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SAMMANFATTNING 

Syftet med utredningen har delvis varit, genom en rättsdogmatisk metod, att fastställa 
jämkningsbestämmelsernas i äktenskapsbalk (1987:230) 12 kap. tillämpningsområde samt 
de rekvisit som möjliggör en tillämpning av dem. Vidare har det varit tillämpningens 
omfattning som utretts. Syftet har dock även varit att utredningen skulle kunna leda till att 
utröna bestämmelsernas tydlighet samt eventuella motsättningar och problem. 
Framställningen har i huvudsak varit deskriptiv men med en egen analys som avslutning. I 
utredningen har var och en av jämkningsbestämmelserna i 12 kap. analyserats och beskrivits 
utifrån huvudsakligen lagstiftningen (äktenskapsbalken) och dess proposition. Utredningen 
har lett till följande slutsatser: ÄktB 12 kap. 1 § är något otydlig i sin ordalydelse samt 
avseende hur bedömningen skall göras i de fall omständigheterna är motstridiga. Det har 
också framkommit att det finns delade meningar huruvida bestämmelsen bör vara 
begränsad till att endast användas till fördel med den make med mest giftorättsgods eller ej. 
ÄktB 12 kap 2 § är däremot en tydlig bestämmelse som inte föranleder några särskilda 
problem. ÄktB 12 kap. 3 § är även den något otydlig i sin ordalydelse och föranleder en del 
tillämpningsproblem på grund av att förarbetena endast ger viss ledning för bedömningen. 
Även här finns delade meningar, nämligen huruvida bestämmelsen verkligen skall tillämpas 
med sådan restriktivitet som förarbetena angivit eller ej. 
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INLEDNING 

Att makars egendomsförhållanden just inte föranleder några problem under äktenskapet 
men att problemen hopar sig vid äktenskapsskillnad, är ett välkänt om än tillspetsat 
påstående.1 Bodelning kan förekomma vid tre olika tillfällen; under bestående äktenskap, 
efter dom på äktenskapsskillnad och vid ena makens död. 2  Vid en bodelning under 
bestående äktenskap uppstår sällan problem på grund av att en sådan bodelning endast är 
möjlig om makarna är ense härom och även om bodelningens innehåll, ÄktB 9 kap. 1 § 2st. 
När ett äktenskap däremot upplöses, antingen med anledning av ena makens död eller 
genom dom på äktenskapsskillnad, är bodelning dock ett krav enligt ÄktB 9 kap. 4 § 1st 1m. 
Bodelning, särskilt vid äktenskapsskillnad, föranleder en rad tillämpningsproblem och ger 
upphov till åtskilliga tvister.3 En bodelning enligt ÄktB 11 kap. kan anses orättvis av en make 
av olika anledningar och när så är fallet finns jämkningsbestämmelserna i 12 kap. att tillgå.4 
Skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § ersatte den enda jämkningsbestämmelse som tidigare 
fanns i GB. Ytterligare möjligheter till jämkning stadgades dock i ÄktB jämfört med GB, 
nämligen en möjlighet vid en ena makens död i 2 § och även en möjlighet att jämka 
äktenskapsförord i 3 §.5  

Det har i olika sammanhang ifrågasatts om de möjligheter till jämkning som finns är 
tillräckliga för att undvika otillfredsställande bodelningsresultat. Genom flera motioner har 
frågan behandlats i riksdagen. Ännu har det dock inte förekommit någon ändring av 
jämkningsbestämmelsernas utformning och tillämpningsområde.6 

Agell uttalade i en artikel i Svensk Juristtidning 1991 att olika regelsystem om makars 
egendomsförhållanden och om bodelning kan spegla ett val mellan å ena sidan fasta regler 
med ringa utrymme för särskilt beaktande av skäligheten i det enskilda fallet å andra sidan 
obestämda regler, som ytterst ger domstolarna frihet att laga efter skäligheten. Detta 
uttalades som en rättsjämförande synpunkt, där han framför att engelsk och amerikansk rätt 
är särskilt typiska för "skälighetsmodellen", vilken han menar främjar individuell rättvisa men 
som även motverkar förutsebarhet och snarare lockar till processande. Det svenska 
giftorättssystemet inklusive reglerna om bodelning är istället i princip förutsebara i de allra 
flesta hänseenden, med undantag för de jämkningsregler som blivit införda "som ventiler" 
där skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 § särskilt betonas. 7  Det förekommer även 
diskussioner i doktrin på grund av motsättningar gällande jämkningsbestämmelsen i ÄktB 12 
kap. 3 §.  

Med anledning av det ovan nämnda anser jag det nödvändigt med en utredning av 
bestämmelserna i ÄktB 12 kap. gällande främst deras tillämpningsområde och 
tillämpningens omfattning. Genom detta vill jag sedan klarlägga bestämmelsernas tydlighet 
samt eventuella motsättningar och problematiker. 

                                                      
1
 Agell, 1991, s. 128 

2
 Lundén, Molin, 2012, s. 90 

3
 Agell, 1991, s. 128 

4
 Ryrstedt, 1998, s. 130 

5
 Ryrstedt, 1998, s. 126-131 

6
 Teleman, Ju 2004/10515/P, s. 25 (Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor) 

7
 Agell, 1991, s. 128 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här utredningen är delvis att fastställa tillämpningsområdet samt de rekvisit 
som möjliggör en tillämpning beträffande jämkningsbestämmelserna i äktenskapsbalkens 12 
kapitel. Utredningen kommer vidare granska i vilken omfattning bestämmelserna skall eller 
bör tillämpas. Syftet är dock även att utredningen skall kunna leda till att utröna huruvida 
bestämmelserna är tillräckligt tydliga eller ej samt i fall det finns motsättningar kring dem 
eller någon övrig problematik med bestämmelserna. 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för utredningen: 

 Vilka rekvisit skall uppfyllas för att de olika jämkningsbestämmelserna 
överhuvudtaget skall vara tillämpliga? 

 I vilka situationer, i vid bemärkelse, är de olika jämkningsbestämmelserna 
tillämpliga? 

 I vilken omfattning skall bestämmelserna tillämpas? Ska de tillämpas med 
restriktivitet eller ej? 

 Hur tydliga är det olika bestämmelserna? Finns det någon problematik gällande 
någon av dem? 

METOD OCH DISPOSITION 

I utredningen skall jämkningsreglernas tillämpningsområde samt omfattningen av 
tillämpningen utredas. Till en början kommer de, för den här utredningen väsentliga, 
grundläggande reglerna om äktenskapets verkningar, makars egendom, 
bodelningsförfarandet samt jämkningsreglernas bakgrund i giftermålsbalken att beskrivas 
för att få en förståelse för jämkningsreglernas kontext. Därefter utreds och beskrivs var och 
en av jämkningsbestämmelserna. Framställningen blir med anledning av detta i huvudsak 
deskriptiv men med en egen analys som avslutning. För att utreda jämkningsreglerna med 
rättsdogmatisk metod har främst lagstiftning samt de svenska förarbetena använts av 
rättskällorna där äktenskapsbalken och dess proposition varit relativt uttömmande. Den 
litteratur jag använt, vilket är främst doktrin men även vissa artiklar, har också varit viktiga 
och kompletterat utredningen. Gällande dessa har främst professorerna Agell och 
Brattströms samt Telemans skrifter varit betydande för utredningen. En bok jag använt, 
"Makar, juridiken kring äktenskap", har använts i utredningens mest grundläggande del, det 
vill säga i bakgrunden, och har därmed inte varit lika betydande för utredningen. Boken har 
nämligen använts med försiktighet i och med att den inte är doktrin, utan skriven av 
praktiserande jurister. I doktrinen fanns diskussioner kring rättsfallet NJA 1993 s 583, vilket 
var intressant för utredningen varpå även det analyserats och kompletterat utredningens del 
gällande jämkning av äktenskapsförord. 

AVGRÄNSNING 

I bakgrunden finns avsnitt rörande bodelning. I dessa skall endast de mest grundläggande 
dragen nämnas för att ge en kort inblick för den mindre insatta läsaren. Det är således ingen 
ingående beskrivning av bodelning som förfarande och alla paragrafer som berör detta är på 
grund av detta inte nämnda. 
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De bestämmelser som finns om engångsunderhåll samt jämkning av viss rätt till pension kan 
anses tillhöra jämkningsbestämmelserna utifrån vissa aspekter men skall inte behandlas i 
denna utredning då den endast berör ÄktB 12 kap. 

Bestämmelsernas tillämplighet och tillämpningens omfattning hade kunnat utredas 
ytterligare och på ett tydligare sätt om jag analyserat praxis mer än vad jag gjort i 
utredningen. Anledningen är att jag på grund av tidsbrist och med hänsyn till arbetets 
omfattning   
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BAKGRUND 

ÄKTENSKAPETS RÄTTSVERKNINGAR OCH MAKARNAS EGENDOM 

Två människor ingår äktenskap genom en giltig vigsel. För att en vigsel skall vara giltig krävs 
en behörig vigselförrättare, att de två som skall ingå äktenskapet är närvarande och 
dessutom var för sig samtycker till äktenskapet efter vigselförrättarens förfrågan.8 När 
äktenskapet ingåtts blir paret makar enligt äktenskapsbalken (1987:230) (nedan kallad 
"ÄktB") 1 kap. 1 § 2st. Förhållandet som sedan uppstår makarna emellan är det som 
äktenskapsbalken reglerar enligt ÄktB 1 kap. 1 § 1st. Balken reglerar således inte något 
förhållande till makarnas eventuella barn eller liknande. Balkens första kapitel innehåller fem 
inledande bestämmelser om äktenskapet och dess rättsverkningar.9  

Enligt ÄktB 1 kap. 5 § kan äktenskapet upplösas dels genom ena makens död och dels genom 
äktenskapsskillnad. Grundvalen för makarnas ekonomiska förhållanden stadgas i 3 § i samma 
kapitel. I äktenskapet råder makarna över sin egendom och svarar för sina skulder. 
Egendomsförhållandena kvarstår således under äktenskapet som de var innan. I och med 
äktenskapet erhåller dock makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätten är inte en 
äganderätt utan ett framtida anspråk på den andre makens egendom vid äktenskapets 
upplösning. Giftorätten kan avtalas bort genom upprättande av ett äktenskapsförord. 10 Det 
finns således två egendomstyper; giftorättsgods och enskild egendom. Egendomen som 
omfattas av giftorätten benämns "giftorättsgods" och den egendom som skall exkluderas, 
exempelvis genom ett äktenskapsförord, benämns istället enskild egendom.11 Allt som inte 
är enskild egendom är giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Vad som är enskild egendom 
stadgas i 2 § 1st p 1-5 i samma kapitel. Egendom kan bli enskild genom olika förfaranden. 
Dels genom äktenskapsförord som redan nämnts och dels genom villkor av tredje man.12 Det 
är möjligt att upprätta ett äktenskapsförord där viss eller all egendom blir enskild. Gåvor och 
egendom som erhålls genom testamente eller arv kan alla tre vara förenade med villkor om 
att de skall vara enskild egendom. Även ett förmånstagarförordnande vid olika försäkringar 
samt vid pensionssparande kan vara förenade med villkor om att egendomen skall vara 
enskild egendom. Slutligen kan allt som trätt istället för enskild egendom också vara det om 
så föreskrivits i rättshandlingen som gjorde egendomen enskild från början enligt 2 § 1st p 6 i 
bestämmelsen. Ägande- och förfoganderätten samt skuldansvaret som nämnts tidigare 
påverkas dock inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom,13 utan 
uppdelningen mellan de två egendomstyperna får störst betydelse vid en bodelning.14 Detta 
för att det är vid en bodelning som giftorättsanspråket realiseras och det därmed kan uppstå 
ekonomiska problem.15  

  

                                                      
8
 Lundén, Molin, 2012, s. 12 

9
 Agell, Brattström, 2011, s. 51 

10
 Agell, Brattström, 2011, s. 93 

11
 Lundén, Molin, 2012, s. 31 

12
 Agell, Brattström, 2011, s. 95 

13
 Agell, Brattström, 2011, s. 74 

14
 Hall, Lindell. Lagkommentar, ÄktB 7 kap. 1 §, not 87. Karnov Internet. Hämtad 6 November 2014 

15
 Agell, Brattström, 2011, s. 52 
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BODELNING SOM ÄKTENSKAPSRÄTTSLIGT FÖRFARANDE 

När ett äktenskap upplöses antingen genom den ena makens död eller genom 
äktenskapsskillnad skall en bodelning förrättas. Det är dock någonting som kan ske även 
under ett pågående äktenskap. 16 Det är äktenskapsbalkens 9 kap. "Allmänna bestämmelser 
om bodelning", 10 kap. "Vad som skall ingå i bodelning" samt 11 kap. "Andelar och lotter" 
som beskriver själva förfarandet. Kap. 12 innehåller bestämmelser om jämkning vid 
bodelning och 13 kap. beskriver bodelningens verkningar. Processuella och administrativa 
regler om bodelningsförrättare återfinns i 17 kap. 17  

När ett äktenskap upplöses är det ett krav att genomföra en bodelning, vilket följer av ÄktB 9 
kap. 1 § 1st 1m. En undantagssituation uppstår dock när båda makarna endast har enskild 
egendom och ingen av dem kräver att få överta bostad eller bohag enligt 2m i samma 
paragraf. Vid bodelningen är det egendomsförhållandena som var vid tiden för ansökan om 
äktenskapsskillnad eller dödsdagen vid en makes död som gäller enligt 2 § i samma kapitel. 
Denna dag benämns som den kritiska tidpunkten. Med egendomsförhållandena innefattas 
både tillgångarna och skulderna som fanns då. Egendom som införskaffats samt skulder som 
uppkommit därefter omfattas därmed inte av bodelningen.18 Vilken egendom som skall 
medtas framkommer i ÄktB 10 kap. Giftorättsgodset skall medtas i bodelningen enligt 10 
kap. 1 §. Vidare finns bestämmelser i samma kapitel om vad som kan undantas av olika skäl 
och liknande. Det ska dock inte behandlas närmare i den här utredningen. Bodelningen skall 
förrättas mellan makarna enligt ÄktB 9 kap. 5 § 1st 1m och det skall även upprättas en 
handling över den som undertecknas av de båda enligt 2m. I 3m i samma paragraf stadgas 
att om den ena maken är död förrättas bodelningen mellan den efterlevande maken och den 
dödes arvingar samt universella testamentstagare. Samma bestämmelser gäller för den 
dödes arvingar och universella testamentstagare som för en make enligt 4m. 

BODELNING VID SKILSMÄSSA 

När ett äktenskap upplöses skall en bodelning förrättas när äktenskapet är upplöst enligt 
ÄktB 9 kap. 4 § 1st 1m. Enligt 2m i samma paragraf kan den dock förrättas medan målet 
pågår, om någon av makarna begär det. I regel skall således en bodelning vid skilsmässa 
genomföras när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad men vanligtvis sker det redan under 
betänketiden. Meningen är att upplösa äktenskapets ekonomiska aspekt vilket grundar sig i 
det ovan nämnda giftorättsanspråket. Bodelningen sker i flera steg där det första är att 
utreda vilka tillgångar och skulder vardera make hade vid tidpunkten för ansökan om 
äktenskapsskillnad. Tillgångarna och skulderna värderas och nedtecknas vanligtvis i en 
bouppteckning. Sedan sker en andelsberäkning där det framkommer hur mycket vardera 
make skall bidra med som sin andel i det totala giftorättsgodset till bodelningen. Därefter 
delas de konkreta saker som finns mellan makarna utifrån andelsberäkningens resultat. 
Slutligen måste makarna fastställa andelsberäkningen och lottläggningen genom att skriva 

                                                      
16

 Agell, Brattström, 2011, s. 52 
17

 Agell, Brattström, 2011, s. 157 
18

 Lundén, Molin, 2012, s 100. 
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ett bodelningsavtal.19 Bodelningens förfarande skall beskrivas ytterligare nedan utifrån de 
tillämpliga bestämmelserna i äktenskapsbalken. 

Bodelningens första steg, andelsberäkningen, stadgas i ÄktB 11 kap. 1 § och innebär att 
vardera makes andel i boet skall beräknas. Som redan nämnts tidigare skall vardera make 
svara för sina skulder. I andelsberäkningen speglas detta genom en skuldavräkning i 11 kap. 
2 § 1 st. Varje make får avräkna egendom från sitt giftorättsgods till ett värde som täcker de 
skulder denne make hade vid den kritiska tidpunkten. I de fall en makes skulder inte kan 
täckas av giftorättsgodset fullt ut finns det ingenting kvar för den andre maken att dela på. 
Det går inte att räkna med något negativt värde.20 Sådana skulder som är förenade med 
förmånsrätt i enskild egendom som maken äger får endast täckas av giftorättsgods i de fall 
täckning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen enligt 11 kap. 2 § 2 st. Efter 
skuldavräkningen skall makarnas nettogiftorättsgods läggas samman och delas lika mellan 
dem enligt 11 kap. 3 §. Förfarandet i 11 kap 3 § benämns "likadelningsprincipen".21 Vidare 
framkommer av 11 kap. 6 § 1st 1m att det är summan av giftorättsgodset som erhålls vid 
delning samt den del som undantagits vid skuldavräkningen som tillsammans utgör en 
makes slutliga andel i boet. Utifrån andelsberäkningen skall makarnas egendom fördelas på 
lotter enligt 11 kap. 7 § 1st 1m. I första hand har de rätt att få sin egen egendom eller de 
delar av den som de önskar på sin lott, vilket följer av 2m i samma paragraf. Överstiger en 
makes egendom dennes andel i boet är det inte möjligt att få ut all egendom på lotten, 
medan den mindre förmögna maken alltid har den möjligheten. Utöver det har den mindre 
förmögne maken även rätt till ytterligare tillgångar av den andre maken, för att få ut sin 
andel. 22  En make vars giftorättsgods överstiger dennes andel i boet är dock inte 
nödvändigtvis tvingad att lämna egendom till den andre maken, utan enligt 11 kap. 9 § 1st 
1m kan denne välja att betala beloppet i pengar istället för egendom. Finns det dessutom en 
säkerhet för betalningen kan maken som skall betala pengar till den andre få skäligt anstånd 
för detta enligt 2m i samma paragraf. Den make som skall erhålla tillgångar från den andre 
men inte fått ut egendom motsvarande hela andelen i boet vid lottlättningen har en fordran 
på den andre maken för bristen enligt 11 kap. 11 §. 

BODELNING VID ENA MAKENS DÖD 

När en make dör erhåller den andre maken vanligtvis all egendom genom dels giftorätten 
enligt äktenskapsrättsliga regler och även den avlidne makens kvarlåtenskap. genom 
makesarv enligt de arvsrättsliga bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) (nedan kallad 

"ÄB").23 Eventuella gemensamma barn är endast efterarvingar och får ut sitt arv när båda 
makarna är döda. Finns gemensamma barn erhåller således den efterlevande maken 
egendom dels genom bodelning med full äganderätt (enligt äktenskapsrättsliga regler) och 
dels genom arv med fri förfoganderätt (enligt arvsrättsliga regler).24 Med anledning av detta 
är det inte så ofta det blir aktuellt med en bodelning vid ena makens död. I de fall den döde 
däremot efterlämnat barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken (så 
kallade "särkullbarn") eller testamenterat bort sin egendom ärver inte den efterlevande 

                                                      
19

 Lundén, Molin, 2012, s. 91 
20

 Hall, Lindell. Lagkommentar, ÄktB 11 kap. 2 §, not 202. Karnov Internet. Hämtad 18 november 2014. 
21

 Rystedt, 1997, s. 126 
22

 Lundén, Molin, 2012, s. 117 
23

 Agell, Brattström, 2011, 169 
24

 Lundén, Molin, 2012, s. 127 
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maken alls. I de fallen är det erforderligt med bodelning.25 Det skall dock nämnas att det 
finns en bestämmelse, benämnd "basbeloppsregeln" i ÄB 3 kap 1 § 2st som skyddar den 
efterlevande maken till viss del, denne har nämligen alltid rätt att erhålla ett visst 
minimibelopp. Enligt bestämmelsen har den efterlevande maken rätt att ur kvarlåtenskapen 
efter den avlidne "så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den 
tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som 
utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tiden för dödsfallet".26 Bodelningen görs 
mellan den efterlevande maken och den dödes arvingar eller universella testamentstagare. 
Syftet är att utreda vilken egendom som är den efterlevande makens egna och vilken som 
hör till den dödes kvarlåtenskap. 27 Bodelningens principer liknar de för bodelning vid 
skilsmässa. Det är nettogiftorättsgodset som skall delas lika enligt egendomsförhållandena 
vid den kritiska tidpunkten. En skillnad är att bodelningen förrättas mellan den efterlevande 
maken och den dödes arvingar och universella testamentstagare istället för makarna 
emellan.28 Även i detta fall skall vardera make svara för sina skulder. Vid en makes död 
innebär detta att den avlidnes skulder skall avräknas eller betalas innan en eventuell 
bodelning och ett arvskifte förrättas. Ifall detta inte görs kan det hända att bodelningen eller 
arvsskiftet måste återgå och den efterlevande maken eller arvingarna måste då lämna 
tillbaka den egendom de erhållit eller betala den avlidnes skulder. Tillgångarna och 
skulderna upptecknas likt vid en skilsmässa i en bouppteckning av de efterlevande.29 

BODELNING UNDER BESTÅENDE ÄKTENSKAP 

En bodelning under ett bestående äktenskap är till skillnad från vid skilsmässa eller vid ena 
makens död frivillig. För att en bodelning under bestående äktenskap skall vara möjlig krävs 
att makarna är överens om bodelningen och även om dess innehåll enligt ÄktB 9 kap. 1 § 2st. 
Det krävs i det fallet en skriftlig anmälan till skatteverket som registreras.30 Syftet med 
bodelningen är att förändra äganderättsförhållandena med stöd av giftorätten i varandras 
egendom. 31 Bodelning under bestående äktenskap är det enda sättet att göra anspråket på 
giftorätt till en äganderätt utan att upplösa äktenskapet. Makarna kan ha olika motiv till 
varför de vill göra detta under äktenskapet. De kan ha för avsikt att förtydliga 
äganderättsförhållandena inför framtiden ifall det varit oklart vem som ägt vad, att bli 
ekonomiskt jämställda eller att hindra en skuldsatt makes borgenärer från att komma åt 
vissa tillgångar. Förfarandet kan även användas som alternativ till gåva mellan makarna.32 
Det finns mer att nämna om de olika syftena och tillvägagångssätt om bodelning under 
bestående äktenskap men det skall inte göras i denna utredning. 
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JÄMKNINGSREGLERNAS FÖRÄNDRING FRÅN GIFTERMÅLSBALKEN TILL ÄKTENSKAPSBALKEN 

I 1920 års giftermålsbalk (1920:405) (nedan GB) fanns vissa regler som kunde korrigera 
bodelningsresultat men den första riktiga jämkningsregeln infördes i GB genom en 
lagändring år 1973.33 Jämkningsregeln utarbetades efter ett förslag som kom år 1972 av 
familjelagssakkunniga. Förslaget avsåg bodelning med anledning av äktenskapsskillnad som 
varat så pass kort tid att en ekonomisk gemenskap. inte uppstått. Likadelningen skulle i de 
fallen ersättas med en delning som ansågs skälig enligt en bedömning av makarnas 
egendomsförhållanden vid tidpunkten för äktenskapets ingående samt vad de därefter 
erhållit genom arv, gåva eller testamente. Förslaget kritiserades dock av flera 
remissinstanser, bland annat ansåg Svea Hovrätt att skälighetsbedömningen skulle sätta 
skiftesmannen i en känslig situation. Det beslutades därför istället för en jämkningsregel 
med ett mer begränsat tillämpningsområde. Enligt den nya regeln skulle 
likadelningsprincipen endast frångås om det ansågs "uppenbart obilligt" med en delning 
utifrån dem.34 Den nya regeln kritiserades i sin tur för att vara allt för restriktiv och för att 
det ansågs vara otydligt hur jämkningen skulle genomföras.35 På grund av detta tillämpades 
sällan regeln. 36  Jämkningsreglerna tillsammans med lottläggningsreglerna var de 
huvudsakliga förändringar som skiljde ÄktB från GB. I övrigt var det endast mindre 
förändringar. Vad gällde lottläggningen innebar den värdemässiga utjämningen förr även en 
rätt i den andre makens egendom medan varje make numera har rätt att behålla sin egen 
egendom trots att värdet eventuellt överstiger dennes andel i boet.  

När arbetet med nu gällande äktenskapsbalken ägde rum hade familjemönster och 
samhällsförhållanden börjat förändras. Äktenskapen var fortfarande livslånga för det mesta 
men det var ändå betydligt fler än förr i tiden som slutade i skilsmässa efter både kort och 
lång tid.37 I propositionens allmänna motivering antyds att giftermålsbalkens 60 år gamla 
lagregler om äktenskapet och dess rättsverkningar blivit tämligen föråldrade. Detta i och 
med att reglerna präglats av värderingar som numera ser annorlunda ut i och med 
samhällets utveckling. 38  I förarbetena till lagen betonades nu istället ekonomisk 
självständighet och jämställdhet. Likadelningsprincipen som huvudregel ifrågasattes av 
departementschefen samtidigt som denne framhöll betydelsen av att stärka den svagare 
parten vid ett äktenskaps upplösning. Trots dessa principiella uttalanden förordade han i 
slutändan ändå en likadelning som huvudregel för att uppnå en ekonomisk utjämning. En 
fördel var att principen varit så pass enkel att tillämpa hittills. 39 Dock kvarstod inte samma 
motiv som till 1920 års GB där syftet varit att skydda en hemarbetande hustru som saknat 
arbetsinkomst. Nu skulle istället en sådan delning undvika problem som inflationseffekter, 
sammanblandning av egendom och egendom som ersatt annan egendom.40 

På grund av den kritik som uppstod mot jämkningsregeln som infördes genom en lagändring 
år 1973 blev det en viktig uppgift för familjelagssakkunniga att utforma en lämpligare 
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37

 Ryrstedt, 1998, s. 125-126 
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jämkningsregel till äktenskapsbalken som skulle ersätta giftermålsbalken. Förslaget som 
utarbetades ställde inte krav på att en likadelning skulle vara uppenbart obillig, vilket sedan 
överensstämde med den reglering som stadgades i ÄktB 12 kap. 1 §.41 I äktenskapsbalken 
kom även ytterligare två jämkningsregler att finnas med till skillnad från giftermålsbalken, 
gällande dels bodelning med anledning av ena makens död (12 kap. 2 §), dels i de fall där det 
finns ett äktenskapsförord att ta hänsyn till vid bodelningen (12 kap. 3 §). 42  Innan 
bestämmelsen om jämkning av äktenskapsförord i äktenskapsbalken 12 kap. 3 § fanns 
tillämpades lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område (nedan kallad "AvtL") 3 kap. för att jämka äktenskapsförord. Enligt AvtL 36 § kan 
avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden 
och omständigheterna i övrigt.43 Avtalslagen är egentligen till för att tillämpas på avtal och 
andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.44 Men vid avtalslagens tillkomst 
ansågs det finnas skäl för analog tillämpning av 36 § på äktenskapsförord.45 Anledningen att 
en särskild jämkningsregel av äktenskapsförord var erforderlig grundade sig i betydelsen av 
äktenskapsförord i sig. Möjligheten att kunna jämka dessa ansågs så pass viktig att det var av 
vikt att det infördes en särskild regel härom i äktenskapsbalken istället för att använda en 
analog tillämplig av allmänna avtalsrättsliga regler.46 

JÄMKNING VID BODELNING 

ALLMÄNT 

När en bodelning enligt ÄktB 11 kap. av någon anledning av en make anses orättvis finns tre 
olika bestämmelser om jämkning i Äktenskapsbalkens 12 kapitel som kan åberopas47. I 12 
kap. 1 § finns en allmän jämkningsmöjlighet som kan användas när likadelningsprincipen 
skulle kunna anses som oskälig. I 2 § har den efterlevande maken en rätt att begära jämkning 
så att vardera sidan skall behålla sitt giftorättsgods och således även här åsidosätta 
likadelningsprincipen. Slutligen stadgar 3 § en jämkningsregel som kan användas för att 
jämka hela eller delar av ett äktenskapsförord i samband med bodelningen.48 

SKEVDELNINGSREGELN 

Äktenskapsbalk (1987:230) 12 kap. 1 § 
I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna 
egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap. , skall bodelningen i stället 
göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Är en make försatt i 
konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela makarnas 
giftorättsgods, skall varje make behålla sitt giftorättsgods som sin andel. 
 Första stycket gäller inte vid bodelning med anledning av en makes död. 
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Bestämmelsen i ÄktB 12:1 är den allmänna regeln om jämkning av bodelning och benämns 
"skevdelningsregeln".49

 

REKVISIT OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Till att börja med skall rekvisiten för ÄktB 12 kap. 1 § 1st 1m framställas. Huvudregeln som 
innebär en likadelning av makarnas sammanlagda giftorättsgods kan åsidosättas om det 
anses oskäligt för den ena maken att lämna egendom till den andra i den omfattning som 
ÄktB 11 kap. stadgar. För att bestämmelsen skall vara tillämplig krävs således att ett rekvisit 
är uppfyllt. Det skall vara oskäligt (egen kursivering) för den ena maken med en likadelning. 
Bedömningen för huruvida det är oskäligt eller ej skall göras med hänsyn till äktenskapets 
längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (egen kursivering). 
I de fallen det anses oskäligt har den förstnämnda maken rätt att behålla mer av sitt 
giftorättsgods i bodelningen. 50  Vad de olika omständigheterna som skall beaktas i 
skälighetsbedömningen som nämnts ovan innebär, det vill säga äktenskapets längd, 
makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, skall beskrivas ytterligare 
nedan. Beskrivningen kommer huvudsakligen utgå från propositionen till äktenskapsbalken. 
Det kan kort nämnas att Agell och Brattström kallar ovan nämnda rekvisit och 
omständigheter för "de angivna förutsättningarna enligt lagtexten".51 

Äktenskapets längd: Bestämmelsen inleder med denna omständighet för att direkt påvisa att 
den i huvudsak skall tillämpas på kortvariga äktenskap. Sådana äktenskap är nämligen den 
vanligaste orsaken till en likadelnings oskälighet. Det kan anses särskilt oskäligt om den ena 
maken haft betydligt mer egendom än den andra vid äktenskapets ingående.52 Dock är det 
inte endast egendom som medförts in i äktenskapet som kan göra en likadelning oskälig 
utan det kan också vara egendom av betydande värde som den ena maken ärvt eller 
mottagit som gåva under äktenskapet. Det anses dock inte vara rimligt att undanta dessa 
förvärv helt och hållet i de fall den andra maken helt eller delvis står utan egendom efter 
bodelningen. I dessa fall skall den andra maken erhålla en del av förvärvet, vilket beräknas 
utifrån äktenskapets längd. Detta innebär att den andra maken skall få ta del av en större del 
vid ett långt äktenskap, än vid ett kortare. Tidpunkten, sett till äktenskapet, för förvärvet har 
också viss betydelse. Var det tidigt i äktenskapet finns större anledning för att förvärvet bör 
medräknas. Var det däremot alldeles innan ansökan om äktenskapsskillnad från ett kort 
äktenskap torde det innebära att den andra maken inte alls får ta del av förvärvet. Även här 
är det ett undantagsfall ifall den andra maken får alldeles för lite vid bodelningen.53 Enligt 
uttalanden i förarbetena är ett kortvarigt äktenskap ett sådant som inte varat längre än fem 
år där även tiden då makarna levde som sambos under äktenskapsliknande förhållanden 
medräknas.54 Har ett äktenskap varat under en längre tid bör jämkning inte alls förekomma i 
och med att makarnas ekonomi vanligtvis sammanblandats och andra förhållanden bidragit 
till att en likadelning i de fallen anses rättvis.55 
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Makarnas ekonomiska förhållanden: Denna omständighet innefattar en bedömning där flera 
förhållanden kan vara betydelsefulla. För att jämkning överhuvudtaget skall vara möjlig krävs 
en betydande skillnad mellan makarnas nettogiftorättsgods. Orsaken till skillnaden skall 
beaktas vid bedömningen. Ifall orsaken är arv eller gåva gäller vad som redan sagts ovan. 
Andra tillfälliga omständigheter, som rehabiliteringsersättningar eller liknande skadestånd 
kan föranleda jämkning i och med att det skulle motverka syftet med ersättningen negativt 
om den skulle delas med den andra maken.56  

Ett annat fall där en likadelning skulle kunna åsidosättas är då en make skulle behöva behålla 
mer av sitt giftorättsgods för att trygga dennes framtida försörjning. I det fallet krävs att den 
andra maken kan antas ha goda möjligheter att försörja sig utan att ta del av den 
förstnämnda makens egendom. När makarnas ekonomi bedöms skall även sådana tillgångar 
som inte ingår i en bodelning beaktas, till exempel enskild egendom. Har den ena maken 
betydande egendom som är enskild, placerat i pensionsförsäkringar eller liknande personliga 
tillgångar, kan det vara ett skäl att jämka till fördel för den make som har mest 
nettogiftorättsgods. En jämkning till dennes fördel kan också vara lämplig när den andra 
maken är väldigt skuldsatt så att dennes egendom undantas i dess helhet för att täcka 
skulderna. Först måste dock bedömas huruvida den andra maken haft nytta av det som 
orsakat skulderna eller ej.57 

Omständigheterna i övrigt: Slutligen påvisar denna omständighet att det skall göras en 
helhetsbedömning av makarnas förhållanden när en fråga om jämkning prövas. Det räcker 
inte att endast bedöma äktenskapets längd samt de ekonomiska förhållandena utan alla 
förhållanden skall tas med i bedömningen. I vissa fall kan det finnas särskilda 
omständigheter som hindrar en jämkning, även om äktenskapets längd och makarnas 
ekonomiska förhållanden talar för en jämkning. Exempel som nämns i förarbetena är 
bakgrunden till den ekonomiska situation som föreligger, makarnas utbildnings- eller 
yrkesstatus samt hälsoförhållanden. Det kan även vara tvärtom, det vill säga att 
äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden talar emot en jämkning medan 
det finns andra omständigheter som ändock möjliggör en jämkning.58  

Vidare skall ÄktB 12 kap. 1 § 1st 2m beskrivas kortfattat. Rekvisitet i bestämmelsens andra 
mening förutsätter att den ena maken är i konkurs. Bestämmelsens syfte är att hindra att 
den icke skuldsatta makens egendom används för att tillgodose den skuldsattes borgenärer. 
Den icke skuldsatta maken skall kunna jämka bodelningen i dessa fall. Vid en jämkning 
behåller varje make sitt giftorättsgods.59 

Det är inte möjligt att konkret ange alla situationer där jämkning kan ske enligt 
skevdelningsregeln. Varje fall måste bedömas var för sig enligt de omständigheter som finns, 
bortsett från konkursfallet. I första hand är det upp till makarna att komma överens ifall en 
jämkning är lämplig. De har dock inte rätt att besluta att jämkning skall ske till den mindre 
förmögnes fördel så att den maken får mer än vad denne hade erhållit vid en likadelning.60 
Det kan dock konstateras att en bodelning med anledning av ena makens död inte kan 
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jämkas med stöd av skevdelningsregeln i och med att bestämmelsens 2st stadgar att 1st inte 
är tillämpligt vid bodelning med anledning av ena makens död.  

Bestämmelsens huvudsakliga tillämpningsområde är vid bodelning på grund av 
äktenskapsskillnad men den kan även vara tillämplig vid bodelning under bestående 
äktenskap om makarna är överens härom. Jämkning enligt skevdelningsregeln kan endast 
ske till förmån för den make med mest giftorättsgods. 61  Som redan nämnts skall 
bestämmelsen främst användas vid äktenskapsskillnad där äktenskapet endast varat en kort 
tid. Anledningen är dess bakomliggande syfte: nämligen att förhindra en make från att "skilja 
till sig pengar" från den andra maken, som i det fallet lär vara förmögnare.62 

Agells bok "äktenskap, samboende, partnerskap" från 2011 är aktuell i denna utredning men 
i upplagan från 2005 redogör Agell för innehållet i skevdelningsregeln och för de olika 
situationer som den enligt förarbetena är tänkt att kunna tillämpas. Han konstaterar dock att 
tillämpningsområdet är något svåröverskådligt och finner att den avsedda funktionen, att 
rätta till olämpliga resultat av andra speciella bodelningsregler, avslöjar en tvivelaktig 
lagstiftningsteknik. Med anledning av detta drar han slutsatsen att det hade varit bättre att 
konstruera de grundläggande reglerna på ett sådant sätt att någon korrigering inte varit 
nödvändig och han tillägger även att logiken i GB var bättre. Han menar att onöjaktigheter i 
bodelningsresultatet på grund av andra regler aldrig kan rättas till om det är maken med 
minst giftorättsgods som missgynnas.63 Lars Tottie diskuterar detta problem i en artikel i 
Svensk Juristtidning från 1996 och drar denna slutsats: Han vill inte utesluta att det 
eventuellt föreligger ett behov av att i vissa situationer kunna kompensera maken med minst 
giftorättsgods på något sätt när nuvarande regler inte räcker till. I så fall anser han att en 
självständig bestämmelse bör skapas med enbart detta syfte, han har dock ingen 
uppfattning för hur rekvisiten för en sådan bestämmelse skulle se ut då han inte ännu hört 
några bra exempel på beaktansvärda situationer. Han nämner dock att det inte vore någon 
bra lösning att lämna frågan till bodelningsförrättarens fria skön samt att han har svårt att se 
någon naturlig yttre gräns för den "nya formen" av jämkning.64 

Ett förslag till ändring av skevdelningsregelns utformning upprättades av Örjan Teleman i 
dennes promemoria från 2005. Promemorian utgjorde ett uppdrag där Teleman skulle 
överväga om det fanns anledning att ändra skevdelningsregeln så att möjlighet till jämkning 
gavs i fler fall än tidigare. Han behövde därmed ta särskild ställning till om jämkning endast 
borde kunna ske till förmån för den make med mest giftorättsgods eller om regeln borde få 
en mer generell utformning. I övervägandena togs särskilt i beaktning de situationer där en 
make blivit skadeståndsskyldig på grund av övergrepp mot den andra maken eller någon 
närstående person. Under uppdragets gång hade han även möjlighet att överväga 
förändringar gällande lagstiftningen för att undvika otillfredsställande bodelningsresultat i 
de situationer där ett skadestånd eller brottsskadeersättning har betalats ut till en make 
eller när en make har en skuld med anledning av en sådan ersättning. 

Förslaget löd enligt följande: 
12 kap. 1 § 
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I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt med en 
bodelning som följer av 11 kap., skall bodelningen istället ske efter annan grund 
som med hänsyn till samtliga omständigheter är skälig. Är en make försatt i 
konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte 
dela makarnas giftorättsgods, skall varje make behålla sitt giftorättsgods som sin 
andel.65 

Någon ändring förekom dock inte efter detta förslag heller, i och med att bestämmelsens 
lydelse aldrig ändrats sedan balkens inträde. 

TILLÄMPNINGEN OCH DESS OMFATTNING 

Helhetsbedömningen skall innefatta både om delning enligt vanliga regler är oskälig och i 
vilken grad en makes skyldighet att utge giftorättsgods till andre maken skall jämkas. 
Resultatet grundar sig i helhetsbedömningen där det som talar för jämkning och det som 
tala emot jämkning vägts mot varandra.66 Eftersom det i första hand är makarna som kan 
besluta om huruvida det är lämpligt med jämkning vid en bodelning är det även deras beslut 
avseende hur den i så fall skall göras.67 Makarna kan alltså tillsammans träffa en frivillig 
överenskommelse när jämkning aktualiseras på grund av den avtalsfrihet som föreligger 
makarna emellan vid bodelning.68 I de fall där makarna inte kan komma överens om hur 
jämkningen skall gå till bestäms jämkningens omfattning utifrån vad som motiverat den. 
Målsättningen är att bodelningen inte skall vara orättvis eller oskälig för den mer förmögne 
maken. Målsättningen är således inte någon fullständig rättvisa där makarna har exakt lika 
god ekonomi efteråt.69 

Gällande kortvariga äktenskap finns viss vägledning för bodelningsförrättaren att hämta i 
propositionen. Departementschefen uttalade i sina skäl till förslaget om 
jämkningsbestämmelserna att som utgångspunkt borde rätten till likadelning successivt växa 
under åren som äktenskapet varar.70 Alla äktenskap som varat mindre än fem år, inräknat 
den tid makarna var sambor och levde under äktenskapsliknande förhållanden, räknas som 
kortvariga enligt honom. Jämkningen skall sedan beräknas utifrån en schablon som utgår 
ifrån äktenskapets längd. Han tillägger dock att jämkningsberäkningen inte skall vara strikt 
enligt schablonen eftersom det kan vara svårt att fastställa den tid de levt under 
äktenskapsliknande förhållanden. En annan anledning är att äktenskapets längd endast är en 
faktor som skall bestämma huruvida en jämkning skall ske och i vilken omfattning. 
Schablonen skall därför, enligt honom, endast betraktas som ett riktmärke som kan frångås 
om så erfordras. Arv, testamente och gåva kan utgöra skäl att frångå schablonen helt eller 
delvis. Bostad och bohag som i huvudsak utgör den ena makens totala giftorättsgods skall 
medtagas i sin helhet. I det fallet bör endast det övriga giftorättsgodset jämkas enligt 
schablonen. Vid jämkningen enligt schablonen är det makarnas nettogiftorättsgods som 
beräkningen skall utgå ifrån och det blir endast en del av vardera makes nettogiftorättsgods 

                                                      
65

 Teleman, Ju 2004/10515/P, s. 21, 25 (Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor) 
66

 Agell, Brattström, 2011, s. 193 
67

 Prop. 1986/87:1 s. 188 
68

 Agell, Brattström, 2011, s. 193 
69

 Lundén, Molin, 2012, s. 149-150 
70

 Prop. 1986/87:1 s. 48 



15 
 

som skall slås ihop och delas lika. Har äktenskapet varat 1 år skall 1/5 medtas, 2 år 2/5 och så 
vidare. Rätten till likadelning ökar således med 20% för varje år som äktenskapet varat. 
Makarna kan välja att bara räkna hela år, utan överenskommelse bör hela månader räknas.71 
Schablonen brukar benämnas "giftorättstrappan", och beträffande den kan avslutningsvis 
konstateras att makarnas giftorätt i varandras egendom är fullbordad först efter ett fem år 
långt äktenskap. 72 

Trots att jämkningsregeln i nuvarande ÄktB utformades utan att vara så pass begränsad som 
den tidigare regeln i GB var är avsikten ändock att den endast skall användas i 
undantagsfall.73 

JÄMKNING AV BODELNING MED ANLEDNING AV ENA MAKENS DÖD 

Äktenskapsbalk (1987:230) 12 kap. 2 § 
Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, 
vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar 
sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla 
motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas 
enligt 11 kap.   
 Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till arv skall också gälla i 
fråga om rätten för den efterlevande maken att vid bodelning få del i den avlidnes giftorättsgods 
liksom beträffande rätten för den efterlevande maken att få behålla sitt giftorättsgods. 

Bestämmelsen i ÄktB 12 kap. 2 § 1 st. ger den efterlevande maken en rätt att jämka 
bodelningen på så sätt att vardera sida behåller sitt nettogiftorättsgods som sin andel. Den 
efterlevande maken kan även begränsa att endast behålla en del av sitt nettogiftorättsgods 
odelat och i det fallet skall även en lika stor kvotdel ur den dödes nettogiftorättsgods 
undantas innan delningen.74 Rätten till jämkning är i princip oinskränkt, bortsett från det 
undantag som uppställs i bestämmelsens andra stycke. Undantaget innebär att rätten till att 
få del i den dödes giftorättsgods samt rätten att begära jämkning och få behålla sitt eget går 
förlorad på samma sätt som i ÄB 15 kap. 1 och 3 §§. Mer skall inte nämnas om 
bestämmelsens andra stycke, utan endast om det första stycket. 

I propositionens allmänna motiv finns bakgrunden till bestämmelsen, vilken lyder enligt 
följande: När den avlidne dör är den efterlevande maken skyddad genom vissa regler, där 
basbeloppsregeln är den viktigaste. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap. med fri 
förfoganderätt, oavsett om makarna hade barn (bröstarvingar) eller inte. Har de barn ärver 
dessa när båda föräldrarna är döda och har de inte det har den dödes arvingar efterarvsrätt 
när den efterlevande maken dör. Det kan här verka som om det inte alls är nödvändigt med 
ytterligare bestämmelser för att skydda den efterlevande maken. Men eftersom den döde 
dels kan ha disponerat över sin kvarlåtenskap. genom ett testamente och dels kan ha 
särkullbarn behövdes ytterligare en regel till fördel för den efterlevande maken, enligt 
departementschefen. Han menade att den efterlevande maken inte skulle behöva dela med 
sig av sitt nettogiftorättsgods till den dödes universella arvstagare eller särkullbarn. 
Resultatet blev seden jämkningsregeln i ÄktB 12 kap. 2 §. Syftet med bestämmelsen är 
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således ett ytterligare skydd för den efterlevande maken från den dödes arvingar och 
universella arvstagare.75 

REKVISIT OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Bestämmelsen ger, likt skevdelningsregeln, en möjlighet att åsidosätta huvudregeln i ÄktB 11 
kap. 3 § som stadgar att nettogiftorättsgodset skall läggas samman och delas lika mellan 
makarna. För att det skall vara möjligt måste två rekvisit vara uppfyllda. Dels måste det vara 
den efterlevande maken som begär jämkning (egen kursivering, enligt lagtexten "om den 
efterlevande maken begär det"), dels måste begäran göras senast vid bodelningstillfället 
(egen kursivering, enligt lagtexten "vid bodelning"). Enligt första rekvisitet är det endast den 
efterlevande maken som förfogar över rätten att begära jämkning. Vid yrkan om jämkning 
skall inte någon skönsmässig prövning av yrkandet äga rum. Den avlidne makens arvingar 
och universella testamentstagares åsikt är inte relevanta i det hänseendet.76 Eftersom det 
endast är den efterlevande maken som kan begära jämkning står det klart att rättigheten är 
av personlig karaktär. Om maken dör innan bodelningen kan inte dennes dödsbodelägare 
begära jämkning, rätten existerar inte längre. Detsamma gäller för konkursborgenärer och 
konkursförvaltare, dessa kan inte heller begära jämkning av bodelningen utan den 
efterlevande maken måste själv välja att begära det. Äktenskapets och samlevnadens längd 
är inte heller relevant, jämkning är i det här fallet en rättighet som inte beror av längden på 
äktenskapet och samlevnaden. Andra rekvisitet behöver ingen närmare förklaring, utan 
innebär endast att begäran måste ske senast vid bodelningstillfället, därefter har upphör 
rättigheten att gälla. 77 

Bestämmelsens tillämpningsområde är endast bodelning med anledning av ena makens död. 
De kan inte ens användas i det fallet en bodelning aktualiserats efter ansökan om 
äktenskapsskillnad och ena maken avlidit efter ansökan och innan bodelningen förrättats.78 

TILLÄMPNINGEN OCH DESS OMFATTNING 

När den efterlevande maken begärt jämkning, beroende på om begäran avser allt 
nettogiftorättsgods eller endast delar av det, behåller vardera sida allt eller delar av sitt 
nettogiftorättsgods som sin andel. Väljer den efterlevande maken att jämkningen endast 
skall omfatta en del av dennes egendom skall samma kvotdel avräknas från den dödes 
egendom. Det kan tänkas att bestämmelsen i första hand riktar sig till den make som är mest 
förmögen, för att denne skall slippa dela sin egendom med den dödes arvstagare. Men 
specialmotiveringen i propositionen uppställer även exempel där det kan tänkas vara den 
mindre förmögne som vill jämka bodelningen enligt bestämmelsen.79 
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JÄMKNING AV ÄKTENSKAPSFÖRORD 

Äktenskapsbalk (1987:230) 12 kap. 3 § 
Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, 
omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.  
 Vad som sägs i första stycket om villkor i äktenskapsförord skall gälla även villkor i föravtal. 

I och med äktenskapsbalken infördes, som redan nämnts, en särskild bestämmelse för 
jämkning av äktenskapsförord.80 Bestämmelsens andra stycke stadgar endast att första 
stycket är tillämpligt även på föravtal, dessa skall dock inte behandlas något ytterligare i den 
här utredningen. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna som måste vara skriftligt, 
det är således formbundet. För att det skall vara giltigt krävs även inregistrering vid allmän 
domstol, det vill säga vilken tingsrätt som helst. Detta följer av ÄktB 7 kap. 3 § och 16 kap. 2 
§.  Genom avtalet kan makarna avtala om att all eller viss egendom som tillhör make eller 
kommer tillfalla make och som därmed skulle varit giftorättsgods, istället skall vara enskild 
egendom. De kan även avtala om det motsatta, så att all egendom som tidigare varit enskild 
egendom istället skall vara giftorättsgods.81 Äktenskapsförord brukade, som redan nämnts, 
jämkas genom en analog tillämpning av AvtL 36 § och den bestämmelse som infördes i 
äktenskapsbalken utformades sedan efter denna.82 Det är därför naturligt att söka viss 
ledning för tillämpningen i förarbetena till avtalslagen och även i den rättspraxis som finns 
med hänsyn till AvtL 36 §. Viktigt är dock att äktenskapsförordet, till skillnad från vanliga 
avtal, är ett familjerättsligt avtal där makarna har en nära personlig relation till varandra där 
det ofta förekommer ett ekonomiskt beroendeförhållande. Utöver detta varar ofta 
äktenskapsförord länge och tillämpas ibland inte förrän efter den ena makens död, samtidigt 
som äktenskapsförorden vanligtvis avser egendom till relativt högt värde. Med anledning av 
detta finns det ett särskilt stort skyddsbehov.83 

ÄktB 12 kap. 3 § är en jämkningsregel och inte en bestämmelse om ogiltighet, trots att 
jämkningen i sig kan leda till ett sådant resultat där de aktuella villkoren lämnas helt utan 
avseende. Ett äktenskapsförord kan även ogiltigförklaras på materiella grunder med analog 
tillämpning av till exempel avtalslagens bestämmelser om tvång och ocker. 
Jämkningsbestämmelsen i ÄktB 12 kap. 3 § är ett komplement till dessa regler och utgår 
därför från att avtalet är giltigt och formellt korrekt.84 

REKVISIT OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Bestämmelsen utformades utifrån AvtL 36 § och rekvisiten i ÄktB 12 kap. 3 § motsvarar 
således de i generalklausulen.85 För att bestämmelsen skall vara tillämplig krävs att dessa 
rekvisit är uppfyllda. 

Det centrala rekvisitet i bestämmelsen utgörs av att ett villkor i äktenskapsförordet skall vara 
oskäligt (egen kursivering), vilket tydligt framgår av ÄktB 12 kap. 3 § 1st. Därför krävs en 
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skälighetsbedömning, likt för skevdelningsregeln, där hänsyn måste tas till vissa "delrekvisit", 
som de benämns av Agell och Brattström i deras bok "äktenskap samboende partnerskap" 
från 2011.86 Om de skall benämnas "delrekvisit" eller ej är inte helt klart, Teleman benämner 
de nämligen som "de fyra rekvisit som anges i ÄktB 12 kap. 3 §" i sin bok "äktenskapsförord" 
från 1997.87 Teleman är dock inte helt och hållet konsekvent, då han benämner de "de 
avgörande faktorerna" i sin bok "Bodelning: under äktenskap och vid skilsmässa" från 
1998.88 Både Agell och Brattström samt Teleman kallar omständigheterna för "delrekvisit" 
respektive "rekvisit" i deras analyser av NJA 1993 s 583. Bestämmelsens utformning tyder på 
att det skall göras en prövning punkt för punkt av äktenskapsförordet, vilket beskrivs 
utförligare nedan. Teleman menar dock att bestämmelsens ordalydelse föranleder en 
helhetsbedömning vid skälighetsbedömningen.89 Enligt ÄktB 12 kap. 3 § 1 st. skall hänsyn tas 
till förordets innehåll, omständigheterna vd förordets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt (egen kursivering). Vad rekvisiten innebär skall 
beskrivas ytterligare nedan. Jämkning kan komma ifråga även om båda makarnas samtliga 
tillgångar är enskild egendom på grund av förordet.90 

Ett villkor i äktenskapsförordet skall vara oskäligt: Inledningsvis måste det avgöras vart 
gränsen går mellan skäligt och oskäligt för att fastställa vad som är etiskt godtagbart och vad 
som inte är det. Denna gräns kan ändras och det är varje tids rättsuppfattning som är 
avgörande. En utgångspunkt för att avgöra vart gränsen går kan vara vad som skulle gälla 
enligt de dispositiva reglerna utan äktenskapsförord. Detta innebär inte att det 
nödvändigtvis skall anses oskäligt för att ena makens samtliga tillgångar utgör enskild 
egendom. Det kan nämligen finnas skäl till detta som är acceptabla, exempelvis att hänsyn 
tagits till särkullbarn eller förekomst av förmögenheter från tidigare äktenskap.91 Villkorets 
oskälighet kan ha funnits redan vid upprättandet av äktenskapsförordet men kan även ha 
infunnit sig senare som följd av andra inträffade förhållanden. Ett äktenskapsförord som var 
fullt berättigat vid tiden för upprättandet kan därmed med tiden ha kommit att missgynna 
den ena maken i så pass hög grad att det kan anses oskäligt mot denne. I de fall 
äktenskapsförordet är oskäligt på grund av någon omständighet som förelåg redan vid 
upprättandet krävs att det i betydande grad missgynnar den andra maken för att jämkning 
skall kunna äga rum.92 

Förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden 
samt omständigheterna i övrigt: Det krävs att egendom i större omfattning gjorts till enskild 
egendom för att en jämkning skall kunna äga rum. Kravet skall innebära en märkbar 
snedfördelning av makarnas totala egendom. Detta innebär att om makarna levt under 
enklare förhållanden behöver inte den enskilda egendomen ha så högt värde, sett till 
absoluta tal, för att kunna föranleda en jämkning. Har makarna däremot en synnerligen god 
ekonomi kan den enskilda egendomen uppgå till ett högre belopp utan att en snedfördelning 
av all egendom behöver anses oskälig mot den med mindre egendom.93 Vid tillämpningen är 
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det således centralt hur samtliga omständigheter ter sig vid tiden för bodelningen. En 
helhetsbedömning skall göras för att utreda om bestämmelsen kan tillämpas vid ett fall eller 
inte. 94 Vilket Teleman, som jag nämnde ovan, anser framkommer av bestämmelsens 
ordalydelse. Bedömningsfaktorerna kommer exemplifieras nedan genom en analys av det 
rättsfall i vilket HD för första gången prövade huruvida ett äktenskapsförord skulle jämkas 
enligt ÄktB 12 kap. 3 § eller ej.95  

Bestämmelsens tillämpningsområde är bredare än de andra jämkningsbestämmelsernas i 
och med att den kan tillämpas vid alla typer av bodelningar. Dels vid bodelning under 
bestående äktenskap så vida makarna är ense härom enligt ÄktB 9 kap. 1 § 2st, dels vid 
bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och slutligen även vid bodelning med 
anledning av ena makens död.96 Syftet med bestämmelsen, enligt propositionens allmänna 
motivering, är att den skall användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd så 
att denne inte står egendomslös efter ett långvarigt äktenskap. Som redan nämnts, och 
uttalas i propositionen, är bestämmelsen utformad efter AvtL 36 § och bygger således på 
samma grunder.97 Bestämmelsen är inte tillämplig i de fall egendomen är enskild på grund 
av villkor vid gåva eller i testamente eftersom regeln endast omfattar egendom som blivit 
enskild genom äktenskapsförord. Det torde dock inte förekomma särskilt ofta då det inte är 
normalt att all eller nästan all egendom som en make äger är dennes enskilda på grund av 
ett sådant villkor som uppställts vid gåva eller i testamente samtidigt som den andra maken 
inte innehar någon egendom alls. Ifall det någon gång skulle vara fallet får behovet 
tillgodoses genom ett engångsunderhållsbidrag enligt ÄktB 6 kap. 7-8 §§ 
(engångsunderhållsbidrag kan således anses som en jämkningsmöjlighet, men skall inte 
behandlas i denna utredning trots att den nämns här). Det finns således ett flertal regler som 
skyddar den ekonomiskt svagare maken från att stå helt eller nästan helt lottlös efter en 
bodelning, dels bestämmelserna om jämkning av äktenskapsförord och 
engångsunderhållsbidrag, dels basbeloppsregeln till skydd för efterlevande make i ÄB 3 kap. 
1 §.98 

TILLÄMPNINGEN OCH DESS OMFATTNING 

Äktenskapsförordets skälighet bör prövas genom en jämförelse mellan resultatet av en 
tillämpning av förordet och en tillämpning av en likadelning eller en möjlig skevdelning enligt 
ÄktB 12 kap. 1 §. Prövningen är dock inte fullständig efter det då det kan förekomma fall där 
äktenskapsförord som kan anses oskäliga inte skall jämkas för det. Makarna kan ha ingått 
avtalet med full insikt om det aktuella förordets innehåll och tänkbara konsekvenser utan att 
någon otillbörlig påverkan använts och äktenskapsförordet kan även ha varit en avgörande 
faktor för att äktenskapet överhuvudtaget skulle ingås.99 Prövningen enligt jämkningsregeln 
utgår från andra omständigheter än till exempel parternas vilja eller tillit. Dessa 
omständigheter kan ha tillkommit före, i samband med eller efter tillkomsten av 
äktenskapsförordet, vilket innebär att prövningen i stor omfattning blir fri till sin natur. 
Bestämmelsen är inte uppbyggd som en huvudregel med gällande undantag utan är en 
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avvägningsnorm. Förarbetena till såväl avtalslagens som äktenskapsbalkens 
jämkningsbestämmelserna ger viss ledning för tillämpningen men jämkningen bör ändock 
föregås av en fri eller till och med skönsmässig avvägning. Det är dock inte möjligt att 
konstatera av vilken inbördes vikt de olika omständigheterna som bestämmelsen uppställer 
är. 100 Lagutskottet har påpekat vissa saker angående helhetsbedömningen av makarnas 
ekonomiska situation, som är förenad med prövningen av ett äktenskapsförord. Vid 
helhetsbedömningen av makarnas ekonomiska situation vid bodelningen skall bland annat 
skyddsbehovet för en ekonomiskt svagare make, utvecklingen av makarnas 
förmögenhetsbild och makarnas inbördes ekonomiska relationer vägas in i bedömningen. 
Förutom detta kan även beaktas om en make i betydande utsträckning använt sin enskilda 
egendom för att försörja familjen eller för att öka sitt giftorättsgods, medan den andra 
maken inte alls gjort liknande dispositioner utan snarare behållit sin enskilda egendom 
intakt. Detta kan utgöra en omständighet som talar för jämkning. Samma kan gälla om den 
ena maken under äktenskapet ökat värdet av sin enskilda egendom på bekostnad av sitt 
giftorättsgods, men hänsyn måste i det fallet tas till vardera makes giftorättsgods.101 
Teleman tänker sig att, vid skälighetsbedömningen, hänsyn bör tas till makarnas möjligheter 
till ekonomisk förkovran i framtiden. Han syftar då på makarnas försörjningsmöjligheter, dit 
frågan om vårdnad om barn ibland hör samt makarnas hälsoförhållanden. 102  För 
bedömningen kan det också vara av intresse på vilket sätt den enskilda egendomen 
förvärvats. Detta är likt bedömningen för skevdelningsregeln. Har makarna avtalat i 
äktenskapsförordet att arv skall tillfalla en make enskilt talar förvärvssättet i det fallet emot 
jämkning. Detsamma gäller när äktenskapsförordet gäller egendom en make fört med sig in i 
äktenskapet. I det fallet är det dock inte uteslutet med jämkning, egendomsutvecklingen 
under äktenskapet måste även beaktas i förhållande till hela situationen vid bodelningen.103 

Skall en bodelning jämkas enligt bestämmelsen kan det göras på två olika sätt. Antingen kan 
villkoret som helhet bortses ifrån så att all egendom som varit enskild egendom enligt 
äktenskapsförordet istället betraktas som giftorättsgods och medtas i bodelningen. Eller så 
kan villkoret jämkas på så vis att det ändå tillämpas till viss del. Det vill säga, en viss del av 
den egendom som varit enskild förblir enskild medan återstoden betraktas som 
giftorättsgods och medtas i bodelningen. I många fall räcker detta för att jämna ut 
oskäligheten som berodde av villkoret. Viktigt är att den egendom som medtas i bodelningen 
som giftorättsgods kan användas för att täcka de skulder en make har vilket innebär att 
jämkningen inte får önskad effekt förrän en makes nettogiftorättsgods har ökat.104 

Äktenskapsförord är exempel på långvariga avtal som slutits på obegränsad tid. Det bör 
därför oftare finnas skäl för jämkning gällande dessa, än för kortfristiga avtal. Hur avtalet 
fungerade i början av avtalsperioden bör då jämföras med hur det senare fungerat och hur 
det kan förväntas fungera i framtiden. I avtalslagens förarbeten har det framkommit att 
jämkning särskilt bör komma till användning vid ändrade förhållanden när det gäller 
långvariga avtal. Teleman menar även att det kan hävdas att äktenskapsförord intar en 
särställning i jämkningshänseende på grund av sitt benefika inslag. Genom äktenskapsförord 
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avstår en make helt eller delvis från sin legala giftorätt i den andre makens egendom utan 
vederlag.105 Jämkningsmöjligheten som bestämmelsen stadgar bör enligt propositionen 
användas restriktivt. Anledningen är att äktenskapsförordet måste betraktas som ett uttryck 
för makarnas gemensamma vilja.106 

NJA 1993 S 583 - FRÅGA OM JÄMKNING AV ÄKTENSKAPSFÖRORD ENLIGT 12 KAP 3 § ÄKTB. 

Makarna H-O och E ingick äktenskap 1965 och upprättade ett äktenskapsförord som gjorde 
all egendom respektive makes enskilda 1976. H-O ägde då en fastighet, en personbil, en 
högsjöbåt jämte motor, ett båthus på arrenderad mark samt bankmedel. E ägde endast 
diverse lösöre samt bankmedel. År 1988 upplöstes äktenskapet genom dom på 
äktenskapsskillnad varpå E väckte talan mot H-O där hon i första hand yrkade på att 
äktenskapsförordet skulle jämkas enligt ÄktB 12 kap. 3 § och lämnas utan avseende och i 
andra hand att det skulle ogiltigförklaras enligt AvtL 33 §. H-O bestred käromålet. Härefter 
kommer endast det första yrkandet att behandlas eftersom det är av intresse för 
analysen.107 

E gjorde gällande, enligt första yrkandet, att äktenskapsförordet var oskäligt, dels på grund 
av innehållet som innebar att all egendom av värde tillförts H-O medan hon ställts på "bar 
backe", dels med hänsyn till omständigheterna vid äktenskapsförordets tillkomst då hon blev 
överrumplad av H-O och vilseledd gällande dess innebörd, dels på grund av senare inträffade 
förhållanden, hon hade genom arbete utanför hemmet möjliggjort fortsatt förkovran av H-O 
egendom, dels även med hänsyn till omständigheterna i övrigt att hon haft del i kostnaderna 
för förmögenheternas uppbyggnad.108 

H-O syfte med att upprätta ett äktenskapsförord var endast att försäkra sig om att huset inte 
skulle behöva säljas i händelse av skilsmässa utan i framtiden tillfalla barnen. Makarna hade 
fört en diskussion härom innan upprättandet av äktenskapsförord. E ville ha vårdnaden om 
barnen och det ifrågasattes inte av H-O. Han menar att de gjort två besök hos Mats 
Andersson (parets advokat) då frågan om äktenskapsförordet, dess rättsverkningar och även 
vårdnadsfrågan diskuterats. Undertecknandet skedde inte förrän andra besöket så E kunde 
knappast blivit överrumplad. Han menar även att han haft stora inkomster delvis på grund av 
traktamentsersättningar han erhållit när han arbetat på annan ort men även själv 
införskaffat all egendom han nu äger. Han menar vidare att E inte på något sätt bidragit till 
fastighetens underhåll eller omkostnader i övrigt på grund av att hon ansett att fastigheten 
varit H-O:s (fastighetens värde från början var ca 50 000 kr, nu 570 000 kr). Han gör på grund 
av detta gällande att äktenskapsförordet inte på någon av de utav E åberopade grunderna 
kan anses oskäligt.109 

Tingsrätten gjorde följande bedömning; Utredningen visar att värdet på fastigheten när 
äktenskapsförordet upprättades samt den låneskuld den var förenad med inte ledde till 
något påtagligt missförhållande mellan Hans-Olovs enskilda egendom och E:s enskilda 
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egendom. Innehållet i förordet medför inte att villkoren skall anses oskäliga och kan därför 
inte ligga till grund för jämkning enligt bestämmelsen. 

E får, enligt utredningen, anses varit medveten om att ändamålet med äktenskapsförordet 
varit att reglera makarnas inbördes ekonomiska förhållanden. Enligt vittnesmål av Mats 
Andersson har även, före undertecknandet, äktenskapsförordets rättsverkningar redogjorts 
för. Det framkom även, vilket E själv bekräftat, att något avtal gällande vårdnadsfrågan inte 
kunde upprättas. Makarna fick även tid på sig att gå igenom innehållet i äktenskapsförordet 
innan undertecknandet. På grund av detta kan det inte anses att E blivit överrumplad eller 
att hon vilseletts gällande innebörden av äktenskapsförordet. Det är därför inte visat att 
äktenskapsförordet tillkommit under omständigheter som kan föranleda en jämkning. 

Fastighetens betydande värdeökning är ostridig, men utvecklingen har varit möjlig att 
förutse. Värdeökningen har även ett direkt samband med att H-O lagt ned pengar och eget 
arbete på fastigheten. Det har inte visats att E:s förvärvsarbete på ett avgörande sätt 
inverkat på H-O:s möjligheter att förkovra sina tillgångar och inte heller att 
förmögenhetsökningen skett på hennes bekostnad. E kan inte anses utblottad, även fast H-O 
har det betydligt bättre ställt ekonomiskt efter skilsmässan. Tingsrätten finner därför varken 
förhållandena som inträffat efter äktenskapsförordets tillkomst eller omständigheterna i 
övrigt vara sådana att de utgör skäl för jämkning.110 

I tingsrättens bedömning framkommer tydligt den helhetsbedömning som skall göras utifrån 
de bedömningsfaktorer som bestämmelsen i ÄktB 12 kap. 3 § uppställer. Först går de 
igenom äktenskapsförordets innehåll, sedan omständigheterna vid upprättandet och 
slutligen de förhållanden som inträffat efter upprättandet samt övriga omständigheter. Agell 
och Brattström sammanfattar tingsrättens bedömning såsom att förordet varken var oskäligt 
när det förrättades eller under den senare utvecklingen, som hustrun dessutom borde 
förutsett.111  

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och HD:s majoritet (tre justitieråd) fastställde sedan 
Hovrättens dom. HD:s domskäl skiljde sig dock litegrann från tingsrättens. De började med 
att inhämta yttrande från Sveriges Advokatsamfund som i sitt yttrande påpekade vikten av 
att äktenskapsförord respekteras. De ansåg att makarna skall kunna inrätta sig efter 
äktenskapsförordet och även utgå ifrån att det står fast. Jämkning av äktenskapsförord 
borde, enligt de, endast ske i verkliga undantagsfall. De samtyckte även med underrätterna 
angående omständigheterna, det vill säga att de inte talar för en jämkning. HD börjar, i sina 
domskäl, med att hänvisa till propositionen där det framhålls att jämkningsmöjligheten bör 
användas restriktivt då det är makarnas gemensamma vilja som uttrycks i 
äktenskapsförordet. Jämkning bör endast ske om oskäligheten beror på omständigheter som 
förelåg vid upprättandet och den i betydande grad missgynnar den ena maken. Jämkning 
kan även ske om egendom i större omfattning gjorts enskild och följden blir en påtaglig 
snedfördelning av makarnas totala egendom. Därefter hänvisar de till advokatsamfundets 
yttrande. Som redan nämnts skiljde sig deras domskäl från tingrättens. HD fokuserade mer 
på bestämmelsens karaktär av generalklausul, vilket är dess likhet med AvtL 36 §. På grund 
av denna likhet skall bestämmelsens tillämpning grundas på en helhetsbedömning där 
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hänsyn skall tas till alla omständigheter i det enskilda fallet. Följande var enligt HD av 
intresse i fallet: Äktenskapsförordet tillkom i makarnas liv då äktenskapsskillnad eventuellt 
var aktuellt i en nära framtid, det kan därför inte anses förvånande att makarna ville ordna 
sina egendomsförhållanden. Det framgick även att äktenskapsförordet speglade de verkliga 
ägandeförhållandena och domstolen fann att E även måste varit medveten om 
äktenskapsförordets karaktär när hon undertecknade det. HD fann, mot denna bakgrund, 
inte att avtalet i sig var oskäligt och de ansåg inte heller att omständigheterna vid dess 
tillkomst var sådana att det skulle anses oskäligt. Slutligen fann de inte heller någon övrig 
omständighet som kunde föranleda att äktenskapsförordet skulle anses oskäligt.112 

Två justitieråd var däremot skiljaktiga och valde att göra en annan bedömning. De börjar 
med att konstatera att bestämmelserna i ÄktB 12 kap. är till för att förhindra oskäliga 
resultat som en tillämpning av de andra bestämmelserna i balken eventuellt skulle medföra 
och att dessa bestämmelser även har motsvarighet i de övriga nordiska länderna. De 
påpekar även att det finns en strävan bakom bestämmelserna att öka den nordiska 
rättslikheten på området, vilket de finner stöd för i prop. 1986/87:1 s 39-47 och 193. 
Sammanfattningsvis menar de, med stöd av prop. 1986/87:1 s 193 och LU 1986/87:18 s 20, 
att bestämmelsens syfte är särskilt att komma till rätta med de fall där ena maken på grund 
av äktenskapsförordets innehåll skulle bli helt eller nästan helt lottlös vid en bodelning 
medan den andra maken skulle erhålla egendom av betydande eller inte obetydligt värde. 
De skiljaktiga avviker från de övriga domstolarnas bedömning gällande 
egendomsförhållandena vid bodelningen. De menar att, trots att egendomförhållandena 
inte är helt utredda, det är tydligt att H-O:s egendom tydligt överstiger det värde som E:s 
egendom är värd. Snedfördelningen är påtaglig och enligt utredningen beror 
värdestegringen (av fastigheten) på att H-O lagt ner pengar och arbete på fastigheten. De 
skiljaktiga menar dock att det är E:s arbete i hemmet som möjliggjort dels H-O:s arbete på 
annan ort med höga traktamentsersättningar, dels hans arbete på fastigheten när han varit 
hemma. De anser, med hänsyn därtill, det rimligt att E får ta del av den värdestegring som 
fastigheten undergått. Med beaktande av detta, äktenskapets längd (23 år) samt den 
begränsade trygghet som hon hade haft av den egendom hon erhållit vid bodelningen måste 
äktenskapsförordet anses oskäligt mot henne. Enligt de skiljaktiga skulle en del av H-O:s 
enskilda egendom medtas i bodelningen så att E, inräknat de hon redan erhållit och sedan 
skulder avdragits, skulle erhålla sammanlagt 50 000kr. Slutligen påpekar de att en sådan 
jämkning har motsvarighet i dansk rättspraxis.113 Agell och Brattström sammanfattar de 
skiljaktigas bedömning såsom att de starkare betonade en helhetsbedömning och därför ville 
bifalla hustruns talan.114 

Agell och Brattström anser att det finns skäl att kritisera dels de allmänna deklarationerna i 
propositionen till äktenskapsbalken, dels domskälen i rättsfallet som analyserats ovan (trots 
att det kan finnas delade meningar om vilken utgång i målet som var lämpligast). De menar 
att familjerättsliga avtal inte tillgodoser "den allmänna omsättningens intresse". Grunderna 
för ÄktB 12 kap. 3 § kan därför inte förbehållslöst anses vara likadana som skälen för AvtL 36 
§ angående vissa förmögenhetsrättsliga avtal. Ett visst skyddsbehov uppstår för var och en 
av makarna, som redan nämnts, eftersom ett äktenskapsförord sluts med vissa syften och 
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vid en viss tidpunkt medan det tillämpas långt senare när förhållandena makarna emellan 
kan vara helt annorlunda. Vid beaktande av detta skyddsbehov förstärks kritiken som kan 
riktas mot de allmänna deklarationerna i propositionen ytterligare. Avtal skall hållas, men att 
använda det som "utgångspunkt" för tillämpningen av bestämmelsen anser de både ologiskt 
och förledande. De anser snarare att hänvisningen till ett avtals bindande verkan är 
anledningen till att det behövs en möjlighet till jämkning. Detta saknar varje 
argumentationsvärde som ledning för bedömningen huruvida ett äktenskapsförord är 
oskäligt i det enskilda fallet eller ej. Detsamma gäller framhållandet i förarbetena att 
jämkningsbestämmelsen skall tillämpas restriktivt då en jämkningsmöjlighet erfordras. De 
anser inte att bedömningen om ett äktenskapsförord är oskäligt i ett visst fall eller i en viss 
situation skall styras av anvisningen om restriktivitet utan istället bedömas 
förutsättningslöst.115 

Vidare presenterar Teleman Agells kritik av avgörandet NJA 1993 s 583 som denne framfört i 
JT 1993-94 s. 774 i sin bok "äktenskapsförord". Agell har ansett att "en motiverad och 
fruktbar utgångspunkt" för skälighetsbedömningen om ett äktenskapsförord är oskäligt långt 
efter dess tillkomst är de syften som låg bakom förordet. Syftena bör relateras till senare 
inträffade omständigheter. Han menar att det bör vara svårt att få till stånd jämkning av ett 
äktenskapsförord på grund av ändrade förhållanden när äktenskapsförordet innebär att den 
egendom makarna fört in i äktenskapet skall vara enskild. Det bör vara lika svårt att hävda 
att äktenskapsförordet är oskäligt när det stadgar att ärvd egendom skall vara enskild. Han 
menar även att det kan finnas godtagbara skäl till att makarna genom äktenskapsförord gjort 
viss egendom enskild och att det i så fall måste väga tungt vid skälighetsbedömningen i 
framtiden, trots eventuella nya ekonomiska omständigheter. I och med detta är däremot 
risken för oskäliga resultat påtaglig i de fall äktenskapsförordet stadgar att ena makens 
samtliga tillgångar skall vara enskild egendom eller att all makarnas egendom skall vara det, 
även det som förvärvats under äktenskapet.116 Teleman kommenterar detta och anser att i 
det praktiska rättslivet beklagligtvis kan vara väldigt svårt att klarlägga de syften som kan 
tänkas ligga bakom ett äktenskapsförord. Vid tvisten kan båda makarna anföra ädla avsikter 
medan de i verkligheten troligtvis haft olika syften vid sin medverkan till upprättandet av 
äktenskapsförordet. Han menar att den ena maken kan ha föreslagit att upprätta det av 
egoistiska skäl, denne kanske hade god ekonomi och trodde att den bara skulle förbättras 
och därför ville undvika giftorättsgemenskapen. Varpå den andra maken som kanske inte 
lade lika stor vikt vid ekonomiska ting accepterade äktenskapsförordet för att få gifta sig. 
Teleman anser på grund av detta att syftena bakom ett äktenskapsförord är till föga 
vägledning under dylika omständigheter.117 

Agell och Brattström ställer sig kritiska till vissa av Telemans allmänna uttalanden i hans bok 
"äktenskapsförord", där de påstår att han betvivlar nyttan av att söka ledning i syftena till 
äktenskapsförordet jämfört med den senare utvecklingen av makarnas ekonomiska 
förhållanden. Betvivlandet grundade sig att han ansåg det vara svårt att klarlägga dessa 
syften varpå dem är till föga användning. Agell och Brattström håller med om att det kan 
vara så i många fall, men knappast i alla, och anser därför att äktenskapsförordets innehåll i 
jämförelse med makarnas ekonomiska situation när det tillkom samt den senare 
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utvecklingen av deras ekonomiska förhållanden bör beaktas med hänsyn till det ovan 
nämnda skyddsbehovet. Vidare tar de upp Telemans poängterande av synpunkten från 
förarbetena om att jämkningsmöjligheten bör utnyttjas restriktivt i och med att 
äktenskapsförordet bör uttrycka makarnas gemensamma vilja. De kommenterar detta med 
att åter hänvisa till att det är ologiskt att utgå från att avtal är bindande efter att en 
möjlighet till jämkning av ett oskäligt avtal uppstått, men tanken hade inte mött någon 
respons av Teleman. En vanlig invändning mot jämkning är att makarna kan ha inrättat sin 
ekonomi utifrån äktenskapsförordet men Agell och Brattström menar att helt andra 
omständigheter vanligtvis är avgörande för hur makarnas ekonomiska förhållanden 
utvecklas på längre sikt. Vilket i sin tur är det som av sociala skäl och av rättviseskäl 
föranleder ett jämkningsbehov.118 

Slutligen kommenterar Teleman ytterligare det Agell och Brattström framför i "äktenskap 
samboende partnerskap" i en artikel i Svensk Juristtidning från 2012. Han anser att 
författarna ger honom anledning att gå i svaromål. För det första anger de att han betvivlar 
nyttan av att söka ledning av makarnas syften med äktenskapsförordet i jämförelse med 
utvecklingen av makarnas ekonomiska förhållanden i skälighetsbedömningen. Han anser 
dock att han endast invänt med att det ibland kan vara svårt att vid en tvist klarlägga dessa 
syften. Därmed menar han inte att de saknar intresse utan kan det klarläggas anser han att 
det gör gott för bedömningen huruvida det finns grund för jämkning eller ej. Han menar 
därför att han är ense med Agell och Brattström i frågan. För det andra anger Agell och 
Brattström att de ifrågasätter att jämkningsbestämmelsen skall användas restriktivt. 
Gällande detta har Teleman valt att ansluta sig till lagstiftarens mening där utgångspunkten 
måste vara att äktenskapsförordet är ett uttryck för makarnas gemensamma vilja, oavsett 
om den är välgrundad eller inte, och därmed bindande för dem. Teleman håller inte med om 
Agell och Brattströms åsikt om en förutsättningslös bedömning utan anser att det faktum att 
omfattningen av förords oskälighet kan variera mycket måste beaktas. Han tolkar därför 
uttalandena i förarbetena så att "tröskeln för jämkning ska sättas högt".119 

Det finns därmed en pågående debatt kring huruvida jämkning av äktenskapsförord skall 
tillämpas med restriktivitet eller inte. Än så länge har bestämmelsen och dess motiv inte 
förändrats enligt ÄktB 12 kap. 3 §, trots den kritik som framförts av Agell och Brattström.  
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AVSLUTANDE ANALYS 

Syftet med den här utredningen var att fastställa jämkningsbestämmelsernas i ÄktB 12 kap. 
tillämpningsområde samt de rekvisit som möjliggör en tillämpning av dem. Syftet är dock 
även att utredningen skall kunna leda till utröna bestämmelsernas tydlighet samt eventuella 
motsättningar och problem. Följande frågeställningar har legat till grund för utredningen: 

 Vilka rekvisit skall uppfyllas för att de olika jämkningsbestämmelserna 
överhuvudtaget skall vara tillämpliga? 

 I vilka situationer, i vid bemärkelse, är de olika jämkningsbestämmelserna 
tillämpliga? 

 I vilken omfattning skall bestämmelserna tillämpas? Ska de tillämpas med 
restriktivitet eller ej? 

 Hur tydliga är det olika bestämmelserna? Finns det någon problematik gällande 
någon av dem? 

Nedan följer en analys av vardera frågeställning där dels utredningens resultat kommer 
presenteras, dels egna konstateranden, tankar och åsikter framföras samt eventuella 
kvarstående frågetecken redogöras för. 

 Vilka rekvisit skall uppfyllas för att de olika jämkningsbestämmelserna 
överhuvudtaget skall vara tillämpliga? 

 I vilka situationer, i vid bemärkelse, är de olika jämkningsbestämmelserna 
tillämpliga? 

ÄktB 12 kap. 1 §: Ett rekvisit måste vara uppfyllt för att bestämmelsen skall vara tillämplig, 
nämligen att det skall vara oskäligt för den ena maken med en bodelning enligt de regler 
ÄktB 11 kap. uppställer. För att bedöma om det är oskäligt i ett fall skall hänsyn tas till 
äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det 
krävs således en skälighetsbedömning för att fastställa huruvida oskälighet föreligger eller ej. 
På grund av att oskälighetsrekvisitet följs av "med hänsyn till" skulle jag betrakta de följande 
omständigheterna som bedömningsfaktorer snarare än rekvisit. Omständigheterna räknas 
upp enligt följande: äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt, där ordet "och" innebär att alla omständigheter skall beaktas i en 
helhetsbedömning, men däremot inte att alla behöver vara uppfyllda. I fall 
omständigheterna istället skulle anses som rekvisit vill jag mena på att de, på grund av sin 
funktion, är så kallade alternativa rekvisit, där inte alla rekvisit måste vara uppfyllda för att 
bestämmelsen skall vara tillämplig. Detta i och med att propositionen uppger exempel på 
när en omständighet kan tala för jämkning och en annan emot. Utgången blir nämligen 
sådan i de fallen att alla inte behöver vara uppfyllda för att bestämmelsen skall kunna 
tillämpas. Sett till omständigheternas funktion är dem således alternativa rekvisit. Men att 
döma utifrån deras formulering kan dem snarare verka vara kumulativa rekvisit där alla 
rekvisit måste vara uppfyllda för att bestämmelsen skall vara tillämplig. Detta på grund av att 
ordet "och" används istället för "eller". Syftet med ordet "och" torde dock endast vara att 
tydliggöra den helhetsbedömning som bestämmelsen förutsätter. Med hänsyn till detta 
anser jag det lämpligast att endast benämna de "omständigheter" eller 
"bedömningsfaktorer" eller något liknande med samma innebörd. Agell och Brattström 
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benämner de "de angivna förutsättningar i lagtexten" vilket inte heller direkt klargör 
huruvida det är rekvisit eller inte.  

Tillämpningsområdet kan sägas vara bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, men 
bestämmelsen kan även vara tillämplig vid bodelning under bestående äktenskap så länge 
makarna är ense härom. Alla situationer där jämkning kan ske enligt denna bestämmelse går 
inte att konkret ange utan varje fall måste bedömas var för sig utifrån de omständigheter 
som finns. Eftersom det föreligger en avtalsfrihet makarna emellan är det i första hand upp 
till dem att komma överens om det är lämpligt med jämkning eller ej. De har dock aldrig rätt 
att jämka så att en make får mer än vad denne hade tilldelats genom 11 kap. bestämmelser. 
Jämkning enligt skevdelningsregeln kan således endast ske till förmån för den maken med 
mest giftorättsgods. På grund av bestämmelsens andra stycke kan enkelt konstateras att den 
inte är tillämplig vid ena makens död. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är att hindra en 
make från att "skilja till sig pengar", därför kan konstateras att den skall tillämpas oftare vid 
äktenskapsskillnad efter ett kortvarigt äktenskap. 

ÄktB 12 kap. 2 §: Två rekvisit måste vara uppfyllda för att bestämmelsen skall vara tillämplig, 
dels krävs det att det är den efterlevande maken som begär jämkning, dels krävs att begäran 
görs senast vid bodelningstillfället. Bestämmelsen uppvisar inte några särskilda problem utan 
innebär endast en absolut rätt till den efterlevande maken att begära jämkning av en 
bodelning med anledning av ena makens död. 

Bestämmelsen är endast tillämplig vid bodelning med anledning av ena makens död. 
Situationerna varierar inte mer än så. Den är inte ens tillämplig i de fall makarna begärt 
äktenskapsskillnad och ena maken dör efter ansökan men innan bodelningen. 

ÄktB 12 kap. 3 §: Bestämmelsen är utformad utifrån AvtL 36 § och rekvisiten motsvarar 
därför de i generalklausulen. Det finns olika uppfattningar för hur många rekvisit som måste 
vara uppfyllda för att bestämmelsen skall vara tillämplig. Hänsyn skall tas till dessa 
omständigheter: förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare 
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det går även här att diskutera om 
omständigheterna skall anses vara bedömningsfaktorer snarare än rekvisit. Eftersom Agell 
och Brattström kallar de omständigheter som skall beaktas för "delrekvisit" torde det 
innebära att ett villkor i äktenskapsförordet skall vara oskäligt utgör det centrala rekvisitet 
och att detta är beroende av de övriga  "delrekvisiten". Teleman kallar dock allt som räknas 
upp i paragrafen för "rekvisit". I så fall gäller, enligt min uppfattning, detsamma för den här 
bestämmelsen angående alternativa och kumulativa rekvisit som för skevdelningsregeln. 
Återigen krävs en helhetsbedömning och ordet "och" är därför nödvändigt. Det hade gått att 
diskutera om det kanske borde stått "eller" istället för "och" i lagen och i så fall tryckt på 
helhetsbedömningen på annat sätt i och med att omständigheterna inte är sådana att alla 
behöver vara uppfyllda för bestämmelsens tillämplighet. Mest praktiskt och tydligt för den 
delen, i min mening, är dock att bevara lagens ordalydelse som den är och istället benämna 
omständigheterna som "bedömningsfaktorer" istället för "rekvisit". Gällande både 
skevdelningsregeln och denna bestämmelse anser jag att bestämmelsens ordalydelse tyder 
på att oskäligheten är det rekvisit som måste vara uppfyllt medan omständigheterna endast 
är faktorer att beakta i helhetsbedömningen. 
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Det tåls att nämnas att både Agell och Brattström samt Teleman kallade dessa 
omständigheter för "delrekvisit" respektive "rekvisit" när de analyserade NJA 1993 s 583. I 
övrigt nämns aldrig något beträffande omständigheternas karaktär. Det kan i alla fall tyckas 
lite märkligt att Agell och Brattström väljer att kalla omständigheterna för "de angivna 
förutsättningarna i lagen" beträffande ÄktB 12 kap. 1 § och "delrekvisit" beträffande ÄktB 12 
kap. 3 § eftersom att båda lagrummen är formulerade på samma sätt, där endast 
omständigheternas innebörd skiljer sig något. Undviker professorerna att uttala sig om de 
olika jämkningsbestämmelsernas karaktär? Är det för att det lagtexten är otydlig och vag? 
Eller är det snarare så att det antas vara uppenbart? Enligt min mening är detta i alla fall 
något som är oklart. 

Den här bestämmelsens tillämpningsområde är bredare än de andra bestämmelsernas för 
att den är tillämplig vid alla typer av bodelningar. Den är inte tillämplig i de fall egendomen 
är enskild på grund av villkor vid gåva eller i testamente då det klart framgår att den är 
tillämplig när egendomen är enskild med anledning av ett äktenskapsförord. Syftet är att 
bestämmelsen skall användas för att skydda den ekonomiskt svagare maken från att stå 
egendomslös efter ett långvarigt äktenskap. En situation som särskilt föranleder jämkning 
torde vara när äktenskapet är oskäligt på grund av någon omständighet som fanns redan vid 
upprättandet och missgynnande den ena maken i betydande grad. 

 I vilken omfattning skall bestämmelserna tillämpas? Ska de tillämpas med 
restriktivitet eller ej? 

ÄktB 12 kap. 1 §: Bestämmelsen utformades på ett sådant sätt att den inte var så pass 
begränsad som den tidigare bestämmelsen i GB var. Avsikten var ändock att den endast skall 
tillämpas i undantagsfall. Den skall således inte tillämpas med restriktivitet men bör endast 
användas i undantagsfall. Huruvida detta är fallet i praktiken är oklart. Eftersom makarna har 
inbördes avtalsfrihet ser jag inte hur detta uttalande kan förverkligas i de fall makarna själva 
kommer överens om att jämka en bodelning. Att domstolarna beaktar uttalandet vid tvister 
är en sak men i de icke tvistiga fallen kan jag tänka mig att den tillämpas trots att det kanske 
inte föreligger ett undantagsfall som det var tänkt i propositionen. 

ÄktB 12 kap. 2 §: Eftersom att den efterlevande maken alltid har rätt att jämka bodelningen 
enligt bestämmelsen finns ingen begränsning för i vilken omfattning den kan tillämpas. Det 
är en rättighet den efterlevande maken själv distribuerar över och det finns inget uttalande i 
något förarbete om att bestämmelsen skall tillämpas restriktivt eller liknande.  

ÄktB 12 kap. 3 §: Gällande jämkning av äktenskapsförord uppställer förarbetena till 
bestämmelsen att den skall tillämpas med restriktivitet. Detta stöds på idén om att avtal 
skall hållas och att äktenskapsförordet måste anses stå för makarnas gemensamma vilja. 
Agell och Brattström ställer sig kritiska till detta och anser att bedömningen för huruvida ett 
villkor är oskäligt eller ej bör ske förutsättningslöst och inte med ledning av en sådan 
angivelse. Teleman ansluter sig dock till lagstiftarens utgångspunkt där äktenskapsförordet 
är ett uttryck för makarnas gemensamma vilja, oavsett om den är välgrundad eller inte. Han 
håller inte med Agell och Brattström om att bedömningen skall ske förutsättningslöst utan 
anser istället att det faktum att äktenskapsförords oskälighet kan variera mycket måste 
beaktas. 
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HD utgår exempelvis i sina domskäl i NJA 1993 s 583 från propositionens uttalande om 
restriktivitet när de gör sin bedömning. Även jag ställer mig dock kritisk till detta och hade, i 
enlighet med Agell och Brattströms uttalande, förespråkat en förutsättningslös bedömning. 
De anser att när dörren väl öppnats för en jämkningsmöjlighet bör bedömningen inte utgå 
från att avtal bör hållas, vilket jag håller med om. Med detta menar jag nödvändigtvis inte att 
jag motsätter mig HD:s domslut i detta rättsfall, utan endast att jag anser att bedömningen 
borde vara förutsättningslös, i alla de fall där förutsättningarna för jämkning av ett 
äktenskapsförord skall bedömas. 

Utan att lägga allt för stor vikt vid vilken sida som har rätt och fel angående om 
bestämmelsen bör tillämpas med restriktivitet eller inte vill jag istället lyfta fram de olika 
åsikterna ur en synvinkel där rättskällornas inbördes vikt står i fokus. Den svenska 
rättskälleläran, som är bland det första som lärs ut vid en juristutbildning, innebär en hierarki 
enligt följande: lagstiftning, praxis, förarbeten, doktrin. Är Agells och Brattströms åsikter 
överhuvudtaget väsentliga vid en tillämpning av bestämmelsen? Med stöd av rättskälleläran 
torde propositionens uttalande om att bestämmelsen skall tillämpas med restriktivitet gå 
före Agell och Brattströms åsikt. Det kan konstateras att bestämmelsen bör tillämpas såsom 
det framhålls i propositionen medan Agells och Brattströms åsikter inte bör beaktas vid en 
tillämpning av bestämmelsen. Jag skulle se deras uttalanden och kritik som att de försöker 
starta en debatt kring lagstiftningen. De belyser problem de anser finns med lagstiftningen 
för att eventuellt uppnå någon förändring. Det kan därför sägas att kritiken främst är till för 
lagstiftaren men även för att delge studenter (eftersom boken även är avsedd som lärobok) 
och andra verksamma jurister deras syn på lagstiftningen och dess eventuella brister. 

 Hur tydliga är det olika bestämmelserna? Finns det någon problematik gällande 
någon av dem? 

ÄktB 12 kap. 1 §: Med anledning av att det enligt mig är oklart huruvida omständigheterna 
skall anses vara rekvisit eller endast bedömningsfaktorer med tanke på dels bestämmelsens 
ordalydelse och dels avsikten bakom omständigheterna kan konstateras att bestämmelsen 
är något otydlig. Det framgår av propositionen att omständigheterna kan vara 
motsägelsefulla, det vill säga att någon omständighet talar för jämkning och en annan emot. 
Det framgår dock inte vilken inbördes vikt de olika omständigheterna har eller hur 
bedömningen skall göras i de fall det finns motstridiga omständigheter. 

Jag anser också, i enlighet med Agells åsikter, att det är problematiskt att bestämmelsen 
endast är tillämplig i förmån till den make med mest giftorättsgods. Det hade varit mer 
fördelaktigt med en bestämmelse som var mer generell till sin karaktär. Enligt min mening 
var Telemans förslag i promemorian från 2005 rimligt för att uppnå detta. 

ÄktB 12 kap. 2 §: Avsnittet gällande ÄktB 12 kap. 2 § är inte särskilt omfattande, vilket beror 
på att jag insåg rätt omgående att bestämmelsen är klar och tydlig. Den föranleder på grund 
av detta inga särskilda problem. 

ÄktB 12 kap. 3 §: För den här bestämmelsen gäller samma som jag nämnt ovan gällande 
ÄktB 12 kap. 1 §, det vill säga att den är något otydlig i det hänseende vad gäller rekvisit och 
omständigheter. Vidare är den inte otydlig i ordalydelsen. Bestämmelsen föranleder nog 
dock en del problem vid tillämpningen. I förarbetena finns viss ledning för tillämpningen 
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men bedömningen bör föregås av en fri eller till och med skönsmässig avvägning. Jag kan 
tänka mig att det, tillsammans med uttalandet om att den skall tillämpas med restriktivitet, 
föranleder en del tillämpningsproblem. Det framkommer även att det är omöjligt att 
konstatera omständigheternas inbördes vikt, vilket även det kan föranleda problem vid 
bedömningen.  
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