. Norge tar här ett steg mot en principiell förändring av giftorättens 

täckningsområde även om detta inte inneburit ett övergivande av utgångspunkten att all 

makarnas egendom är giftorättsgods. En make kan genom regeln få undanta värdet av sådan 

egendom som kan föras tillbaka till vad maken ägt före äktenskapet eller fått genom arv, 

gåva eller testamente. Tillämpningen av regeln blir mer en bevisfråga än en 

skälighetsbedömning som i sig troligen kan leda till problem. Självklart leder bevisfrågor till 

tvister och i många fall hamnar då värdet av den i tvisten gällande egendomen hos advokater 

och jurister. 

   Den rättspolitiska frågan är om det finns behov av att principiellt inskränka giftorättens 

täckningsområde. Reglerna bör utformas så de tillgodoser naturliga ändamål, det är inte 

hållbart att behålla regler bara för att de skall vara lätta att tillämpa, som anförts som ett av 

motiven för delningsrättens omfattning.83 I litteraturen argumenterar professor Anders Agell 

för en inskränkning av giftorätens täckningsområde, där han bl.a. anför att ser man båda 

makarnas bidrag till den gemensamma ekonomin som likvärdiga bör de naturliga 

ändamålskälen tala för en delning av de tillgångar som skapats genom båda makarnas 

insatser under äktenskapet.84 Makar kan dock själva frångå lagreglerna genom 
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äktenskapsförord. Dock bör lagens dispositiva grundregel om delningsrättens 

täckningsområde utformas utan hänsyn till makarnas möjlighet till att upprätta 

äktenskapsförord. Den möjligheten bör makarna alltid ha oavsett vilken delningsrätt som 

gäller enligt lagen. Argument kan anföras för att idag behovet inte finns av att giftorätten 

skall sträcka sig så långt, skilsmässofrekvensen är hög, omgiften och förekomsten av 

särkullbarn är vanliga. De flesta makar förvärvsarbetar båda två vilket gör att det inte finns 

samma beroende mellan makarna och giftorättens täckningsområde skulle därför kunna 

minskas. Vid en minskning skulle troligtvis behovet av äktenskapsförord minskas och 

skevdelningsreglerna skulle tillämpas i färre fall.85 Samtidigt är de intressen som skall 

tillgodoses genom den familjerättsliga lagstiftningen fortfarande viktiga såsom 

självständighet, jämställdhet och skydd för svagare part.86 Familjen är en gemenskap av 

särskild art och har beaktansvärda skyddsintressen. Dessutom är fortfarande majoriteten av 

äktenskapen livsvariga. Trots att de flesta idag förvärvsarbetar finns det fortfarande 

skillnader mellan mäns och kvinnors ekonomiska förhållanden. Delningsreglernas funktion 

som skydd för svagare part är och kommer troligtvis i framtiden fortsatt vara viktig.  

   Ett regelsystem bör vara nyanserat och flexibelt då det ofta finns stor variation i de faktiska 

förhållandena samtidigt som antalet tvister bör eftersträvas vara så få som möjligt.  

 

6.6 Teori och praktik 

I teorin har jag funnit principiella problem och svårigheter att förutse resultatet vid en 

bodelning samt vad viss egendom skall klassificeras som för egendom. Finns dessa problem i 

praktiken? Jag blev överraskad när jag läste Margareta Brattströms artikel som presenterar 

resultatet från en enkätstudie avseende bodelning mellan makar som skilt sig .87 Här framgår 

att 82 procent av de som besvarat enkäten genomfört en bodelning och att 75 procent av 

dessa gjort det på egen hand.88 I hög grad genomförs således bodelningar utan inblandning 

av juridisk sakkunskap. Ambitionen som funnits i svensk rätt att reglerna ska ll vara enkla och 

lätt tillämpliga får i denna kontext ytterligare slagkraft.89 Omkring en tredjedel av dem som 

genomfört en bodelning har angett att de undantagit viss egendom från bodelningen. 
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Främsta skälet till detta är att makarna kom överens om det vid bodelningen därefter är 

äktenskapsförord det vanligaste skälet. Det skäl som angavs i minst antal svar var vill kor i 

gåva eller testamente. Hela 82 procent av dem som besvarat enkäten och som genomfört en 

bodelning är nöjda med resultatet. 

   Bodelningsreglerna tycks således fungera väl. De teoretiska problemen kvarstår men tycks 

inte ha någon stor praktisk betydelse. Eftersom makar i stor utsträckning genomför 

bodelningen på egen hand är juristens erfarenhet inte representativ för hur bodelningar i 

allmänhet går till. En tredjedel av de som genomfört bodelning har undantagit egendom och 

det är inte ekonomiska värden i största allmänhet som undantas utan egendom som har 

särskild betydelse.90 Detta kan tala emot ett generellt behov av att minska giftorättens 

täckningsområde. Professor Margareta Brattström undersökning visar att 

likadelningsprincipen förefaller ha stor acceptens.91 Därmed kanske inte behovet är så stort 

att minska giftorättens täckningsområde. Funktionen av reglerna är de centrala sedan får 

diskussion föras hur de tekniskt skall utformas. 

 

7 Avslutande kommentarer 

Förutsebarhet vid bodelning är avhängigt till vilken egendom som skall ingå i bodelningen. 

Vilken egendom som skall ingå i bodelningen är beroende av giftorättens täckningsområde 

samt hur egendom klassificeras. I framställningen syns omständigheter som gör 

klassificeringen svår att förutse. Många omständigheter har betydelse och i vissa fall kan 

makarna bli överraskade över resultatet av en bodelning. 

 Likadelningsprincipen är starkt förankrad i svensk rätt och tycks ha stor acceptens. Varför 

finns då denna acceptens? För att det känns ”rättvist” eller pga. tradition, måhända är 

likadelningen så fastrotad i det allmänna rättsmedvetandet att vi inte längre reflekterar över 

den. Dock finns en pågående diskussion om att minska giftorättens täckningsområde.92 

Kanske ett nytt regelsystem även det kan få stor acceptens? 
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