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Sammanfattning 
I detta examensarbete behandlas rättvisa inom bodelning inom ramen för den svenska 

äktenskapsbalken. Specifika frågeställningar är om bodelningen är rättvis utifrån filosoferna 

John Rawls och Robert Nozicks syn på rättvisa, men även lagstiftarens syn på rättvisa 

behandlas. Undersökningen visar att den svenska äktenskapsbalken uttrycker en mildare 

version av Rawls rättvisa. Rawls förespråkar en form av rättvisa där rättsstaten ska försöka 

utjämna olikheter mellan individer vid födsel men också ojämlikheter som kan uppstå under 

livets gång. Nozick förespråkar större frihet; alla ska oavsett klass, handikapp eller andra 

ojämlikheter, leva efter samma regler, även om detta leder till en sämre tillvaro för de som inte 

har samma förutsättningar. En av uppsatsens slutsatser är att Rawls hade uppskattat att den 

svenska bodelningen baseras på likadelningsprincipen – dvs. försöker utjämna 

egendomsförhållandena mellan makar vid äktenskapsskillnad – medan Nozick hade varit emot 

försöken att kontrollera individens fria val. Vilken syn på rättvisa lagstiftaren har utgått från för 

bodelning visade sig vara en svår fråga att svara på. I förarbetena till äktenskapsbalken 

diskuteras rättvisa betydligt mer, men inte heller här ges något konkret svar på lagstiftarens syn 

på rättvisa inom bodelning. Arbetet behandlar endast bodelning vid äktenskapsskillnad där båda 

makarna är vid liv och endast med utgångspunkt i två filosofers, Rawls och Nozicks, respektive 

uppfattning av rättvisa.
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1. Bakgrund 
Bodelning kallas det som sker inom ett äktenskap eller samboförhållande när parterna bestämt 

sig för att separera. Då delas makarnas egendom upp mellan parterna antingen med hjälp av det 

svenska rättssystemet eller, om de kommer överens, på annat sätt. 

 

Inom familjerätten och mer specifikt avseende bodelning kan rättvisa tyckas vara ett centralt 

koncept. I dagens samhälle ser vi ofta hur nära och kära separerar för att sedan träffa en ny 

partner. Vid en skilsmässa händer det inte sällan att en eller båda parterna anser att den andra 

parten gynnades mer, och att bodelningen var orättvist. Detta väckte ett intresse för frågor om 

rättvisa vid bodelning för mig.  

 

För att kunna besvara frågan om det svenska systemet för bodelning är rättvist måste vi först 

definiera begreppet rättvisa. Ta en minut för dig själv och försök definiera vad rättvisa är för 

något, sedan ställ frågan till någon i din närhet och se vad de svarar. Ni har nog en olik men 

kanske ändå klar bild vad ni anser att rättvisa är. Detta gäller sannolikt även lagstiftaren, om de 

över huvud taget tänkt på saken. Vad är då rättvisa? 

 

John Rawls och Robert Nozick är två välkända filosofer som båda har utvecklat idéer om 

rättvisa vilka har fått stor spridning. Den svenska lagstiftaren har även utgått från någon form 

av rättvisa vid stiftandet av bodelningslagarna. Frågan är då om bodelningen kan anses vara 

rättvis utifrån Rawls eller utifrån Nozicks syn? Och hur ser lagstiftaren på frågan? Rawls och 

Nozicks idéer om rättvisa valdes på grund av att de dels är relativt moderna och dels för att de 

står i stor kontrast till varandra, där Nozick står för en kapitalistisk syn på rättvisa och Rawls 

för en mer socialistisk syn. 

 

Rättvisa inom bodelning har även visat sig vara ett ämne som få undersöker och talar om, därför 

är det min förhoppning att detta arbete kan vara en ögonöppnare för någon eller några och starta 

en diskussion för att skapa ett mer rättvist samhälle för oss alla. 

 

1.1 Syfte 

I detta arbete är utgångspunkten att besvara frågan ”vad är rättvisa inom bodelning enligt 

äktenskapsbalken?”. För att besvara frågan vad rättvisa är används två av de mest inflytelserika 

filosoferna genom tiderna vad gäller frågor om rättvisa, nämligen John Rawls och Robert 

Nozick, men även lagstiftarens syn på rättvisa behandlas i uppsatsen.  

 

Följande specifika frågeställningar adresseras i uppsatsen: 

 Är de svenska reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad rättvisa utifrån Nozicks 

och Rawls idéer om rättvisa? Vad hade de tyckt om den svenska lagstiftningen och hur 

den tillämpas? 

 Vilken rättviseteori följde lagstiftaren när äktenskapsbalken skapades, eller med andra 

ord, vad är rättvisa utifrån lagstiftarens syn? 

 

Som en avgränsning av detta arbete behandlas endast bodelning enligt äktenskapsbalken, till 

skillnad från att även inkludera bodelning för sambor, och endast bodelning vid 

äktenskapsskillnad där båda parterna lever, alltså inte bodelning vid dödsfall.  

 

1.2 Metod och material 

Det finns många rättskällor som behandlar bodelning enligt äktenskapsbalken. I denna studie 

används förarbeten, rättsfall och doktrin. Förarbetena som behandlas är en proposition inför 
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äktenskapsbalken, 1986/87:1 och lagutskottets betänkande gällande propositionen. Dessa 

bidrar med stor insikt hur lagstiftaren tänker och ser kring rättvisa inom bodelningen och var 

den enda riktiga rättskällan där lagstiftaren behandlade rättvisa.  

 

I arbetet används också ett rättsfall, NJA 2013 s. 100. Tanken är att använda rättsfall för att få 

konkreta exempel kring vad lagstiftaren anser är rättvist men också för att behandla Rawls och 

Nozicks teorier i ett konkret fall. Under arbetets gång behandlades ytligt ett 60-tal rättsfall inom 

bodelning som kom från öppna databaser som lagen.nu men även stängda databaser som 

Karnov. Rättsfallen behandlades ytligt genom sökning efter ordet ”rättvis” för att se om det gav 

något resultat på ord som orättvis, orättvisa, rättvisa och så vidare. Sökningen gav få resultat. 

Begreppet rättvisa används således sparsamt i svenska avgöranden oberoende av instans och 

därför används endast ett fall för att behandla Rawls och Nozicks rättviseteorier. 

 

Databaserna har även använts för att underlätta navigeringen och söka information bland olika 

rättsfall och propositioner.  

 

Som doktrin används främst ”Äktenskap Samboende Partnerskap” som är skriven av Anders 

Agell och Margareta Brattström. Denna bok brukar anses som ett centralt verk inom 

familjerätten. Agell var professor i civilrätt och hade flera decenniers erfarenhet inom 

familjerätten medan Brattström är professor i civilrätt och undervisar inom familjerätten, båda 

vid Uppsala universitet. Vidare används boken ”Bodelning Under äktenskap och vid 

skilsmässa” av Örjan Teleman. Teleman är advokat och har under många år ägnat sig åt 

ekonomisk familjerätt. För att behandla filosofernas teorier används främst litteratur på 

svenska, antingen översatt från originalverket eller skrivet direkt på svenska. För att säkerställa 

att den översatta litteraturen och den på svenska är korrekt behandlas även litteratur från flera 

olika källor, inklusive originalverken. All litteratur som används i arbetet är lånad från 

universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet. 

 

För att behandla lagstiftarens syn på rättvisa används ändamålstolkning, även kallat 

”teleologisk lagtolkningsmetod”, som innebär att lagen med hjälp av förarbetena tolkas utifrån 

deras ändamål, det vill säga tanken bakom lagen.1 I och med att lag, förarbeten, praxis och 

doktrin har använts i utredningen, kan jag sägas ha använt mig av traditionell juridisk metod.2 

För att kunna besvara frågeställningen på bästa sätt används därutöver en metod som går ut på 

att först redogöra för Rawls och Nozicks rättsviseteorier för att sedan applicera och analysera 

dessa teorier på äktenskapsbalken, specifikt bodelningsbestämmelserna. Detta görs för att få en 

infallsvinkel där filosofernas rättviseteorier ligger till grund för vad som är rättvist och orättvist.  

 

1.3 Disposition 

I första kapitlet ”Bakgrund” behandlas bakgrunden till uppsatsen, hur frågeställningen uppkom 

och frågeställningarna kring rättvisa inom äktenskapsbalkens bodelning. Sedan i kapitel två 

”Bodelning” behandlas hur bodelning inom äktenskapsbalken fungerar och hur lagstiftaren ser 

på rättvisa. I detta kapitel behandlas även ett rättsfall för att representera hur en bodelningsfråga 

kan se ut. Kapitel tre ”Vad är rättvisa?” behandlar filosofernas syn på vad rättvisa är för något 

utifrån deras synvinkel. Kapitel fyra och det sista konkreta kapitlet, där är ambitionen att tolka 

vad filosoferna anser vara bra och dåligt med bodelningen i äktenskapsbalken. I detta kapitel 

tittar vi även på Rawls och Nozicks bedömning av rättsfallet och drar slutsatser av Rawls, 

Nozicks och lagstiftarens rättviseteorier.  

                                                 
1 Nationalencyklopedin, teleologisk lagtolkning. 
2 Kleineman (2013), Rättsdogmatisk metod, s. 28. 
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2. Bodelning 
Bodelning vid äktenskapsskillnad innebär att ett gift par ska separera och därmed dela på den 

egendom som paret har.3 I detta kapitel behandlas hur reglerna om bodelning vid 

äktenskapsskillnad ser ut idag enligt den svenska äktenskapsbalken. 

 

2.1 Äktenskapsbalken 

Äktenskapsbalken (1987:230), förkortad ”ÄktB”, innehåller bland annat bestämmelser om 

äktenskapets ingående och upplösning, makars ekonomiska förhållanden samt 

rättegångsbestämmelser rörande äktenskap. Här återfinns således reglerna om bodelning vid 

äktenskapsskillnad. De centrala kapitlen i äktenskapsbalken som rör bodelning är följande:  

 

 9 kap. Allmänna bestämmelser om bodelning 

 10 kap. Vad som skall ingå i bodelning 

 11 kap. Andelar och lotter 

 12 kap. Jämkning vid bodelning 

 13 kap. Verkan av bodelning 

 

Bodelningsreglerna inom äktenskapsbalken är däremot dispositiva, detta innebär att parter som 

ska ingå i en bodelning kan med full rättsverkan välja att avtala bort vissa delar eller helt enkelt 

välja att dela efter andra grunder. Detta gäller endast om båda makarna är överens om det.4 

 

2.1.1 Likadelningsprincipen 

En central princip som ligger till grund för bodelningsbestämmelserna är den så kallade 

”likadelningsprincipen”. Av likadelningsprincipen följer att nettot av allt giftorättsgods (GG) 

ska delas lika. Principen återfinns i äktenskapsbalkens 11 kapitel, där det framgår att makarnas 

andelar i boet beräknas enligt 1 §, vilket sker stegvis genom att skuldavräkning sker mot 

giftorättsgodset enligt 2 §, och nettot av giftorättsgodset delas mellan parterna enligt 3 §. 

Bodelningens olika moment, begreppet giftorättsgods m.m. kommer närmare att redogöras för 

nedan. 

 

När förslaget om den då nya äktenskapsbalken kom framfördes total egendomsskillnad eller 

återgångsdelning som två förslag istället för likadelningsprincipen. Total egendomsskillnad 

skulle betyda att vardera maken endast hade enskild egendom, medan återgångsdelning skulle 

betyda att allt som en make går in i äktenskapet med, får genom gåva, testamente eller arv skulle 

återgå till den maken om äktenskapsskillnad blev aktuellt. Det argumenterades för att en 

återgångsdelning skulle kunna var mer rättvis i ett antal situationer, till exempel vid kortvariga 

äktenskap eftersom det vara lättare att utreda vilken egendom som tillhörde vilken make. 

Regeringen kom dock fram till att de såg mer fördelar med likadelningsprincipen och att en 

återgångsdelning skulle leda till fler komplikationer än likadelning. Ett exempel som togs upp 

var gällande egendom som i flera led under äktenskapets gång ersatts av annan egendom, såsom 

en bil som säljs för att köpa en båt som sedan den också säljs för att köpa köksverktyg och 

möbler. Ett sådant fall hade lett till svårigheter att spåra exakt vilka ägodelar som tillhörde 

parten som ägde bilen vid en eventuell bodelning. Nackdelarna som kunde uppstå med 

likadelningsprincipen vid kortvariga äktenskap ansågs vidare gå att motverka med hjälp av 

jämkningsregler.5 

                                                 
3 Skatteverkets webbplats.  
4 Teleman (2016), Bodelning Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 49. 
5 Proposition 1986/87:1 s. 43.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-aktenskapsbalk-m-m_GA031/html
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Lagutskottet (LU), som var ett av regeringens utskott rörande bland annat äktenskapsbalken, 

ställde sig bakom förslaget att bodelningsreglerna i äktenskapsbalken skulle bygga på 

likadelningsprincipen av följande anledningar: 

Även om det med hänsyn till strävandena mot ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män kan finnas anledning att överväga andra delningssystem 

som i högre grad ger uttryck för makarnas självständighet och jämställdhet 

i ekonomiskt och rättsligt hänseende, finner utskottet att 

likadelningsprincipen har sådana fördelar att den inte bör överges. Med 

likadelning uppstår sålunda generellt sett inte risker för att kvinnorna 

missgynnas. Som utskottet tidigare berört har nämligen kvinnorna som 

grupp alltjämt lägre inkomster än männen och andra delningssystem kan 

innebära risker för att de vid bodelning fär [sic] ett sämre utbyte. Ett 

betydande värde ligger också däri att likadelning är en sedan länge bland 

allmänheten välkänd delningsgrund. Ett tungt vägande skäl för ett 

bibehållande av likadelningsprincipen är också intresset av nordisk 

rättslikhet.6 

Lagutskottet ansåg dock även att en strikt tillämpning likadelningsprincipen kan leda till 

situationer som är orättvisa vid till exempel kortvariga äktenskap och såg således ett behov av 

vidgade jämkningsregler för att minimera orättvisor.7 

 

2.1.2 Hur går bodelning till vid äktenskapsskillnad? 

Inom ett äktenskap kan makarna ha två typer av egendom: giftorättsgods och enskild egendom.  

7 kap. 1 § Äktenskapsbalken 

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild 

egendom. 

Precis som framgår av 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild 

egendom. Enskild egendom kan enligt 7 kap. 2 § bland annat vara egendom som till följd av 

äktenskapsförord är enskild, eller egendom som en make har fått i gåva, arv eller testamente 

med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Rättsverkan av giftorättsgodset 

är att den ska ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB.8 

 

Innan bodelning kan ske måste makarna fastställa den så kallade ”kritiska tidpunkten”. 

9 kap. 2 § Äktenskapsbalken  

Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag 

då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet har upplösts 

genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, 

den dag då dödsfallet inträffade. 

 Bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad 

pågår skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då 

anmälan om bodelningen gjordes enligt 1 § andra stycket. 

                                                 
6 Proposition 1986/87:LU18 s. 14. 
7 Proposition 1986/87:LU18 s. 14. 
8 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 98. 
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Som ses i första stycket så ska bodelning vid äktenskapsskillnad utgå ifrån 

egendomsförhållandena som var aktuella när äktenskapsskillnad väcktes. Denna tidpunkt 

brukar kallas ”den kritiska tidpunkten”. Om en make därmed till exempel gör en dålig affär och 

får stora skulder efter den kritiska tidpunkten så ska det inte tas med i bodelningen. Efter det så 

har vardera maken en redovisningsskyldighet.9 

9 kap. 3 § Äktenskapsbalken 

Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin 

egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som 

tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de 

uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. 

Redovisningsskyldigheten uppstår efter den kritiska tidpunkten. En make ska redovisa för sin 

enskilda egendom men även förvalta och ta hand om den tills den faktiska bodelningen äger 

rum, vilket ofta sker en tid efter den kritiska tidpunkten.10 

 

När sedan egendomen har redovisats är det dags för skuldavräkning.  

11 kap. 2 § Äktenskapsbalken  

Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från 

en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när 

talan om äktenskapsskillnad väcktes, anmälan enligt 9 kap. 1 § andra 

stycket gjordes eller dödsfallet inträffade.  

För sådana fordringar mot en make som är förenade med särskild 

förmånsrätt i makens enskilda egendom skall maken få täckning ur sitt 

giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda 

egendomen. Detsamma gäller skulder som maken har ådragit sig för 

underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat 

sätt är att hänföra till denna. 

Vad som sägs i andra stycket om enskild egendom skall även gälla sådan 

rättighet som enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelning. 

Under skuldavräkningen så är det endast skulder som fanns innan den kritiska tidpunkten som 

får avräknas. Så de skulder som uppkommit innan den kritiska tidpunkten får nu avräknas från 

giftorättsgodset, detta inkluderar enligt andra stycket även skulder som är knutna till enskild 

egendom om inte den enskilda egendomen räcker för att täcka hela skulden.11 Det kan se ut 

ungefär så här: 

 

 Kent Berit 

Giftorättsgods, totalt 500’ 

 

250’ 250’ 

Enskild egendom (EE) 

 

20’ 80’ 

Skuld (varav 30’ knutet till 

EE) 

80’ 0 

                                                 
9 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 171. 
10 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 171. 
11 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 188–190. 
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Skuldavräkning 250–50–10 =190 

 

0 

Summa giftorättsgods 

 

190’ 250’ 

Likadelning  220’ 220’ 

 

I tabellen ser vi att det totala värdet av Kents och Berits giftorättsgods var 500 000 kronor. Kent 

hade enskild egendom till ett värde av 20 000 kronor men även en skuld på den enskilda 

egendomen på 30 000 kronor, medan Berit hade enskild egendom till ett värde av 80 000 kronor 

och inga skulder. Så då räknas Kents skulder knutna till giftorättsgodset det vill säga 50 000 av 

från 250 000, medan skulden på 30 000 som är knuten till den enskilda egendomen räknas av 

från den enskilda egendomen på 20 000, så långt det räcker, och då blir det 10 000 kronor kvar 

av skulden som måste skuldavräknas på de återstående 200 000 kronorna från giftorättsgodset. 

 

Till slut görs en likadelning enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Den går ut på att makarna ska få lika 

mycket av giftorättsgodset som finns kvar efter skuldavräkningen. Därför slås Kents och Berits 

kvarstående giftorättsgods ihop och sedan delas det lika mellan dem, så de får 220 000 kronor 

vardera.12 

 

Det sista steget som görs efter likadelningen är att beräkna parternas andelar i boet enligt 11 

kap. 1 § och 11 kap. 6 § ÄktB och när det är beräknat så görs en lottläggning. 

11 kap. 7 § Äktenskapsbalken 

Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall 

giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första 

hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. 

Summan av det giftorättsgods som parterna fått vid likadelningen och det giftorättsgods som 

de fått vid skuldavräkningen blir enligt 11 kap. 6 § ÄktB deras andelar i boet. Det kan se ut 

ungefär så här: 

 

 Benny  Kajsa  

Bostad 

 

1000’  200’ Bil 

Bohag 

 

200’  200’ Bohag 

Skuld 

 

-700’    

Summa 1000+200–

700=500 

 

 200+200=400 Summa 

Likadelning 

 

450’  400+500  450’ Likadelning 

Andelar i boet 

 

450+700=1150’  450’ Andelar i boet 

Lottläggning Bostad (1000’) 

+ Lite av sitt 

 Bil (200’) +Sitt 

bohag (200’) 

Lottläggning 

                                                 
12 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 168. 
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bohag (endast 

150’) =1150 

+Lite av Bennys 

bohag (50’) 

=450’ 

 

I denna figur ser vi att allt är giftorättsgods, Benny äger en bostad till ett värde av 1000 000 

kronor och bohag värt 200 000 kronor men har även en skuld på 700 000 kronor. Kajsa äger en 

bil till ett värde av 200 000 kronor och bohag till samma värde. Sedan görs en likadelning av 

kvarstående summa efter skuldavräkning. Andelar i boet beräknas på så sätt att vi slår samman 

alla tillgångar som vardera maken har och tagit del av, detta inkluderar även det giftorättsgods 

som använts vid skuldavräkningen så att borgenärerna ska vara skyddade. Därför räknas dessa 

700 000 till Bennys andel i boet. 

 

Fördelning av lotter eller lottläggning är då helt enkelt när egendomen fördelas. Egendomen 

fördelas utifrån vardera makens andelar i boet eftersom det är deras lott som de har rätt att ta 

del av. I exemplet ovan ser vi hur Benny går ut med 1150 000 och Kajsa går ut med 450 000. 

Då ska vi sedan dela upp allt giftorättsgods mellan de två parterna, därför får Benny i detta 

exempel behålla sitt hus och lite av giftorättsgodset medan Kajsa får behålla sin bil, bohag men 

får även lite av Bennys bohag till ett värde av 50 000.13 

 

Bodelning vid ett bestående äktenskap 

Enligt äktenskapsbalken kan bodelning ske inom ett bestående äktenskap och ett äktenskap som 

ska upplösas. För de som vill göra en bodelning i ett bestående äktenskaps så krävs det i princip 

endast att makarna är överens om det, detta framgår av 9 kap. 1 § 2 st ÄktB. Detta kan användas 

för makar som vill klara upp ägandeförhållandena mellan sig, det vill säga, vem som äger vad 

inom äktenskapet.14 Sådana bodelningar kommer dock som nämnts i inledningen inte att 

diskuteras i denna uppsats. 

 

Bodelning vid äktenskapsskillnad 

När ett äktenskap ska upplösas ställs det ett krav på bodelning i 9 kap. 1 § 1 st ÄktB. Om det 

skulle visa sig att makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få ta 

över den andra makes bostad eller bohag så behöver dock inte bodelning göras. När talan väcks 

om äktenskapsskillnad blir det som nämnts ovan den kritiska tidpunkten som man ska utgå 

ifrån. Alla ändringar i egendomsförhållandena som sker efter denna dag är därmed irrelevanta.15 

 

Som kan tänkas så händer det att makarna inte kan komma överens och enas om vem som ska 

få vad vid en bodelning. Vid dessa tillfällen kan en bodelningsförrättare förordnas av domstol 

på begäran av en make. Bodelningsförrättarens uppgift är då att ta ställning till tvisten mellan 

makarna och tillämpa lagen, det vill säga, bodelningsreglerna. Med hjälp av dessa bestämmer 

bodelningsförrättaren vilken av makarna som har bäst rätt till egendomen som de tvistar över.16 

 

Bodelning vid dödsfall 

Vid en makes död så aktualiseras arvsrätten och bodelning ska ske innan arvet fördelas, vilket 

dock endast behöver ske om den avlidna maken haft särkullbarn som ska ärva denne. Om det 

inte finns särkullbarn och inte heller något testamente så går all egendom över till den 

efterlevande maken för att sedan låta den först avlidna makens eventuella arvingar ärva när den 

                                                 
13 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s.168–169. 
14 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s.170–171. 
15 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s.173–175. 
16 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s.176. 
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andra maken i sin tur avlider, detta framgår av reglerna om makesarv i 3 kap. ärvdabalken 

(1958:637).17 

 

Äktenskapsförord 

Vid ingåendet av ett äktenskap kan vardera maken upprätta ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 

3 § ÄktB. 

7 kap. 3 § Äktenskapsbalken 

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att 

egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller 

hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar 

bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. 

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna 

eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är 

underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del 

omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock 

förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas. 

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord 

som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, 

om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet 

ingicks. 

I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges 

in till Skatteverket. Lag (2011:891). 

Makar kan genom äktenskapsförord försäkra sig om att viss egendom som de äger är deras 

enskilda och därmed inte ingår i en bodelning vid en potentiell äktenskapsskillnad. Genom 

äktenskapsförord kan de därmed helt avtala bort giftorätten.18 

 

Behovsregeln/-principen vid lottläggning 

Som huvudregel är det den make som äger egendomen som i första hand får den på sin lott, 

som vi såg tidigare i 11 kap. 7 § ÄktB. I vissa fall gäller dock inte detta, utan då delas till 

exempel bostaden eller bohag upp efter behovet av egendomen. 

11 kap. 8 § Äktenskapsbalken 

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har 

rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, 

utan avräkning. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra 

makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2-4. En förutsättning för att 

en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken 

är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna 

i övrigt kan anses skäligt. 

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i 

egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den 

                                                 
17 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 179. 
18 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 101. 
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andra maken befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala 

denna har satts under särskild vård. 

När den ena maken är död, gäller första stycket endast till förmån för den 

efterlevande maken. 

 

Detta betyder att även om maken som äger bostaden vill ha den på sin lott, så kan den andra 

maken få bostaden om denne är i större behov av den än första maken. Detta kan vara aktuellt 

till exempel om den andra maken ska ha den faktiska vårdnaden om barnen och därför behöver 

bostaden, det vill säga makarna kan ha delad vårdnad men barnen ska bo hos ena maken. 19 

Barnen i fråga är då vana vid att bo i den bostaden, möjligtvis med skola och vänner i närheten, 

det kan vara svårt för andra maken att hitta en ny bostad i närheten av den andra och därför kan 

den andra maken få bostaden trots att denne inte från början var ägaren och inte hade förtur på 

den enligt 11 kap. 7 § ÄktB. Genom att endast enskild egendom enligt 7 kap. 2 § första stycket 

2-4 undantas från behovsregeln, och äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 2 § första stycket 1, 

följer att även om en make vid äktenskapets ingång genom äktenskapsförord valt att göra en 

bostad till enskild egendom, så kan den andra maken få huset om behovsregeln anses tillämplig. 

Vid behovsregeln görs en helhetsbedömning, det betyder att domstolen tar del av alla de 

relevanta faktorerna för att sedan göra en bedömning. Till exempel om ena makens hus hade 

varit värt väldigt mycket, då kanske det inte är skäligt att den andra maken ska få ta över dennes 

hus och bli skyldig den första maken för huset även om det avräknas från dennes lott. Eftersom 

att den andra maken kanske aldrig kommer kunna betala tillbaka den stora summan för huset.20 

 

Jämkning och skevdelning vid bodelning 

Jämkning återfinns i 12 kapitlet i äktenskapsbalken. 1 § reglerar jämkning inom 

äktenskapsskillnad och inom ett bestående äktenskap. 2 § reglerar en form av jämkning vid en 

makes död och 3 § reglerar jämkning av ett oskäligt äktenskapsförord.21 

12 kap. 1 § Äktenskapsbalken 

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. 

 

Jämkning eller skevdelning enligt 12 kap. 1 § ÄktB innebär att båda makarna får behålla mer 

av sitt egna giftorättsgods. Detta kan göras på flera sätt och hänsyn ska tas till äktenskapets 

längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. I propositionen till 

äktenskapsbalken framkommer det att ett femårigt äktenskap ska räknas som ett långvarigt 

äktenskap. Därför delas det i korta äktenskap ofta efter hur många år makarna varit tillsammans. 

                                                 
19 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 170. 
20 Teleman (2016), Bodelning Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 239. 
21 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 201. 
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Det vill säga, i ett äktenskap på ett år så ska makarna dela på 1/5 av sitt ursprungliga 

giftorättsgods.  

 

Antal år i 

äktenskap 

 

Kenny (totalt 

GG 10 000’, 

nedan vad som 

delas) 

 

Felicia (totalt 

GG 100’, 

nedan vad som 

delas) 

Totalt GG som ska delas 

 

< Ett 

 

0’ 0’ 0 

Ett (1/5) 

 

2 000’ 20’ 2020’ 

Två (2/5) 

 

4 000’ 40’ 4040’ 

Tre (3/5) 

 

6 000’ 60’ 6060’ 

Fyra (4/5) 

 

8 000’ 80’ 2020’ 

Fem (5/5) 

 

10 000’ 100’ 10 100’ 

+Fem 10 000’ 100’ 10 100’ 

 

I tabellen ovan ser vi hur Kenny och Felicias giftorättsgods som de får behålla minskar med 

åren i äktenskap medan det totala giftorättsgodset som de ska dela på ökar med åren i äktenskap, 

upp till fem år. Eftersom, som nämnt tidigare, räknas ett långvarigt äktenskap som fem år. 

 

Skevdelningsregeln kan även användas i fall där ena maken har endast enskild egendom medan 

andra maken endast har giftorättsgods. Då genom 12 kap. 1 § ÄktB kan det beslutas att båda 

makarna behåller sitt giftorättsgods. Den kan också användas för att skydda den med mer 

giftorättsgods från att någon skall gifta sig med denne för att sedan ansöka om 

äktenskapsskillnad endast för monetär vinst.22 

 

Ett fall där jämkning kan ske är vid studieskulder, de kan idag uppnå väldigt stora belopp och 

det kan betyda att om en skuldavräkning görs för den första parten så kan det betyda att andra 

partens giftorättsgods är det enda som finns kvar. Det i sin tur betyder att båda parterna endast 

delar på andra partens giftorättsgods. Det anses dock vara oskäligt med tanke på att 

studieskulder kan ses som en investering för framtiden. Därför blir det ofta en fråga om 

jämkning i denna typ av fall.23 

 

 Anders Kerstin 

Giftorättsgods, totalt 1000’ 

 

500’ 500’ 

Enskild egendom 

 

0 50’ 

Skuld varav från studier 

 

500’ 0 

Summa giftorättsgods 0 500’ 

                                                 
22Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 204. 
23 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 190. 
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Likadelning 250’ 250’ 

 

I tabellen ovan ser vi hur det kunde ha sett ut om ingen jämkning gjordes vid en studieskuld. I 

tabellen så har Anders och Kerstin totalt 1 000 000 kronor i giftorättsgods inom deras äktenskap 

vid den kritiska tidpunkten. Kerstin som har jobbat under hela tiden har inga studieskulder alls 

medan Anders som har studerat under större delen av tiden har stora studieskulder. Om inte 

jämkning gjordes i detta fall så skulle Anders kunnat få sin investering, i studier betald i princip 

av sitt giftorättsgods medan han fortfarande fick ta del av Kerstins giftorättsgods. 

 

I propositionen till äktenskapsbalken diskuteras det mycket kring skevdelningsregeln. För att 

motverka det negativa kring likadelningsprincipen vid bland annat kortvariga äktenskap och 

stora ekonomiska skillnader, om det skulle visa sig vara oskäligt med hälftendelning, så skulle 

återgångsdelning vara en möjlighet, för att göra det så rättvist som möjligt.24 

 

Likadelning kan även vara oskäligt efter längre äktenskap och därför är även då en jämkning 

möjlig. Detta kan vara aktuellt om den ena maken har stora skulder, exempelvis studieskulder, 

som avräknas gentemot hela den makes giftorättsgods. För att inte endast den andra makens 

giftorättsgods ska gå till delning i ett sådant fall, kan var och en enligt 12 kap. 1 § andra stycket 

behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Detta tog även lagutskottet upp om regeringens 

proposition och även där diskuteras det att det görs för att göra det så rättvist som möjligt för 

båda parterna vid äktenskapsskillnad.25 

 

 Klas  Berta 

Giftorättsgods 

 

100’ Giftorättsgods 10 000’ 

Enskild egendom 

 

200’ Enskild egendom 80’ 

Skevdelningsregeln 

(1/5) 

 

20’ Skevdelningsregeln 

(1/5) 

2 000’ 

Summa 

giftorättsgods (efter 

skevdelningsregeln) 

 

20 Summa 

giftorättsgods (efter 

skevdelningsregeln 

2 000’ 

Likadelning 

 

1010’ Likadelning 1010’ 

Total egendom 80’+200’+1010= 

1290’ 

Total egendom 8000’+80’+1010’= 

9090’ 

  

Som kan ses i tabellen ovan har Klas och Bertas äktenskap varat endast ett år och Berta är 

avsevärt mer förmögen än Klas, därför delas endast 1/5 av giftorättsgodset. Det slutar med att 

Klas får 1290 000 kronor och Berta 9090 000 kronor av det totala giftorättsgodset. 

 

Äktenskapsförord får jämkas enligt 12 kap. 3 § ÄktB om det visar sig oskäligt med hänsyn till 

förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Ett fall för jämkning kan till exempel vara om den ena maken skulle 

                                                 
24 Proposition 1986/87:1 s. 45. 
25 Proposition 1986/87:LU18 s.  15. 
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bli lottlös på grund av ett äktenskapsförord, medan den andra maken skulle få egendom av 

betydande värde på sin lott. Ett annat exempel kan även vara om all egendom från ena maken 

är enskild egendom medan den andra makens egendom är giftorättsgods.26 

 

2.1.3 Rättsfall om bodelning vid äktenskapsskillnad 

Detta rättsfall valdes för att det representerar  ettkomplicerat fall och hur svårt det kan vara att 

döma vissa fall inom bodelning, men också på grund av att det tar upp intressanta 

frågeställningar. Sedan till sist för att det visar hur en bodelning går till och hur de olika 

domstolarna resonerar kring de olika lösningarna av fallet. Senare under analysdelen i arbetet 

kommer detta fall även behandlas utifrån filosofernas syn på rättvisa. 

 

NJA 2013 s. 100 

Fallet handlar om T.L och J.A som tidigare varit gifta med varandra. Ansökan om 

äktenskapsskillnad lämnades in till Luleå tingsrätt 22/07 – 2008 och domen på deras 

äktenskapsskillnad meddelades 28/01 - 2009. I samband med ansökan om äktenskapsskillnad 

hade makarna skrivit under en handling rubricerad ”Bodelningsavtal vid skilsmässa”. I denna 

handling hade makarna delat upp sin gemensamma egendom och båda parterna förklarade sig 

därmed nöjda med bodelningen som skett. 

 

Sedan ansökte T.L att en bodelningsförrättare skulle förordnas för att utföra en bodelning 

mellan henne och J.A. Detta eftersom hon anser det endast skett en partiell bodelning mellan 

de två parterna, att all egendom inte tagits med i bodelningen och att hon inte skulle skrivit 

under bodelningsavtalet om hon inte vid tillfället skulle varit rädd och ”av förklarliga skäl inte 

riktigt sig själv”. J.A bestred T.L:s framförande och anförde att båda varit överens och nöjda 

med bodelningsavtalet och därför att det inte alls rörde sig om en partiell bodelning, samt att 

det är riktigt att inte varje egendomsslag antecknades i handlingen men att all egendom 

beaktades inför underskriften och att han inte känner beskrivningen kring T.L:s känslomässiga 

tillstånd vid avtalets tillkomst. 

 

Tingsrätten beslutade att lämna T.L:s begäran utan bifall eftersom enligt 17 kap. 1 § ÄktB skall 

endast en bodelningsförrättare förordnas om makarna inte kan komma överens om bodelningen 

och i detta fall finns det ett bodelningsavtal där båda vid tidpunkten varit överens. 

 

T.L överklagade sedan tingsrättens dom till hovrätten på samma grunder som tidigare och J.A 

bestred yrkandet och anförde att om hovrätten skulle ändra på tingsrättens beslut så bör 

förordnandet av bodelningsförrättaren endast innebära en bodelning av den egendom som inte 

inkluderades inom det existerande bodelningsavtalet. Hovrätten tar i beaktande följande 

information. 

 

T.L framförde att det var J.A som upprättade bodelningsavtalet mellan dem och att hon sedan 

kände sig tvingad att underteckna avtalet eftersom de inte tidigare hade diskuterat någon 

bodelning. Hon hade även vid undertecknandet av avtalet inte möjlighet att överblicka följderna 

av avtalet. Genom avtalet har J.A tagit över fastigheten till ett värde överstigande 1 500 000 kr 

medan hon erhållit en bil till värdet 50 000 kr och ett framtida belopp som ska tillfalla henne 

senare. Hon anser att avtalet innehåller en rad oklarheter rörande bland annat 

jordbruksinventarier, maskiner, fyrhjuling, skoter, båt, bankmedel, värdepapper och byggnad 

på ofri grund. Till sist framförde hon att en bodelningsförrättare skulle kunna kräva in uppgifter 

                                                 
26 Agell & Brattström (2018), Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 217. 
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av J.A och eventuellt ogiltighetsförklara hennes del av avtalet alternativt föra en jämkningstalan 

som i sin tur skulle leda till en mer rättvis fördelning. 

 

J.A framförde att han och T.L bodde tillsammans vid upprättandet av bodelningsavtalet och att 

hon ingick bodelningsavtalet av fri vilja. I bodelningsavtalet ingick inte allt giftorättsgods utan 

endast det av större betydelse och vid upprättandet av avtalet beaktades även egendom som inte 

uttryckligen fanns med i avtalet. Sedan framför J.A att båten som T.L nämnde köptes begagnad 

för 3000 kronor och de jordbruksinventarier som fanns var i huvudsak två äldre traktorer som 

belastades av skatter i och med att de tillhör jordbruksfastigheten. Dessa saker togs inte upp 

särskilt i bodelningsavtalet på grund av deras låga värde. Båda parterna behöll sina tillgångar 

och skulder medan T.L var den enda med aktier, fonder och bankmedel av betydande värde, 

samt att hon fick överta två bilar som var värda ett avsevärt högre belopp än de 50 000 kronorna 

som hon angett, och att hon är väl medveten om att beloppet hon kommer erhålla senare ligger 

ca på 200 000 kronor. Fastigheten som J.A övertog hade inte ett värde på 1 500 000 kronor 

eftersom fastigheterna var i dåligt skick, belastades av två inteckningslån och det fanns ingen 

avverkningsbar skog.  

 

Utifrån detta bedömer hovrätten precis som tingsrätten att om bodelning redan har skett ska inte 

en bodelningsförrättare förordnas enlig 17 kap. 1 § ÄktB. Sedan behandlar hovrätten 

formkravet på en bodelning, det enda krav från lagen är att det ska upprättas en handling som 

sedan ska skrivas under av båda makarna. Rätten behandlar även att det inte är rimligt att vart 

enda föremål som delas upp inom en bodelning ska finnas med i bodelningshandlingen eftersom 

det skulle kräva för mycket arbete att göra den så omfattande. Hovrätten förklarar senare att 

eftersom den viktiga egendomen tagits med, det inte fanns några tecken på att det skulle vara 

en partiell bodelning och båda parterna har undertecknat att de skulle vara nöjd med 

bodelningen så avslås T.L:s överklagande. 

 

T.L överklagade sedan hovrättens dom till Högsta domstolen på samma grunder som tidigare 

och J.A bestred yrkandet och anförde att om Högsta domstolen skulle ändra på hovrättens beslut 

bör förordnandet av bodelningsförrättaren endast innebära en bodelning av den egendom som 

inte inkluderades inom det existerande bodelningsavtalet, precis som han gjorde i tidigare 

instans. 

 

Högsta domstolen behandlar som tidigare instans formkraven (9 kap. 5 § ÄktB) på ett 

bodelningsavtal men även när (9 kap. 4 § ÄktB) och vilken utgångspunkt (9 kap. 2 § ÄktB – 

den kritiska tidpunkten) som bodelningen ska utgå ifrån. Sedan behandlas hur all egendom inte 

behöver tas med utan att formkravet inte behöver uppfattas strängare än nödvändigt, för att 

undvika förhastade beslut och missförstånd samt att tjäna som framtida bevismedel i fall det 

behövs i en kommande tvist. Domstolen behandlar även uppkomsten av bodelningsavtalet, T.L 

har framfört att avtalet ingicks på natten innan parternas gemensamma ansökan om 

äktenskapsskillnad framförts till tingsrätten, medan J.A framfört att avtalet ingicks efter 

ansökan om äktenskapsskillnad framförts till tingsrätten. Utifrån det som framförts resonerar 

HD kring huruvida detta avtal liksom tidigare skulle vara ett partiellt bodelningsavtal eller ett 

fullständigt. De tar också i beaktande om det skulle kunna vara ett föravtal. Om de skulle 

framförts före ansökan om äktenskapsskillnad hade det tagit formen av ett föravtal. Eftersom 

att det bodelningsavtal som J.A uppställt inte uppenbart får det att framstå som att bodelningen 

mellan T.L och J.A skulle vara färdig, det rådde osäkerheten kring uppkomsten och att det inte 
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tydligt framgår att det skulle vara ett avtal om fullständig bodelning därför ändrar HD 

hovrättens beslut och bifaller T.L:s ansökan om att en bodelningsförrättare ska förordnas.27 

  

                                                 
27 NJA 2013 s. 100.  



15 

 

3. Rättvisa 
Vad rättvisa egentligen är och vad det kan definieras som är en svår fråga. För att besvara den 

frågan behandlas i detta kapitel två av de främsta och mest framgångsrika filosoferna i modern 

tid som försökt svara just på den frågan och frågan om hur ett rättvist samhälle bör se ut: John 

Rawls och Robert Nozick. 

 

3.1 John Rawls 

John Rawls är en av de mest framgångsrika politiska filosoferna under 1900-talet och kom med 

en alternativ teori till svaret på hur samhället, rättvisa och individens fri- och rättigheter ska se 

ut, år 1971 i boken A Theory of Justice. I boken förklarar Rawls sin syn på rättvisa och utgår 

från en central tanke: ”Alla grundläggande samhälleliga nyttigheter – friheter och möjligheter, 

inkomster och egendom, förutsättningarna för självkänsla – skall vara jämlikt fördelade, såvida 

inte en ojämlik fördelning av någon eller alla dessa nyttigheter gagnar de sämst ställda”.28  

 

Alla människor ska enligt Rawls behandlas som jämlikar och som om de är av lika värde, men 

det ska vi inte göra genom att behandla alla lika och utplåna alla ojämlikheter. Vi ska istället 

endast utplåna de ojämlikheter som är till någons nackdel. Om det gynnar mig (det vill säga 

min ursprungliga andel) att ge någon annan en större inkomst än vad jag själv har så ska det 

tillåtas, förutsatt att det inte inkräktar på den andel som alla förtjänar. Detta kan till exempel 

yttra sig i att tillåta en i staden att driva en mataffär. Det kommer vara ojämlikt eftersom 

handlaren kommer tjäna mer än de flesta i staden men det gynnar ändå allas andelar för att alla 

slipper åka till grannstaden för att köpa mat. Problemet med denna teori är att nyttigheterna som 

främjas genom den kan komma i konflikt med varandra. Vi kan beröva människors frihet 

(genom att få människor att jobba all vaken tid) genom att ge dem mycket högre lön. Detta kan 

gynna de som har det sämst ställt i samhället i ett ekonomiskt hänseende men skadar dem ur ett 

frihetsperspektiv. Detta problem löser Rawls genom att framföra tre principer, där den första 

principen har företräde om den skulle hamna i konflikt med den andra, medan den andra har 

företräde om den skulle hamna i konflikt med den tredje.29 

 

Första Principen > Andra Principen > Tredje Principen 
 

Den första principen kan kallas för Likvärdighetsprincipen och säger att varje människa ska ha 

rätt till den mest omfattande grundläggande friheten som är jämförbar med en liknande frihet 

för andra.  

 

Den andra principen kan kallas för Skillnadsprincipen och säger att sociala och ekonomiska 

ojämlikheter ska ordnas så att de ska vara till största möjliga fördel för de lägsta i samhället. 

 

Den tredje principen kan kallas för Principen om lika möjligheter och säger att sociala och 

ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att yrken och tjänster ska vara tillgängliga för alla under 

samma förutsättningar.30 

 

Alla människor ska således ha rätt till samma grundläggande friheter, det kan vara till exempel 

semester men även rättigheter som rätt till sin egen kropp. Sedan ska den personen bland annat 

betala skatt för att hjälpa de som har det lägst ställt i samhället och när denna person söker jobb, 

                                                 
28 Kymlicka (1990), Modern politisk filosofi – En introduktion, s. 57–59. 
29 Kymlicka (1990), Modern politisk filosofi – En introduktion, s. 60. 
30 Kukathas & Pettit (1992), John Rawls en introduktion, s. 56–59. 
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ska arbetsgivaren endast gå efter kompetens, inte exempelvis hudfärg, kön, politisk åsikt, ålder 

eller någonting annat. 

 

3.1.1 Okunnighetens slöja 

I sin bok, A Theory of Justice framför Rawls flera argument för sin rättviseteori, ett av dem är 

något han kallar okunnighetens slöja (den svenska översättningen av ”The Veil of Ignorance”). 

Alla föds med vissa för- och nackdelar, vissa mer än andra. Det kan vara saker som vilket land 

man föds i, klass och social ställning, rik eller fattig, olika medfödda talanger som styrka och 

intelligens, kön, hudfärg, sexuell läggning och mycket mer. För att göra samhället så rättvist 

som möjligt måste vi därmed annullera dessa ojämlikheter. Hur ska vi då göra det? Detta löser 

Rawls genom okunnighetens slöja. När samhället utformas ska därmed beslut bestämmas 

utifrån ovetskap om var en person hamnar när den föds. De allra flesta vill därför att alla som 

föds ska födas till en bra tillvaro när personen inte vet vem och med vilka egenskaper den föds 

med.31 

 

Till exempel, anta att Sune Svensson sitter i en maktposition och kan bestämma hur samhället 

ser ut. Sune föddes inte som den starkaste eller den mest intelligenta men eftersom hans 

föräldrar båda var politiker var det en självklar väg för Sune att gå. Sunes föräldrar kunde betala 

för Sunes utbildning som även möjliggjorde att Sune nu kunde sitta på denna maktposition. I 

detta fall kan det vara lätt för Sune att styra landet på ett sätt som gynnar hans framtida familj 

och vänner men i detta tillfälle så tar Sune på sig okunnighetens slöja. Nu vet inte Sune alls var 

och med vilka egenskaper hans barn och barnbarn kommer födas med. Kommer de kanske 

födas som kungar, hemlösa eller någonting där emellan? För att försäkra sig att hans framtida 

familj kommer ha det bra oavsett var och med vilka egenskaper de föds med, bestämmer nu 

Sune att oavsett var och med vilka egenskaper en person föds med ska den få en bra tillvaro 

och alla människor ska bidra med en del av vad de tjänar för att kunna finansiera de som föds 

med sämre förutsättningar. På så sätt kan Sune försäkra sig om att hans framtida familj kommer 

att ha det bra.   

 

3.2 Robert Nozick 

Robert Nozicks synsätt på vad rättvisa är och hur det ska se ut skiljer sig mycket från Rawls 

idéer. Nozick precis som Rawls är en mycket framgångsrik politisk filosof. År 1974, några år 

efter Rawls, kom han ut med boken Anarchy, State and Utopia.32 I boken förespråkar Nozick 

en nattväktarstat som endast ska fungera som polis- och rättsapparat för att skydda sina invånare 

från brott de kan begå gentemot varandra, som att inte hålla avtal, eller att stjäla, skada eller 

döda någon annan.  

 

En stat som beskattar sina invånare för offentlig styrd skola, sjukvård, kollektivtrafik, vägar, 

parker eller funktionsnedsatta människor som inte kan försörja sig själva gör fel gentemot sina 

invånare med en orättvis beskattning. Den enda legitima beskattningen som kan och ska ske 

ska upprätthålla de institutioner som skyddar individer gentemot varandra och skyddar den fria 

handeln. Detta eftersom att en rättvis fördelning måste återspegla individens fria val.33 

 

I Nozicks så kallade ”berättigandeteori” presenterar han tre huvudprinciper som tillsammans 

väver ihop hans teori:  

 

                                                 
31 Rawls (1971), A Theory of Justice, s. 136-142. 
32 Nozick (2001), Anarki, Stat och Utopi, s. 9. 
33 Kymlicka (1990), Modern politisk filosofi – En introduktion, s. 102. 
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1. En person som förvärvar ett innehav i enlighet med principen om rättmätigt förvärv har 

rätt till innehavet. 

2. En person som förvärvar ett innehav i enlighet med principen om rättmätig överföring, 

från någon annan som har rätt till innehavet, har rätt till innehavet. 

3. Ingen har rätt till ett innehav utom genom (upprepade) tillämpningar av 1 och 2.34 

 

Första principen förklarar hur en individ kan rättvist förvärva egendom och hur en person 

rättvist kan äga egendom. Att en person till exempel stulit någon annans egendom hade gjort 

den äganderätten orättvis. Andra principen bygger på den första och antar därmed att individen 

rättvist äger egendomen, och förklarar därför att den kan överföras till andra genom gåva, 

handel eller liknande. Den tredje principen förklarar hur orättvisor, det vill säga om någon 

bryter princip ett och två, ska korrigeras.35 

 

Nozicks berättigandeteori bygger helt på friheten för en person att själv välja vad personen vill 

göra med sin tid, sin egendom och sina pengar. Endast om personen har handlat utifrån det fria 

valet och handlat i enlighet med principerna, till exempel inte stulit, är det rättvist. Därför anser 

Nozick att sådan skatt som vi till exempel har i Sverige är ren stöld av landets befolkning, 

eftersom vi skattar till mycket mer än en nattväktarstat.36  

 

3.2.1 Wilt Chamberlain 

I boken Anarki, Stat och Utopi (den svenska översättningen av Anarchy, State and Utopia) 

presenterar Nozick ett exempel för att visa att hans berättigandeteori är den enda rätta 

distributiva rättvisan. 

 

Vi börjar med att en viss fördelning finns som vi i detta fall kallar D1, som har uppkommit på 

ett rättvist sätt. Sedan antar vi att Wilt Chamberlain är en mycket efterfrågad basketspelare, 

ungefär som Tiger Woods är i golf. Vi antar även att kontrakten för dessa basketspelare skrivs 

för endast ett år i taget, spelarna kan välja helt själva att skriva på eller inte och de kan bara 

skriva på ett kontrakt, det vill säga att spela endast för en klubb. Wilt Chamberlain väljer då att 

skriva på ett kontrakt med en klubb men endast om han får 25 cent, cirka tre kronor, per biljett 

varje gång han spelar en hemmamatch utöver den ordinarie summan som han får betalt. 

Klubben ser detta som en bra affär eftersom fler åskådare kommer att se matcherna när 

Chamberlain spelar och han är en bra spelare. 

 

Sedan startar säsongen och biljettpriserna är nu 103 kronor per biljett, där tre av dessa kronor 

går till Chamberlain. Åskådarna tycker det är spännande att se honom spela och betalar 

gladeligen dessa tre extra kronor till honom för att få se honom spela dessa hemmamatcher. Om 

då en miljon åskådare under en säsong kommer och ser dessa hemmamatcher, tjänar 

Chamberlain 3 miljoner kronor utöver sin vanliga inkomst som basketspelare. Frågan som 

Nozick ställer är om denna nya fördelning som vi kallar D2 är rättvis? Fast än han tjänar mycket 

mer än en vanlig människa och även mer än sina lagkamrater? Nozicks svar på denna fråga är 

att det är klart att det är rättvist. Enligt hans berättigandeteori har en rättmätig överföring skett 

mellan åskådarna och Chamberlain. Åskådarna behövde inte se honom spela, de kunde ha 

sparat dessa tre kronor och använda dem på något annat senare.37 

                                                 
34 Nozick (2001), Anarki, Stat och Utopi, s. 206–207. 
35 Kymlicka (1990), Modern politisk filosofi – En introduktion, s. 102–103. 
36 Lundin (2007), Fördelning av en kostnad utifrån olika rättviseteorier, s. 14.  
37 Nozick (2001), Anarki, Stat och Utopi, s. 218–219. 
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4. Analys 
 

4.1 Inledning 

Om bodelning inom svensk lagstiftning är rättvis eller inte beror som vi tidigare sett på hur vi 

definierar och ser på rättvisa. I kommande kapitel kommer jag försöka behandla 

bodelningsfrågan, hur filosoferna ser på äktenskapsbalkens bodelning rent generellt och 

behandla hur de hade argumenterat för eller mot lagstiftningen. Jag kommer även utifrån deras 

synvinkel kommentera och bedöma det tidigare presenterade rättsfallet. John Rawls och Robert 

Nozicks syn kring rättvisa är generella syner som kan appliceras på nästan allt inom lag och 

rätt. Därför behandlas deras syner på bodelning inom äktenskapsbalken och rättsfallet utifrån 

vad de givet sina teorier hade tyckt och sagt om Sveriges lagstiftning, inte vad de faktiskt sagt 

om den. Det har visat sig vara svårt att hitta exakt vad lagstiftaren anser vara rättvisa därför 

görs en teleologisk tolkning av lagstiftarens rättvisa.  

 

4.2 John Rawls rättvisa 

 

4.2.1 John Rawls och äktenskapsbalken 

Rawls hade nog gillat grundtanken i den svenska äktenskapsbalken och även tyckt den skulle 

vara en av de bättre lagstiftningarna i världen för just bodelning och äktenskap. Detta eftersom 

den delvis följer hans principer. Män och kvinnor har samma status och det har även personer 

i samkönade äktenskap, det vill säga både mannen och kvinnan kan bestämma om eller när de 

till exempel vill ha äktenskapsskillnad och det kan även männen och kvinnorna i samkönade 

äktenskap. Därför fullföljer den till fullo John Rawls likvärdighetsprincip därför att den gäller 

alla och alla har även samma eller liknande friheter inom äktenskapet. 

 

När det kommer till bodelning hade Rawls nog skakat på huvudet lite och sett bekymrad ut, 

eftersom vi har i grunden att dela lika och delar inte alltid till den svagare partens fördel som 

hans skillnadsprincip förespråkar emot.  

 

Gällande likadelningsprincipen hade han nog känt att det kunde ha varit värre, Sverige kunde 

ha tagit vägen med återgångsdelning eller det ännu värre enligt Rawls, alternativet total 

egendomsskillnad. Av dessa tre alternativ är självklart en likadelning mellan parterna det mest 

jämställda och mest korrekta eftersom då får den svagare parten delvis hjälp, istället för 

återgångsdelning eller total egendomsskillnad där den svagare parten alltid går ut svagare eller 

med vad den gick in med. Medan med likadelning går den svagare parten oftast ut med mer om 

inte båda parterna i äktenskapet var väldigt fattiga och svaga, rent ekonomiskt sett när de gick 

in i äktenskapet. Rawls hade nog sett hur det resonerades kring äktenskapsbalkens uppkomst 

och hur dialogen gick kring att ta hänsyn till den svagare parten, oftast kvinnan och varit glad 

över det men hade nog ansett att det skulle behövas göra mer när äktenskapsbalken skapades. 

 

Över den själva gällande rätten, hur bodelning går till hade nog Rawls fått bekymra sig ännu 

mer. Till och börja med hade han sett 7 kap. 1 § ÄktB och ställt sig frågan ”Vem gynnar den 

enskilda egendomen?” För att sedan besvara den ”de rika så klart”. Hans argument skulle vara 

att endast de rika gynnas av möjligheten till att ha enskild egendom för att det är ett sätt att 

försvara deras rikedomar vid eventuellt giftermål och äktenskapsskillnad, att en fattigare person 

aldrig skulle ha någon nytta av att skriva ett äktenskapsförord för att de inte skulle ha någonting 

att skydda vid äktenskapsskillnad. Ännu en gång bryter äktenskapsbalken mot 

skillnadsprincipen. 
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Sedan över den kritiska tidpunkten och redovisningsskyldigheten, dessa hade han sannolikt inte 

sagt särskilt mycket om men skuldavräkningen hade han nog varit delvis negativ mot. 

Skuldavräkningen kan hjälpa en svag part likaväl som en ekonomiskt stark motpart. Skillnaden 

som han kan tänkas skulle ha argumenterat för är att om en ekonomiskt svag part skuldavräknar 

handlar det oftast om mindre belopp eftersom den svaga har inte samma medel att kunna låna 

och dra på sig stora skulder medan en stark ekonomisk part har lätt att få lån och har därmed 

lättare att dra på sig stora skulder.  

 

När dessa stora eller små belopp skulle skuldavräknas hade den svaga partens mindre belopp 

varit en droppe i en sjö för den starkt ekonomiska parten, den hade fått dela på mer av sitt 

giftorättsgods men det hade troligtvis inte skadat denne särskilt mycket. Medan om den starka 

ekonomiska partens giftorättsgods hade försvunnit från delning på grund av en stor skuld, så 

att den starka och den svaga skulle delat på endast den svaga partens giftorättsgods hade det 

skadat den svaga parten. Sedan eftersom den starka parten haft stora medel sedan tidigare, till 

exempel på grund av högre inkomst, så har den även med stor sannolikhet större möjligheter 

än den svaga parten att även bygga upp sina rikedomar igen och ta sig tillbaka till det 

ekonomiska läget där den tidigare var. 

 

Detta hade då visat sig tydligt i lottläggningen när den starka parten på grund av en stor skuld 

inte har något att dela i likadelningen men stora andelar i boet på grund av skulden. Detta hade 

då kunnat betyda att den svaga parten inte får behålla sitt fordon eller bostad till exempel om 

den inte valde att sätta sig i skuld. Eftersom all den starka partens egendom har gått till att betala 

av skulden. 

 

I detta fall hade då Rawls sett behovsregeln vid lottläggning som något verkligen positivt för 

den svagare parten inom äktenskapet. Det kan röra sig om ett fall där en make är framgångsrik 

och har goda ekonomiska förutsättningar medan den andra maken är svagare, varit hemma och 

tagit hand om deras gemensamma barn vid sjukdom och föräldraledighet. Därmed har även 

denne make sämre ekonomiska förutsättningar. Vid en eventuell äktenskapsskillnad kan då den 

ekonomiskt sett svagare parten få behålla boendet även om den andra maken skulle äga boendet, 

om den svagare maken ska ta hand om barnen.  

 

Jämkningsreglerna hade Rawls delvis gillat och ogillat. De går för de mesta delarna helt enkelt 

direkt mot hans grundtanke kring rättvisa. Skevdelningsregeln 12 kap. 1 § ÄktB kan användas 

för att gynna den rikare parten och skadar den svagare partens möjligheter till att få ut så mycket 

som möjligt vid en bodelning. Den kan dock användas till den svagare partens fördel i vissa 

fall. Till exempel om den rikare parten endast har enskild egendom medan den svagare endast 

har giftorättsgods. Då kan skevdelningsregeln användas så att vardera parten behåller sitt 

giftorättsgods och det är något som Rawls hade ansett vara bra. Den kan även användas för att 

skydda den starka parten gentemot den svaga parten, så att inte någon gifter sig med en annan 

för att sedan skiljas för ekonomisk vinning. Skevdelningsregeln 12 kap. 1 § ÄktB kan därmed 

gynna båda makarna, att den gynnar de svaga är något som passar bra in på Rawls rättviseteori, 

medan att den kan användas för att gynna de rikare är något som går direkt mot Rawls 

skillnadsprincip. 

 

Rawls hade förmodligen gillat 12 kap. 3 § ÄktB eftersom den kan använda för att jämka 

äktenskapsförord som i vissa fall är orättvisa. Till exempel ena maken har väsentliga tillgångar 

som enskild egendom medan den andra maken inte har det. För att göra fördelningen mellan 

maken kan då äktenskapsförordet jämkas. Detta är något som kan följa Rawls skillnadsprincip 
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eftersom den maken som har väsentliga tillgångar som giftorättsgods ofta är den mer förmögna 

maken i äktenskapet. 

 

4.2.2 Rawls bedömning av rättsfallet 

Att lagen tillåter att makar får bestämma helt själva hur bodelningen ska gå till och hur all 

egendom ska fungera hade Rawls ansett varit bra och rättvist, eftersom det ger alla samma form 

av frihet.  

 

I fallet NJA 2013 s.100 bestämde tingsrätten först att inte bifalla T.L:s ansökan om en 

bodelningsförrättare, eftersom bodelningen redan hade skett och båda makarna hade skrivit på 

pappren hur bodelningen skulle ske och att de var överens.  

 

Rawls hade nog med tanke på T.L:s förklaring av varför hon hade skrivit på pappret ansett att 

redan här var bedömningen orättvis. Tingsrätten dömde efter lagen, men det gör inte 

bedömningen rättvis. Detta eftersom att enligt Rawls skillnadsprincip, ska sociala och 

ekonomiska ojämlikheter ordnas så att de gynnar de som har det lägst ställt i samhället. Utifrån 

T.L:s förklaring av varför hon skrivit på papperna kan det varit så att T.L var i ett kraftigt 

underläge gentemot J.A och hon kunde då mycket väl vara rädd att förlora väsentligt mer om 

hon inte skrev på papperna. J.A framförde till tingsrätten att hon faktiskt var nöjd och att han 

inte känner igen T.L:s känslomässiga tillstånd vid avtalets tillkomst, men det kan mycket väl 

bero på att han faktiskt är nöjd och vill så klart att avtalet ska vara giltigt. 

 

I detta tillfälle kan det ses som en konflikt mellan Rawls likvärdighetsprincip och 

skillnadsprincipen och i sådana fall går alltid likvärdighetsprincipen först. Men just i detta 

enskilda fall hade Rawls nog argumenterat för att det i och för sig är bra att alla har det fria 

valet och friheten enligt likvärdighetsprincipen, men det betyder inte att någon genom 

likvärdighetsprincipen får genom en maktposition skada någon annan. Eftersom om någon 

genom sin maktposition kan få någon att skriva på till exempel papperna går det i sig mot 

likvärdighetsprincipen. 

 

Hovrätten följer tingsrättens beslut och bifaller inte T.L:s ansökan och Rawls åsikt står kvar att 

beslutet var orättvist. Inför hovrättens beslut framförs det dock mer information, i form av 

värdet på egendomen fördelad. Enligt T.L har J.A övertagit deras fastighet till ett värde 

överstigande 1 500 000 kronor medan hon erhållit en bil till värdet av 50 000 kronor och ett 

framtida okänt belopp. Medan J.A säger att det okända beloppet låg på ca 200 000, det var två 

bilar med ett värde överstigande 50 000 kronor, hon fick behålla sina värdepapper och att 

bostaden inte hade ett värde på 1 500 000 kronor i nuvarande skick.  

 

John Rawls rättvisa förespråkar att samhället ska gynna deras sämst ställda medlemmar. Rawls 

åsikt i detta fall, med den begränsade information som finns skulle nog vara att T.L, är den 

underlägsna i detta avtal och troligtvis underlägen efter äktenskapsskillnaden med tanke på 

informationen som framförts. Samt att J.A har drivit på denna bodelning och sedan är mot 

någon form av jämkning eller att en bodelningsförrättare skulle utföra bodelningen. Därför med 

den nuvarande informationen skulle Rawls genom sin skillnadsprincip ta T.L:s sida. 

 

Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut på grund av att de inte anser det nuvarande 

bodelningsavtalet tydligt rör sig om en fullständig bodelning och därmed bifaller de T.L:s 

ansökan. Rawls åsikt gällande detta beslut hade nog varit att det tillslut blev ett mer rättvist 

avslut men på grund av fel anledningar. Om det rör sig om ett föravtal, partiell bodelning eller 

en fullständig bodelning är irrelevant när det gäller att ta ett rättvist beslut. 
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4.3 Robert Nozicks rättvisa 

 

4.3.1 Robert Nozick och äktenskapsbalken 

Redan vid första anblick hade Robert Nozick ogillat grundtanken bakom äktenskapsbalken. 

Detta eftersom att Nozick är för individens val och frihet att en person ska behöva dela hälften 

av sin egendom, det vill säga sitt giftorättsgods med någon annan, utan att vilja det går direkt 

mot hans åsikter om rättvisa och frihet. Att sedan mannen och kvinnan är likställda i den nya 

äktenskapsbalken och att den tillåter samkönade äktenskap skulle han nog tyckt varit rättvist, 

men egentligen helt irrelevant. Eftersom att i hans rättviseteorier skulle inte äktenskapsbalken 

funnits till, eftersom det är ingenting staten ska ha någonting att göra med. Därmed skulle 

människor helt haft friheten att välja själv vem de vill gifta sig med och om det vill gifta sig 

alls. 

 

När det kommer just till bodelningsaspekten av äktenskapsbalken skulle han precis som Rawls 

skakat på huvudet och sett bekymrad ut, inte eftersom vi har en likadelningsprincip utan varför 

vi ens har ett rättsligt problem och därmed ett statligt problem med bodelning mellan 

människor. 

 

När han skulle kollat tillbaka på förarbetena och beslutet som togs att fortsätta bygga den då 

nya äktenskapsbalken på likadelningsprincipen skulle han ansett att det togs helt fel beslut. Om 

staten skulle reglera vad som får göras och inte göras inom äktenskap och bodelning skulle vi 

haft total egendomsskillnad. Enligt Nozick hade vi då gett vardera individen friheten att göra 

vad de vill med sin egendom och då skulle hans berättigandeteori fungerat inom äktenskapet 

och vi hade uppnått ett mer rättvist samhälle.  

 

Då hade vi kunnat undvika att staten ger sig in i människors liv vid äktenskapsskillnad och 

bodelning på samma sätt, eftersom då skulle varje make äga sin del. Skulle hushållet behöva en 

bil för att underlätta att ta sig till jobbet för ena maken? I så fall skulle den maken fått köpa och 

betala bilen själv, till sig själv av helt egen och fri vilja. Om det senare skulle leda till 

äktenskapsskillnad skulle maken som köpte bilen självklart få behålla bilen. 

 

Om Nozick skulle kommentera den svenska lagstiftningen gällande bodelning utan att försöka 

argumentera för eller mot, varför ett annat system, närmare hans rättvisesystem skulle vara 

bättre, skulle han nog vara positiv till vissa delar av lagstiftningen. Till att börja med att 

bodelningsreglerna är dispositiva och att makarna kan avtala och komma överens om delning 

efter andra grunder. Sedan att 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB tillsammans med äktenskapsförord ger 

makarna möjligheten till en total egendomsskillnad, i princip, där makarna har full äganderätt 

och därmed frihet att göra som de vill med sin egendom. I ett sådant fall kan makarna inom 

äktenskapet delvis efterlikna hans berättigandeteori inom sitt äktenskap. 

 

Jämkningsreglerna hade han varit delvis positiv över, poängen att jämka skulle han anse är 

meningslös om vi hade haft ett fritt och rättvist lagverk, men för att göra det bästa av situationen 

hade jämkningsreglerna med stor betoning på 12 kap. 1 § ÄktB, skevdelningsregeln kunnat 

rädda en makes äganderätt till stor del från en annan make. Genom att maken som har mer 

endast behöver dela med sig mindre bland annat vid kortvariga äktenskap.  

 

Robert Nozick hade dock även varit negativ över mycket som sker inom den svenska 

bodelningen i äktenskapsbalken. Nozick hade troligen ansett att likadelningsprincipen kränker 

individens fri- och rättigheter, därmed är de svenska bodelningsreglerna, som bygger på denna 
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princip, orättvisa. Många problem som den svenska äktenskapsbalken har enligt Nozick, 

baserar sig på just likadelningsprincipen. 

 

Att vi i 7 kap. 1 § ÄktB separerar giftorättsgods från enskild egendom hade Nozick även i sig 

tyckts vara negativt, eftersom hans rättvisa bygger på till stor del en total egendomsskillnad. 

Han skulle därmed föredra att ingen egendom blev giftorättsgods. Den kritiska tidpunkten 

skulle Nozick anse vara en förståelig bieffekt av vår likadelningsprincip och sett att den är ett 

ont måste inom vår bodelningslagstiftning. Med redovisningsskyldigheten hade han ansett att 

de flesta system, även om de baserar sig på en likadelningsprincip eller total egendomsskillnad, 

skulle den behövas. Eftersom i ett system som baserar sig på likadelningsprincipen måste varje 

make redovisa all sin egendom så båda parterna vet vad som ska delas, kanske jämkas och så 

vidare. Medan i ett system som baserar sig på total egendomsskillnad måste varje make visa att 

den egendomen de anser att de äger faktiskt är deras. 

 

Skuldavräkningen, likadelningen och lottläggningen skulle Nozick ansett vara orättvisa 

moment. Att en make kan göra en dålig affär för att sedan få dela på den andra makens 

giftorättsgods, för att sedan ha rätt till en större del av deras gemensamma egendom är för 

honom orättvisa. Inte nog med att den andra maken gett upp sin frihet och äganderätt gällande 

sin egendom, utan om den första maken tar ett dåligt beslut får den andra maken delvis stå för 

det också. Detta är något som går direkt emot Nozicks grundläggande rättviseprinciper. 

Behovsregeln fortsätter på samma spår och går mot Nozicks berättigandeteori. Att en make på 

grund av behov kan få behålla eller få den andra makens egendom skulle för Nozick vara 

förbluffande, att svenska folket går med på någonting sådant. Nozick skulle kanske till och med 

kunna anse att om den andra maken ska ha ensam vårdnad av barnen ska inte den första maken 

vara tvingad alls att ge upp sitt hus, bil eller någon annan egendom. Dock, om den första maken 

älskar sina barn och vill deras bästa, kanske den genom sin fria vilja väljer att ge bort, eller sälja 

sin egendom, till exempel sitt hus billigt till den andra maken för att deras barn ska få en så bra 

uppväxt som möjligt fast än deras föräldrar har separerat. 

 

Om makarna inte delade på någonting, det vill säga om det förelåg total egendomsskillnad som 

standard, hade många konflikter kunnat undvikas och vi hade enligt Nozick haft en mer rättvis 

lagstiftning. Då hade det inte funnits något behov av redogörandet för vad som är enskild 

egendom och giftorättsgods. Den kritiska tidpunkten, hade inte behövt existera eftersom varje 

make äger endast sin egen egendom. Redovisningsskyldigheten hade dock fortfarande behövt 

finnas, eftersom varje make behöver kunna redovisa vilken egendom som denne äger, 

redovisningsskyldigheten hade med stor sannolikhet behövt utökas. Skuldavräkning som idag 

kan leda till ännu större orättvisor, där en kan skuldavräkna den större delen av sin egendom, 

för att sedan få mer faktisk egendom vid lottläggningen hade inte behövts. Därmed behövs inte 

den orättvisa behovsregeln heller, det hade varit ett väsentligt mer rättvist bodelningssystem 

enligt Nozick. 

 

4.3.2 Nozicks bedömning av rättsfallet 

Som nämnt tidigare hade Nozick varit emot grunden i bodelningsreglerna i Sveriges 

äktenskapsbalk, men gällande friheten att själva lösa bodelning utan att staten blandas in hade 

han varit för, att låta den fria marknaden styra sig själv, i detta fall mellan två makar inom ett 

äktenskap. 

 

I fallet NJA 2013 s.100 bestämde tingsrätten först att inte bifalla T.L ansökan om en 

bodelningsförrättare, eftersom bodelningen redan hade skett och båda makarna hade skrivit på 

pappren hur bodelningen skulle ske och att de var överens. 



23 

 

Nozick hade tyckt att detta bodelningsavtal som båda makarna har skrivit på skulle vara rättvist. 

Det som skett är ett fritt bodelningsavtal och den följer Nozicks berättigandeteori därför är det 

rättvist enligt Nozick. Att T.L skulle varit rädd och inte sig själv när hon skrev på skulle varit 

helt irrelevant från Nozicks syn på rättvisa. Om hon inte var sig själv, kände sig rädd eller kände 

att hon var tvungen att skriva på pappret på grund av J.A:s maktposition skulle hon tagit hjälp 

av någon annan att ta beslutet. J.A har enligt Nozick tagit helt rätt beslut och löst bodelningen 

på ett sätt som inte involverade staten och gjort båda så pass nöjda att de båda skrev på avtalet.  

 

Hovrätten följer tingsrättens beslut och bifaller inte T.L:s ansökan, enligt Nozick följer de 

endast lagen och vad som är rättvist. En bodelningsförrättare behövs helt enkelt inte när 

bodelningsavtalet är klart. Inför hovrättens beslut framförs det dock mer information, i form av 

värdet på egendomen fördelad. Enligt T.L har J.A övertagit deras fastighet till ett värde 

överstigande 1 500 000 kronor medan hon erhållit en bil till värdet av 50 000 kronor och ett 

framtida okänt belopp. Medan J.A att säger mot att det okända beloppet låg på ca 200 000, det 

var två bilar med ett värde överstigande 50 000 kronor, hon fick behålla sina värdepapper och 

att bostaden inte hade ett värde på 1 500 000 kronor i nuvarande skick.  

 

Att någon efter att de har skrivit på papperna tycker att avtalet skulle varit orättvist, för att det 

gynnade den andra mer, att personen ansåg att den fick för lite tillbaka eller att personen inte 

var i rätt sinnesläge när avtalet ingicks spelar ingen roll i Robert Nozicks ögon. Hans 

berättigandeteori är enligt honom rättvis och följer personer de tre principerna är även avtalet 

rättvist. Att i detta fall J.A skulle gynnas eller missgynnas av bodelningsavtalet är därmed 

irrelevant eftersom avtalet ingicks på ett korrekt sätt och båda var nöjda med resultatet efter att 

de skrivit på. 

 

Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut på grund av att de inte anser det nuvarande 

bodelningsavtalet tydligt rör sig om en fullständig bodelning och därmed bifaller de T.L:s 

ansökan. Att avtalet skulle vara otydligt eller inte innefattade allt skulle betyda att det hade 

behövts göras ännu ett avtal som då skulle innefattat allt som det första inte innefattade enligt 

Nozick. Om de två makarna då inte hade kunnat komma överens och staten därför i form av 

domstolen eller en bodelningsförrättare fått gå in och hjälpa de två makarna, hade varit 

acceptabelt enligt Nozick. Det är i princip det han förespråkar med en nattväktarstat. Att det 

tidigare avtalet blir ogiltighetsförklarat och att ett nytt avtal ska ordnas med hjälp av en 

bodelningsförrättare skulle enligt Nozick vara väldigt orättvist. Han hade ansett att vad HD 

gjorde och ändrade hovrättens beslut var att förhindra rättvisan. 

 

4.4 Lagstiftarens och rättstillämpningens rättvisa 

Hur lagstiftaren och rättstillämpare ser på rättvisa, eller vad som är rättvist enligt lagstiftaren 

och rättstillämpare, har visat sig vara en svår fråga att svara på. I min jakt på rättvisan inom 

bodelning undersökte jag på ytan ett 60-tal rättsfall både inom sambolagen och 

äktenskapsbalken och försökte hitta någonstans där domstolen tar upp rättvisa. Jag fick totalt 

två resultat vid en sökning på ordet ”rättvis” och båda dessa resultat visade sig vara helt 

irrelevanta för min studie.  

 

I regeringens proposition till äktenskapsbalken togs begreppet rättvisa upp, och även i 

lagutskottets betänkande. I dessa fall kom ordet upp just vid diskussioner om bodelning var det 

många relevanta just till bodelningen, men ingenstans i förarbetena fanns det en definition av 

rättvisa eller en beskrivning av vad rättvisa är för något. Genom en ändamålstolkning kan man 

dra slutsatser vad rättvisa just är i lagstiftarens ögon. Rättvisa inom bodelning är för lagstiftaren 

något som skyddar både den rikare och den fattigare maken inom äktenskapet. Den rikare 
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maken skyddas så att den inte råkar ut för att någon gifter sig med den för dennes förmögenhet, 

medan den fattigare maken skyddas så att den drabbas vid äktenskapsskillnad för det obetalda 

arbetet som den oftast gjort.  

 

Även om det är svårt att urskilja lagstiftarens syn på rättvisa genom läsning av förarbeten och 

lagtext, kan lagens utformning i sig ge viss vägledning. Lagen och diskussionen i förarbetena 

kring bodelning syftar till att alla ska ha det så bra som möjligt, innan, under och efter 

bodelningen är gjord, utifrån förutsättningarna de hade när de ingick i äktenskapet. 

Bodelningsreglerna bygger på en likadelning, som ofta används för att skydda den ekonomiskt 

svaga parten genom att ge den vissa fördelar. Men dessa fördelar får endast tillämpas vid vissa 

specifika förhållanden. Om den första maken är väsentligt mer förmögen än den andra maken 

tycks lagstiftaren ha utgått ifrån att det hade varit orättvist att den första maken ska behöva dela 

med sig av hälften av sina rikedomar till den andra maken vid ett kortvarigt äktenskap, detta 

samtidigt som lagstiftaren på andra håll försökt gynna den svagare parten. Lagen försöker lösa 

dessa problem med ett antal lagar, det vill säga likadelning, jämkningsregler och behovsregeln. 

 

Jämkningsregelns främsta funktion är att förhindra att det sker orättvisor gentemot både den 

starkare och svagare maken, den förhindrar till exempel att en ung 20 åring gifter sig med en 

rik 50 åring för att sedan separera för att få hälften ur bodelningen. På samma sätt fungerar 

skevdelningsregeln och behovsregeln för att skydda den ekonomiskt svagare maken mot ett 

orättvist äktenskapsförord, så att den ska få en viss nivå på sin levnadsstandard vid en eventuell 

äktenskapsskillnad. 
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5. Slutsatser 
Är de svenska reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad rättvisa utifrån Nozicks och Rawls 

idéer om rättvisa? Vad hade de tyckt om den svenska lagstiftningen och hur den tillämpas? 

 

Nozicks rättvisa förespråkar en frihet och den fria viljan att göra som en vill med sin egendom 

medan Rawls förespråkar en frihet för alla, även de som har det sämst ställt i samhället. I detta 

fall håller den svenska lagstiftaren med Rawls. Genom den frihet som Nozick förespråkar ger 

han alla precis samma möjligheter från ett rättsligt perspektiv, oavsett handikapp, vilken 

samhällsklass individen föds i, eller problem som kan tänkas uppstå under livets gång. Rawls 

anser däremot inte att vi alla föds lika; vissa föds med handikapp, vissa är starkare, mer 

intelligenta och vissa föds i fattigdom. Därför anser Rawls att rättsstaten bör försöka jämna ut 

dessa medfödda ojämlikheter för att gynna de som har det sämst ställt i samhället och för att 

jämna ut olikheter som kan uppstå under livets gång. 

 

Den svenska bodelningen som sker enligt äktenskapsbalken är mest samstämmig med Rawls 

teorier rent generellt. Skillnaden mellan Rawls och lagen är att Rawls är mer radikal när det 

gäller att hjälpa de som har det sämst i samhället, därför skulle Rawls vara delvis emot till 

exempel jämkningsreglerna som till som kan gynna den ekonomiskt starkare maken. Han skulle 

däremot vara positiv till hur lagen bygger på likadelningsprincipen och hur den i sin tur bygger 

på ett gynnande av den svagare parten. Nozicks idéer står i sin tur i direkt strid med 

bodelningsreglerna som sådana eftersom Nozick anser att rättvisa går hand i hand med frihet. 

Därför anser han att, om vi begränsar friheten i till exempel äktenskapsbalken begår vi en 

orättvis handling. Nozick skulle dock vara positiv till att lagen i alla fall ger individerna frihet  

att bestämma själva hur bodelningen ska fungera vid eventuell äktenskapsskillnad. 

 

Vilken rättviseteori följde lagstiftaren när äktenskapsbalken skapades, eller med andra ord, 

vad är rättvisa utifrån lagstiftarens syn? 

 

Som nämnts liknar Rawls teori mer den svenska lagstiftarens rättviseteori än Nozicks. 

Äktenskapsbalken förespråkar en mildare version av Rawls rättviseteori. Inom bodelning ska 

vi ge individer möjligheten att lösa bodelningen själva om de skulle vilja det, medan om de inte 

kan lösa det ska det göras rättvist. Oavsett vem av makarna som tagit mer hand om hem och 

barn och utfört annat obetalt arbete ska denne drabbas minimalt vid eventuell 

äktenskapsskillnad. På samma sätt som en mer förmögen make ska drabbas minimalt vid 

äktenskapsskillnad av ett kort äktenskap. Rättvisa enligt lagstiftaren kan då ses som en form av 

utjämning mellan makarna – ingen ska genom lagen kunna utnyttja någon annan genom vare 

sig obetalt arbete, korta äktenskap eller genom att undanhålla egendom som enskild. 

 

Jag hoppas att denna uppsats har öppnat ögonen för rättviseaspekten vid bodelning på någon 

eller några och uppmuntrar till tankar och diskussion kring detta ämne. 
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