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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Jag ska nu berätta om Frida som träffar den stora kärleken, Oskar. De blir hals 

över huvud förälskade och något år senare bestämmer de sig för att gifta sig. 

Oskar är egenföretagare och makarna väljer därför att skriva ett äktenskapsförord 

med innehållet att alla aktier som Oskar äger ska vara hans enskilda egendom. 

Livet går sin gilla gång och den rosenskimrande kärleken, som var så fantastisk 

när de träffades, börjar krackerlera i kanterna. Efter en tid av slitsamma gräl och 

otrevligheter ansöker Frida om äktenskapsskillnad. Frida och Oskar har svårt att 

komma överens och begär därför att en bodelningsförrättare ska utses. Vid 

bodelningen framkommer det att Oskar under äktenskapet har förvärvat ett stort 

antal aktier, som han nu hävdar är enskild egendom p.g.a. det äktenskapsförord 

som makarna skrev i början av äktenskapet. Frida däremot hävdar, med stöd från 

doktrin på området, att klausulen i förordet är otillåten och att alla Oskars aktier, 

även de aktier han har i sitt företag, ska dras in i bodelningen. I andra hand 

hävdar hon att alla aktier som hennes ex-make har köpt de senaste tre åren 

åtminstone ska vara med i bodelningen p.g.a. vederlagsregeln i ÄktB  11:4. 1

Bodelningsförrättaren sliter sitt hår och blir inte helt klok på hur tvisten ska 

avgöras; ska Oskars alla aktier hållas utanför eller dras in i bodelningen? Eller är 

det endast de aktier som fanns vid tidpunkten för upprättandet av 

äktenskapsförordet som ska klassas som enskild egendom? Och om alla aktier 

ska anses vara enskild egendom, kan de ändå dras in i bodelningen med hjälp av 

vederlagsregeln i ÄktB 11:4? 

Enligt svensk rätt ska en bodelning genomföras mellan makar som väljer att 

skiljas. Makarna har möjlighet att avtala om att hålla egendom utanför 

bodelningen genom att göra den till enskild egendom genom äktenskapsförord. 

Det har i doktrin ansetts föreligga ett krav på klarhet och individualisering vid 

upprättande av dylika förord. Det är dock oklart vad rättsföljden av avsaknaden 

av klarhet och individualisering är — blir hela förordet ogiltigt eller endast den 

 Äktenskapsbalk (1987:230).1
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oklara klausulen? Det kan i sammanhanget också diskuteras huruvida det finns 

ett behov av ett sådant specifikationskrav när vederlagsregeln i ÄktB 11:4 finns. 

Även sambor har möjlighet att hålla egendom utanför en framtida bodelning 

genom att upprätta ett samboavtal därom. Huruvida det föreligger ett krav på 

klarhet och individualisering i dylika avtal är oklart och har varken berörts i 

förarbeten eller doktrin.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att utvärdera det s.k. specifikationskravets ställning i 

svensk rätt samt att utvärdera om ett sådant krav faktiskt behövs eller om 

vederlagsregeln i ÄktB 11:4, avtalstolkning eller jämkningsregeln i ÄktB 12:3 

räcker för att skydda mot illojala transaktioner makar emellan. Utöver detta ska 

även rättsföljden av ospecificerade äktenskapsförord diskuteras. Uppsatsen ska 

dessutom undersöka huruvida det kan anses finnas ett specifikationskrav för 

samboavtal och om ett sådant krav behövs för att skydda sambor mot illojala 

transaktioner.  

För att kunna uppnå syftet för uppsatsen ska ett antal frågeställningar 

besvaras; vad är bakgrunden till specifikationskravet i äktenskapsförord? Finns 

det ett behov av ett sådant krav eller finns det andra rättsinstitut som utgör ett 

tillräckligt skydd mot illojala transaktioner från en make? Vad blir rättsföljden av 

ett ospecificerat äktenskapsförord? Kan det utifrån lagtexten utläsas ett 

specifikationskrav för samboavtal? Är ett sådant krav motiverat utifrån den 

rättsliga regleringen för sambor? 

1.3 Metod och material 
Arbetet är uppdelat i två huvuddelar; den första berör specifikationskravet i 

äktenskapsförord och den andra delen motsvarigheten i samboavtal.  

För att besvara de ovanstående frågorna kommer jag att utgå från de svenska 

rättskällorna, d.v.s. lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin på området. Då 

specifikationskrav i äktenskapsförord och samboavtal berörs endast i begränsad 

omfattning i lagtext och förarbeten samt då vägledande praxis på området mångt 
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och mycket saknas, kommer huvudsakligen doktrin att vara den rättskälla som 

används. Det har varit svårt att hitta omfattande material på området eftersom de 

flesta författare som tar upp specifikationskravet hänvisar till en och samma 

källa. Därför kommer egen analys av nämnda rättskällor utgöra en relativt stor 

del av materialet. 

Makarna Oskar och Frida och deras äktenskapsförord kommer, med något 

förändrade omständigheter beroende på vilken rättsregel som behandlas, att 

återkomma genom hela uppsatsen för att illustrera hur tillämpningen av olika 

lagrum kan komma att se ut i en konkret situation. I uppsatsens andra huvuddel 

kommer Oskar och Frida att få agera exempel igen, men denna gång som sambor. 

Min förhoppning är att exemplen om Oskar och Frida ska hjälpa till att belysa 

diskussionen kring ett eventuellt behov eller icke-behov av ett specifikationskrav 

för äktenskapsförord respektive samboavtal.  

1.4 Avgränsning 

Då uppsatsen berör ett väldigt smalt ämne har det varit svårt att göra någon 

ytterligare klar avgränsning. Arbetet har således begränsats till att diskutera det 

s.k. specifikationskravet i äktenskapsförord samt huruvida det kan anses finnas 

ett sådant krav för samboavtal. Hur olika oklara formuleringar i dessa två typer 

av familjerättsliga avtal ska behandlas utreds endast i den mån det är intressant 

för diskussionen om huruvida ett specifikationskrav kan behövas i svensk rätt 

eller inte. Uppsatsen har därutöver begränsats till att endast beröra den svenska 

regleringen på området.  

1.5 Disposition 
För att ge läsaren en bakgrund till problematiken inleds uppsatsens första 

huvuddel med två kapitel som beskriver makars förmögenhetsförhållanden (kap. 

2) och regleringen kring äktenskapsförord (kap. 3). Därefter följer ett 

diskuterande och analyserande kapitel om specifikationskravets bakgrund och 

ställning i svensk rätt, behovet av ett specifikationskrav samt om rättsföljden av 

ett ospecificerat äktenskapsförord (kap. 4). Kapitel 5 inleder uppsatsens andra 
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huvuddel och redogör för sambors förmögenhetsförhållanden. Därefter följer en 

redogörelse för regleringen kring samboavtal (kap. 6) och ett diskussionskapitel 

rörande huruvida det kan anses finnas ett specifikationskrav i samboavtal eller 

inte samt om det i svensk rätt finns ett behov av ett dylikt krav (kap. 7). 

Uppsatsens åttonde kapitel avslutar uppsatsen genom att kortfattat besvara de 

inledningsvis ställda frågorna samt ge förslag på en ny lydelse i ÄktB 7:3 st. 1.  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2 Makars förmögenhetsförhållanden 
2.1 Inledning 

Jag tror att det idag finns en utbredd uppfattning om att makar automatiskt blir 

ägare till hälften av vad den andra maken äger och vice versa. Så är inte alls 

fallet, utan vardera make råder själv över sin egendom och svarar för sina 

skulder.  Giftorätten är däremot ett latent anspråk på en viss andel av den andres 2

giftorättsgods som blir gällande först vid en bodelning mellan makarna.  Att det 3

skulle råda någon sorts plikt att dela med sig av hälften av allt man äger till sin 

make är, enligt min uppfattning, således en alldeles för vanlig missuppfattning. 

Detta kapitel syftar till att belysa de olika egendomsslag som finns i ett 

äktenskap, samt att kortfattat redogöra för reglerna kring bodelning mellan 

makar. 

2.2 Egendomsslagen 

2.2.1 Giftorättsgods 

Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som makarna äger är giftorättsgods, 

oavsett om det handlar om fast eller lös egendom.  Det spelar ingen roll huruvida 4

egendomen är införskaffad före äktenskapets ingående eller därefter, utan all 

egendom betraktas som giftorättsgods.  Undantaget från huvudregeln är s.k. 5

enskild egendom, varom mer nedan i avsnitt 2.2.2. 

Även avkastning, såsom ränta på banktillgodohavanden, och surrogat av 

giftorättsgods är att betrakta som giftorättsgods. Med surrogat menas egendom 

som har trätt istället för giftorättsgods, exempelvis då en bil byts ut mot en 

motorcykel. 

Att någonting klassas som giftorättsgods innebär att värdet av egendomen ska 

ingå i en bodelning mellan makarna, inte att den andre maken har ett 

äganderättsanspråk på hälften av egendomen. 

 Se ÄktB 1:3.2

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s.19.3

 Se ÄktB 7:1. 4

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 465
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2.2.2 Enskild egendom 

Undantaget från huvudregeln om giftorättsgods är de tillfällen då egendom är 

klassad som enskild enligt ÄktB 7:2. Bestämmelsen listar ett flertal sätt på vilka 

egendom kan få status som enskild. Paragrafen är uttömmande — egendom som 

inte är klassad som enskild enligt ÄktB 7:2 ska således anses vara giftorättsgods.  6

Det finns i svensk rätt ingen bestämmelse som per automatik gör viss egendom 

till enskild, utan det krävs alltid en särskild viljeakt från makarna eller tredje man 

för att egendom ska anta form som enskild.  Att egendom är klassad som enskild 7

innebär att den ska hållas utanför en bodelning mellan makarna.  8

Det enda sätt genom vilket makarna själva kan reglera sin egendoms klassning 

är äktenskapsförord.   Tredje man kan däremot genom såväl gåva, arv, testamente 9

som förmånstagarförordnande föreskriva att egendomen ska vara mottagarens 

enskilda.  Endast om det i samband med gåvan, arvet, testamentet eller 10

förmånstagarförordnandet uttryckligen har angetts att mottagaren är fri att genom 

äktenskapsförord ändra egendomens klassning till giftorättsgods är makarna fria 

att göra så.   11

Precis som för giftorättsgods gäller att vad som trätt istället för enskild 

egendom (surrogat) behåller sin karaktär av enskild egendom. Avkastning av 

enskild egendom presumeras däremot vara giftorättsgods, om inte annat har 

föreskrivits i den rättshandling som föreskrev att egendomen skulle vara enskild. 

Enskild egendom är således inte delbar utan hela egendomen behålls utav 

ägarmaken. Detta hindrar inte att viss egendom kan vara både giftorättsgods och 

enskild egendom. Som exempel kan nämnas de tillfällen då makarna äger en 

fastighet tillsammans, där den ena makens andel är giftorättsgods och den andra 

makens andel är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord.  

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 46.6

 Tottie/Teleman, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 149.7

 Se ÄktB 10:1 e contrario. 8

 Se ÄktB 7:2 st. 1 p. 1. 9

 Se ÄktB 7:2 st. 1 p. 2–5. 10

 Agell/Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 98. Se även RH 1994:48.11
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2.2.3 Andra egendomsslag 

Utöver giftorättsgods och enskild egendom finns ytterligare tre egendomsslag 

enligt äktenskapsbalken. Man skulle kunna säga att dessa egendomsslag har drag 

av både giftorättsgods och enskild egendom, då de räknas till giftorättsgods men, 

precis som enskild egendom, hålls utanför bodelningen p.g.a. deras speciella 

karaktär. Till dessa egendomsslag hör särskild egendom, d.v.s. personliga 

rättigheter såsom tjänste- och allmän pension, personlig egendom, såsom kläder 

och sådant som maken uteslutande har för personligt bruk, samt personliga 

ersättningar, d.v.s. ersättning för personskada eller liknande.  12

2.3 Bodelning 

2.3.1 Tidpunkten för bodelning 

En bodelning mellan makar ska enligt ÄktB 9:1 genomföras när äktenskapet 

upplöses. Ett äktenskap kan upplösas på två sätt; genom äktenskapsskillnad eller 

genom den ena makens frånfälle.  Om det i äktenskapet endast finns enskild 13

egendom och om ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag, behövs 

däremot ingen bodelning.  Kravet på att en bodelning ska genomföras vid 14

äktenskapets upplösning har tolkats strikt i praxis. En make som först ett flertal 

år efter separation begär bodelning har rätt därtill, förutsatt att hen kan lämna 

förklaring till varför en begäran om bodelning inte har framförts tidigare.  15

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag 

då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller den dag då den ena maken avled om 

äktenskapet har upplösts genom dödsfall.  Det innebär att endast den egendom 16

som fanns vid den kritiska tidpunkten ska ingå i bodelningen. Således kan det bli 

 Se ÄktB 10:2, 10:2a samt 10:3.12

 Se ÄktB 1:5.13

 Se ÄktB 9:1 st.1 m. 2.14

 Se härom NJA 2009 s. 437, där en man först efter 10 år begärde bodelning. Han åberopade 15

som skäl därför att det hade varit bäst för de gemensamma barnen att bo kvar i hemmet och att 
hustrun vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden inte hade haft förmåga att lösa ut hans andel av 
fastigheten. Jämför dock NJA 1993 s. 570, där en kvinna hade dröjt 24 år efter skilsmässan med 
att begära bodelning och inte kunde ange någon rimlig förklaring härför. HD anförde att då 
hustrun under lång tid underlåtit att påkalla bodelning, bör det medföra att hon får anses ha nöjt 
sig med den faktiska fördelningen som skett. 

 Se ÄktB 9:2. Denna brytpunkt kallas ofta den kritiska tidpunkten. 16
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klurigt att genomföra en bodelning flera år efter separationen, då det ur 

bevishänseende kan vara svårt att visa vilken egendom som fanns vid den 

kritiska tidpunkten. Däremot ska värdet av egendomen beräknas vid tidpunkten 

för bodelningen.  Makarna står således risken för att viss egendom minskar eller 17

ökar i värde från den kritiska tidpunkten fram till bodelningen genomförs. Värt 

att nämna i detta sammanhang är den i ÄktB 9:3 stadgade redovisningsskyldighet 

som åvilar makarna tills dess att bodelning har genomförts. Således är en make, 

under tiden från talan om äktenskapsskillnad fram tills dess bodelning har 

genomförts, förhindrad från att medvetet minska värdet av sin egendom i syfte att 

undandra den andre maken del därav i en bodelning.  

Makarna kan även, om de är överens därom, genomföra en bodelning under 

äktenskapet.  En sådan bodelning syftar oftast till att omfördela egendom mellan 18

makarna, exempelvis att den ena maken ska bli lagfaren ägare till den 

gemensamma bostadsfastigheten. 

2.3.2 Genomförandet av en bodelning 

När en bodelning ska genomföras, beräknas först värdet av makarnas nettoandel 

av giftorättsgodset. Det innebär att det från vardera makes andel av 

giftorättsgodset görs avdrag för dennes skulder. Skulle en makes skulder 

överstiga värdet av dennes tillgångar, sätts värdet av makens giftorättsgods till 

noll, eftersom makar endast svarar för sina egna skulder.  När nettovärdena av 19

vardera makens giftorättsgods är uträknat, läggs dessa värden samman. Därefter 

delas värdet lika mellan makarna.  20

2.3.3 Vederlagsregeln i ÄktB 11:4 

Intressant för denna uppsats är den s.k. vederlagsregeln i ÄktB 11:4. 

Bestämmelsens syfte är att försöka neutralisera verkningarna av sådana 

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 109. 17

 Se ÄktB 9:1 st. 2.18

 Teleman/Tottie, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 309.19

 Se ÄktB 11:1–11:3.20
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förfoganden som en make vidtar över sitt giftorättsgods i avsikt att minska eller 

omintetgöra detta för att den andre maken inte ska få ut något i en kommande 

bodelning. Lagstiftaren har dock velat undvika att behöva utreda vilket syfte en 

make har haft med en viss åtgärd, varför bestämmelsen endast räknar upp ett 

fåtal typfall som utgör tillräcklig grund för ett ingripande vid bodelningen.   21

I ÄktB 11:4 st. 1 anges att om den ena maken, utan den andre makens 

samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes inte i obetydlig 

omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt detta till att öka 

värdet av sin enskilda egendom, ska den andre makens andel vid bodelningen 

beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset hade 

ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Att giftorättsgodset ska ha 

minskat i inte obetydlig omfattning innebär enligt förarbetena till bestämmelsen 

att minskningens värde ska uppgå till minst tio procent av nettovärdet av 

giftorättsgodset.  Man ska således se till relativa tal och inte en fast summa. I 22

motiven uttalas dock att om värdet av makens nettogiftorättsgods är stort kan en 

mindre procentsats än tio procent ändå anses medföra att giftorättsgodset har 

minskat i inte obetydlig omfattning.   23

För att klargöra bestämmelsen återvänder vi till makarna Frida och Oskar som 

jag berättade om inledningsvis : 24

Frida och Oskar har ansökt om äktenskapsskillnad. Oskars nettogiftorättsgods 

uppgår till 120 000 kronor och Fridas till 150 000 kronor. För ett par månader 

sedan köpte Oskar aktier för 50 000 kronor i ett stort telecom-bolag som just 

börsnoterats. Enligt det äktenskapsförord som makarna skrev i början av sitt 

äktenskap är alla Oskars aktier hans enskilda egendom.  Frida kan då med hjälp 25

av ÄktB 11:4 yrka på att de 50 000 kronor som Oskar har använt för att öka 

 Prop. 1986/87:1 s. 171.21

 Prop. 1986/87:1 s. 174.22

 Prop. 1986/87:1 s. 174.23

 Se ovan under avsnitt 1.1.24

 Huruvida ett sådant äktenskapsförord kan göras gällande kommer att behandlas under kapitel 25

4. 
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värdet av sin enskilda egendom ska tas med i bodelningen. Resultatet skulle då 

bli som följer: 

Eftersom Oskar lade en betydande del av sitt giftorättsgods på att köpa aktier, 

utan Fridas samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, 

läggs minskningen av hans giftorättsgods till på hans sida i bodelningen. 

Resultatet blir att Frida får en lika stor del av giftorättsgodset som hon skulle ha 

fått om Oskar aldrig hade köpt aktieposten. Hade vederlagsregeln inte använts 

hade hon istället blivit den som fått utge bodelningslikvid till Oskar, eftersom 

hennes kvarvarande nettogiftorättsgods översteg Oskars i värde. För Oskars del 

innebär vederlagsregeln att hans andel i det kvarvarande giftorättsgodset minskar 

i motsvarande mån som Fridas ökar, alltså får han 25 000 kronor mindre än om 

bodelningen hade genomförts utan hänsyn till vederlagsregeln i ÄktB 11:4. 

Huruvida vederlagsregeln i ÄktB 11:4 gör specifikationskravet för äktenskaps-

förord överflödigt kommer att diskuteras nedan under kapitel 4.  

Oskar Frida
Nettogiftorättsgods 120 000 150 000

Giftorättsgods som 
använts för att öka 
värdet på enskild 
egendom

50 000

Andel i boet 170 000 150 000

Boets totala värde 320 000

Avräkning av 
värdeökning av 
enskild egendom

160 000  
- 50 000 

160 000

Resultat av 
bodelningen

110 000 160 000
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3 Äktenskapsförord 
3.1 Inledning 

Jag tror att det finns en utbredd uppfattning om att äktenskapsförord är något som 

måste skrivas innan man gifter sig och att om man skulle missa att skriva ett 

sådant så är det sedan kört. Troligen kommer denna uppfattning från den 

amerikanska filmvärlden, där äktenskapsförord ofta framstår som något väldigt 

dramatiskt och avgörande för om ett äktenskap ska bli av.  Så är dock inte alls 

fallet, utan ett äktenskapsförord kan upprättas av blivande makar men även av 

makar som har varit gifta sedan länge. Det viktiga är att förordet har registrerats 

hos Skatteverket innan en ansökan om äktenskapsskillnad har gjorts.   26

Detta kapitel syftar till att kort beskriva den svenska regleringen av 

äktenskapsförord; det bakomliggande syftet med regleringen, dess innehåll och 

formkrav, samt vad som händer om formkraven inte beaktas.  

3.2 Syftet med äktenskapsförord 

Vid införandet av äktenskapsbalken i svensk rätt ansågs det önskvärt att makar 

gavs frihet att själva ordna sina angelägenheter så långt det var möjligt utan att 

grundläggande skyddsintressen åsidosattes. Makarna skulle kunna frångå den s.k. 

likadelningsprincipen som annars gäller i äktenskap, genom att upprätta ett 

äktenskapsförord med förordnande om enskild egendom. Det poängterades att 

makarna skulle vara fria att själva bestämma i vilken omfattning en utjämning 

enligt likadelningsprincipen skulle tillämpas i deras fall. Detta skulle gälla även 

för kortvariga äktenskap.   27

Syftet bakom bestämmelsen om äktenskapsförord är således att ge makar en 

möjlighet att gemensamt välja att åsidosätta lagens huvudregel om likadelning av 

egendom i händelse av en bodelning.  

 Se ÄktB 7:3.26

 Prop. 1986/87:1 s. 66.27
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3.3 Äktenskapsförords innehåll och formkrav 

3.3.1 Vad kan ett äktenskapsförord innehålla? 

Som ovan nämnts är äktenskapsförord det enda sätt på vilket makarna själva kan 

påverka sin egendoms klassning som enskild eller giftorättsgods. I ÄktB 7:3 st. 1 

stadgas att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma 

att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda 

egendom. Bestämmelsen innebär att makarna kan avtala om att viss särskilt 

angiven egendom eller att all egendom som någon av makarna äger ska vara 

dennes enskilda. Dessutom kan makarna avtala om att egendom som i framtiden 

tillfaller en make ska vara enskild. Med tillfaller menas framtida förvärv, vilket 

kan leda till svårigheter när det gäller att ange viss specifik egendom. Istället 

anger man ofta en viss förvärvstyp, som exempelvis vad en make kan komma att 

ärva eller få i gåva under äktenskapet.   28

I lagtexten anges också att makarna genom ett nytt äktenskapsförord kan 

bestämma att egendom som tidigare gjorts till enskild genom äktenskapsförord 

återigen ska vara giftorättsgods. Med detta anses följa att makar inte kan 

tidsbegränsa ett förordnande om enskild egendom eller avtala om att enskild 

egendom successivt ska övergå till giftorättsgods ju längre äktenskapet 

fortskrider.  29

3.3.2 Formkrav 

Eftersom äktenskapsförord ofta har sin verkan på lång sikt, finns det för dessa 

lagstadgade tvingande formkrav. Dessa formkrav finns för att underlätta vid en 

eventuell framtida tvist mellan makarna.  De nuvarande formkraven infördes i 30

samband med äktenskapsbalkens tillkomst i slutet av 80-talet. Dessförinnan 

gällde giftermålsbalkens  motsvarighet. Största och viktigaste skillnaden mellan 31

 Teleman/Tottie, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 159.28

 Teleman/Tottie, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 160. Se även NJA 1970 s. 320 där 29

makar vägrades registrering av ett äktenskapsförord med syfte att successivt öka giftorättsgodset 
i äktenskapet.

 Teleman, Äktenskapsförord, s. 19.30

 Giftermålsbalk (1920:405). 31
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formkraven i de olika balkarna är att det enligt giftermålsbalken krävdes att ett 

förord skulle bevittnas.  Äktenskapsförord ska enligt den nu gällande 32

bestämmelsen i ÄktB 7:3 st. 2 vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. 

Däremot krävs ingen bevittning av förordet och inte heller att makarna skriver 

under förordet samtidigt.  33

3.3.3 Registrering 

Ett ytterligare krav för att ett äktenskapsförord ska kunna tillmätas verkan i en 

eventuell tvist mellan makarna är, enligt ÄktB 7:3 st. 3, att det har registrerats 

hos Skatteverket. Förordet får verkan först från och med den dag då det givits in 

till myndigheten för registrering. Har äktenskapsförordet slutits mellan blivande 

makar blir det dock verksamt från den dag då äktenskapet ingicks, förutsatt att 

förordet lämnas till registrering inom en månad från vigseldagen, i annat fall får 

även ett sådant äktenskapsförord verkan först från den dag då det registreras. I 

tidigare praxis då giftermålsbalkens regler gällde, har dock ett äktenskapsförord, 

som upprättats före vigseln och av ena maken lämnats in för registrering inom en 

månad därefter, kunnat registreras trots att den andra maken hade avlidit före 

ansökningsdagen.  34

För att äktenskapsförord ska få verkan vid en bodelning krävs att det är 

inlämnat för registrering senast vid den kritiska tidpunkten.  Ett äktenskaps-35

förord kan således ligga och skräpa hemma i byrålådan flera år innan det 

registreras, eftersom det inte finns någon gräns på hur lång tid det får gå mellan 

förordets upprättande och registreringen. Det är därför klokt att se till att ett 

underskrivet äktenskapsförord som aldrig registrerats på grund av att en av 

makarna ändrade sig förstörs, så att den andra maken inte kan registrera förordet 

i hemlighet.  

 Teleman, Äktenskapsförord, s. 19.32

 Teleman/Tottie, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 161. 33

 Se RH 1982:117.34

 Teleman/Tottie, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 162.35
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3.3.4 Vad händer om ett äktenskapsförord inte uppfyller formkraven? 

Är de ovan nämnda formkraven inte uppfyllda kan det leda till att 

äktenskapsförordet inte tillmäts någon verkan i en eventuell framtida tvist mellan 

makarna, då det inte blir bindande för makarna.  Här är det dock viktigt att 36

poängtera att det är endast i de fall då makarna tvistar om hur bodelningen ska 

göras som ett äktenskapsförord som inte uppfyller formkraven blir ett problem. 

Eftersom bodelningsreglerna i äktenskapsbalken är dispositiva är makarna fria att 

fördela sin egendom på det sätt de önskar vilket innebär att de således inte är 

bundna av de i kapitel 2 presenterade reglerna.  I en situation där makarna är 37

ense om fördelningen spelar det således ingen roll om äktenskapsförordet inte 

uppfyller formkraven; de kan välja att ge förordet verkan som det är eller att helt 

enkelt göra en annan fördelning än den i äktenskapsförordet föreslagna.  

 Teleman, Äktenskapsförord, s. 19f.36

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 45.37
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4 Specifikationskravet i äktenskapsförord 
4.1 Inledning 

Under föreläsningar och seminarier i familjerätt har jag fått intrycket av att det 

s.k. specifikationskravet i äktenskapsförord är självklart och därmed att det borde 

gå att läsa fram ur lagtexten. När jag nu har börjat fördjupa mig mer i ämnet så 

har jag dock snabbt insett att specifikationskravet varken uttryckligen nämns i 

lagen eller i motiven till äktenskapsbalken. Kravet på specifikation i 

äktenskapsförord verkar snarare vara något som har diskuterats fram i doktrin. 

Det har, såvitt jag vet, inte heller bekräftats i prejudikat från HD.  

Syftet med detta kapitel är att behandla frågan huruvida ett specifikationskrav 

kan utläsas ur lagtexten eller ur motiven till lagen samt om ett dylikt krav ens är 

nödvändigt då det finns andra sätt att angripa illojala transaktioner från en make, 

som exempelvis vederlagsregeln i ÄktB 11:4, avtalstolkning och jämkning enligt 

ÄktB 12:3.  

4.2 Specifikationskravets innebörd och bakgrund 

4.2.1 Vad innebär specifikationskravet? 

Det s.k. specifikationskravet som anses vara gällande för äktenskapsförord 

innebär att det ställs ett krav på klarhet och individualisering vid författandet av 

äktenskapsförord.  Kravet är uppställt i syfte att motverka sådana klausuler i 38

äktenskapsförord som kan leda till att en make ensidigt kan påverka storleken på 

sin enskilda egendom. Ett exempel kan vara på sin plats för att ytterligare 

klargöra specifikationskravets innebörd: 

Vi återvänder till makarna Frida och Oskar som jag berättade om i uppsatsens 

inledning.  I början av deras äktenskap skrev Frida och Oskar ett 39

äktenskapsförord med en klausul som innebar att alla Oskars aktier skulle vara 

hans enskilda egendom. Om specifikationskravet såsom det beskrivs i litteraturen 

 Se Agell/Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 97, Brattström, Familjerättsliga 38

avtal mellan makar, s. 140, Tottie/Teleman, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 160 samt 
Teleman, Äktenskapsförord, s. 37–40.

 Se ovan under avsnitt 1.1.39
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stämmer, skulle denna klausul i makarnas äktenskapsförord vara otillåten 

eftersom Oskar då ensidigt hade kunnat påverka storleken av sin enskilda 

egendom. Han hade när som helst kunnat ”byta ut” giftorättsgods mot aktier utan 

Fridas vetskap och på så sätt minskat sin delbara egendom utan hennes samtycke. 

För att Oskar och Frida skulle kunna uppfylla syftet med äktenskapsförordet, 

d.v.s. att hålla Oskars bolag utanför en eventuell bodelning, skulle de behöva 

specificera förordet. De hade exempelvis kunnat ändra klausulens ordalydelse till 

något i stil med alla aktier som Oskar äger i Oskars Bolag AB, org nr. 

123456-7890, per idag den 2 december 2015, ska vara hans enskilda egendom. 

På detta sätt skulle makarna ha lyckats med sitt syfte och samtidigt förhindrat 

Oskar från att själv styra över storleken på sin enskilda egendom eftersom aktier i 

andra bolag inte skulle falla in under klausulen och därför istället bli 

giftorättsgods. 

4.2.2 Specifikationskravets bakgrund och ställning i svensk rätt 

Som nämnts ovan konstateras på ett flertal ställen i den familjerättsliga 

litteraturen att det finns ett specifikationskrav för äktenskapsförord.  Författarna 40

hänvisar inte till lagtext, förarbeten eller doktrin utan till en diskussion som 

Teleman för i sitt arbete om äktenskapsförord.  Telemans argumentation bygger 41

på att det vore orimligt att tillåta äktenskapsförord som låter en make ensidigt 

påverka storleken av sin enskilda egendom, då det för äktenskapsförords giltighet 

krävs att båda makarna skriver under avtalet. Därigenom skulle själva syftet med 

regleringen, att makarna gemensamt ska kunna avtala bort den legala 

egendomsordningen, undermineras. Telemans argumentation är mycket 

övertygande och jag håller med om att det vore orimligt om en make på eget 

bevåg skulle kunna påverka vilken egendom som ska ingå i en eventuell 

bodelning. Problemet som jag ser det är att Telemans ståndpunkt inte uttryckligen 

framgår i lagtext eller av uttalanden i förarbetena till regleringen. Det enda som 

möjligtvis skulle kunna tolkas som ett uttalande om ett specifikationskrav i 

 Se ovan under avsnitt 4.2.1 och not 38.40

 Se Teleman, Äktenskapsförord, s. 37–40.41
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motiven till den äktenskapsrättsliga regleringen är ett uttalande från 1918 i 

förarbetena till GB:s motsvarande reglering: 

”Nupturienterna kunna sålunda inskränka den giftorätt som enligt lag 
ska tillkomma vardera maken i den andres egendom, till att avse 
allenast vad som under äktenskapet förvärvas, de kunna göra undantag 
för viss egendom [min kursivering] eller för egendom av visst slag.”  42

Formuleringen viss egendom skulle möjligtvis kunna tolkas så att makarna måste 

specificera egendomen i äktenskapsförordet, men den följande formuleringen 

egendom av visst slag talar enligt min mening emot det. Egendom av visst slag 

bör kunna tolkas som exempelvis aktier, fastigheter och andra typer av 

egendomsslag. Om makarna kan göra ett generellt undantag för egendom av visst 

slag, borde det betyda att ett krav på specifikation knappast kan utläsas från 

ovanstående förarbetsuttalande.  

Inte heller den gällande lagtexten i ÄktB 7:3 ger ett direkt stöd för att det 

skulle finnas ett krav på klarhet och individualisering;  

”[g]enom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma 
att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans 
eller hennes enskilda egendom.”  

Det enda i bestämmelsen som möjligtvis skulle kunna tolkas som någon sorts 

specifikation är att det står egendom som tillhör någon av makarna. I ordet tillhör 

bör man kunna tolka in att det endast är sådan egendom som någon av makarna 

äger vid förordets upprättande som kan göras till enskild. En sådan tolkning bör 

ändå inte hindra klausuler i stil med alla Oskars aktier, så länge Oskar äger aktier 

vid upprättandet av äktenskapsförordet. I ÄktB 7:3 finns inte något som kan 

tolkas som att makar är tvungna att specificera exakt vilken egendom som 

förordnandet om enskild egendom gäller. Förvisso kan det tänkas att 

formuleringen tillhör gör att egendom som nämns i äktenskapsförord indirekt blir 

specificerad till endast sådan egendom som fanns vid upprättandet av förordet. 

 Lagberedningens förslag till Giftermålsbalk m.m., bet. (1918), s. 295f.42
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Men eftersom vägledande praxis på hur formuleringen tillhör ska tolkas saknas, 

är det svårt att förutse hur en domstol skulle bedöma en klausul i stil med alla 

Oskars aktier. Skulle domstolen tolka lagtexten så att endast den egendom som 

fanns vid förordets upprättande omfattas av klausulen, eller skulle de se avtalet 

som ett uttryck för makarnas gemensamma vilja och därmed gå på förordets 

lydelse?  

Äldre praxis visar att ospecificerade klausuler i äktenskapsförord kan ges 

verkan i en bodelning. NJA 1959 s. 296 gällde beräkning av arvsskatt. I fallet  

hade makarna skrivit ett äktenskapsförord med lydelsen att kontanter och 

värdepapper skulle vara fruns enskilda egendom. Vid fruns bortgång hävdade 

mannen att hon inte hade ägt något av värde vid sin bortgång och att det därmed 

inte fanns någon enskild egendom. Domstolen yttrade: 

”Med hänsyn till vad som blivit upplyst särskilt om den av makarna 
gemensamt drivna affärsverksamheten ävensom till den utredning som 
förebragts ang. deras inkomst- och förmögenhetsförhållanden torde 
KM [nuvarande HD, eget förtydligande] finna, att i boet ingående 
bankmedel och värdehandlingar till viss del måste innefatta egendom, 
som på grund av äktenskapsförordet utgör Maria F:s enskilda 
egendom. Vilka tillgångar som äro att hänföra därtill, har icke kunnat 
med säkerhet fastställas, men vad i målet förekommit lärer berättiga 
till åtminstone hälften av vad bouppteckningen i nämnda hänseende 
upptager.” 

Eftersom det ansågs fastställt att makarna vid ingåendet av äktenskapet innehade 

egendom till ungefärligt lika värde samt att makarna under hela sitt äktenskap 

hade bedrivit en näringsverksamhet tillsammans, menade domstolen att man 

kunde anta att åtminstone hälften av de kontanter och värdepapper som fanns i 

makarnas gemensamma bo kunde härledas till fruns kontanter och värdepapper 

som angavs som hennes enskilda egendom i äktenskapsförordet. Även om 

äktenskapsförordet i fallet bedömdes utifrån den dåvarande bestämmelsen om 

äktenskapsförord i GB 8:1 bör man kunna ta ledning från avgörandet, då den 
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äldre bestämmelsen inte skiljer sig nämnvärt från den nuvarande i ÄktB 7:3.  43

Eftersom domstolen gav förordet verkan trots att det inte var specificerat torde 

det vara svårt att hävda att det enligt lagtexten krävs att makar specificerar exakt 

vilken egendom som förordnandet om enskild egendom gäller.  

Den ovanstående genomgången visar att det finns skäl att ifrågasätta huruvida 

det verkligen kan sägas finnas ett krav på klarhet och individualisering i 

äktenskapsförord i svensk rätt. Då jag håller med Teleman om att det vore 

orimligt för en make att ensidigt kunna påverka storleken av sin enskilda 

egendom, anser jag dock att det vore önskvärt att specifikationskravet av 

rättssäkerhetsskäl uttryckligen togs in i de svenska rättskällorna.  

Det kan dock diskuteras huruvida ett specifikationskrav ens behövs med tanke 

på vederlagsregeln, möjligheten att tolka avtal samt jämkningsregeln i ÄktB 

12:3. Därför ska jag i kommande avsnitt undersöka huruvida det kan anses finnas 

ett behov av ett specifikationskrav för äktenskapsförord i svensk rätt eller om de 

bestämmelser som redan finns räcker för att skydda mot illojala transaktioner 

från en make. 

4.3 Behövs verkligen ett specifikationskrav? 

4.3.1 Inledning 

Huruvida att specifikationskrav kan anses behövas i svensk rätt eller inte ska i 

detta avsnitt diskuteras utifrån tre andra rättsregler; vederlagsregeln i ÄktB 11:4, 

avtalstolkning samt jämkningsregeln i ÄktB 12:3. 

4.3.2 Specifikation vs. vederlag 

Vederlagsregeln i ÄktB 11:4 tar sikte på sådana situationer då en make i syfte att 

undandra egendom från en framtida bodelning minskar sitt giftorättsgods.  Ett 44

 GB 8:1 hade lydelsen: ”Trolovade eller makar äga genom äktenskapsförord bestämma, att 43

egendom, som tillhör eller tillfaller en av dem och som eljest skulle vara hans giftorättsgods, 
skall tillhöra honom enskilt. Genom äktenskapsförord må ock avtalas, att egendom, som eljest 
skulle vara ena makens enskilda, skall vara hans giftorättsgods, såvida ej annat följer av vad i 6 
kap. 8§ 2 sägs. Utöver vad nu är sagt må ej genom avtal mellan trolovade eller makar stadgas 
avvikelse från vad denna balk innehåller om makars egendom.”

 Se genomgången av vederlagsregeln ovan under avsnitt 2.3.3.44
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ospecificerat äktenskapsförord likt det Oskar och Frida hade skrivit  kan mycket 45

väl leda till att en make tiden före en äktenskapsskillnad minskar sitt 

giftorättsgods genom att köpa sådan egendom som enligt förordet ska anses vara 

enskild. Frågan är då huruvida vederlagsregeln fångar upp sådana situationer.   46

Det första hindret som kommer upp är tidsramen. Vederlagsregeln fångar bara 

upp sådana rättshandlingar som har skett under de sista tre åren innan ansökan 

om äktenskapsskillnad lämnades in till rätten. Förvisso tror jag att det finns 

väldigt få makar som medvetet börjar överföra giftorättsgods till enskild 

egendom mer än tre år innan en äktenskapsskillnad. Sådana fall borde vara 

enormt ovanliga — har man börjat tänka på skilsmässa och därmed bodelning, så 

ska det mycket till att det tar mer än tre år för att ansöka om äktenskapsskillnad. 

Dessutom krävs det för att en make medvetet ska kunna undgå vederlagsregeln 

att hen känner till regeln i fråga — något som de allra flesta inte gör. Däremot 

ska man inte glömma att det för vederlagsregelns tillämpning inte krävs att 

maken i fråga utförde rättshandlingarna i syfte att undandra egendom från 

bodelningen, utan att det räcker med att giftorättsgodset har minskat till förmån 

för makens enskilda egendom. Därför kan alla rättshandlingar som en make 

utfört de sista tre åren före skilsmässan angripas med vederlagsregeln så länge de 

har medfört att makens giftorättsgods har minskat i inte obetydlig omfattning, 

oavsett vad syftet med rättshandlingen var.  

Om vi återvänder till Oskar och Frida som jag berättade om inledningsvis kan 

vi se att Oskars inköp av aktier de sista tre åren innan ansökan om 

äktenskapsskillnad antagligen kan angripas med hjälp av vederlagsregeln, även 

om Oskars syfte med inköpen inte har varit att undandra egendom från 

bodelningen.  Frida kan däremot få problem att hävda att värdet av alla aktier 47

som Oskar köpt under resten av äktenskapet ska räknas in i bodelningen, 

eftersom vederlagsregeln inte täcker in rättshandlingar så långt bakåt i tiden.  

 Se ovan under avsnitt 1.1.45

 Den fortsatta diskussionen kommer endast att utgå från de fall där en make minskar sitt 46

giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom.
 Förutsatt att han har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning. Mer om detta strax 47

nedan. 
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Ett andra hinder för att vederlagsregeln ska anses räcka som skydd för illojala 

transaktioner är kravet i ÄktB 11:4 på att giftorättsgodset ska ha minskat i inte 

obetydlig omfattning. Enligt förarbetena krävs en minskning på runt 10% för att 

vederlagsregeln ska vara tillämplig.   48

Anta att Oskar och Frida i exemplet ovan under avsnitt 2.3.3 även hade ägt en 

fastighet till ett värde av 2 miljoner tillsammans — en situation som inte är 

särskilt ovanligt idag. Bodelningen skulle då se ut som följer: 

Som tabellen här ovan visar, skulle vederlagsregeln inte kunna tillämpas eftersom 

den summa som Oskar har köpt aktier för inte utgör mer än ca 4,3% av hans 

totala giftorättsgods. Det skulle innebära att Frida skulle vara tvungen att utge en 

bodelningslikvid om 15 000 kr till Oskar, trots att han strax innan skilsmässan 

lade en betydande summa på att köpa aktier (enskild egendom) utan Fridas 

samtycke. Ovanstående exempel visar att vederlagsregeln inte täcker in alla 

möjliga situationer som kan uppstå vad gäller omfattningen av illojala 

transaktioner. 

Det kan i sammanhanget diskuteras huruvida vederlagsregeln i ÄktB 11:4 kan 

tillämpas på ospecificerade äktenskapsförord eftersom det krävs att en make ska 

ha företagit en rättshandling utan samtycke från den andre maken. Kan man 

Oskar Frida
Nettogiftorättsgods 1 120 000 1 150 000

Giftorättsgods som 
använts för att öka 
värdet på enskild 
egendom

(50 000)

Andel i boet 1 120 000 1 150 000

Boets totala värde 2 270 000

Resultat av 
bodelningen

1 135 000 1 135 000

Bodelningslikvid + 15 000 −15 000

 Prop. 1986/87:1 s. 174.48
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hävda att maken genom att skriva på äktenskapsförordet har samtyckt till alla 

makens framtida dispositioner av det aktuella slaget? Vi återvänder till Oskars 

och Fridas situation; kan Oskar hävda att Frida genom att skriva på 

äktenskapsförordet med formuleringen alla Oskars aktier har gett samtycke till 

att Oskar ska få förvandla giftorättsgods till enskild egendom bäst han vill? 

Svaret torde vara nej, då syftet med makarnas äktenskapsförord var att hålla just 

Oskars bolag utanför en bodelning.  

Den ovanstående genomgången visar att vederlagsregel i ÄktB 11:4 inte kan 

fånga upp alla de illojala transaktioner som en make ensidigt kan utföra med stöd 

av ett ospecificerat äktenskapsförord. Men räcker det för att ett specifikations-

krav ska anses behövas i svensk rätt? I nedanstående avsnitt ska jag undersöka 

om regler om avtalstolkning kan tänkas räcka för att fånga upp illojala 

dispositioner från en make.  

4.3.3 Specifikation vs. avtalstolkning 

Regler om avtalstolkning återfinns inte i lagtext, utan ledning kan främst hämtas 

från praxis.  Har parterna gemensamt utformat avtalstexten utgör denna en 49

viktig utgångspunkt för att kunna fastställa avtalsinnehållet. Lydelsen blir dock 

inte under alla omständigheter avgörande. Kan den gemensamma partsviljan 

fastställas med andra tolkningsdata än själva avtalstexten blir den gällande 

framför lydelsen. Men även om lydelsen är underställd partsviljan är det i 

praktiken ändå så att det oftast är den som blir avgörande, eftersom en skriftlig 

avtalshandling får en väldigt stark bevisverkan. Den part som påstår att ett avtal 

har ett visst innehåll har bevisbördan härför, och kan en skriftlig handling 

framvisas som styrker partens påstående anses bevisningen i princip fullgjord. 

Det blir då upp till den andra parten att visa att avtalet inte alls hade den innebörd 

som framgår av avtalstexten, något som kan bli extremt svårt i fall där ord står 

mot ord och skriftligt avtal.  I Oskars och Fridas fall skulle det bli väldigt svårt 50

för Frida att bevisa att den gemensamma partsviljan vid avtalets ingående var att 

 Adlercreutz/Johann Mulder, Avtal — Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 105.49

 Adlercreutz/Johann Mulder, Avtal — Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 108.50
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endast Oskars aktier i hans bolag skulle falla in under klausulen alla Oskars 

aktier i deras äktenskapsförord, särskilt då Oskar hävdar att den gemensamma 

pratviljan var att samtliga hans aktier skulle hållas utanför en bodelning och han 

dessutom kan visa det skriftliga äktenskapsförordet som bevis för att styrka sitt 

påstående. 

Således kan tolkning av äktenskapsförord vara lösningen på ospecificerade 

förord i fall där ytterligare bevisning kring den gemensamma partsviljan kan 

läggas fram, men troligtvis gör det skriftliga avtalets bevisverkan att 

avtalstolkning vad gäller ospecificerade klausuler i de flesta fall inte löser 

problemet. Innan jag slutligt tar ställning till huruvida ett specifikationskrav 

behövs i svensk rätt, ska jag i nedanstående avsnitt undersöka huruvida 

jämkningsregeln i ÄktB 12:3 räcker för att fånga upp alla illojala transaktioner 

från en make på grund av ett ospecificerat äktenskapsförord. 

4.3.4 Specifikation vs. jämkning 

Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets 

innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden 

eller omständigheterna i övrigt kan det enligt ÄktB 12:3 jämkas eller lämnas utan 

avseende vid bodelningen. Regeln bygger på den s.k. generalklausulen (36§ 

AvtL) och infördes i samband med införandet av äktenskapsbalken i svensk 

rätt.  Dessförinnan hade jämkning av äktenskapsförord kunnat ske genom en 51

analog tillämpning av 36§ AvtL, men det ansågs viktigt att jämkning av 

äktenskapsförord intogs i äktenskapslagstiftningen istället för att den skulle 

baseras på en analog tillämpning av allmänna avtalsrättsliga regler.  52

Jämkningsmöjligheten i ÄktB 12:3 är tänkt att användas som en sista utväg om 

det oskäliga resultatet inte kan rättas till med jämkningsreglerna i 12:1 och 

12:2.  Enligt motiven till ÄktB 12:3 ska jämkningsmöjligheten däri utnyttjas 53

restriktivt, då äktenskapsförordet ska ses som ett uttryck för makarnas 

 Teleman, Äktenskapsförord, s. 71.51

 Prop. 1986/87:1 s. 77.52

 Tottie/Teleman, Äktenskapsbalken — En kommentar (15 februari 2015, Zeteo), under 53

kommentaren till ÄktB 12:3 st. 1.
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gemensamma vilja. Jämkning bör endast ske om egendom i större omfattning har 

gjorts till enskild egendom och att detta leder till en påtaglig snedfördelning av 

makarnas samlade egendom.  Om exempelvis äktenskapsförordet gör så gott 54

som all den ene makens egendom till enskild med följden att den andre maken i 

princip står lottlös efter bodelningen kan detta vara ett skäl för jämkning. En 

helhetsbedömning av makarnas ekonomiska situation måste dock alltid göras.  55

I Oskars och Fridas fall  skulle en jämkning antagligen inte komma till stånd, 56

eftersom deras äktenskapsförord ska ses som ett uttryck för deras gemensamma 

vilja och båda makarna innehar ytterligare giftorättsgods som ändå kommer vara 

med i bodelningen. Att Oskars giftorättsgods antagligen hade varit betydligt 

större om inte äktenskapsförordet hade varit ospecificerat bör inte spela någon 

roll vid bedömningen i just detta fall, eftersom Frida kommer bli långt från 

lottlös efter bodelningen. 

Med tanke på den restriktivitet som förordas i motiven till 12:3 ÄktB är det 

inte troligt att jämkningsmöjligheten som presenteras däri kan lösa alla tänkbara 

situationer som kan uppstå till följd av ett ospecificerat äktenskapsförord. 

Eftersom det alltid ska göras en helhetsbedömning av makarnas ekonomiska 

situation kommer en jämkning antagligen att bli aktuell endast i de fall där den 

ena maken p.g.a. äktenskapsförordet i princip inte har något giftorättsgods och 

den andra maken endast har begränsade tillgångar. 

4.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns mycket som talar för att ett 

specifikationskrav för äktenskapsförord behövs i svensk rätt. Även om 

vederlagsregeln, avtalstolkning och jämkning kan tänkas lösa vissa problem som 

kan uppstå, finns det fortfarande en hel del situationer som inte kommer kunna 

lösas med de idag tillgängliga lösningarna. För att slutligen kunna ta ställning till 

om ett specifikationskrav i äktenskapsförord behövs i svensk rätt ska jag i 

 Prop. 1986/87:1 s. 193f.54

 Prop. 1986/87:1 s. 194.55

 Se exemplet ovan under avsnitt 4.3.2.56
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nästkommande avsnitt utreda vad rättsföljden av ett ospecificerat äktenskaps-

förord kan tänkas bli. 

4.4 Rättsföljden av ett ospecificerat äktenskapsförord 

Enligt Teleman är ett ospecificerat äktenskapsförord, d.v.s. ett äktenskapsförord 

som ger en make möjlighet att ensidigt påverka storleken på sin enskilda 

egendom, otillåtet.  Hur detta ska tolkas framgår inte, men en möjlig tolkning 57

bör vara att Teleman med ordet ”otillåtet” menar att den ospecificerade klausulen 

i äktenskapsförordet blir ogiltig. I den allmänna avtalsrätten krävs det för 

ogiltighet att en ogiltighetsgrund är för handen. Det kan exempelvis handla om 

att ett rekvisit för giltigheten saknas, att rättshandlingen har ingåtts under tvång 

eller av misstag eller att rättshandlingen strider mot en tvingande lagregel.  Det 58

blir således svårt att hävda att en ospecificerad klausul i ett äktenskapsförord blir 

ogiltig på dessa grunder. Så länge det inte kan visas att äktenskapsförordet 

kommit till under tvång eller att klausulen i fråga strider mot en tvingande 

lagregel bör klausulen inte bedömas som ogiltig. Eftersom specifikationskravets 

ställning i den svenska rätten kan ifrågasättas , kan man knappast hävda att ett 59

ospecificerat innehåll i ett äktenskapsförord strider mot en tvingande lagregel. 

Hade specifikationskravet faktiskt kunnat läsas ut ur lagtexten, hade det 

möjligtvis varit annorlunda. 

För Oskar och Frida skulle en automatisk ogiltighet av ”otillåtna” klausuler i 

äktenskapsförord innebära att klausulen i deras äktenskapsförord som gör alla 

Oskars aktier till enskild egendom skulle vara ogiltig, och därmed att samtliga 

Oskars aktier, även de han har i sitt eget bolag, skulle dras in i bodelningen. En 

sådan ordning skulle inte vara önskvärd eftersom hela syftet med makarnas 

äktenskapsförord var att hålla Oskars bolag utanför en eventuell bodelning. I 

Oskars fall skulle det kunna leda till att han blir tvungen att sälja sitt bolag för att 

ha råd att betala bodelningslikvid till Frida. Att kalla ospecificerade klausuler för 

 Tottie/Teleman, Äktenskapsbalken — En kommentar, s. 160.57

 Adlercreutz/Johann Mulder, Avtal — Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 67.58

 Se ovan under avsnitt 4.2.2.59

!31



otillåtna är över huvud taget inte önskvärt. Eftersom registreringen av 

äktenskapsförord inte föregås av en materiell granskning av innehållet i förordet, 

skulle ”otillåtna” klausuler inte upptäckas förrän äktenskapsförordet åberopas, 

vilket skulle leda till alltför stor osäkerhet för makarna huruvida deras 

äktenskapsförord var tillåtet eller inte. 

Ovan under avsnitt 4.2.2 har jag redogjort för NJA 1959 s. 296 där ett 

ospecificerat äktenskapsförord fick verkan i en bodelning. Den ospecificerade 

klausulen i äktenskapsförordet ansågs inte ”otillåten” utan gavs full verkan 

utefter de specifika omständigheterna i fallet. Just i den situationen handlade det 

om en bodelning med anledning av dödsfall och inte äktenskapsskillnad, men 

ledning bör ändå kunna hämtas från fallet. Det visar att ospecificerade 

äktenskapsförord kan ges verkan, men att hänsyn måste tas till omständigheterna 

i varje enskild situation. Det blir alltså en fråga om att tolka avtalet, vilket som 

jag ovan har beskrivit kan bli till nackdel för den make som hävdar att 

äktenskapsförordet har en annan innebörd än den som framgår av lydelsen.  60

I Oskars och Fridas fall skulle klausulen om Oskars aktier kunna ges verkan, 

men hur omfattande verkan måste bedömas utifrån omständigheterna i deras fall. 

Om syftet med äktenskapsförordet var att hålla Oskars bolag utanför bodelningen 

och denna vilja kan utläsas av förordet, bör endast dessa aktier hållas utanför 

bodelningen. Kan detta syfte inte utläsas av förordet, bör man kunna hämta 

ledning från den allmänna avtalsrätten gällande tolkning av förordet, eftersom ett 

äktenskapsförord i praktiken är ett avtal mellan makar. 

Således är rättsföljden av ett ospecificerat äktenskapsförord att förordet kan 

ges verkan, men att hänsyn måste tas till omständigheterna i varje enskilt fall. 

4.5 Slutsats 

Den ovanstående genomgången visar att många problem som kan uppstå p.g.a. 

ett ospecificerat äktenskapsförord kan lösas med hjälp av de lösningar som redan 

finns i svensk rätt. Med det är det inte sagt att det finns lösningar för alla 

 Se ovan under avsnitt 4.3.3.60
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problem, snarare tvärtom. Ett specifikationskrav likt det som Teleman beskriver 

tror jag skulle lösa en hel del av de kvarstående problemen. Det är dock 

fortfarande problematiskt att detta specifikationskrav inte uttryckligen återfinns i 

någon av de primära rättskällorna. Den indirekta specifikation som kan läsas ut 

ur formuleringen tillhör i ÄktB 7:3 är enligt min mening inte tillräckligt tydlig, 

då det i princip krävs en juridisk analys av lydelsen i ÄktB 7:3 för att komma 

fram till att det endast bör vara sådan egendom som fanns vid avtalstillfället som 

man kan förvandla till enskild egendom. Ett lagstadgat uttryckligt krav på 

specifikation hade varit önskvärt, framförallt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Om 

specifikationskravet tydligt framgick ur lagtexten vore det mycket lättare för 

gemene man att veta hur ett äktenskapsförord ska formuleras för att undvika 

problem vid en bodelning. Ett lagstadgat krav skulle även göra det lättare för den 

make som tar skada av det ospecificerade förordet att hävda ogiltighet p.g.a. att 

avtalet strider mot en tvingande lagregel. Den enda nackdel med ett uttryckligen 

lagstadgat specifikationskrav som jag kan se, är att det antagligen skulle leda till 

att kontrollen vid registreringen av äktenskapsförord måste utökas. Idag görs 

endast en prövning av det formella innehållet vid registrering, men om ett 

specifikationskrav fördes in i lagen skulle även en kontroll av det materiella 

innehållet behöva göras. Eftersom det skulle bli lättare att hävda ogiltighet av 

förordet om ett uttryckligt specifikationskrav infördes i lagtexten, vore det utan 

en materiell prövning för osäkert för makar som får sitt äktenskapsförord 

registrerat huruvida förordet kommer bedömas som giltigt vid en eventuell 

framtida tvist eller inte. 

Det kan alltså konstateras att det finns ett behov av ett specifikationskrav för 

äktenskapsförord i svensk rätt. Fråga uppkommer då om samma behov finns i 

den motsvarande regleringen för sambor. Uppsatsens andra huvuddel, strax 

nedan, kommer att undersöka huruvida ett specifikationskrav för samboavtal kan 

anses finnas i svensk rätt samt utreda om det kan anses finnas ett behov av ett 

sådant krav.   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5 Sambors förmögenhetsförhållanden 
5.1 Inledning 

Par som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande definieras enligt 

svensk rätt som sambor.  De som faller in under den lagstadgade definitionen 61

omfattas automatiskt av sambolagens bestämmelser. Ett grundläggande syfte 

bakom sambolagstiftningen är att skapa ett minimiskydd i händelse av separation 

eller dödsfall, men lagstiftaren har samtidigt inte velat utforma en reglering som 

skulle göra samboendet till ett äktenskap av andra rang.  I ett sambo-62

förhållande, till skillnad från ett äktenskap, är det därför endast bostad och bohag 

som kan bli föremål för en delning då samboförhållandet upphör.  Bank-63

tillgodohavanden, bilar eller fritidsfastigheter kan således aldrig bli föremål för 

en bodelning mellan sambor enligt sambolagen.  64

Detta kapitel inleder uppsatsens andra huvuddel och syftar till att kort beskriva 

de egendomsslag som kan bli föremål för en bodelning i ett samboförhållande, 

samt att redogöra för reglerna gällande bodelning mellan sambor. Avslutningsvis 

kommer avsaknaden av en vederlagsregel liknande den i ÄktB 11:4 att 

behandlas.  

5.2 Samboegendom 

5.2.1 Vad består samboegendom av? 

Enligt 3§ SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag sambo-

egendom, förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning. 

Egendom som en sambo har fått i gåva, genom testamente eller arv med 

föreskrift om att det ska vara dennes enskilda egendom räknas inte som 

samboegendom.  Till skillnad från vad som gäller för makar, där egendom som 65

införskaffats före äktenskapet blir giftorättsgods, krävs för sambor att egendomen 

 Se 1§ SamboL.61

 Lind, Sambolagen m.m. — En kommentar, s. 79f.62

 Se 3§ SamboL i kombination med 8§.63

 Det har dock diskuterats huruvida motordrivna fortskaffningsfordon ska ingå i en bodelning 64

mellan sambor, se exempelvis prop. 2002/03:80, s. 30ff. 
 4§ SamboL.65
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ska vara införskaffad för gemensam användning för att den ska räknas till 

samboegendom. Detta krav innebär att endast sådan egendom som har tillkommit 

under samboendet eller med syfte att användas under samboendet kan bli föremål 

för en bodelning. Således är all egendom som samborna innehade före de 

träffades undantagen en eventuell bodelning mellan samborna. Om exempelvis 

den ena sambon före samboendet ägde en soffa och sedan tar med sig den när 

hen flyttar ihop med sin kärlek, är soffan inte att anse som samboegendom. Om 

sambon däremot säljer sin soffa och köper en ny till det gemensamma hemmet, är 

den nya soffan att anse som samboegendom även om den köptes för pengarna 

från försäljningen av den gamla soffan. Surrogat för tidigare införskaffad 

egendom är således inte undantagen en bodelning mellan sambor.  66

5.2.2 Bostad 

Vad som utgör sambors gemensamma bostad framgår av 5§ SamboL. Paragrafen 

listar ett antal olika alternativ till vad som kan utgöra sambors gemensamma 

bostad. Gemensamt för alla alternativ i paragrafen är att egendomen ska utgöra 

sambornas gemensamma hem samt innehas huvudsakligen för detta ändamål.  

Vid en bedömning av huruvida egendomen innehas huvudsakligen för 

bostadsändamål anser Teleman att det med beaktande av samtliga omständigheter 

måste väga över påtagligt åt bostadsfunktionen.  Således kan en fastighet som 67

huvudsakligen innehas för exempelvis den ena sambons näringsverksamhet men 

där samborna också bor inte utgöra deras gemensamma bostad i lagens mening. 

Även om egendomen innehas huvudsakligen för bostadsändamål är det viktigt att 

påminna om det i 3§ SamboL stadgade kravet att egendomen därutöver ska vara 

införskaffad för gemensam användning för att klassas som samboegendom.  

 Lind, Sambolagen m.m. — En kommentar, s. 82.66

 Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, s. 218. Se även Lind, Sambolagen 67

m.m. - En kommentar, s. 98.
!35



5.2.3 Bohag 

Enligt 6§ SamboL utgörs sambors gemensamma bohag av möbler, 

hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma 

hemmet. Till möbler räknas bl.a. sängar, soffor, stolar och dylikt. Hushålls-

maskiner avser kyl, frys, spis och liknande, i den mån det inte utgör tillbehör till 

fast egendom. Enligt motiven till den motsvarande bestämmelsen i den äldre 

sambolagen  räknas TV-apparater, konst- och prydnadsföremål, köksutrustning 68

samt böcker till annat inre lösöre. Uppräkningen är dock inte avsedd att vara 

uttömmande. Avsikten är att allt inre lösöre som normalt ingår i ett hem ska 

utgöra bohag.  Precis som för den gemensamma bostaden gäller även för 69

bohaget att det ska vara införskaffat för gemensam användning enligt 3§ 

SamboL.  

5.3 Bodelning 

5.3.1 Tidpunkten för bodelning 

Sambor som separerar kan begära att en bodelning enligt sambolagens regler ska 

genomföras. En begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att 

samboförhållandet upphörde  om samboendet har upphört till följd av att 70

samborna har separerat. Har samboförhållandet upplösts genom dödsfall ska 

dock begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas.   71

Har en begäran om bodelning inte framförts inom ett år, förfaller rätten att begära 

en bodelning. Ingenting hindrar dock att sambor som är överens härom genomför 

en bodelning efter ettårsfristen.  72

Bodelning mellan sambor är inte obligatorisk såsom för makar, utan samborna 

väljer själva om de vill genomföra en bodelning eller inte. Om samborna väljer 

att genomföra en bodelning, ska den göras med utgångspunkt i egendoms-

förhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Däremot ska egendomen, 

 Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem.68

 Prop. 1986/87:1 s. 256 och s. 133.69

 Se 2§ SamboL för definition av när ett samboförhållande anses upplöst.70

 8§ 2st SamboL.71

 Lind, Sambolagen m.m. — En kommentar, s. 115.72
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precis som vid bodelning mellan makar, värderas så nära bodelningen som 

möjligt.  73

5.3.2 Genomförandet av en bodelning 

Om ett samboförhållande har upphört och en av samborna har begärt bodelning 

inom ettårsfristen, ska samboegendomen fördelas mellan samborna.  Det är 74

således endast den egendom som kan klassificeras som samboegendom, d.v.s. 

bostad och bohag införskaffat för gemensam användning, som kan delas upp 

genom en bodelning. Vill samborna även fördela sådan egendom som inte är 

samboegendom är de fria att göra det, men inte inom ramen för bodelningen. 

Med detta menas att sambor inte kan överföra äganderätten till exempelvis en bil 

från den ena sambon till den andra genom en bodelning, utan ett sedvanligt 

förmögenhetsrättsligt avtal, såsom gåva eller köp, krävs för att få till stånd 

äganderättsövergången.   75

När bodelningen ska genomföras, läggs värdet av sambornas nettoandel av 

samboegendomen samman. Precis som för makar ska således skulder som 

samborna hade vid förhållandets upplösande dras från värdet av deras 

samboegendom innan värdet av egendomen fördelas mellan dem. Det är dock 

viktigt att poängtera att det för sambor endast är sådana skulder som hänför sig 

till samboegendomen som är avdragsgilla.  När skulderna har fått täckning läggs 76

sambornas nettoandel av samboegendomen samman och fördelas därefter lika 

emellan dem.   77

 Lind, Sambolagen m.m. — En kommentar, s. 109. Se även NJA 1997 s. 674.73

 8§ SamboL.74

 Prop. 1986/87:1 s. 107f.75

 13§ 2st SamboL. 76

 14§ SamboL.77
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5.3.3 Varför ingen vederlagsregel? 

Som framhållits tidigare finns det ingen vederlagsregel likt den i ÄktB 11:4  i 78

sambolagen.  Huruvida en vederlagsregel likt den i äktenskapsbalken skulle 79

införas i sambolagen diskuterades under lagstiftningsarbetet. Det ansågs dock 

inte finnas tillräckliga skäl för att införa en sådan regel för sambor, då man 

menade att det skulle vara svårt att förena huvudregeln om delningsrätt i det 

gemensamma hemmet med en delningsrätt som avsåg värdet av egendom som 

har avhänts under samboförhållandets bestånd. Dessutom ansåg man att en 

vederlagsregel skulle vara svår att tillämpa och att det skulle behövas ingående 

utredningar för att klarlägga exempelvis hur köpeskillingen för avhänd egendom 

använts. Sammantaget ansågs skälen mot en vederlagsregel väga tyngre än 

skälen för.  80

 Se ovan under avsnitt 2.3.3.78

 Se ovan under avsnitt 5.1.79

 Prop. 2002/03:80 s. 37f.80
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6 Samboavtal 
6.1 Inledning 

Sambors motsvarighet till äktenskapsförord kallas samboavtal och regleras i 9§ 

SamboL. Detta kapitel syftar till att kortfattat redogöra för syftet bakom 

regleringen av samboavtal, beskriva vad ett samboavtal kan innehålla samt vilka 

formkrav som ställs på ett sådant avtal. 

6.2 Syftet med samboavtal 

Vid införandet av den gamla sambolagen ansågs det viktigt att samborna skulle 

kunna bibehålla möjligheten att fritt utforma sina ekonomiska mellanhavanden 

på det sätt som passade dem bäst, varför det infördes en möjlighet för sambor att 

avtala bort bodelningsreglerna helt och hållet.  Då det tidigare hade varit oklart 81

huruvida det var möjligt för samborna att avtala om att endast viss egendom 

skulle hållas utanför bodelningen, infördes ett sådant förtydligande vid införandet 

av den nu gällande sambolagen.  82

Eftersom sambolagen blir tillämplig på sambornas relation redan p.g.a. deras 

samboende blir möjligheten för samborna att avtala bort lagens bodelningsregler  

extremt viktig för sambor som inte önskar någon närmare ekonomisk 

gemenskap; det kan exempelvis gälla unga sambor som inte är säkra på hur länge 

deras relation kommer att hålla eller sambor som önskar markera sin ekonomiska 

självständighet.  83

6.3 Innehåll och formkrav i samboavtal 

Sambor får enligt 9§ SamboL avtala om att lagens bodelningsregler inte ska gälla 

dem eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning. Det innebär att 

de kan välja att antingen helt och hållet avtala bort skyddet för den ekonomiskt 

svagare parten som bodelningsreglerna innebär. De kan även välja att exempelvis 

 Prop. 1986/87:1 s. 107.81

 Prop. 2002/03:80 s. 33.82

 Lind, Sambolagen m.m. — En kommentar, s. 118.83
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hålla bostaden utanför bodelning men att bohaget ska delas upp enligt 

sambolagen. 

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.  Till 84

skillnad från vad som gäller vid äktenskapsförord mellan makar krävs ingen 

registrering av samboavtalet för att det ska få verkan, utan det blir verksamt 

direkt när båda samborna har undertecknat det. Om samborna senare ändrar sig 

och vill återinföra sambolagens bodelningsregler kan de göra det genom ett nytt 

samboavtal. Det räcker således inte med att förstöra det gamla avtalet. Om det 

räckte med ett förstörande av det gamla avtalet för att återinföra sambolagens 

regler, skulle det kunna leda till enorma bevissvårigheter då den ena sambon 

ensidigt skulle kunna förstöra avtalet utan samtycke och sedan hävda att det 

förstörts i samrådan med den andra sambon. Eftersom det, till skillnad mot vad 

som gäller för äktenskapsförord, inte krävs någon registrering för att 

samboavtalet ska få verkan skulle det inte heller finnas något registrerat exemplar 

av avtalet som kunde hjälpa till i bevisföringen. 

 9§ 2st. SamboL.84
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7 Specifikationskrav i samboavtal? 
7.1 Inledning 

Tidigare i uppsatsen har det utretts huruvida det kan anses finnas ett 

specifikationskrav för äktenskapsförord i svensk rätt.  Frågan uppkommer då 85

om det kan anses finnas ett motsvarande krav på specifikation i samboavtal. 

Bestämmelsen i 9§ SamboL om samboavtal har en något annorlunda lydelse än 

bestämmelsen om äktenskapsförord i ÄktB 7:3. I detta kapitel ska jag undersöka 

huruvida skillnaderna i paragrafernas lydelser kan innebära att det finns ett 

uttryckligt specifikationskrav i sambolagen, samt diskutera om det finns ett 

behov av ett specifikationskrav för samboavtal. För att belysa problematiken 

kommer Frida och Oskar få agera exempel även här. 

7.2 Specifikationskravets befintlighet och nödvändighet 

7.2.1 Exempel: Fridas moderna konst 

Vi återvänder till Oskar och Frida som vi har stiftat bekantskap med ovan i 

uppsatsens första huvuddel. I detta exempel är Frida och Oskar sambor sedan 

länge. Oskar har ett stort intresse för aktier och lägger i princip alla sina pengar 

på att handla på börsen. Frida har de senaste åren börjat investera sina pengar i 

vad hon anser vara en något säkrare investering, nämligen modern konst. Då 

konst räknas till bohaget och därmed till samboegendomen, skriver samborna ett 

samboavtal med innehållet att all Fridas moderna konst ska vara hennes enskilda 

och hållas utanför en eventuell bodelning mellan samborna. Åren går och 

kärleken rostar. Oskar och Frida bestämmer sig för att separera. Oskar begär en 

bodelning enligt sambolagen och hävdar dessutom att samboavtalet som de skrev 

får många år sedan inte kan anses giltigt då det inte anger exakt vilken konst som 

ska hållas utanför bodelningen. Frida, som numera har en gedigen samling 

modern konst, menar däremot att samboavtalet visst är giltigt då det inte finns 

några skäl att kräva att ett samboavtal specificeras.  

 Se ovan under kapitel 4.85
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Hur tvisten mellan samborna ska lösas ska diskuteras i det kommande med 

lagens lydelse och syfte som utgångspunkt. Slutligen kommer även en diskussion 

kring huruvida ett specifikationskrav för samboavtal verkligen är nödvändigt för 

att skydda mot illojala transaktioner från en sambo att föras. 

7.2.2 Kan ett specifikationskrav utläsas ur 9§ SamboL? 

Som jag har nämnt ovan regleras samboavtal i 9§ SamboL.  I första stycket 86

stadgas:  

”Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall 
ske eller att viss (min kursivering) egendom inte skall ingå i 
bodelningen.”  

Bara av lydelsen kan ett par skillnader från äktenskapsbalkens motsvarighet i 7:3 

konstateras. För det första talas det om viss egendom i sambolagen, något som 

bör kunna tolkas som att lagstiftaren har avsett att egendomen i fråga ska 

specificeras, i äktenskapsbalken återfinns inte någon motsvarande formulering i 

lagtexten utan endast i motiven till giftermålsbalken. Under avsnitt 4.2.2 har jag 

redogjort för min slutsats om att det svårligen kan utläsas ett specifikationskrav 

ur sagda motivuttalande, då det åtföljs av formuleringen egendom av visst slag. 

Bestämmelsen i 9§ SamboL åtföljs inte av en sådan formulering, vilket skulle 

kunna tala för att lagstiftaren med formuleringen viss egendom har menat att det i 

samboavtal ska specificeras exakt vilken egendom som ska undantas från en 

bodelning enligt sambolagen.  

En andra skillnad mellan 9§ SamboL och ÄktB 7:3 är att det i sambolagen inte 

finns någon motsvarighet till äktenskapsbalkens formulering tillhör, vilket skulle 

kunna peka på att ett specifikationskrav för samboavtal inte alls kan utläsas ur 9§ 

SamboL, då samboavtalet inte verkar vara begränsat till den egendom som finns 

vid avtalets upprättande.   87

 Se ovan under avsnitt 6.3.86

 Se diskussionen kring äktenskapsbalkens formulering tillhör ovan under avsnitt 4.2.2.87
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Det finns således formuleringar i lagtexten som talar både för och emot att det 

skulle kunna gå att utläsa ett specifikationskrav ur 9§ SamboL. Ytterligare 

diskussion behövs därför för att slutligt kunna ta ställning till huruvida ett 

specifikationskrav kan anses föreligga för samboavtal. I nästkommande avsnitt 

ska jag därför diskutera ett eventuellt specifikationskravs kompatibilitet med 

syftet bakom 9§ SamboL. 

7.2.3 Går ett specifikationskrav ihop med syftet bakom 9§ SamboL? 

Som ovan har redovisats var syftet bakom bestämmelsen om samboavtal att 

bibehålla sambornas möjlighet att fritt utforma sina ekonomiska mellanhavanden 

så som de själva önskade. Eftersom sambolagens regler blir tillämpliga på 

sambor genom att de flyttar ihop och utan att de aktivt tar ett val annat än det att 

bo tillsammans, ansågs det i lagstiftningsarbetet viktigt att ge dem möjligheten 

att genom samboavtal själva kunna styra sin ekonomiska situation.  Då syftet 88

med 9§ SamboL är att ge samborna möjlighet att själva bestämma över sin 

ekonomi, torde det vara svårt att hävda att ett specifikationskrav för samboavtal 

föreligger. Ett specifikationskrav skulle innebära att avtalsfriheten för sambor 

skulle bli inskränkt. Samborna skulle inte kunna skriva generella avtal även om 

ett sådant avtal skulle vara just vad som behövdes för att åstadkomma det 

samborna önskade.  

För Oskar och Frida skulle ett specifikationskrav innebära att de inte skulle 

kunna skriva ett samboavtal med en klausul som innebär att all Fridas moderna 

konst är hennes enskilda egendom, utan hade varit tvungna att skriva ett nytt 

samboavtal för varje nytt konstföremål som Frida införskaffade. Således skulle 

det bli väldigt omständigt för Oskar och Frida att själva kunna styra sina 

ekonomiska mellanhavanden, något som lagstiftaren antagligen inte avsåg med 

införandet av 9§ SamboL.  

Syftet bakom regleringen om samboavtal talar enligt min mening för att det 

inte bör anses föreligga ett specifikationskrav för dylika avtal i svensk rätt. Med 

 Se ovan under avsnitt 6.2.88
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det är det inte sagt att det inte kan anses finnas ett behov av ett sådant krav. I 

nästkommande avsnitt ska jag därför undersöka huruvida det kan anses finnas ett 

behov av ett specifikationskrav för samboavtal eller om ett dylikt krav skulle 

vara överflödigt för att skydda mot illojala transaktioner från en sambo. 

7.2.4 Finns det ett behov av ett specifikationskrav för samboavtal? 

Eftersom det inte finns en vederlagsregel likt den i ÄktB 11:4 i sambolagen, 

uppkommer frågan huruvida det kan anses finnas ett starkare behov av ett 

specifikationskrav för samboavtal än det behov som föreligger för äktenskaps-

förord.  Vederlagsregeln i ÄktB 11:4 tar sikte på sådana illojala transaktioner 89

som en make utför tiden före en äktenskapsskillnad för att minska sin 

delningsbara egendom, d.v.s. sitt giftorättsgods.  För sambor är den delbara 90

egendomen endast samboegendom, d.v.s. bostad och bohag införskaffat för 

gemensam användning.  Eftersom bankmedel, aktier, fordon och fritids-91

fastigheter inte klassas som delningsbar egendom för sambor skulle en illojal 

transaktion från en sambo i syfte att minska sin delningsbara egendom bestå i att 

sälja eller ge bort bostad eller bohag. En sambo är förhindrad att utan samtycke 

från den andra sambon avhända sig en gemensam bostad som utgör 

samboegendom , så en illojal transaktion från en sambo skulle följaktligen 92

endast kunna bestå i att denne säljer eller ger bort bohag för att minska sin 

delningsbara egendom. Att den ena sambon utan samtycke minskar sin 

samboegendom för att öka sin enskilda egendom torde vara en väldigt ovanlig 

situation, då det i princip skulle innebära att sambon skulle behöva idka 

byteshandel med bohaget för att åstadkomma en sådan illojal transaktion. Att det 

saknas en vederlagsregel likt den i ÄktB 11:4 i sambolagen betyder således inte 

att det finns ett extra stort behov av ett specifikationskrav för samboavtal. 

 Se diskussionen kring vederlagsregeln och specifikationskrav i äktenskapsförord ovan under 89

avsnitt 4.3.2.
 Se ovan under avsnitt 2.3.3.90

 Se ovan under kapitel 5.91

 23§ SamboL. 92
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Skälen bakom det specifikationskrav som anses vara gällande för äktenskaps-

förord är att det ska förhindra en make att ensidigt kunna styra storleken av sin 

enskilda egendom.  Då det endast är samboegendom som kan bli föremål för en 93

bodelning mellan sambor, torde det inte finnas samma skäl för ett specifikations-

krav för samboavtal. Om en sambo köper ett föremål som enligt samboavtal är 

enskild egendom, spelar det egentligen ingen roll för den andre sambon då 

pengarna som egendomen köptes för ändå inte skulle ingå i en eventuell 

bodelning mellan samborna. På samma grund som en sambos inköp av en bil, 

som inte ingår i bodelningen, inte kan angripas av den andre sambon så bör inte 

heller ett inköp av egendom klassad som enskild p.g.a. ett samboavtal kunna 

angripas av den andre sambon. 

Om vi återvänder till Frida och Oskar och situationen med Fridas moderna 

konst, som beskrivits ovan under avsnitt 7.2.1, kan det konstateras att Fridas 

konstsamling skulle utgöra samboegendom om de inte hade skrivit samboavtal 

därom, eftersom konstföremål räknas till bohag.  Eftersom Fridas bankmedel, 94

som hon mest troligt köper konstföremålen för, inte skulle komma att ingå i en 

bodelning mellan henne och Oskar, finns det ingen anledning att kräva att 

samborna skriver ett nytt samboavtal varje gång Frida köper ett nytt 

konstföremål. Syftet bakom specifikationskravet, att förhindra en part att ensidigt 

kunna påverka storleken av sin enskilda egendom, torde inte spela någon roll i de 

fall då den egendom som minskas till förmån för att den enskilda egendomen ska 

öka ändå inte skulle ingå i en bodelning. I en sådan situation minskas inte den 

andre partens andel i en framtida bodelning varför syftet bakom specifikations-

kravet knappast kan sägas vara tillämpligt i dessa situationer.  

Hade Frida däremot bytt annat bohag som inte var klassat som enskild 

egendom, såsom möbler, mot modern konst hade saken kanske varit annorlunda, 

eftersom hon i en sådan situation faktiskt hade minskat den delbara egendomen 

för att öka på sin enskilda egendom. Sådana transaktioner torde dock förekomma 

 Se ovan under avsnitt 4.2.2.93

 Prop. 1986/87:1 s. 256 och s. 133.94
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väldigt sällan, så att kräva ett specifikationskrav endast på grundval därav vore 

att införa en rättsregel som i huvudsak bara skulle försvåra för sambor. 

Sammantaget saknas det tillräckliga skäl för att kräva att sambor i samboavtal 

specificerar exakt vilken egendom som ska anses vara den ena sambons enskilda. 

Klausuler i samboavtal i stil med all Fridas moderna konst bör således vara fullt 

acceptabla och bör kunna ges verkan i en eventuell bodelning mellan sambor.  

7.2.5 Sammanfattning 

Den ovanstående genomgången visar att det ur 9§ SamboL kan utläsas 

formuleringar som talar både för och emot ett specifikationskrav för samboavtal. 

Den efterföljande undersökningen visar dock att övervägande skäl talar för att ett 

specifikationskrav varken går ihop med syftet bakom 9§ SamboL eller att det kan 

anses behövas med tanke på hur förmögenhetsförhållandena ser ut för sambor. 

Således kan det konstateras att tvisten mellan Frida och Oskar bör lösas så att 

deras samboavtal ges verkan och att Fridas moderna konst därigenom hålls 

utanför bodelningen dem emellan.  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8 Avslutande kommentarer 
Uppsatsen har sökt att besvara ett flertal frågor som ställdes inledningsvis.  Som 95

framgått av den ovanstående genomgången är det s.k. specifikationskravet något 

som svårligen kan utläsas ur lagtext eller förarbeten, utan snarare något som har 

diskuterats fram i den juridiska litteraturen på området. Jag har i min 

undersökning kommit fram till att det föreligger ett behov av ett specifikations-

krav för äktenskapsförord i svensk rätt, eftersom alla problem som kan följa av 

ett ospecificerat förord inte kan lösas med de medel som finns tillgängliga i 

svensk rätt idag. Det vore enligt min mening önskvärt att ett specifikationskrav 

likt det som har beskrivits i doktrin uttryckligen infördes i lagtexten, framförallt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Ett uttryckligt specifikationskrav skulle göra det 

lättare för gemene man att förstår hur ett äktenskapsförord ska formuleras för att 

undvika problem vid en framtida bodelning. Men, då det troligen finns ett stort 

antal oklara äktenskapsförord bör de inte per automatik anses vara ogiltiga. Ett 

ospecificerat förord kan ges verkan, men hänsyn måste tas till omständigheterna i 

det enskilda fallet. 

För att förtydliga för gemene man att ett äktenskapsförord måste vara 

specificerat skulle lydelsen i ÄktB 7:3 st. 1 kunna ändras till följande: 

”Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma 
att viss särskilt angiven egendom som tillhör någon av dem vid 
förordets upprättande eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller 
hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar 
bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.” 

En sådan ändring av lagtexten skulle enligt min mening förtydliga det 

specifikationskrav som enligt litteraturen redan finns och som, enligt min 

mening, det finns ett behov av i svensk rätt.  

Den rättsliga regleringen kring samboavtal ger utrymme för olika tolkningar 

vad gäller ett specifikationskrav för samboavtal. Ur lagtextens lydelse kan man 

hitta formuleringar som talar både för och emot ett specifikationskrav. Men med 

 Se ovan under avsnitt 1.2.95
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tanke på hur den rättsliga regleringen för sambor ser ut, och då främst hur 

sambors förmögenhetsförhållanden regleras i lag, kan det inte anses finnas ett 

behov av ett specifikationskrav för samboavtal i svensk rätt. 
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