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Sammanfattning 

Vid bodelning under bestående äktenskap och gåva har makarna stor frihet att bestämma 

hur dessa förrättningar ska ske. Har en av makarna omfattande skulder och är ägare till ett 

familjeägt aktiebolag är risken stor att makarna försöker skydda sin egendom från makens 

borgenärer genom att företa dessa förrättningar. 

När makarna genomför bodelning eller gåva får de inte skada makens borgenärer genom 

att dennes betalningsförmåga väsentligen försämras. Genom Post- och Inrikes Tidningar 

bevakar borgenärerna sina rättigheter och om de skadats genom bodelning eller gåva kan 

de vidtaga åtgärder. Det finns två regelsystem att välja på; äktenskapsbalken och konkursla-

gen. Enligt äktenskapsbalken kan borgenärerna rikta bristtäckningsansvar gentemot den 

gynnade maken och enligt konkurslagen kan borgenärerna yrka att bodelningen/gåvan ska 

återvinnas. Vilken utav reglerna borgenärerna väljer beror t.ex. på när skulden uppkom 

samt antalet borgenärer som bevakat sina rättigheter. Vid bristtäckningsansvaret är den 

gynnade maken ansvarig upp till värdet av vad den givande makens egendom har minskat. 

Dock är det bara borgenärer som fanns före den kritiska tidpunkten som kan rikta brist-

täckningsansvar och den borgenär som väcker talan först gynnas. Vid återvinning ska bo-

delningen återgå i motsvarande mån vad gäldenärens egendom minskat i värde och vid 

gåva ska värdet gåvan hade dagen vid dess fullbordande, återlämnas till den givande maken. 

Reglerna om hur borgenärerna bevakar sina rättigheter behöver förenklas för att stärka 

skyddet, antingen genom att de revideras alternativt kompletteras. Även reglerna om brist-

täckningsansvar är i behov av revidering då de inbjuder till en tävlan mellan de borgenärer 

som fanns före den kritiska tidpunkten, vilket författaren anser att lagen inte bör inbjuda 

till. I övrigt är reglerna utformade på ett tillförlitligt sätt som uppfyller syftet. 
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Abstract 

Spouses have considerable freedom to determine how to divide property during mar-

riage/gifts. If one of the spouses has extensive debts and is the proprietor of a fami-

ly-owned limited company, there is a possibility that they will try to shield property 

by transferring ownership of the same to the other spouse. 

When spouses convey property to one another, they must not impair the creditors’ 

rights by reducing the debtor spouse’s ability to pay. The magazine, Post- och Inrikes 

Tidningar, helps the creditors enforcing their rights and if the fraudulent transfer of 

property impairs them, they can take action. There are two regulatory systems they 

may choose from; the Marriage Code and the Bankruptcy Act. According to the 

Marriage Code, creditors can align liability towards the favored spouse to pay up to 

the amount that the debtor spouse’s estate has been reduced, and under the Bank-

ruptcy Act, the creditors can demand that the division of property/gift must be re-

turned. Which of the rules the creditors choose depends on, for example, when the 

debt arose and the number of creditors that enforced their rights. The Marriage Code 

can only be used by the creditors that existed before the critical time of the division 

of property/gift and it’s the creditor who first brings an action that benefits. The 

Bankruptcy Act states that the transferred property should be returned and be equiv-

alent to the decreased value of the property. The gifts should be returned to the 

debtor spouse.  

The rules on how creditors enforce their rights need to be simplified in order to 

strengthen the protection, either by altering or supplementing. The rules from the 

Marriage Code should be amended since they invite a competition between the credi-



 

 

tors that existed before the division of property/gift. This is not something the law 

should encourage. The other rules are designed in a reliable manner.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bodelning ska i regel göras när äktenskapet upplöses, vilket i sin tur sker om äkta makar 

väljer att skilja sig eller vid ena makens bortgång,1 men bodelning kan även ske under be-

stående äktenskap om parterna är överens.2 För denna förrättning finns lagregler som ska 

följas vid fördelningen av makarnas egendom, varav en vital regel är att en make vid bodel-

ningen inte ska överlåta enskild egendom till den andra maken eller avstå egendom som 

faller på dennes lott, för att på så sätt skada sina borgenärer.3 Anledningen till paragrafen är 

att makar har en stor frihet att bestämma hur egendom ska delas mellan dem vid bodelning, 

vilket inte ska påverka borgenärerna negativt.4 Att make vid bodelning inte får skada sina 

borgenärer framgår av 13 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB): 

”En make får inte vid bodelning till skada för sina borgenärer låta enskild egendom ingå i bodelningen eller, på annat sätt än 

som anges i denna balk, avstå egendom som skall ingå i bodelningen. 

   En make får inte heller vid fördelning på lotter till skada för sina borgenärer avstå utmätningsbar egendom i utbyte mot sådan 

egendom som inte får utmätas. Detta gäller dock ej, om den egendom som avstås eller förvärvas utgör makarnas gemensamma bo-

stad eller bohag och övertas med stöd av 11 kap. 8 §. 

   Om den ena maken till följd av en sådan åtgärd som avses i första eller andra stycket inte kan betala en skuld som har upp-

kommit före bodelningen eller om det av annan anledning kan antas att maken är på obestånd, svarar den andra maken för 

bristen intill värdet av vad den förstnämnda makens utmätningsbara egendom har minskat genom åtgärden. Detta gäller dock ej, 

om den förstnämnda maken efter bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna. 

   En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett mål pågår om återvinning av bodelningen enligt 

konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.”5 

För att motverka att makar bodelar på ett sätt som inte är tillåtet enligt nämnda paragraf, 

finns reglerna om bristtäckningsansvar och återvinning i konkurs.6 Anledningen är att bor-

                                                 
1 1 kap. 5 § ÄktB. 

2 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

3 13 kap. 1 § ÄktB. 

4 Tottie & Teleman, 2010, s. 418. 

5 13 kap. 1 § ÄktB. 

6 13 kap. 1 § ÄktB respektive 4 kap. 7 § KonkL.  
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genären inte ska riskera att den skuldsatta gäldenären överför egendom till sin make för att 

undkomma sina skulder.  

Bodelning under bestående äktenskap och gåvor mellan makar kan vara instrument för att 

skydda sin ekonomiska situation.7 Anledningen till att makar väljer att genomföra en bo-

delning under bestående äktenskap är flera, t.ex. bestämma/utjämna inbördes egendoms-

förhållanden eller för att skydda familjens ekonomiska tillgångar.8 Om ena maken är kraf-

tigt skuldsatt och dessutom majoritetsägare, kan företaget riskera att gå i konkurs. Står ma-

ken dessutom som borgensman för bolaget, kan det innebära problem även för makens 

familjesituation rent ekonomiskt då maken är personligt betalningsskyldig. Genom att bo-

dela under äktenskapet och ge gåvor till den andre maken kan företaget räddas likväl som 

familjens egna ekonomiska situation. Men om maken som stod som ägare till bolaget innan 

bodelningen endast står kvar med skulder, innebär det en fara för dennes borgenärer och 

dennes verksamhet då det saknas säkerhet för skulden, vilket inte är tillåtet.9 Alltså kan bo-

delning under bestående äktenskap, genom äktenskapslagstiftningen, medföra att ett famil-

jeföretag kan ge en annan verksamhet finansiella nackdelar.10 Frågan är bara hur bodelning 

under bestående äktenskap och gåva mellan makar kan skydda företaget och familjens eko-

nomiska situation från borgenärerna utan att de kan komma åt egendomen? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt vad avser fall där en make överför 

egendom, i samband med bodelning under bestående äktenskap och gåva, i syfte att 

kringgå bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 4 kap. 6 § konkurslag (1987:672) (KonkL) samt 13 

kap. 1 § och 8 kap. 3 § ÄktB. Avsikten är vidare att undersöka hur reglerna påverkar par-

terna samt om reglerna om bodelning under bestående äktenskap och gåva mellan makar 

behöver revideras och i så fall hur. 

                                                 
7 Sund & Haag, 2013, s. 3. 

8 http://www.familjejuristen.com/bodelning.htm kl. 15:38 den 2 februari 2015 och 
http://www.ravntaylor.se/aktenskapsbodelning.html kl. 15:30 den 2 februari 2015. 

9 13 kap. 1 § ÄktB. 

10 Sund & Haag, 2013, s. 3-4.  

http://www.familjejuristen.com/bodelning.htm
http://www.ravntaylor.se/aktenskapsbodelning.html
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1.3 Metod  

Uppsatsen kommer att klargöra gällande rätt för familjeföretaget med inriktning på det pri-

vata aktiebolaget (AB), äktenskapet och obeståndsrätten, vilket kommer göras på ett de-

skriptivt sätt med grundlig genomgång av rättsläget.11 Anledningen till den grundläggande 

deskriptiva delen är att bringa förståelse för läsaren i uppsatsens ämne och problemställ-

ning för att senare komma att förstå analysen. Som hjälp för att frambringa förståelse samt 

en röd tråd i uppsatsen, används ett fiktivt exempel som återkommer genom hela uppsat-

sen. Författaren applicerar gällande rätt på det fiktiva exemplet för att utreda den specifika 

situation som uppkommit. 

Gällande rätt fastställs genom rättsdogmatisk metod vilket innebär att rättskällorna som 

kommer att nyttjas i uppsatsen utgörs av lagtext, praxis (prejudikat och domar från högsta 

instans), förarbeten och doktrin i nu nämnda ordning.12 Anledningen till denna hierarki är 

varje rättskällas bundenhetsgrad inom civilrätten, vilket är rättskällorna i ovan nämnda ord-

ning. En intervju med en advokat används för att visa hur verkligheten ser ut för en aktivt 

arbetande advokat inom området. Den deskriptiva delen utgör grunden i den avslutande 

analysen. 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats är begränsad till att endast beröra de svenska privata familjeägda små och 

medelstora aktiebolagen. Vad gäller EU-rätten används definitionerna för vad som avses 

med familjeföretag samt små och medelstora bolag för att påvisa skillnader och likheter 

med svensk rätt. Vid definitionerna används även viss fakta om familjeföretaget och de små 

och medelstora bolagen för att, även där, påvisa skillnader från Sverige samt visa på deras 

omfattning. Utöver de definitionerna samt fakta avseende definitionerna lämnas EU-rätten 

därhän. 

Hur aktiebolaget bildas, hur det är uppbyggt samt övrig fakta om aktiebolaget lämnas där-

hän då läsaren antas besitta denna kunskap. Aktiebolaget berörs endast vad avser ansvaret 

för dess förpliktelser. Vad gäller äktenskapet berör uppsatsen inte hur det ingås, äkten-

skapshinder eller äktenskapsskillnad utan endast de ekonomiska bitarna av äktenskapet. 

Bodelning pga. äktenskapsskillnad och ena makens död förklaras endast i den mån författa-

                                                 
11 Sandgren, 2007, s. 66. 

12 A.a s. 37. 
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ren anser det nödvändigt för att förstå bodelning under bestående äktenskap. Jämkning av 

bodelning under äktenskapet kommer inte beröras då makarna vid bodelningen ska vara 

överens och genomför bodelningen för att kringgå borgenärernas rättigheter. Inte heller 

lottläggningens huvudprinciper eller övertagande av bostad och bohag berörs i denna upp-

sats.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 Uppsatsen inleds med att en bakgrund till området och dess problematik, 

vilket följs av uppsatsens syfte. Metod och material som har använts vid 

uppsatsens framställning återfinns i detta kapitel tillsammans med avgräns-

ningar och uppsatsens disposition. 

Kapitel 2  Här i det andra kapitlet finns en fiktiv situation – Johanssons båtvarv AB - 

som ska vara exempel på en situation där make överlåter egendom, genom 

bodelning under bestående äktenskap samt gåva, för att kringgå borgenä-

rernas rätt.  

Kapitel 3 I uppsatsens tredje kapitel redogör författaren för vad som utgör ett famil-

jeägt aktiebolag, små och medelstora bolag samt de ekonomiska aspekter 

som härrör från dessa bolag. Även en redogörelse för ägarnas ansvar för 

bolagets förpliktelser i allmänhet samt borgen återfinns här då det är länkat 

till ägarnas ansvar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där gällande 

rätt appliceras på Johanssons båtvarv AB för att påvisa konsekvenser. 

Kapitel 4 I det fjärde kapitlet klargörs begreppet äktenskap med tillhörande bestäm-

melser samt vad som avses med makarnas egendom. Därefter återfinns en 

genomgång av begreppet gåva samt bodelning. En sammanfattning där Jo-

hanssons båtvarv AB återigen påvisar konsekvenserna av kapitlets innehåll 

avslutar detta kapitel. 

Kapitel 5 Det femte kapitlet behandlar makarnas förhållande till borgenärerna vid bo-

delning under bestående äktenskap samt gåva. Författaren gör här ett med-

vetet val att ta bodelningen före gåvan, till skillnad från kapitel 4, då det oft-

ast är störst värden i bodelningen och därav oftast angrips av borgenärerna. 

Bristtäckningsansvar enligt äktenskapsbalken och återvinning enligt kon-

kurslagen är regelsystemen som tas upp i kapitlet samt hur dessa regler 
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krockar med varandra vid både bodelning och gåva. Även detta kapitel av-

slutas med en sammanfattning där Johanssons båtvarv AB påvisar konse-

kvenserna av den gällande rätt som presenterats.  

Kapitel 6 I uppsatsens sjätte kapitel återfinns en analys av de deskriptiva delar som 

blivit framlagda genom uppsatsen. Analysen börjar med en inledning vilken 

följs av en analys om vad som styrt utformandet av dagens regler om bo-

delning och gåva samt hur dessa regler påverkar de olika parterna (makar 

och borgenärer). Även en analys om dagens regler och dess eventuella be-

hov av revidering samt hur det i sådana fall skulle kunna ske återfinns i detta 

kapitel. Analysen avslutas med en lösning till det fiktiva exemplet. 

Kapitel 7 I det sjunde, och sista kapitlet, återkopplar författaren till uppsatsens syfte 

och ger en slutsats till frågeställningen.  
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2 Fiktiv situation - Johanssons båtvarv AB 

Kalle och Ada Johansson har varit lyckligt gifta i 35 år och bor tillsammans i en villa vid 

kusten i Göteborg. Tillsammans har makarna 3 söner, Glenn, Kurt och Egon. Ingen av 

makarna har barn sedan tidigare s.k. särkullbarn. Ada har genom ett testamente från sina 

föräldrar förvärvat egendom, ett hus i Spanien, med villkoret att det ska vara hennes en-

skilda egendom. Utöver det, är all egendom som makarna äger deras gemensamma gifto-

rättsgods, då de inte genom äktenskapsförord har gjort någon egendom till enskild.  

Kalle äger det familjeägda aktiebolaget Johanssons båtvarv AB tillsammans med sina bröder 

Erik och Anders sedan 25 år tillbaka. Kalle, som är den äldsta av bröderna, är företagets 

verkställande direktör (VD) och de tre bröderna utgör tillsammans bolagets styrelse. Jo-

hanssons båtvarv AB bildades av deras farfars far år 1879 och har sedan dess gått i arv 

inom familjen. Johanssons båtvarv AB har 19 anställda, äger lokaler i Göteborgs hamn där 

verksamheten bedrivs samt har en årlig omsättning på 24 miljoner SEK. 

Kalle har dragit på sig höga skulder den senaste tiden och då han står som borgensman för 

en skuld om 6 miljoner SEK (proprieborgen) för bolaget samt tagit privata lån som han in-

vesterat i bolaget, är han rädd att borgenärerna ska utmäta företaget och hans privata egen-

dom. Kalle och Ada bestämmer sig därför för att de ska genomföra en rad transaktioner 

för att försöka skydda familjens egendom. Kalle ska ge Ada en gåva, där Kalle valt att över-

lämna sin del av deras gemensamma egendom till Ada samt en bodelning där Kalle ger Ada 

hälften av Johanssons båtvarv AB. Kvar står nu Kalle med skulder och sina aktier i Johans-

sons båtvarv AB, medan Ada står som ägare till villan och diverse övriga tillgångar. Kalles 

borgenär PlåtNisse AB (proprieborgen) ser i Post- och Inrikes Tidningar att bodelning 

samt gåva mellan Kalle och Ada har skett, varpå han blir orolig att hans rättigheter som 

borgenär har åsidosatts. Vilka åtgärder kan PlåtNisse AB vidta? Har Kalle och Ada rätt att 

genomföra bodelning under bestående äktenskap samt ge en gåva i syfte att kringgå Plåt-

Nisse AB:s skuld? 
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3 De familjeägda små och medelstora aktiebolagen 

3.1 Inledning 

Vad som anses utgöra en familj beror på vem som får frågan. Den traditionella familjen an-

ses bestå av två gifta människor och deras gemensamma barn. Dock börjar denna version 

av familj bli allt ovanligare, vilket beror på att folk skiljer sig och skaffar nya partners.13 Fa-

miljen är ett fenomen av socialt, kulturellt och politiskt karaktär vilken oftast förknippas 

med både stabilitet och ordning, samt med konflikter och sociala problem.14 Familjen skil-

jer sig från andra grupper av människor och inom psykologin har tre kriterier påvisats. Det 

första är att familjen har en gemensam historia bakåt i tiden som involverar både etniska 

och religiösa värderingar.15 Det andra är att familjen även har en gemensam framtid vilket 

medför att deras gemensamma bakgrund följer med dem genom livet, vilket i sin tur kan 

antas medföra att familjemedlemmar har ett naturligt starkare band. Det tredje och sista är 

att familjen även har en gemensam biologi där temperament, personalitet, talang eller andra 

beteenden ofta går i arv. Familjer har även en inbyggd hierarki mellan sig som är obefintlig 

eller mindre påtaglig i andra grupper av människor.16 

Vad som i sin tur anses utgöra ett familjeföretag är vida omtvistat och många olika definit-

ioner finns både inom Sverige och Europeiska Unionen (EU).17 Dessa definitioner har vissa 

kriterier gemensamt utan att därmed vara enhetliga, vilket medför en osäkerhet om vad 

som utgör ett familjeföretag och vad som anses falla utanför definitionen. Det är att anse 

som ett problem då många företag är familjeföretag, vilket kan påvisas då de motsvarar mer 

än 60 % av alla företag i Europa. Familjeföretagen i Europa är av olika storlekar och är 

verksamma inom olika branscher, vilket medför att de är viktiga för samhället rent ekono-

miskt och för sysselsättningen. De flesta familjeföretag är även att anse som s.k. små och 

medelstora företag.18 

                                                 
13 Copeland & White, 1991, s. 3. 

14 Johansson, 2009, s. 10. 

15 Copeland & White, 1991, s. 4. 

16 A.a s. 5. 

17 Exempel på olika definitioner av familjeföretag, se bland annat Danielsson & Sund, 2010, s. 11, Johansson, 
2005, s. 18, Sund, 2008, s. 23 samt Europeiska kommissionen, 2009, s. 4.  

18 Europeiska kommissionen, 2009, s. 4.  
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Vilken bolagsform grundarna väljer är väsentlig då det får konsekvenser både för dem 

själva och för företaget. Aktiebolaget är den bolagsform som är vanligast i Sverige, vilket 

kan antas bero på bolagsformens konstruktion och flexibilitet.19 Det finns två typer av ak-

tiebolag, nämligen privata och publika vilka båda regleras i aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL), om inte lagen anger annat.20 Den aktiebolagslag som är gällande idag är den sjätte 

lagen i ordningen som antagits i Sverige.21 Den första svenska författningen tillkom 1848 

vilken följs av 1895, 1910, 1944, och 1975. Anledningen bakom lagstiftningens frekventa 

reviderande kan sammanfattningsvis, antas bero på näringslivets utveckling genom åren 

samt samhällets ekonomiska och politiska utveckling i kombination med internationella in-

fluenser.22  

3.2 Familjeföretaget 

Som tidigare nämnts finns många definitioner på vad som anses utgöra ett familjeföretag. 

En av alla definitioner är: ”familjeföretag är ett företag som ägs eller ägarmässigt kontrolleras av en eller 

ett fåtal personer och deras familjer som också är aktivt engagerade i ledningen av företaget”.23 Av denna 

definition kan ett familjeföretag alltså vara allt från den lilla lokala klädbutiken till det stora 

börsnoterade elektronikföretaget.24  

År 2009 kom Europakommissionen med en definition av vad de anser utgöra ett familjefö-

retag. Anledningen bakom kommissionens definition är de otydliga definitioner som finns 

samt att det är viktigt att komma överens om en gemensam accepterad definition. Genom 

att kolla på olika definitioner kan det utläsas en viss enighet inom tre väsentliga delar: famil-

jen, företaget och ägandet.25 Efter att kommissionen analyserat de definitioner som finns, 

kom en ny definition. Ett företag, oavsett storlek, är ett familjeföretag, om: 

                                                 
19 Johansson, 2014, s. 43. 

20 1 kap. 2 § 1 st. ABL. 

21 Hemström & Giertz, 2013, s. 24.  

22 Sandström, 2015, s. 39. 

23 Johansson, 2005, s. 18. 

24 A. st. 

25 Något som Gersick et al, 1999, har en modell på. Se figur 1.1 nedan. 
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1) Majoriteten av beslutanderätten är i besittning av den/de fysiska personer som etable-

rade företaget, eller som innehas av den/de fysiska personer som har förvärvat aktiekapi-

talet i företaget, eller i innehav av sina makar, föräldrar, barn eller barnens bröstarvingar. 

2) Majoriteten av beslutanderätten är indirekt eller direkt. 

3) Minst en representant från familjen eller anhöriga är formellt involverade i styrningen av 

företaget. 

4) Noterade bolag motsvarar definitionen av familjeföretaget, om den person som etable-

rade eller förvärvat företaget (aktiekapitalet) eller deras familjer besitter 25 % av beslutan-

derättigheterna genom deras aktiekapital.26 

Definitionen som Europeiskakommissionen givit är, enligt författaren, vid och medför att 

många företag kan komma att falla inom ramen för vad de anser utgöra ett familjeföretag. 

Därför ges en annan definition av familjeföretaget samt för att påvisa den osäkerhet som 

föreligger avseende definitionen. Ett familjeföretag är ett företag där majoriteten av aktier-

na ägs av högst fyra personer eller familjer.27 Denna definition ligger i linje med inkomst-

skattelagen (1999:1229) (IL) bestämmelser om fåmansföretag,28 vilket i praktiken åsyftar 

familjeföretaget.29 Definitionen innebär alltså att ägarna kan vara många, bara antalet famil-

jer inte är fler än fyra. Dessa personer/familjer ska inneha majoriteten av aktierna som se-

nare ska överlåtas till deras barn eventuellt annan närstående genom ett s.k. generations-

skifte. Familjerna ska även inneha minst en styrelsepost och därmed ha ett direkt inflytande 

över företaget.30 Denna definition är den som författaren ämnar utgå ifrån. 

    

 

 

 

                                                 
26 Europeiska kommissionen, 2009, s. 4.  

27 Sund, 2008, s. 23.  

28 56 kap. 2 § IL. 

29 Johansson, 2005, s. 19. 

30 Sund, 2008, s. 23. 
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Figur 1.1 The three-circle model.31  

The three-circle model påvisar hur de olika delarna i ett familjeföretag överlappar, vilket 

även kan ses i de olika definitionerna, främst i den som Europakommissionen gav. Att de-

finitionerna överlappar med varandra utan att vara helt enhetliga gör det svårt att få en tyd-

lig definition på vad som är ett familjeföretag. Det viktigaste är hur de dominerade ägarna 

ser på företagets framtid och handlar därefter, både vad det gäller att styra bolaget och hur 

de genomför ägarskiften.32 I familjeföretag är ägande och ledning något som går hand i 

hand, vilket beror på att ledningen och ägaren ofta är samma person.33 

Som ovan nämnts, ska minst en av personerna inneha en styrelsepost och därmed direkt in-

flytande över företaget. Besitter inte en av personerna en styrelsepost kan en ägarfamilj 

välja att utöva sitt inflytande över ledningen genom ett s.k. familjeråd.34 Ett familjeråd är ett 

möte mellan familjens medlemmar som har till syfte att bilda konsensus mellan dem i speci-

fika frågor. Familjeföretag, är vad som hörs på namnet, familjeföretag och ska därför gå vi-

dare inom familjen vilket är deras intention.35 De äldre generationerna lämnar över till de 

yngre generationerna och på så sätt lever företaget vidare. För att det ska vara möjligt måste 

en rad frågor besvaras, t.ex. hur ägarstrukturen ska se ut samt vem som ska vara VD.36 

Ägarna har en stark lojalitet till varandra med hänsyn till att de är en familj, vilket inte är 

vanligt mellan andra kompanjoner.37 I familjeföretag är det därför viktigt att skydda ägarna 

(familjen) från oönskade förvärv utifrån, vilket kan bidra till oanade och oönskade konse-

kvenser som t.ex. att begränsa nästa generationsskifte eller att styra bolaget åt ett håll som 

familjen inte önskar.38  

                                                 
31 Gersick et al, 1999, s. 287. 

32 Johansson, 2005, s. 19. 

33 Danielsson & Sund, 2010, s. 11. 

34 Sund, 2008, s. 23.  

35 Sund, 2001, s. 26.  

36 Sund & Bjuggren, 2007, s. 276.  

37 Se stycket om familjen i 3.1 inledning med Copeland & White, 1991 som källa. 

38 Sund, 2008, s. 28-29. 
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3.3 Små och medelstora bolag 

Europakommissionens definition av små och medelstora bolag är bolag som sysselsätter 

färre än 250 personer, har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år.39 För EU och dess ekonomi 

innehar de små och medelstora företagen en vital roll. Anledningen till att de små och me-

delstora företagen är viktiga för EU beror på deras företagarkunskap och att de bidrar till 

sysselsättning. Inom EU finns det omkring 23 miljoner små och medelstora företag, vilket 

motsvarar 99 % av alla företag och dessa bolag bidrar med 75 miljoner arbetstillfällen.40 I 

Sverige år 2014 fanns det 1 069 507 st. företag varav endast 993 st. räknades som stora bo-

lag, vilket motsvarar 0.09 % av det totala antalet företag. Antalet medelstora företag med 

50-249 anställda uppgår till 5020 st., vilket motsvarar 0,47 % av det totala antalet företag. 

Då de stora och medelstora bolagen endast motsvarar 0,56 % av Sveriges alla företag, in-

nebär det att resterande del av Sveriges bolag är klassade som små41 (99,44 %).42 Eftersom 

de små och medelstora bolagen är överrepresenterade i Sverige, antas de stå för en vital del 

av den totala sysselsättningen i det privata näringslivet, dvs. hotell, restauranger, service-

verksamheter och handel för att nämna några.43  

3.4 Ekonomiska aspekter 

Familjeföretaget har inom skatterätten blivit särbehandlade såsom fåmansbolag, vilket tidi-

gare nämnts.44 Särbehandlingen har till syfte att förhindra att familjeföretagets ägare kan få 

skatteförmåner. Främst är det reglerna om kapitalvinst vid försäljning av aktier och aktieut-

delning, vilka har kritiserats. Kritiken beror på att särreglerna anses hämma tillväxten i fa-

                                                 
39 Art 2 i bilagan till kommissionens rekommendation (2003/361/EG). 

40 Europeiska kommissionen, 2009, s. 5.  

41 Under definitionen ”små företag” räknas; de små företagen med 10-49 anställda, mikroföretagen med 1-9 
anställda samt enmansföretagen.  

  Se http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/ kl. 15.23 den 
16 april 2015. 

42 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/ kl. 15.23 den 16 
april 2015. 

43 Johansson, 2005, s. 22. 2005 då det fanns ca 600 000 företag i Sverige, varav 900 räknades som stora, 4 000 
som medelstora och resterande som små stod de små och medelstora företagen för ca 60 % av den totala 
sysselsättningen.  

44 Se avsnitt 3.2 om familjeföretag. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
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miljeföretag samt att de är för komplicerade. Ägarna till familjeföretag har å andra sidan en 

fördel då värdet av deras aktieinnehav inte ligger till grund för förmögenhetsbeskattning, 

vilket är tillämpligt oavsett värdet på aktieinnehavet.45  

En annan fördel som har tillkommit i och med att gåvo- och arvsskatten togs bort 2005 är 

att ägarna kan ge bort aktier i gåva till sina barn eller annan samt att styra ägarskiftet genom 

arv.46 En annan viktig ekonomisk aspekt för företag och dess ägare är vilken företagsform 

som företaget drivs som. Beroende på vilken typ av bolagsform grundarna väljer, ger det 

konsekvenser som är både positiva och negativa för företaget och dess ägare. T.ex. är ägar-

na i ett aktiebolag inte personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser,47 mer om 

det nedan.48 

3.5 Ansvar för bolagets förpliktelser  

I många bolagsformer såsom t.ex. handelsbolaget, vilar ansvaret för bolaget på dess ägare 

med personligt ansvar.49 Aktiebolaget är annorlunda, som juridisk person vilar ansvaret för 

dess förpliktelser på aktiebolaget själv.50 Det innebär att ägarna inte är personligt betal-

ningsansvariga för mer än vad de har investerat i bolaget och därmed får bolagets borgenä-

rer söka teckning för sina skulder hos bolaget.51 Då aktieägarna inte har personligt ansvar 

för bolagets förpliktelser, har lagstiftaren infört regler som har till syfte att bygga upp det 

egna kapitalet i bolaget. En sådan regel är när ett bolag bildas samt vid nyemissioner under 

bolagets livstid, då ska tillgångar tillföras bolaget som motsvarar minst aktiekapitalet.52 En 

annan sådan regel är vid värdeöverföring som t.ex. vinstutdelning, då krävs det att tillgång-

                                                 
45 Johansson, 2005, s. 19. 

46 A.a s. 20. 

47 1 kap. 3 § 1 st. ABL. 

48 Se avsnitt 3.5 om ansvar för bolagets förpliktelser. 

49 20 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 

50 1 kap. 3 § 1 st. ABL. 

51 Prop. 2004/05:85, s. 196 och 206. 

52 Johansson, 2014, s. 61. 
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arna som kvarstår motsvarar bolagets bundna egna kapital.53 Tanken med lagen är att ba-

lansräkningens vänstersida ska täcka bolagets skulder och bundna egna kapital.54  

Understiger bolagets bundna kapital hälften av det registrerade aktiekapitalet, kan bolaget 

komma att tvångslikvideras.55 Bolagets styrelse har då en skyldighet att upprätta en kon-

trollbalansräkning om det finns skäl att misstänka att tvångslikvidation kan vara aktuellt.56 

Balansräkningen ska efter dess upprättande granskas av bolagets revisorer, och om det 

bundna egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet ska bolagsstämman samman-

träda och besluta om likvidation eller inte.57 Väljer bolagsstämman att bolaget inte ska träda 

i likvidation, börjar en åtta månaders frist att löpa.58 Inom denna tidsfrist ska en ny kon-

trollbalansräkning upprättas och en ny bolagsstämma hållas. Allmän domstol kan besluta 

om tvångslikvidation om inte en ny bolagsstämma hållits, om den kontrollbalansräkning 

som lades fram inte har blivit granskad av bolagets revisorer eller om inte det egna kapitalet 

är tillräckligt högt.59 I vissa fall kan då personligt betalningsansvar föreligga.60 

NJA 1947 s. 647 är ett speciellt rättsfall från Högsta domstolen (HD) inom detta område, 

det är nämligen enda gången HD har medgivit ansvarsgenombrott i aktiebolag. Ansvarsge-

nombrott innebär att aktieägarnas begränsade personliga betalningsansvar frångås och de 

istället åläggs personligt betalningsansvar för företagets förpliktelser.61 Rättsfallet handlar 

om ett aktiebolag vilket hade fem anställda som drev ett kraftverk nedströms en damm. Fö-

retaget hade ett aktiekapital vilket var sex gånger större än det dåtida minimikapital som 

ABL angav. Bolaget blev skadeståndsskyldigt då en markägare led skada pga. att dammen 

svämmade över, men markägaren kunde inte få betalt då bolaget försatts i konkurs. HD 

ansåg att aktieägarna var betalningsskyldiga med motiveringen att dammen drevs i ägarnas 

intresse, att bolaget var underkapitaliserat och i konkurs samt att verksamheten som utö-

                                                 
53 17 kap. 3 § ABL. 

54 Johansson, 2014, s. 61. 

55 25 kap. 13 § ABL. 

56 25 kap. 14 § ABL. 

57 25 kap. 15 § ABL. 

58 25 kap. 16 § ABL. 

59 25 kap. 17 § ABL. 

60 25 kap. 18 § och 19 § ABL. 

61 Nerep & Samuelsson, 2007, s. 19.  
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vats var osjälvständig.62 Eftersom det endast är detta rättsfall på området är det svårt att 

ange med säkerhet förutsättningarna för ansvarsgenombrott. Det som med säkerhet går att 

säga är att det är ytterst ovanligt med ansvarsgenombrott i aktiebolag.63 

3.6 Borgen 

3.6.1 Allmänt 

Borgen är en välkänd företeelse bland gemene man. För att kunna låna pengar måste oftast 

en säkerhet för lånet ställas, denna säkerhet kan vara antingen en realsäkerhet, en personell 

säkerhet eller en kombination av dem båda. En realsäkerhet är t.ex. pant och en personell 

säkerhet är borgen. Borgen innebär att en annan person än gäldenären, en s.k. borgensman, 

förbinder sig att prestera om inte gäldenären kan fullgöra sina skyldigheter i tid och på rätt 

sätt.64 Bevekelsegrunderna för borgensmannen kan bero på olika omständigheter, det kan 

vara av benefik karaktär då en släkting eller vän behöver hjälp.65 Men det kan även vara af-

färsmässiga grunder som en person ställer upp som borgensman, s.k. onerös karaktär. Ett 

exempel kan vara en juridisk person med svag ekonomi vars ställföreträdare går i borgen 

för bolagets skulder.66 Avtalet, vari personen som går i borgen lovar gäldenären att betala, 

kallas för föravtal.67 Gäldenärens förpliktelse till borgenären kallas för huvudförbindelse 

och säkerheten för borgen.68 En ålderdomlig definition av borgen är ”ett löfte varigenom en 

person gentemot en annan åtar sig en personlig förpliktelse till säkerhet för tredje mans förpliktelse”.69  

De regler som avser borgen finns i 10 kap. handelsbalken (1736:1232) (HB), närmare be-

stämt i 10 kap. 8-12 §§ HB. Av dessa fyra bestämmelserna är tre oförändrade sedan år 

1734, endast 10 kap. 11 § HB har fått en ny lydelse. Anledningen till att bestämmelsen fick 

en ny lydelse är ikraftträdandet av lag (1936:81) om skuldebrev, vilket innebar att presumt-

                                                 
62 NJA 1947 s. 647. 

63 Författarens tankar då det endast är NJA 1947 s. 647 som behandlar ansvarsgenombrott i aktiebolag. Finns 
rättsfall som behandlar ansvarsgenombrott i föreningar NJA 1935 s. 81 och NJA 1942 s. 473, i kommiss-
ionärsbolag NJA 1975 s. 45 samt i kommun NJA 1992 s. 375. 

64 Lennander, 2011, s. 39. 

65 Mellqvist & Persson, 2015, s. 31. 

66 A.a s. 32. 

67 Lennander, 2011, s. 39. 

68 Ingvarsson, 2000, s. 35.  

69 A. st. 
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ionen ändrades från delat till solidariskt ansvar.70 Men det är inte bara handelsbalken som 

har bestämmelser som avser borgen, utan det finns specialbestämmelser i andra lagar.71 

Även de allmänna bestämmelserna i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område är tillämpliga på borgen.  

3.6.2 Borgens väsentliga kännetecken 

Definitionen om borgen har idag ersatts av en beskrivning som används som hjälpmedel 

för att förklara vad en borgen är. Accessoritet, kumulativ intercession och det negativa kri-

teriet är något som kännetecknar borgen.72 Accessoritet är att ett rättsförhållande är bero-

ende av ett annat rättsförhållande, som borgensåtagandet är till en huvudförbindelse.73 Det 

finns dock inte någon lagregel som anger att borgen är accessorisk till en huvudförbindelse. 

Det kan dock antas att bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130) (PreskrL) 8 § 2 st. 

och lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer 6 § 2 st. är skrivna utifrån att så är fal-

let. Om en huvudförbindelse preskriberas eller prekluderas, bortfaller borgensansvaret.74 

Även HD har betecknat direkt borgen som accessorisk.75 

Borgensmannen inträder, intercederar, i ett för honom främmande rättsförhållande och ger 

därmed borgenären en större säkerhet. Kumulativ intercession medför en säkerhet för bor-

genären om den främmande fordran.76 Vad gäller det negativa kriteriet innebär det att bor-

gensreglerna bör tillämpas om rättsförhållandet inte i väsentlig omfattning följer andra reg-

ler än borgensavtalet. Betydelsen bör inte överdrivas och ska motiveras av insikten att lag 

och handelsbruk går före en tillämpningsmodell utvecklad i rättsvetenskapen. Kriteriet är 

till för att ge utrymme till regler för näringsgrenar och speciella förhållanden.77 

                                                 
70 Lennander, 2011, s. 40. 

71 Specialbestämmelser: 14 kap. 13 § föräldrabalk (1949:381), förordning (1851:55 s. 4) angående sättet för 
uppsägning av förbindelser, för vilka flera äro ansvariga. Ej uttömmande lista. 

72 Ingvarsson, 2000, s. 38. 

73 A.a s. 38-39. 

74 A.a s. 39. 

75 NJA 1996 s. 560. 

76 Ingvarsson, 2000, s. 46. 

77 A.a s. 50. 
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3.6.3 Olika typer av borgen 

3.6.3.1 Enkel borgen 

Enkel borgen innebär att borgensmannen ska betala det som ”gäldenär själv ej gälda git-

ter”.78 Det innebär att innan borgenären kan kräva borgensmannen på fullgörelse, måste 

denne styrka gäldenärens oförmåga att själv betala. Alltså uppkommer borgensmannens be-

talningsansvar först när gäldenären inte kan betala och borgenären har gjort ett misslyckat 

utmätningsförsök hos gäldenären.79 Vad krävs av borgenären som bevisning för att påvisa 

att gäldenären är i konkurs och därmed inte kommer kunna betala sin skuld? Enligt HD är 

det inte tillräckligt att det finns ett konkursbeslut, men det krävs inte heller att konkursen är 

avslutad. Vad som krävs däremot är en utredning i hur stor del av borgenärens fordran som 

gäldenären kan betala så att borgenären sen kan kräva resterande del av borgensmannen.80 

Är gäldenären utomlands eller på annat sätt undanhåller sig alternativt om det inte finns 

någon egendom att ta i anspråk för skulden, ska borgensmannen betala.81  

Enkel borgen är att anse som lagens huvudregel, men har ändock blivit allt ovanligare.82 

Anledningen kan vara att enkel bogen gör att det blir dyrare för borgenären då denne måste 

kalkylera in de eventuella indrivningsåtgärder som kan bli nödvändiga för att borgensman-

nen ska kunna krävas.83 Paragrafen om enkel borgen kompletteras av förordning (1855:82 

s. 1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.84 

3.6.3.2 Proprieborgen 

Att borgen är en proprieborgen framkommer om det står ”såsom för egen skuld”,85 vilket 

innebär att borgenären kan välja vilken av gäldenären eller borgensmannen som ska full-

göra lånet. Borgenären kan kräva fullgörelse hos gäldenären alternativt borgensmannen så 

                                                 
78 10 kap. 8 § HB. 

79 Lennander, 2011, s. 61. 

80 NJA 1990 s. 245. 

81 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 21. 

82 Lennander, 2011, s. 62. 

83 A.a s. 63. 

84 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 21. 

85 10 kap. 9 § HB. 
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snart lånet är förfallet.86 Även denna paragraf kompletteras av förordning (1855:82 s. 1) an-

gående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m. samt dels av förordning (1851:55 s. 

4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera äro ansvariga.87 

3.6.3.3 Borgen som säkerhet tillsammans med pant 

Borgen som säkerhet tillsammans med pant är en vanlig företeelse inom bankvärlden. En 

fråga som uppkommer vid denna typ av pant är vilken säkerhet borgenären ska använda 

först. Det finns tre svar, det första är att pant ska användas först och borgen endast om 

panten inte räcker, en s.k. fyllnadsborgen. Det andra är att borgen används först och att 

pant endast används om borgen inte räcker. Det tredje och sista är att pant och borgen sva-

rar för hälften var. Den vanligaste lösningen inom bankvärlden är den sista lösningen.88  

3.6.4 Borgensansvarets upphörande 

3.6.4.1 Borgensansvaret begränsas eller bortfaller 

Det finns situationer då borgensansvaret begränsas eller bortfaller helt. Situationerna är 

uppdelade i tre grupper, det första är de särskilda avtalsbestämmelserna, det andra är de 

särskilda handlingarna och det tredje och sista är de särskilda händelserna. De särskilda av-

talsbestämmelserna är t.ex. om parterna begränsat borgensmannens ansvar i tid eller till be-

lopp. Detta kan göras då det inte finns några tvingande regler, vilket ger parterna möjlig-

heten att skräddarsy borgensavtalet. De särskilda handlingarna är t.ex. om gäldenären för-

falskar borgensmannens namn på borgensförbindelsen. Och slutligen de särskilda händel-

serna som t.ex. är om det inträffar dödsfall, konkurs eller preskription under avtalstiden.89 

3.6.4.2 Borgensansvarets upphörande i normalfallet 

Betalar gäldenären av på sin skuld, minskar borgensmannens ansvar i samma takt som 

skulden minskar. Detta har att göra med att borgen är accessorisk till huvudförbindelsen.90 

Ansvaret upphör när gäldenären inte har någon skuld till borgenären, vilket denna enligt 

                                                 
86 Lennander, 2011, s. 44-45. 

87 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 22. 

88 Lennander, 2011, s. 63. 

89 A.a s. 66. 

90 A.a s. 57. 
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huvudförbindelsen är ansvarig för.91 Betalar däremot inte gäldenären av sin skuld till bor-

genären får det konsekvenser för borgensmannen.  

3.6.5 Regressrätt 

Regress är en sammanfattning av flera kompensationskrav och innebär krav på kompensat-

ion för en prestation som gjorts av en person för flera förpliktade. Regressrätt kan upp-

komma i två fall, dels mellan borgensmän inbördes samt mellan gäldenären och borgens-

männen.92 För är borgensmännen fler än en, kan borgenären kräva betalning hos endast en 

av dem.93 Då har den som betalade lånet sedan regressrätt gentemot de andra, om inte sär-

skilda omständigheter talar för annat.94 Regressen ska delas upp i proportion till antalet 

borgensmännen, t.ex. om borgensmännen är två och den ena fullgör betalningen har denna 

regressrätt för det som överstiger hälften.95 Anledningen till detta är att enligt lagens dispo-

sitiva regel är borgensmännen solidariskt betalningsansvariga, vilket gäller om inte borgens-

förbindelsen stadgar annat om borgensmännens inbördes ansvar.96 Har borgensman full 

regress mot annan borgensman kan denna genast regressa och få betalt.97 

Vad gäller regress mellan gäldenär och borgensmännen är den alltid riktad från borgens-

männen mot gäldenären. Anledningen är att borgen är en säkerhet för borgenären.98 Avse-

ende regressrätten för borgensmannen finns inte någon lagregel, men det är sedan länge en 

accepterad princip som medför att denne har rätt att vända sig mot gäldenären för åter-

krav.99 Regress kan krävas när prestationen gjorts och för vilken ersättning krävs.100 Bor-

gensmannen kan först och främst kräva gäldenären på det han har betalat i gäldenärens 

ställe men bör även kunna kräva gäldenären på skäliga kostnader som uppkommit utöver 

                                                 
91 A.a s. 58. 

92 Ingvarsson, 2000, s. 57.  

93 Lennander, 2011, s. 45. 

94 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 213. 

95 2 § 2 st. lag (1936:81) om skuldebrev. 

96 Lennander, 2011, s. 45. 

97 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 213. 

98 Ingvarsson, 2000, s. 57. 

99 A.a s. 58. 

100 A.a s. 57. 
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såsom ränta och indrivningskostnader.101 Vid regressrätten har borgensmannen gentemot 

gäldenären en särskild förmån som kallas subrogation.102 Det innebär att borgensmannen 

subrogerar genom sin prestation till borgenären, in i dennes rätt.103 Borgensmannen har då 

samma säkerhet som borgenären hade.104  

Vad gäller preskriptionstiden för regressrätt gäller preskriptionslagen, om inte särskilda be-

stämmelser finns. Utgångspunkten för bedömningen av preskriptionstiden är tiden för 

fordringens uppkomst.105 Preskriptionstiden är tio år från den dagen fordran uppkom, om 

den inte avbryts dessförinnan.106 Vid fordran mot konsument är preskriptionstiden kortare 

nämligen tre år efter fordrans tillkomst.107 Preskriptionstiden för en regressfordran kan 

dock tidigast ett år efter betalningen preskriberas.108 Preskriberas en fordran innebär det att 

borgenären inte kan kräva ut sin fordran.109 En fordran som är preskriberad kan däremot 

användas vid kvittning.110 

3.7 Sammanfattning – Johanssons båtvarv AB 

Enligt den definition som författaren valt att använda, anses Johanssons båtvarv AB utgöra 

ett familjeföretag. Bolaget ägs av mindre än fyra personer/familjer (Kalle, Erik och Anders) 

samt att de besitter mer än en styrelsepost (alla bröderna har varsin styrelsepost och utgör 

tillsammans den totala styrelsen). Johanssons båtvarv AB har färre än 250 personer an-

ställda (19 st.) samt att de har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro (24 

miljoner SEK). Johanssons båtvarv AB faller därmed även in under definitionen av små 

och medelstora företag.  

                                                 
101 Lennander, 2011, s. 60-61. 

102 3 § förmånsrättslag (1970:979). 

103 Ingvarsson, 2000, s. 66. 

104 Lennander, 2011, s. 61. 

105 Walin & Ingvarsson, 2013, s. 281. 

106 2 § 1 st. PreskrL. 

107 2 § 2 st. PreskrL. 

108 4 § PreskrL. 

109 5 § PreskrL. 

110 10 § PreskrL. 
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Familjeföretaget är skattemässigt särbehandlat och inom skatterätten benämns familjeföre-

taget som fåmansbolag. Anledningen till särbehandlingen är, som ovan nämnts, att för-

hindra att ägarna ska få skatteförmåner. Skulle Kalle, Erik eller Anders vilja överlämna sin 

del i företaget som gåva, slipper de betala gåvo- och arvsskatt då denna är borttagen. Kon-

sekvenserna av den borttagna gåvo- och arvsskatten innebär att det blir lättare och kost-

nadsfritt för Kalle, Erik och Anders att släppa in sina barn i verksamheten.  

Att Johanssons båtvarv AB är just ett aktiebolag har sina fördelar för dess ägare då de inte 

har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Detta är högst väsentligt nu 

när Kalle dragit på sig skulder. Han är inte personligt betalningsansvarig för mer än det han 

har investerat i bolaget, resten är företaget betalningsansvarig för. Men Kalle har tagit på sig 

rollen som borgensman för en skuld på 6 miljoner SEK (proprieborgen) för bolaget vilket 

han är betalningsansvarig för om inte bolaget kan fullgöra sin betalning. Skulle bolaget be-

tala innebär rollen som borgensman ingenting då hans betalningsansvar därmed bortfaller. 

Men betalar inte bolaget skulden, innebär det att Kalle kan bli krävd att betala skulden di-

rekt utav borgenären och sedan inneha regressrätt mot bolaget. Men om bolaget inte kan 

betala skulden på 6 miljoner SEK, är risken stor att de inte kan betala Kalle heller. Kalle har 

även privata skulder, vilket påverkar hans eventuella betalningsansvar för bolagets skulder 

genom borgensansvaret om 6 miljoner SEK. Därmed är Kalle orolig att borgenärerna kan 

realisera hans privata tillgångar för betalning av proprieborgen. 
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4 Äktenskapet 

4.1 Inledning 

Äktenskapsbalken innehåller regler gällande samlevnad i äktenskap, där personerna som in-

går i äktenskapet benämns som makar.111 I Sverige är äktenskapet monogamt, vilket betyder 

att det ingås av två parter oavsett kön.112 Inom äktenskapet ska makarna visa varandra tro-

het och hänsyn,113 samt lämna varandra nödvändiga upplysningar om familjens ekonomiska 

förhållanden.114 Anledningen till att nödvändiga upplysningar ska lämnas beror på makarnas 

gemensamma ansvar för familjens försörjning.115 Båda makarna ska bidra ekonomiskt till 

att deras gemensamma och personliga behov kan tillgodoses.116 Har den ena maken inte 

möjlighet att bidra, ska den andra maken tillföra de pengar som behövs.117 Trots det ge-

mensamma ansvaret för familjens försörjning äger och förvaltar vardera make fritt över sin 

egendom och svarar därmed även för sina skulder enligt gällande huvudprincip.118 En make 

kan med andra ord välja att sälja, ge bort egendomen som gåva, slänga, hyra ut eller för-

störa den utan att den andra maken kan göra något åt saken.119 Huvudprincipen innebär 

därmed inte, med hänsyn till ovan sagda, att gifta makar per automatik i och med äkten-

skapets ingående tar del av den andra makens tillgångar eller behöver stå till svars för den-

nes skulder.120  

Till huvudprincipen finns undantag som stadgar att en make i vissa fall måste införskaffa 

den andra makens samtycke.121 Dock finns det undantag även till denna regel, nämligen om 

den maken vars samtycke krävs lider av sjukdom och därmed inte kan ge sitt samtycke al-

                                                 
111 1 kap. 1 § ÄktB. 

112 Karnov lagkommentar till 1 kap. 1 § ÄktB av Karin Lindell och Monica Hall. Se även Grauers, 2012, s. 23. 

113 1 kap. 2 § ÄktB. 

114 1 kap. 4 § 2 men. ÄktB. 

115 Karnov lagkommentar till 1 kap. 4 § ÄktB av Karin Lindell och Monica Hall. 

116 6 kap. 1 § ÄktB. 

117 6 kap. 2 § ÄktB. 

118 1 kap. 3 § ÄktB. 

119 Eriksson, 2014, s. 22. 

120 Grauers, 2012, s. 23. Se även Eriksson, 2014, s. 17. 

121 7 kap. 5 § ÄktB. 
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ternativt om det inte är möjligt att inhämta samtycke inom rimlig tid.122 I fall där samtycke 

krävs, men ändock saknas, får domstolen tillåta åtgärden.123 Däremot om make utan sam-

tycke från den andre maken och utan domstolens tillstånd utför åtgärden, kan den i vissa 

fall förklaras ogiltig av domstol.124 Vad gäller samtycke finns det inga formkrav, förutom i 

fall de avser fastighet,125 alltså kan ett samtycke ges muntligt vilket dock inte rekommende-

ras pga. bevisbördan.126 

4.2 Makars egendom 

4.2.1 Giftorättsgods och enskild egendom 

Makars egendom delas in i två grupper, giftorättsgods127 respektive enskild egendom128. 

Giftorättsgods är den del som makarna, vid eventuell äktenskapsskillnad alternativt ena 

makens bortgång, ska dela lika på vid bodelningen.129 Enskild egendom är, vad som hörs på 

namnet, vardera makes egna egendom som därmed inte ingår i bodelningen.130  

Om make innehar egendom vilket anses utgöra giftorättsgods, men önskar göra egendo-

men till dennes enskilda egendom är det möjligt.131 Att ändra egendomskategori på en ma-

kes egendom är möjligt genom antingen äktenskapsförord132 alternativt genom villkor vid 

gåva eller testamente133. Äktenskapsförord är ett avtal som makar kan ingå under bestående 

äktenskap alternativt innan äktenskapets ingående.134 Parterna kan i äktenskapsförordet 

komma överens om vad som ska anses utgöra deras giftorättsgods respektive enskild egen-

                                                 
122 7 kap. 7 § ÄktB. 

123 7 kap. 8 § ÄktB. 

124 7 kap. 9 § ÄktB. 

125 7 kap. 5 § 4 st. ÄktB. 

126 Eriksson, 2014, s. 24. 

127 7 kap. 1 § ÄktB. 

128 7 kap. 2 § ÄktB. 

129 11 kap. 3 § ÄktB. 

130 9 kap. 1 § 2 men. ÄktB. 

131 Eriksson, 2014, s. 17. 

132 7 kap. 3 § ÄktB. 

133 7 kap. 2 § 1 st. 2 och 3 p. ÄktB. 

134 7 kap. 3 § 1 men. ÄktB. 
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dom, samt om senare tillkommande tillgångar ska anses utgöra giftorättsgods eller vardera 

makes enskilda egendom.135 Skulle makarna vid ett senare tillfälle ångra sig och vill göra en-

skild egendom till giftorättsgods eller vice versa är det möjligt genom ett nytt äktenskaps-

förord.136 Hur parterna väljer att utforma äktenskapsförordet är individuellt vilket medför 

många olika alternativ då inget formkrav avseende äktenskapsförordets innehåll finns.137 

Äktenskapsförordet är en skriftlig handling som undertecknas av båda makarna, är någon 

av dem omyndig ska även förmyndarens skriftliga medgivande inhämtas som lämpligen bör 

skrivas på äktenskapsförordet,138 däremot behöver inte namnteckningarna bevittnas.139 

Äktenskapsförordet ska efter dess upprättande registreras hos Skatteverket,140 och vid an-

sökan om registrering ska äktenskapsförordet bifogas.141 Skatteverket för efter registrering-

en in äktenskapsförordet i äktenskapsregistret där de även anger datum för ansökan.142 Om 

makarna sluter ett äktenskapsförord innan ingången av äktenskapet, börjar det gälla dagen 

vid äktenskapets ingående om det lämnas till Skatteverket inom en månad från äktenskap-

ets ingående.143 I annat fall börjar det gälla från den dagen äktenskapsförordet ges till Skat-

teverket.144  

Har en make däremot fått något i gåva alternativt genom testamente, kan den givande par-

ten välja att villkora gåvan, dvs. ange att det är mottagarens enskilda egendom.145 Får mot-

tagaren flera olika gåvor kan givaren välja att endast villkora några av gåvorna alternativ alla 

om givaren så önskar.146 Har givaren däremot inte uppställt något sådant villkor, ingår gå-

                                                 
135 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB. 

136 7 kap. 3 § 1 st. 2 men. ÄktB. 

137 Eriksson, 2014, s. 18. 

138 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB. 

139 Eriksson, 2014, s. 86. 

140 7 kap. 3 § 3 st. ÄktB. 

141 16 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 

142 16 kap. 3 § 1 st. ÄktB. 

143 7 kap. 3 § 3 st. 2 men. ÄktB. 

144 7 kap. 3 § 3 st. 3 men. ÄktB. 

145 7 kap. 2 § 1 st. 2 och 3 p. ÄktB. 

146 Eriksson, 2014, s. 18. 
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van i makarnas giftorättsgods.147 Mottagaren av gåvan som är belagd med villkoret att gåvan 

ska vara dennes enskilda egendom, kan inte genom äktenskapsförord göra gåvan till gifto-

rättsgods.148 

Om ena maken fått en gåva belagd med villkoret att den ska vara dennes enskilda egendom 

och sedan väljer att sälja gåvan och köpa annan egendom, utgör även den nya egendomen 

enskild egendom,149 s.k. surrogat150. Skulle egendomen maken köpte vara dyrare än gåvan 

och maken betalar mellanskillnaden med pengar som utgör giftorättsgods, anses egendo-

men utgöra både enskild egendom och giftorättsgods. Den nya egendomen behöver inte 

vara av samma egendomsslag som gåvan för att anses som enskild egendom.151 Exempel på 

olika situationer är NJA 1992 s. 773 där en make satte in pengar från en försäljning av en-

skild egendom på makarnas gemensamma konto (giftorättsgods). Här ansåg HD att peng-

arna blev giftorättsgods då de sattes in på ett gemensamt konto innehållande giftorättsgods. 

Ett annat exempel är NJA 1995 s. 557 där makar köpt en fastighet för gemensamt bruk, 

varav en mindre del betalats kontant och resterande hade frun i huset bidragit med genom 

ett lån. En del av huset ansågs därför utgöra hennes enskilda egendom enligt HD. 

Avkastningen av enskild egendom blir som huvudregel giftorättsgods. Om även avkastning 

från enskild egendom ska kunna anses utgöra enskild egendom, måste det regleras i äkten-

skapsförordet eller i gåvo-och testamentesvillkor.152 I NJA 1987 s. 815 fann HD att äkten-

skapsförordet skulle tolkas som om avkastningen från enskild egendom skulle ses som en-

skild egendom trots att äktenskapsförordet inte nämnde avkastning. Anledningen till HD:s 

bedömning var att de blivande makarna, i äktenskapsförordet, angett att äktenskapet inte 

skulle medföra något giftorättsgods, utan att egendom skulle vara vardera makes enskilda 

egendom.  

                                                 
147 7 kap. 1 § ÄktB. 

148 10 kap. 4 § ÄktB. Se även Eriksson, 2014, s. 18. 

149 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB. Se även Eriksson, 2014, s. 18. 

150 Agell, Brattström, 2011, s. 100. 

151 Eriksson, 2014, s. 19. 

152 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 
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4.3 Gåva mellan makar 

4.3.1 Vad är en gåva? 

I den rättsvetenskapliga litteraturen har definitionen av gåva ägnats större möda än definit-

ionerna av köp, hyra m.m. Anledningen till denna särbehandling är att gåva är den viktig-

aste formen av benefika avtalsförhållanden.153 Gåva mellan makar räknas som en förmö-

genhetsrättslig överföring,154 och makar behandlas som vilka avtalsparter som helst.155 Äkt-

enskapsbalken har ändock särskild lagstiftning som reglerar gåva mellan makar.156 För att 

bedöma om en gåva föreligger eller inte, används allmänna regler. Hänsyn tas till eventuell 

ersättning, vad makarna har för avsikt med gåvan m.m.157 De drag som karaktäriserar en 

gåva är att det rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring, vilken medfört att gåvota-

garen berikats på givarens bekostnad samt att det även ska finnas en gåvoavsikt bakom 

transaktionen.158 Om en make skulle efterge sin rätt till egendom, vilket medför att den 

utan ersättning överförs till den andra maken, på ett sätt som saknar stöd i den familjerätts-

liga lagstiftningen, anses rättshandlingen övergå till att bli en gåva.159 Utöver dessa regler 

finns det en som anger att en utfästelse av ena maken att ge den andra maken en gåva un-

der äktenskapet, inte är bindande.160 

4.3.1.1 Gåva mellan makar avseende lös egendom 

Som tidigare nämnts har makar avtalsfrihet, något som inte uttryckligen stadgas i äkten-

skapsbalken utan härstammar från allmänna rättsgrundsatser. Är det något äktenskapsbal-

ken inte uttryckligen stadgar, gäller istället de allmänna reglerna för ingående av avtal. Ma-

karna kan alltså avtala om vad som ska gälla mellan dem, men får då även tänka på vilka 

                                                 
153 Bengtsson, 1962, s. 689. 

154 Eriksson, 2014, s. 88. 

155 Grauers, 2012, s. 277. 

156 8 kap. ÄktB. 

157 Tottie & Teleman, 2010, s. 204. 

158 Bengtsson, 1962, s. 694. 

159 Prop. 1986/87:1, s. 196. 

160 8 kap. 2 § ÄktB. 
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eventuella konsekvenser det kan medföra. Gåvan kan exempelvis medföra en risk för gi-

varmakens borgenärer.161  

Gåva mellan makar avseende lös egendom blir gällande makarna emellan när egendomen 

överförts till den nya ägaren eller om gåvan har registrerats.162 Gåvan ska alltså överlämnats 

till sin nya ägare, men för makar kan det bli svårt att överlämna egendom som finns i bo-

staden då egendomen finns i deras gemensamma besittning.163 Gåva mellan makar som är 

samboende kan alltså fortfarande nyttjas av den givande maken efter det att gåvan är full-

bordad. Som huvudregel räknas gåvor som giftorättsgods, om inte makarna upprättat ett 

äktenskapsförord eller om givarmaken angett att egendomen ska vara mottagarmakens en-

skilda egendom. Skulle gåvan inte vara enskild egendom, utan giftorättsgods, ingår den vid 

eventuell bodelning och därmed kan givarmaken få gåvans halva värde på sin lott vid an-

delsberäkningen. Med det sagt så behöver inte gåvan vara till nackdel för givarmaken.164 

Detta kan i sin tur medföra att makarna genomför gåvor i syfte att minska ena makens 

egendom för att kringgå borgenärernas rätt vid utmätning eller konkurs.  

För att förhindra att så sker, ska gåvan registreras mellan makarna för att bli gällande emel-

lan dem.165 Ansökan om registrering av gåvan görs till Skatteverket där även gåvoavtalet ska 

bifogas. För de fall gåvan inte skett skriftligen, ska uppgift om gåvan lämnas i en handling 

som blivit undertecknad av båda makarna.166 När gåvan registrerats hos Skatteverket, kun-

görs det i Post- och Inrikes Tidningar.167 Anledningen till kungörelsen är att borgenärerna 

ska få reda på att gåva skett mellan makar och på så vis kunna agera om deras rättigheter 

har blivit åsidosatta.168 Även dagen för ansökan om registrering förs in i äktenskapsregist-

ret.169 Vill makarna att gåvan ska bli gällande mot borgenärerna krävs registrering.170  

                                                 
161 Tottie & Teleman, 2010, s. 194. 

162 8 kap. 1 § ÄktB. 

163 Eriksson, 2014, s. 89. 

164 SOU 1981:85, s. 228. 

165 8 kap. 1 § 1 st. ÄktB hänvisar till 16 kap. ÄktB om registreringsärenden. 

166 16 kap. 2 § 1 och 2 st. ÄktB. 

167 16 kap. 3 § ÄktB. 

168 Grauers, 2012, s. 278. 

169 16 kap. 4 § ÄktB. Se även Eriksson, 2014, s. 89. 

170 8 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 
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Makarna har även ett alternativ till registrering, nämligen om de iakttar vad som gäller vid 

fullbordande av gåva i allmänhet. Vilket innebär att de allmänna förmögenhetsrättsliga be-

stämmelserna ska tillämpas såtillvida att de äktenskapsrättsliga reglerna inte motsäger sig. 

Skulle makarna använda sig av de allmänna reglerna vid fullbordande av gåva, gäller det 

endast gåvans obligationsrättsliga verkan. Den sakrättsliga verkan innebär att gåvan måste 

registreras för att bli gällande mot givarmakens borgenärer.171 Innan gåvan registreras kan 

givarmakens borgenärer använda gåvan vid utmätning eller konkurs. När gåvan registrerats 

ska det kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, vilket tidigare nämnts.172 Värt att poängtera 

är dock att det sakrättsliga momentet inte är själva publiceringen utan inlämnandet till rät-

ten för registrering.173 

Vid gåva mellan makar ersätter registreringen de åtgärder som krävs annars för att uppbära 

sakrättsligt skydd såsom tradition eller denuntiation.174 Anledningen till detta är att tradition 

av lös egendom blir svårt att uppfylla när makar bor ihop. Det huvudsakliga skyddet för 

borgenärer vid gåva mellan makar är registreringsförfarandet. Om de allmänna reglerna en-

bart skulle reglera området, skulle den givande maken kunna uppbära handlingar som 

måste godtas som bevis för att gåva mellan makar har förekommit och därmed ökar risken 

för givarmakens borgenärer.175 Ett undantag är dock om gåvan är en personlig present och 

värdet inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor.176 Exempel på sådan per-

sonlig present är födelsedagspresenter eller julklappar. 

4.3.1.2 Gåva mellan makar avseende fast egendom 

Vid gåva mellan makar som avser fast egendom såsom fastigheter eller annan viss egendom 

blir inte gällande vid överlämnandet, utan det blir gällande redan vid gåvoavtalet.177 Gåvo-

avtalet ska upprättas enligt jordabalkens (1970:994) (JB) regler.178 Avtalet ska bland annat 

                                                 
171 8 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

172 16 kap. 3 § ÄktB. 

173 Se NJA 1981 s. 528 där äktenskapsförord om gåva ansågs gälla från tidpunkten det ingavs till rätten utan 
att kungörelse skett.  

174 Tottie & Teleman, 2010, s. 200.  

175 SOU 1981:85, s. 231. 

176 8 kap. 1 § 2 st. 2 men. ÄktB. 

177 Eriksson, 2014, s. 89. 

178 4 kap. JB om köp, byte och gåva. 
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vara skriftligt och undertecknat av båda makarna.179 Vill makarna att gåvan ska vara giltig 

gentemot givarens borgenärer, krävs även här att gåvan registreras och kungörs i Post- och 

Inrikes Tidningar av Skatteverket.180 Ansökan om lagfart till fastigheten kan inte godkännas 

förrän registreringen av gåvan är genomförd.181 Skulle mottagarmaken söka lagfart utan att 

registreringen av gåvan är genomförd, kommer ansökan att bli vilandeförklarad.182 Anled-

ningen till detta är att mottagarmaken inte ska få lagfart om gåvan inte är gällande mot gi-

varmakens borgenärer.183  

4.4 Bodelning  

4.4.1 Allmänt om bodelning 

Bodelning är en förrättning som används för att fördela egendom mellan makar vid upp-

lösning av äktenskapet.184 Upplösning av äktenskap kan ske på två sätt: 1) genom äkten-

skapsskillnad, eller 2) genom makes död.185 Bodelning behövs dock inte förrättas om var-

dera make endast innehar enskild egendom samt att ingen av dem begär att överta bostad 

och bohag.186 Att inte någon bodelning behövs i nämnda fall beror på att det endast är gif-

torättsgodset som fördelas mellan makarna.187 Utöver äktenskapsskillnad och ena makens 

död finns en situation till då bodelning kan förrättas, nämligen under bestående äkten-

skap,188 vilket denna uppsats inriktas på. 

4.4.2 Bodelning under bestående äktenskap 

Bodelning under bestående äktenskap kräver att två kriterier är uppfyllda. Det första är att 

makarna ska vara överens om att bodelning ska ske och för det andra att makarna skriftlig-

                                                 
179 Eriksson, 2014, s. 89. 

180 16 kap. 2 § och 3 § ÄktB. 

181 Eriksson, 2014, s. 89. Reglerna om lagfart återfinns i 20 kap. JB. 

182 20 kap. 7 § 10 p. JB. 

183 Grauers, 2012, s. 278. 

184 9 kap. 1 § 1 st. 1 men. ÄktB. 

185 1 kap. 5 § ÄktB. 

186 9 kap. 1 § 1 st. 2 men. ÄktB. 

187 10 kap. 1 § ÄktB. 

188 9 kap. 1 § 2 st. 1 men. ÄktB. 
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en anmäler det till Skatteverket.189 Anmälan registreras av Skatteverket som även kungör 

bodelningen i Post- och Inrikes Tidningar.190 Anledningen bakom kungörandet är att bor-

genärerna ska kunna bevaka sina angelägenheter så att deras rättigheter inte kringgås.191 Vad 

gäller bodelningshandlingen finns det däremot inte något krav på registrering, men det är 

möjligt om någon av makarna så önskar.192 Efter registrering förs bodelningshandlingen in i 

landets äktenskapsregister.193 Om makarna väljer att registrera bodelningshandlingen, är det 

till fördel för dem då tidsfristen för talan om återvinning av bodelningen i en makes kon-

kurs börjar löpa. För en bodelningshandling som kommit in senare än tre år före fristdagen 

till rätten kan återvinnas.194 

Bodelningen kan ske närsomhelst efter anmälan till Skatteverket.195 Tills att bodelningen 

har förrättats, har vardera make skyldig att redovisa sin egendom. Maken ska även redovisa 

för den egendom som den andra maken nyttjar men som tillhör denne.196 Utgångspunkten 

för bodelning under bestående äktenskap är egendomsförhållandena den dagen anmälan 

gjordes till Skatteverket.197 Med andra ord ska de tillgångar och skulder som fanns den da-

gen tas upp i bodelningen. Tillgångar och skulder som tillkommit efter den dagen ska alltså 

inte tas med i bodelningen.198  

I en bodelning ska, som ovan nämnt, endast makarnas giftorättsgods ingå.199 Denna regel 

förhindrar dock inte att makarna, om de kommer överens, från att ta med egendom som de 

tidigare gjort till enskild egendom genom äktenskapsförord.200 I förevarande fall ska den 

enskilda egendomen behandlas som om den vore giftorättsgods, vilket även gäller för sur-

                                                 
189 9 kap. 1 § 2 st. 1 men. ÄktB. 

190 16 kap. 2 § och 3 § ÄktB. 

191 13 kap. 1 § ÄktB. 

192 13 kap. 6 § ÄktB. 

193 16 kap. 1 § ÄktB. 

194 4 kap. 7 § KonkL.  

195 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

196 9 kap. 3 § ÄktB. 

197 9 kap. 2 § ÄktB. 

198 Eriksson, 2014, s. 27. 

199 10 kap. 1 § ÄktB. 

200 10 kap. 4 § ÄktB. 
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rogat.201 Dock är huvudregeln, som tidigare nämnts, att giftorättsgodset delas mellan ma-

karna och att de som är vardera makes enskilda egendom ska förbli sådan. 

Det är dock inte allt giftorättsgods som delas mellan makarna, utan det finns undantag. 

Makarna får i skälig omfattning undantaga kläder samt andra föremål som personen använ-

der uteslutande till personligt bruk samt personliga presenter.202 Varje make får även undan-

taga sådan ersättning som denne fått för personskada alternativt kränkning samt avkastning 

från sådan ersättning.203 Rättigheter som inte kan överlåtas eller som är personliga, även kal-

lade egendom av särskilt slag, ska inte heller ingå i bodelningen.204 Exempel på sådana rät-

tigheter som oftast inte ska ingå i bodelningen är upphovsrättigheter samt försäkringsrät-

tigheter.205 Även vissa pensionsrättigheter ska helt alternativt delvis utelämnas från bodel-

ningen.206 

När det står klart vilka tillgångar och skulder som ska tas med i bodelningen kommer man 

till problemet med hur de ska värderas. Värdering av skulder brukar inte utgöra några pro-

blem, men det gör tillgångarna. Anledningen till svårigheterna med tillgångarna är att de 

kan ökat alternativt minskat i värde sen dagen då talan om bodelning väcktes.207 Vid bodel-

ning under besående äktenskap ska makarna vara överens om värderingen,208 men som ti-

digare nämnts får det inte medföra att borgenärerna lider skada.209  

När värderingen av makarnas tillgångar är gjord, ska makarnas andelar i det sammanlagda 

giftorättsgodset bestämmas.210 Men innan det kan göras, ska vardera makes skulder avräk-

nas från giftorättsgodset.211 Kvarstående belopp, s.k. nettogiftorättsgods är det giftorätts-

                                                 
201 Eriksson, 2014, s. 30. 

202 10 kap. 2 § ÄktB. 

203 10 kap. 2 a § ÄktB. 

204 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB. 

205 Eriksson, 2014, s. 31. 

206 10 kap. 3 § 2 och 3 st. ÄktB. 

207 Eriksson, 2014, s. 27. 

208 A.a s. 29. 

209 13 kap. 1 § ÄktB. 

210 11 kap. 1 § ÄktB. 

211 11 kap. 2 § ÄktB. 
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gods som ska delas lika mellan makarna.212 Här kommer ett exempel för att bringa förstå-

else: 

Mannen Kvinnan  

Giftorättsgods 100 000 SEK Giftorättsgods 60 000 SEK  

Skuld 50 000 SEK Skuld 20 000 SEK  

 

 Mannen Kvinnan Lagrum 

Giftorättsgods 100 000 SEK 60 000 SEK 10 kap. 1 § ÄktB. 

    

Skuld Skuld - 50 000 SEK Skuld - 20 000 SEK 11 kap. 2 § ÄktB. 

    

Enskild egendom 0 SEK 0 SEK 10 kap. 1 § ÄktB 

é contrario. 

 50 000 SEK 40 000 SEK  

Hälftendelning 90 000 SEK 11 kap. 3 § ÄktB. 

 45 000 SEK 45 000 SEK  

Skuld + 50 000 SEK + 20 000 SEK 11 kap. 6 § ÄktB. 

Totalt 

Lottläggning 

Bodelningslikvid 

95 000 SEK 

100 000 SEK 

- 5 000 SEK 

65 000 SEK 

60 000 SEK 

+ 5 000 SEK 

 

11 kap. 7 § ÄktB. 

11 kap. 9 § ÄktB. 

 

Exemplet får som resultat att mannen ska ge kvinnan 5 000 SEK.  

Från huvudreglerna avseende andelsbestämning finns undantag, det första gäller makarnas 

skulder. Enligt huvudregeln ska makens skulder avräknas från bruttogiftorättsgodset,213 

men det är inte alla skulder som ska avräknas. Skulder som härrör från makens enskilda 

egendom ska inte avräknas från bruttogiftorättsgodset utan den ska täckas utav den en-

skilda egendomen.214 Täcker däremot inte den enskilda egendomen hela skulden som här-

                                                 
212 11 kap. 3 § ÄktB. 

213 11 kap. 2 § 1 st. ÄktB. 

214 11 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 
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rör därifrån, får resten avräknas mot bruttogiftorättsgodset.215 Om en av makarna skulle ha 

mer skulder än tillgångar, bidrar inte denne make till makarnas gemensamma egendoms-

massa utan går in med 0 i bodelningen. Alltså kan inte en make gå in med minus och på så 

sätt få sina skulder täckta av den andra makens tillgångar.216 Skuld som har uppkommit pga. 

brott inom tre år före bodelningen och har avräknats från makens bruttogiftorättsgods ska 

beräknas som om den inte skett till fördel för andra maken. Det nu angivna är även tillämp-

ligt i fall då skulden betalats av med giftorättsgods.217  

4.4.2.1 Flera bodelningar under bestående äktenskap 

Att makarna kan genomföra en bodelning under bestående äktenskap i kombination med 

äktenskapsförord som anger att egendom ska vara ena makens enskilda egendom är inte 

något nytt.218 Att de får bodela under bestående äktenskap stadgas i lag och det finns inget 

hinder för makar att genomföra flera bodelningar under bestående äktenskap.219 Genom att 

bodela flera gånger i kombination med äktenskapsförord kan en make föra över egendom 

och genom äktenskapsförord göra det till den andre makens enskilda egendom. T.ex. anta 

att mannen äger egendom som är giftorättsgods till ett värde av 500 000 SEK och frun 

saknar egendom. Genom en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna, alltså får 

frun 250 000 SEK och mannen 250 000 SEK. Efter att bodelningen är genomförd förord-

nar makarna genom ett äktenskapsförord att all egendom som tillhör frun ska vara hennes 

enskilda egendom. Därefter genomförs ytterligare en bodelning, vilken endast omfattar 

mannens egendom då fruns är enskild egendom och därmed lämnas därhän. Mannens 250 

000 SEK delas återigen mellan makarna, frun förvärvar då 125 000 SEK. Makarna kan 

upprepa detta förfarande tills de får egendomsförhållandena så som de önskar.220 

Denna typ av förmögenhetsöverföring aktualiserades i NJA 1985 s. 414. Frågan som upp-

kommit var om upprepad bodelning kan antas vara i konflikt med bröstarvinges laglottsan-

språk och därför skulle jämkas. HD fann att detta sätt att överföra egendom till den andra 

                                                 
215 11 kap. 2 § 2 st. ÄktB. 

216 Prop. 1986/87:1, s. 167. Se även Karnov lagkommentar till 11 kap. 2 § ÄktB av Karin Lindell och Monica 
Hall samt Lundén & Molin, 2012, s. 102.  

217 11 kap. 4 a § ÄktB. 

218 9 kap. 1 § 2 st. ÄktB och 7 kap. 3 § ÄktB. 

219 Teleman, 2011, s. 316. Se även Silfverberg, 1988, s. 109. 

220 Exempel från Silfverberg, 1988, s. 109. 
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maken var att jämställa med gåva. Makarnas syfte med transaktionerna var att ordna suc-

cessionen efter dem så att kvinnans släktingar skulle ärva och inte mannens särkullbarn. 

HD ansåg att överföringens syfte var att likställas med testamente vilket kan jämkas enligt 

lag. Men kan upprepad bodelning vara förenlig med borgenärernas skyddsregler? NJA 1985 

s. 414 gällde skydd för bröstarvingar och deras laglottsanspråk. Fallet nämner inget om 

borgenärerna och deras intressen som kan komma till skada i och med upprepad bodel-

ning. Vad gäller ”vederbörlig hänsyn till avstående fordringsägare kan sätta käppar i hju-

let”,221 åsyftas bl.a. bristtäckningsansvarsreglerna i 13 kap. ÄktB.222 Dock nämns inte på vil-

ket sätt denna typ av bodelning kan innebära ”vederbörlig hänsyn” till borgenärerna åsido-

sätts eller vilka borgenärer som åsyftas.  

Dock har författaren svårt att se hur en serie bodelningar kan komma i konflikt med reg-

lerna om bristtäckningsansvar. Vid den första bodelningen kommer gäldenären att få skuld-

täckning för de skulder som fanns vid den kritiska tidpunkten och därmed kommer inte 

borgenärerna att drabbas så länge tillgångar och skulder har blivit värderade på ett korrekt 

och tillförlitligt sätt. Dock får det ändå förutsättas att makar ibland kan vara manipulativa 

och för in enskild egendom som inte ska tas med i bodelningen, alltså egendom som gjorts 

enskild genom gåva eller testamente, för att på så sätt föra över hälften av värdet till den 

andra maken.223 Det får även antas att makar ibland döljer skulder och inte drar av dem vid 

bodelningen vilket de enlig lag ska göra, för att kunna föra över så mycket tillgångar som 

möjligt till den andra maken vid bodelningen.224 För de fall så sker, är det upp till borgenä-

rerna att reagera och agera.225  

Skulder som uppkommer efter den första bodelningen ska tas i beräkning vid den andra 

bodelningen och då ska gäldenären även här få skuldtäckning. Detta innebär i sin tur att 

borgenärerna inte kommer drabbas av den andra bodelningen heller så länge giftorättsgod-

set täcker skulden. Skulle inte giftorättsgodset täcka skulden kan inte heller nettogifträtts-

                                                 
221 Teleman, 2011, s. 316. 

222 Teleman, 2011, hänvisar i anslutning till sitt uttalande på s. 316 till Silfverberg, Skattenytt nr 3 1988, s. 
9955. Då denna sida inte finns, torde Teleman åsyfta s. 109, samt att endast en artikel av Silfverberg åter-
finns i det aktuella numret av Skattenytt. Silfverberg hänvisar i sin artikel, genom not 35 på s. 109 till 13 kap. 
ÄktB. 

223 10 kap. 4 § ÄktB. 

224 11 kap. 2 § ÄktB. 

225 Mer om hur borgenärerna kan agera i kap. 5. 
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godset fördelas då det inte finns något att fördela.226 Borgenärer som tillkommer efter den 

kritiska tidpunkten, men innan bodelningen behandlas inte vid skuldavräkningen. Dessa 

borgenärer kan vidta en åtgärd som kallas för bristtäckningsansvar vilket innebär att en 

borgenär inte får avstå egendom som är till nackdel för borgenärerna.227 

4.4.2.2 Partiell bodelning 

En omtvistad fråga är om makar under bestående äktenskap får genomföra en s.k. partiell 

bodelning eller inte. Partiell bodelning innebär att endast vissa tillgångar av giftorättsgodset 

berörs i bodelningen, dvs. att viss del av giftorättsgodset lämnas därhän.228 Anledningen till 

att frågan är omtvistad är ordalydelsen som anger att makarnas giftorättsgods ska ingå i bo-

delningen.229 Problemet är att i en partiell bodelning ingår makarnas giftorättsgods, men 

inte makarnas totala giftorättsgods. Svaret gavs genom HD:s dom i NJA 1991 s. 284 där en 

fastighet, med endast den ena maken som lagfaren ägare, hade ingått i bodelningen vilket 

fick till resultat att den andra maken tilldelats hälften av fastigheten. HD ansåg att partiell 

bodelning kan godtas, detta med hänsyn till makarnas avtalsfrihet samt att borgenärerna 

kan angripa det giftorättsgods som inte ingått i bodelningen. 

4.4.3 Verkan av bodelning 

Vid avslutad bodelning får bodelningshandlingen inges till Skatteverket för registrering.230 

När bodelningshandlingen kommer Skatteverket tillhanda, förs den in i äktenskapsregistret 

där det även framgår vilket datum det gavs till Skatteverket.231 Anledningen till att datum 

förs in är om en make sen försätts i konkurs inom tre år från denna dag, då kan nämligen 

bodelningen komma att återgå helt eller delvis.232 Att bodelning skett mellan makar kungörs 

i Post- och Inrikes Tidningar utav Skatteverket.233 Det en make förvärvar genom bodel-

                                                 
226 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap samt 4.4.2.1 om flera bodelningar under bestå-

ende äktenskap. 

227 13 kap. 1 § ÄktB, mer om bristtäckningsansvar vid bodelning i kap. 5. 

228 Agell & Brattström, 2011, s. 162. 

229 10 kap. 1 § ÄktB. 

230 13 kap. 6 § ÄktB och 16 kap. 2 § ÄktB. 

231 16 kap. 4 § ÄktB. 

232 4 kap. 7 § KonkL. 

233 16 kap. 3 § ÄktB. 
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ningen är inte skattepliktigt och maken förvärvar egendomen med full äganderätt.234 Skatte-

verkets beslut får överklagas till den tingsrätt där någon av makarna svarar.235 

4.4.4 Skäl för bodelning under bestående äktenskap 

Vad gäller bodelning under bestående äktenskap finns det olika skäl som motiverar makar-

na att genomföra bodelningen. Det kan vara t.ex. att makarna vill göra klart för vem som 

äger vad och därmed bestämma deras inbördes ägandeförhållanden. Det kan även vara så 

att makarna väljer att överföra egendom från den ena till den andra maken och på så sätt 

utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Makarna kanske väljer att genomföra bodel-

ning under bestående äktenskap för rättvisans skull, d.v.s. att båda makarna står som ägare 

till egendomen. Makarna kan genom bodelning under bestående äktenskap även avvika 

från hälftendelningsprincipen när de för över egendom mellan varandra.236 

Andra skäl för att genomföra en bodelning under bestående äktenskap kan vara om makar-

na har barn sedan tidigare, s.k. särkullbarn, för då kan en bodelning under bestående äkten-

skap minska deras anspråk på kommande arv. Har den ena maken startat bolag alternativt 

äger ett bolag som är ekonomiskt svagt, kan det vara bra att bodela för att skydda familjens 

privata tillgångar från borgenärer. Att bodela kan även vara praktiskt ur skattesynpunkt, ge-

nom att överföra värdepapper mellan makar för att åstadkomma kvittningar på vinst- och 

förlustaktier kan därmed makarna undkomma inkomstskatt. Bodelning kan även göras av 

fastigheter där endast den ena maken har lagfart trots att båda bidragit ekonomiskt, s.k. 

dold samäganderätt.237  

4.5 Sammanfattning – Johanssons båtvarv AB 

Kalle och Ada ingick äktenskap med varandra för 35 år sedan. Inom äktenskapet har ma-

karna tre barn, Glenn, Kurt och Egon vilka tillsammans med sina föräldrar bildar en familj. 

Äktenskapet innebär att Kalle och Ada ska ge varandra nödvändiga upplysningar om famil-

jens ekonomiska förhållanden då de har ett gemensamt ansvar för familjens försörjning. 

Kan inte Kalle bidraga till familjens försörjning ska Ada tillföra de medel som krävs. Än-

dock äger och förvaltar vardera make fritt över sina tillgångar och ansvarar därmed även 

                                                 
234 Eriksson, 2014, s. 53. 

235 16 kap. 5 § ÄktB. 

236 http://www.familjejuristen.com/bodelning.htm kl. 15:38 den 2 februari 2015. 

237 http://www.ravntaylor.se/aktenskapsbodelning.html kl. 15:30 den 2 februari 2015. 

http://www.familjejuristen.com/bodelning.htm
http://www.ravntaylor.se/aktenskapsbodelning.html
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för sina skulder. Vilket innebär att Kalle per automatik i och med äktenskapet inte fick ta 

del av Adas tillgångar eller vise versa.  

Kalle och Ada har inte genom äktenskapsförord gjort egendom till enskild, utan deras 

egendom är giftorättsgods. Däremot förvärvade Ada genom sina föräldrars testamente ett 

hus i Spanien med villkoret att det ska vara hennes enskilda egendom samt att även avkast-

ning av denna egendom ska vara hennes enskilda. Skulle Ada få för sig att sälja huset är 

pengarna från försäljningen hennes enskilda egendom då de är att anse som surrogat. Huset 

i Spanien är idag värt 4 miljoner SEK. 

När Kalle och Ada träffades ägde Kalle en Buick Roadmaster årsmodell 1958 som idag 

uppskattas ha ett värde på 400 000 SEK. Huset köpte Kalle och Ada en månad efter de 

gifte sig, båda bidrog ekonomiskt och båda står på lagfarten. Huset i Göteborg är idag värt 

6 miljoner SEK. De har även under årens lopp bytt bruksbil vid flertalet tillfällen, något 

som Kalle velat göra då han anser att han som VD inte kan åka runt i en skrothög. Kalle 

har stått som ägare till alla bilar och de har köpts för pengar från deras gemensamma konto 

(giftorättsgods). Idag äger de en Audi Q7 årsmodell 2012 som är värd 700 000 SEK. Ada 

anser sig inte behöva bil då hon arbetar nära hemmet och kollektivtrafiken duger gott. Ada 

köpte sig istället 2 hästar år 2010 för 700 000 SEK. Kalle, som arbetar med båtar, var natur-

ligtvis tvungen att köpa sig en egen båt. Båten, som absolut inte fick vara en eka, är värd 2,9 

miljoner SEK. Kalle är en av ägarna till Johanssons båtvarv AB som han äger tillsammans 

med sina bröder Erik och Anders. Bolaget är idag värderat till 42 miljoner SEK.  

Kalle har åtagit sig rollen som borgensman för en proprieborgen på 6 miljoner SEK för 

bolaget. En borgen får inte utan vidare dras av, det ska åtminstone ses som högst sannolikt 

att borgen kommer behöver införlivas. Då Johanssons båtvarv AB har betalningssvårighet-

er, är det att anse som högst troligt att Kalle kommer behöva införliva sitt borgensansvar. 

Kalle har även tagit privata lån motsvarande 800 000 SEK som han har investerat i bolaget. 

Han har även tillsammans med Ada skulder för renovering av huset motsvarande 3 miljo-

ner SEK som de svarar solidariskt för. Ada har skulder sedan hon köpt hästar motsvarande 

700 000 SEK. Kalle tog även lån för båtens totala värde då han köpte den, alltså 2,9 miljo-

ner SEK.  

Då Kalle har skulder och är rädd att behöva lämna allt han jobbat upp under livets gång till 

sina borgenärer, väljer Kalle att ge Audin, Buick, båten och sin andel i huset som gåva till 

Ada och upprättar därav ett gåvoavtal som båda makarna undertecknar. För att gåvan avse-
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ende Audin, Buick och båten (lös egendom) ska anses fullbordad ska egendomen överförts 

till Ada, vilket är svårt då Kalle och Ada bor ihop och då egendomen finns i deras gemen-

samma besittning. Det innebär att Kalle efter gåvotillfället, fortfarande kan nyttja egendo-

men. Vad gäller Kalles andel i huset i Göteborg (fast egendom) är den att anse såsom full-

bordad i och med gåvoavtalet, vilket ska upprättas enligt reglerna i jordabalken. Gåvoavta-

let avseende Audi Q7, Buick, båten och andelen i huset som båda undertecknat, sänds in 

till Skatteverket för registrering den 6 februari 2013. Anledningen till att gåvan registreras är 

för att den ska bli gällande mellan dem då det är svårt att veta att själva överlämnandet av 

egendomen har skett då Kalle och Ada är samboende samt att gåvan blir gällande gentemot 

borgenärerna. Lagfart på hela fastigheten kan inte sökas av Ada förrän gåvan har blivit regi-

strerad av Skatteverket. När Skatteverket registrerat gåvan, kungörs det i Post- och Inrikes 

Tidningar, vilket sker den 17 februari 2013.  

Som huvudregel är gåvan att klassa som giftorättsgods, något som Kalle och Ada inte vill 

att den ska. Därför upprättar makarna ett äktenskapsförord vilket anger att alla Adas till-

gångar, inklusive Audin, Buick, båten och andelen i huset ska vara Adas enskilda egendom 

samt att även eventuell avkastning därav ska vara hennes enskilda egendom. Makarna väljer 

även att registrera äktenskapsförordet och sänder in ansökan till Skatteverket den 18 febru-

ari 2013. När ansökan registrerats av Skatteverket, kungörs det i Post- och Inrikes Tidning-

ar, vilket sker den 1 mars 2013. 

Kalle och Ada kommer efter gåvans genomförande överens om att genomföra en bodel-

ning under bestående äktenskap. Makarna är överens om hur bodelningen ska gå till och 

anmäler detta skriftligen till Skatteverket den 15 mars 2013. Skatteverket registrerar anmä-

lan och kungör sen detta i Post- och Inrikes Tidningar. Makarnas bodelning kan ske 

närsomhelst efter anmälan till Skatteverket. Fram till att bodelningen är gjord ska Kalle och 

Ada redovisa sin egendom, anledningen är att bodelningen ska ske utefter de egendoms-

förhållanden som rådde den dagen anmälan gjordes. Makarna väljer att genomföra sin bo-

delning dagen efter anmälan, alltså den 16 mars 2013. I bodelningen ska Kalle och Adas 

giftorättsgods ingå och om Ada vill, även den egendom som gjort enskild genom äkten-

skapsförord. Parets giftorättsgods är sammanfattningsvis: andelen i Johanssons båtvarv AB 

till ett värde av 14 miljoner SEK som ägs av Kalle (resterande 28 miljoner SEK är Erik och 

Anders delar). Sen äger Ada ett hus i Spanien värt 4 miljoner SEK (enskild egendom ge-

nom testamente), huset i Göteborg värt 6 miljoner SEK, 2 hästar värda 700 000 SEK, 

Buick Roadmaster värd 400 000 SEK, båten till ett värde av 2,9 miljoner SEK samt en 
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Audi Q7 till ett värde av 700 000 SEK (enskild egendom genom äktenskapsförord) vilket 

därmed inte ska ingå i bodelningen. Vill Ada kan hon låta huset, hästarna, Buick, båten och 

Audin ingå i bodelningen, men då de vill skydda egendom från borgenärerna väljer hon att 

lämna dem utanför bodelningen. 

Makarnas skulder är: Kalles proprieborgen på 6 miljoner SEK, Kalles privata lån motsva-

rande 800 000 SEK som han har investerat i bolaget, makarnas skulder för renovering av 

huset motsvarande 3 miljoner SEK, Adas skuld för hästarna motsvarande 700 000 SEK 

och lånet för Kalles båt motsvarande 2,9 miljoner SEK. Skulderna ska avräknas från ma-

karnas bruttogiftorättsgods. Men då Kalle och Ada vill skydda egendomen från borgenä-

rerna, väljer dem medvetet att dölja Kalles skulder så att hälften av Johanssons båtvarv AB 

förs över till Ada. Det belopp som återstår efter att skulderna blivit avdragna motsvarar 

makarnas nettogiftorättsgods, vilket ska delas lika mellan dem. 

Kalle Ada 

Bolag 14 miljoner SEK gg 
 

Hus 1,5 miljoner SEK 
Proprieborgen 6 miljoner SEK 

Privata lån 800 000 SEK 
Lån båt 2,9 miljoner SEK 

Hus GBG 6 miljoner SEK ee 
Hus Spanien 4 miljoner SEK ee 

Hästar 700 000 SEK ee 
Buick 400 000 SEK ee 

Audi Q7 700 000 SEK ee 
Båt 2,9 miljoner SEK ee 

 
Hus 1,5 miljoner SEK 
Hästar 700 000 SEK 
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 Kalle Ada Lagrum 

Giftorättsgods Företaget 14 miljoner 
SEK 

 

0 SEK 10 kap. 1 § ÄktB. 

 Skuld 0 SEK Skuld – 2,2 miljoner 
SEK 

11 kap. 2 § ÄktB. 

    

Enskild egendom 0 SEK Hus GBG 6 miljoner 
SEK 

Hus Spanien 4 miljoner 
SEK 

Hästar 700 000 SEK 
Buick 400 000 SEK 

Audi Q7 700 000 SEK 
Båt 2,9 miljoner SEK 

 

10 kap. 1 § ÄktB 
é contrario. 

 14 miljoner SEK 0 SEK Se fotnot 216. 

Hälftendelning 14 miljoner SEK 11 kap. 3 § ÄktB. 

 7 miljoner SEK 7 miljoner SEK  

Skuld + 0 SEK + 0 SEK 11 kap. 6 § ÄktB. 

Totalt 
Lottläggning 

Bodelningslikvid 

7 miljoner SEK 
14 miljoner SEK 
- 7 miljoner SEK 

7 miljoner SEK 
0 SEK 

+ 7 miljoner SEK 

 
11 kap. 7 § ÄktB. 
11 kap. 9 § ÄktB. 

 
Bodelningen får som konsekvens att Kalle ska ge Ada 7 miljoner SEK, antingen i pengar 

eller i annan egendom. Då Kalle endast äger Johanssons båtvarv AB, kommer Ada förvärva 

hälften av Kalles ägande i företaget. Kalle och Ada väljer att skicka in bodelningshandling-

en för registrering till Skatteverket den 19 mars 2013. Anledningen är att om Kalle försätts i 

konkurs inom tre år från den dagen bodelningshandlingen kommer Skatteverket tillhanda 

kan den helt eller delvis återgå. Att bodelningen förrättats mellan Kalle och Ada kungörs i 

Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2013 så att deras borgenärer kan bevaka att deras 

rättigheter inte kringgås. Det Ada förvärvar i och med denna bodelning är inte skattepliktigt 

och hon förvärvar det med full äganderätt. När Kalle och Ada genomfört bodelningen 

skriver de ett nytt äktenskapsförord som anger att den egendom som Ada äger är hennes 

enskilda egendom vilket de väljer att skicka in till Skatteverket för registrering den 10 april 

2013. Även detta äktenskapsförord registreras av Skatteverket som kungör det i Post- och 

Inrikes Tidningar den 20 april 2013.  
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5 Regler till skydd för borgenärerna vid bodelning och 

gåva  

5.1 Inledning 

Vid bodelning under bestående äktenskap och gåva bör makar tänka på sina eventuella 

borgenärer. Anledningen är att makarna nämligen inte får bodela eller ge gåvor på ett sätt 

att borgenärerna skadas. Om så skulle ske, kan borgenärerna vidtaga åtgärder gentemot 

makarna. Som tidigare nämnts,238 äger och förvaltar vardera make fritt över sin egendom 

och svarar för sina skulder.239 Borgenärerna är inte intresserade av att veta vad som utgör 

makarnas giftorättsgods alternativt enskild egendom, utan de vill veta vem som äger vad. 

Oavsett vem som äger vad, har makarna oftast ett gemensamt intresse att skydda egendom 

från borgenärerna.240 Borgenärerna har två regelsystem att använda om deras rätt blivit åsi-

dosatt genom bodelning under bestående äktenskap eller gåva, de familjerättsliga och de 

konkursrättsliga reglerna. 

I äktenskapsbalken finns regler som härrör till bodelning under bestående äktenskap och 

gåva mellan makar som är till skydd för makarnas borgenärer. Bodelningen skulle kunna 

medföra att den maken med skulder överlåter all egendom till den andra maken och endast 

behåller skulderna.241 Om den skuldsatta maken överlåter tillgångar så att denne inte har 

täckning för sina skulder, riskerar maken som mottog egendomen bli skyldig att betala det 

som den andra maken inte kan betala.242 Detta innebär alltså att bodelningen inte bara på-

verkar makarna, utan även tredjeman.243 Borgenärerna kan då rikta krav mot den gynnande 

maken, s.k. bristtäckningsansvar.244 Motsvarande situation gäller även vid gåva mellan ma-

kar.245 

                                                 
238 Se avsnitt 4.1 inledning. 

239 1 kap. 3 § ÄktB. 

240 Grauers, 2012, s. 45. 

241 A.a s. 68. 

242 13 kap. 1 § ÄktB. Se även Grauers, 2012, s. 68 samt Tottie & Teleman, 2010, s. 408. 

243 Eriksson, 2014, s. 53. 

244 13 kap. 1 § 3 st. ÄktB. 

245 8 kap. 3 § ÄktB. 
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I Sverige samt ett antal andra länder världen över har insolvensrätten varit ett aktuellt om-

råde under de senaste åren. Anledningen är de ekonomiska kriserna som avlöst varandra 

och lämnat landets ekonomi med en rad olika konsekvenser. Kriserna har bland annat visat 

att insolvensrätten är ett område som behöver reformeras då den gällande lagstiftningen 

inte har hanterat de problem som uppstått. Ett gemensamt problem för konkurserna som 

uppkommit till följd av de ekonomiska kriserna är att utdelningen från dem har varit för li-

ten.246 I konkurslagen finns regler som härrör till bodelning under bestående äktenskap och 

gåva mellan makar.247 Reglerna anger hur borgenärerna kan angripa gäldenären om denne 

bodelat eller givit gåvor på ett sätt som skadat dem och på så vis få transaktionerna åter-

vunna. 

5.2 Skydd vid bodelning  

5.2.1 Familjerättslig regel – bristtäckningsansvar 13 kap. 1 § ÄktB 

Vid bodelning under bestående äktenskap ska makarna komma överens om hur bodelning-

en ska ske. Reglerna är dispositiva vilket innebär att makarna kan avtala om frågor som rör 

uppdelningen av dess tillgångar.248 Skulle makarna göra avsteg från äktenskapsbalkens reg-

ler, vilket resulterar i skada för borgenärer, är bodelningen ändock formellt giltig.249 Då ma-

karna har ett stort inflytande på bodelningen och därigenom kan skada borgenärna måste 

ett visst ansvar aktualiseras.250 Skada för borgenärerna innebär att gäldenärens betalnings-

förmåga väsentligt försämrats.251 

Det huvudsakliga skyddet för borgenärerna är reglerna om skuldavräkning vid andelsbe-

räkningen.252 De anger, som ovan nämnt,253 att det är nettogiftorättsgodset som ska delas 

lika mellan makarna, vilket förutsätter att tillgångarna och skulderna är korrekt värderade. 

                                                 
246 Lennander, 2013, s. 19. 

247 4 kap. 6 § och 7 § KonkL. 

248 Prop. 1986/87:1, s. 196. 

249 Teleman, 2011, s. 235. 

250 Prop. 1986/87:1, s. 196. 

251 Teleman, 2011, s. 237. 

252 11 kap. 2 § ÄktB. 

253 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap samt 4.4.2.1 om flera bodelningar under bestå-
ende äktenskap. 
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Borgenärerna står då endast med risken att nettogiftorättsgodset minskas med hälften, men 

då har redan skulderna blivit täckta. Det bör dock poängteras att det endast är borgenärer 

som fanns före den kritiska tidpunkten, de senare tillkomna borgenärerna ska inte tas i be-

aktning vid skuldavräkningen.254 Om borgenärernas rätt eftersatts kan de rikta krav mot 

den gynnade maken alternativt yrka att bodelningen ska återgå. Båda dessa alternativ anses 

ge bättre resultat än om konkursförfarandet används.255 Vid äktenskapsbalkens tillkomst 

uppmärksammades att återvinningstalan vid konkurs var tidskrävande och behövde därför 

kompletteras för att förhindra att maken hann undanröja ännu mer egendom.256  

I äktenskapsbalken finns den mest centrala bestämmelsen om bristtäckningsansvar.257 Para-

grafen avser även bodelning under bestående äktenskap.258 En make får enligt paragrafen 

inte låta enskild egendom ingå i bodelningen alternativt avstå egendom som ska ingå i bo-

delningen, vilket blir till skada för dennes borgenärer. Enligt samma paragraf får en make 

inte heller vid fördelning på lotter avstå utmätningsbar egendom mot icke utmätningsbar 

egendom, vilket även det till skada för borgenärerna. Om borgenär som tillkommit före 

den kritiska tidpunkten skadas till följd av någon av ovanstående åtgärder, eller om maken 

antas vara på obestånd, svarar den gynnande maken för bristen intill värdet av vad gäldenä-

rens utmätningsbara egendom har minskat. Detta gäller dock inte om gäldenären hade 

egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna efter bodelningen.259  

5.2.1.1 13 kap. 1 § 1 st. ÄktB – Enskild egendom och giftorättsgods  

Detta stycke i bestämmelsen behandlar sådana åtgärder från en makes sida, vid bodelning-

en, som minskar dennes totala värde av egendomen. Den gemensamma nämnaren för 

dessa åtgärder är att en make avstår egendom denne är berättigad till.260 Det finns två typer 

av åtgärder som enligt bestämmelsen kan leda till bristtäckningsansvar, vilka kan belasta en-

                                                 
254 Prop. 1986/87:1, s. 196-197. 

255 Teleman, 2011, s. 236.  

256 Prop. 1986/87:1, s. 198. 

257 13 kap. 1 § ÄktB. 

258 Prop. 1986/87:1, s. 199. Se även 9 kap. 1 § 2 st. och 9 kap. 2 § 2 st. ÄktB om bodelning under bestående 
äktenskap. 

259 13 kap. 1 § ÄktB. 

260 Tottie & Teleman, 2010, s. 420. 
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skild egendom och giftorättsgods.261 Som tidigare nämnts,262 kan makar välja att låta sådan 

egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord ingå i bodelningen.263 Skulle makarna 

låta enskild egendom ingå i bodelningen ger inte det några direkta konsekvenser för de 

borgenärer som fanns före den kritiska tidpunkten, men däremot för de som tillkommit ef-

ter denna tidpunkt.264 De äldre borgenärernas skulder ska täckas av skuldavräkningsreglerna 

innan fördelningen av nettogifträttsgodset.265 För de borgenärer som tillkommit efter den 

kritiska tidpunkten kan indragandet av enskild egendom däremot få konsekvenser om gäl-

denärens förmåga att betala sina skulder väsentligt har försämrats. Bristtäckningsansvar an-

ses föreligga om den skuldsatta maken som en följd av bodelningen kommer att sakna ut-

mätningsbara tillgångar vilket motsvarar skulderna.266 På så sätt uppkommer en spärr mot 

missbruk av makarnas avtalsfrihet.267  

Vad gäller giftorättsgods, anses bristtäckningsansvar föreligga om en make avstår från 

egendom som ska ingå i bodelningen enligt äktenskapsbalken.268 Det kan t.ex. vara att en 

make överlämnar mer egendom till den andra maken än vad som följer av lag.269 Sker bo-

delningen helt i enighet med äktenskapsbalkens regler, aktualiseras inte bristtäckningsansva-

ret. 

5.2.1.2 13 kap. 1 § 2 st. ÄktB – Utmätningsbar mot utmätningsfri egendom 

Till bristtäckningsansvaret räknas även att make vid fördelning på lotter avstår från utmät-

ningsbar egendom mot egendom som är utmätningsfri, vilket kan medföra skada för bor-

genärerna.270 Detta stycke, till skillnad från det första, riktar sig inte mot värdet utan mot 

makarna när de mellan sig växlar egendom som är till skada för borgenärerna.271 T.ex. att en 

                                                 
261 13 kap. 1 § 1 st. ÄktB. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 420. 

262 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap. 

263 10 kap. 4 § ÄktB. 

264 Tottie & Teleman, 2010, s. 420. 

265 11 kap. 2 § ÄktB.  

266 Prop. 1986/87:1, s. 199. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 420. 

267 Teleman, 2011, s. 242. 

268 13 kap. 1 § 1 st. ÄktB. 

269 11 kap. ÄktB. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 422. 

270 13 kap. 1 § 2 st. ÄktB. 

271 Tottie & Teleman, 2010, s. 423. 
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make övertar utmätningsbar livförsäkring i utbyte mot utmätningsfri egendom och därmed 

inte kan betala en borgenär som fanns före den kritiska tidpunkten.272 Viktigt att poängtera 

är dock att det inte finns något krav i lagen på att skulderna måste täckas med utmätnings-

bar egendom.273  

Då make äger både utmätningsbar och utmätningsfri egendom, kan makarna komma över-

ens om att utmätningsbar egendom ska användas för att utjämna deras inbördes egendoms-

förhållanden. Detta kan göras utan att hänsyn måste tas till borgenärerna. För att detta ska 

anses falla in under bestämmelsen krävs att maken avstår utmätningsbar egendom i utbyte 

mot utmätningsfri egendom. Detta innebär alltså att en make kan tillgodose deras inbördes 

egendomsförhållanden och utjämna dessa genom att överlämna utmätningsbar egendom 

utan att bristtäckningsansvar kan aktualiseras.274  

Ett undantag från denna bestämmelse är om den egendom som avstås eller förvärvas ut-

görs av makarnas gemensamma bostad eller bohag och övertas med stöd i lag.275 Ett över-

tagande av makarnas gemensamma bostad eller bohag ska inte kunna hindras av risken att 

bli ansvarig för den andres borgenärer.276 

5.2.1.3 13 kap. 1 § 3 st. ÄktB – Bevisbörda för bristtäckningsansvar 

Om make gjort sådan eftergift som anges i det första eller andra stycket, kan den andra ma-

ken bli betalningsskyldig gentemot den andre makens borgenärer som uppkommit före bo-

delningen.277 Den gynnande makens bristtäckningsansvar aktualiseras först om den andra 

maken inte kan betala sina skulder till sina borgenärer eller av annan anledning antas vara 

på obestånd, s.k. subsidiärt ansvar.278 Att gäldenären inte kan betala sina skulder alternativt 

kan antas vara på obestånd kan styrkas med ett misslyckat utmätningsförsök, inträde i kon-

                                                 
272 Prop. 1986/87:1, s. 200. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 423. 

273 Tottie & Teleman, 2010, s. 423. 

274 Prop. 1986/87:1, s. 200. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 423. 

275 11 kap. 8 § ÄktB. 

276 Tottie & Teleman, 2010, s. 424. 

277 13 kap. 1 § 3 st. ÄktB. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 425. 

278 13 kap. 1 § 3 st. ÄktB. 
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kurs eller betalningsinställelse. Den gynnande maken svarar då för det värde gäldenärens 

utmätningsbara egendom har minskat med.279 

Dock kan den gynnande maken slippa ansvar för sin makes skulder om denne kan påvisa 

att maken efter bodelning hade utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade 

skulderna.280 Ansvaret att bevisa att så var fallet åvilar den gynnande maken, om denne inte 

kan bevisa att så var fallet, utgås det ifrån att makens bristande betalningsförmåga beror på 

bodelningen.281 Det som ska bevisas är således makens uppenbara sufficiens, vilket kan gö-

ras med stöd av bouppteckning eller bodelningshandling.282 Om maken efter bodelning 

hade utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna eller inte, avgörs 

genom en skälighetsbedömning då en minutiös utredning inte kan åstadkommas.283 Vill en 

borgenär vända sig till den gynnande maken krävs en s.k. exekutionstitel om inte denne be-

talar frivilligt.284 Domstolsavgöranden såsom dom, tredskodom, beslut och utslag är exem-

pel på exekutionstitlar.285 En exekutionstitel berättigar borgenären att begära verkställighet 

(betalning) hos Kronofogdemyndigheten.286  

5.2.1.4 13 kap. 1 § 4 st. ÄktB – äktenskapsbalkens regler i kombination med 

konkurslagen och lag om företagsrekonstruktion 

Om gäldenären har eftergivit sin rätt i avsevärd mån, kan bodelningen återgå jämlikt kon-

kurs och offentligt ackord.287 Även här kan den gynnande maken undkomma betalningsan-

svar genom att påvisa att gäldenären hade utmätningsbar egendom vilket uppenbart mot-

svarade skulderna.288 Av stycket framgår en konkurrens mellan äktenskapsbalkens regler 

om bristtäckningsansvar,289 och återvinningsreglerna i konkurslagen. Enligt äktenskapsbal-

                                                 
279 Tottie & Teleman, 2010, s. 425. 

280 13 kap. 1 § 3 st. 2 men. ÄktB. 

281 Tottie & Teleman, 2010, s. 426. 

282 Prop. 1986/87:1, s. 201. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 426. 

283 Teleman, 2011, s. 239. 

284 Tottie & Teleman, 2010, s. 426. 

285 3 kap. 1 § 1 p. utsökningsbalk (1981:774). 

286 Mellqvist, 2015, s. 21-22. 

287 13 kap. 1 § 4 st. ÄktB. 

288 Tottie & Teleman, 2010, s. 426. 

289 13 kap. 1 § ÄktB. 
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ken får inte ansvaret göras gällande så länge ett mål om återvinning enligt konkurslagen el-

ler lagen om företagsrekonstruktion pågår.290 

5.2.2 Konkursrättslig regel – återvinning 4 kap. 7 § KonkL 

Reglerna om återvinning är ett område inom insolvensrätten som har reformerats, vilket 

har resulterat i att möjligheten till återvinning har utökats.291 Återvinning innebär att kon-

kursförvaltaren kan återvinna rättshandlingar som skett före en konkurs och som därmed 

skadat borgenärerna.292 Har gäldenären en ostadig eller dålig ekonomi, kommer personen 

med största sannolikhet försöka skydda egendom genom bodelning. En bodelning mellan 

gäldenär och dennes make, där gäldenären har eftergivit sin rätt i avsevärd mån eller avstått 

från egendom som är på hans lott, går i motsvarande mån åter om bodelningshandlingen 

inkommit till rätten senare än tre år före fristdagen och gäldenären inte hade kvar utmät-

ningsbar egendom motsvarande skulderna efter bodelningen.293 Rekvisitet eftergett sin rätt 

kan anses uppfyllt både när gäldenären överlämnat sitt giftorättsgods samt när han avstår 

från det han är berättigad till enligt 11 kap. ÄktB.294 Från detta undantas makarnas gemen-

samma bostad och bohag som övertas av andra maken med stöd i lag.295 Återvinning av 

bodelning kan inte heller ske om maken fått egendom på sin lott men fått behålla egendom 

till samma värde denne hade innan bodelningen. I ett sådant fall har inte någon skada upp-

kommit för borgenärerna, utan gäldenären kan till och med tjänat på det.296  

Ett utökat nackdelsrekvisit föreligger vilket synes då gäldenären ska ha eftergivit sin rätt i 

avsevärd mån. Någon särskild kvalificering av nackdelsrekvisitet krävs inte så länge nackde-

len uppstått pga. att gäldenären avstått från egendom. Tidpunkten då bodelningen genom-

förs är avgörande för nackdelsbedömningen. Motbevisningen är att gäldenärens sufficiens 

                                                 
290 13 kap. 1 § 4 st. ÄktB. 

291 Lennander, 2013, s. 21. 

292 A.a s. 21-22. 

293 4 kap. 7 § 1 st. KonkL. 

294 Welamson & Mellqvist, 2013, s. 117. 

295 4 kap. 7 § 2 st. KonkL. 11 kap. 8 § ÄktB om övertagande av bostad och bohag. 

296 Walin & Palmér, 1989, s. 242.  
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är uppenbar, vilket innebär att gäldenären hade egendom som uppenbart motsvarade den-

nes skulder. Kan det påvisas att så var fallet, ska inte återvinning ske.297  

5.2.2.1 Verkan av återvinning 

Tidpunkten för att återvinning ska kunna göras måste falla inom tidsfristen från den dagen 

då bodelningshandlingen ingavs till rätten.298 En bodelning kan återvinnas i motsvarande 

mån, som ovan nämnts, om gäldenären har eftergivit sin rätt i avsevärd mån eller avstått 

från egendom som är på hans lott. Det krävs även att bodelningshandlingen inkommit till 

rätten senare än tre år före fristdagen och att gäldenären inte hade kvar utmätningsbar 

egendom motsvarande skulderna efter bodelningen.299 Anledningen till att återvinningen 

endast ska återgå i motsvarande mån är att det ansetts onödigt att angripa hela bodelning-

en.300 Istället ska den gynnade maken tillåtas utge ersättning i pengar.301  

Om en återvinning blir aktuell innebär detta att egendom som gäldenären har utgett till sin 

make ska återlämnas till konkursboet.302 Om den gynnade maken har betalat för egendo-

men har denne rätt att få tillbaka vad som har betalats. Dock gäller det inte egendom som 

konkursboet har fått om den gynnade maken antingen hade eller borde ha haft vetskap om 

att gäldenären hade tänkt undanhålla borgenärerna egendomen.303 Om den gynnade maken 

inte längre har kvar sådan egendom som ska återlämnas till konkursboet ska ersättning 

motsvarande egendomens värde lämnas istället. Vidare kan den gynnade maken få möjlig-

het att lämna ersättning istället för den egendom som egentligen ska återlämnas för det fall 

det skulle vara en särskild olägenhet att utlämna den specifika egendomen.304 Att den ur-

sprungliga egendomen ska återföras så att läget återställs som den var innan den ägde rum 

                                                 
297 4 kap. 7 § 1 st. KonkL. 

298 Jämför 13 kap. 6 § ÄktB och 16 kap. 3 ÄktB. 

299 4 kap. 7 § KonkL. 

300 SOU 1970:75, s. 144. Se även Welamson & Mellqvist, 2013, s. 118. 

301 Prop. 1975:6, s. 214, SOU 1970:75, s. 144. 

302 4 kap. 14 § 1 st. KonkL. 

303 4 kap. 14 § 2 st. KonkL. 

304 4 kap. 14 § 3 st. KonkL. 



 

 
48 

kallas för restitutionsprincipen305. Principen som innebär att den ursprungliga egendomen 

inte finns kvar och värdet av den ska överföras kallas för värdeersättningsprincipen306.307  

5.2.3 4 kap. 7 § KonkL vs 13 kap. 1 § ÄktB  

Ur borgenärernas perspektiv är det av intresse att ta upp de kollisionsproblem som finns el-

ler kan uppkomma mellan de två regelverken. Till att börja med kan inte det bristtäcknings-

ansvar som den gynnande maken har, utkrävas om ett mål om återvinning pågår enligt 

konkurslagen vilket tidigare nämnts.308 En skillnad mellan konkurslagen och äktenskapsbal-

ken är att äktenskapsbalken anger att en make inte får byta utmätningsbar egendom mot 

utmätningsfri, något som konkurslagen inte behandlar. En annan skillnad är att återvinning 

kommer alla borgenärer som bevakat sin fordran i konkursen tillgodo, oavsett om de till-

kommit efter bodelningen eller inte. Däremot vad gäller bristtäckningsansvar enligt äkten-

skapsbalkens regler, är det endast för de borgenärer som fanns före bodelningen, alltså 

lämnas de borgenärer som tillkommit efter utanför. Bestämmelsen i äktenskapsbalken gäl-

ler endast i förhållande till den enskilda borgenären och inte totalen av alla borgenärer.309 

Med hänsyn till det nu nämnda kan det därför bli en tävlan mellan borgenärerna enligt äkt-

enskapsbalkens regler, då de är den/de borgenärer som är först som gynnas. Om den gyn-

nande maken uppfyllt sitt bristtäckningsansvar, har denne rätt att tillgodogöra sig det som 

han lojalt har betalt till borgenär vid en senare aktualiserad återvinning.310 Betalningen går 

troligtvis inte heller att återvinna på den grunden att den endast tillkommit en borgenär, på 

bekostnad av de övriga borgenärerna. Borgenären som fått betalt är skyddad mot krav från 

övriga borgenärer. Detta är däremot något som det råder delade meningar om i doktri-

nen.311 

                                                 
305 4 kap. 14 § 1 st. och 2 st. 1 men. KonkL. 

306 4 kap. 14 § 3 st. KonkL. 

307 Renman, 2013, s. 94. 

308 Se avsnitt 5.2.1.4 13 kap. 1 § 4 st. ÄktB om äktenskapsbalkens regler i kombination med konkurslagen och 
lag om företagsrekonstruktion. 

309 Prop. 1986/87:1, s. 198. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 427. 

310 Prop. 1975:6, s. 241 och 243 – 244. Se även Tottie & Teleman, 2010, s. 427. 

311 Tottie & Teleman, 2010, s. 427. 
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5.3 Skydd vid gåva mellan makar 

5.3.1 Familjerättslig regel – bristtäckningsansvar 8 kap. 3 § ÄktB 

I äktenskapsbalken finns regler som skyddar den givande makens borgenärer vid gåva mel-

lan makarna. Skyddet innebär att den mottagande maken kan bli bristtäckningsansvarig om 

den givande maken inte kan betala sina skulder.312 Tekniken lagstiftaren har använt vid 

bristtäckningsansvar vid gåva är lik det bristtäckningsansvar som finns vid bodelning.313 

Mot bakgrund av detta kommer endast en översikt av bristtäckningsansvaret vid gåva att 

ges. 

Bristtäckningsansvaret har till syfte att ge borgenärerna en möjlighet att åberopa det värde 

gåvan motsvarar.314 De borgenärer som kan åberopa bristtäckningsansvar är de borgenärer 

som fanns vid registreringen av gåvan.315 Ansvaret är subsidiärt, vilket innebär att det aktua-

liseras om givarmaken inte kan betala en skuld som fanns när gåvan blev gällande mot bor-

genärerna eller om givaren av annan anledning kan antas vara på obestånd. Konstaterandet 

sker genom ett misslyckat utmätningsförsök eller genom en utmätning som endast delvis 

täcker fordringarna.316 Bristtäckningsansvaret är begränsat till det värde gåvan hade vid tid-

punkten då den blev gällande mot borgenärerna.317  

Den mottagande maken kan även bli fri från ansvar om gåvan gått förlorad utan dennes 

vållande, något som inte är möjligt vid bristtäckningsansvar vid bodelning.318 Något som är 

gemensamt för bristtäckningsansvar vid både gåva och bodelning är att den mottagande 

maken blir fri från ansvar om den givande maken hade utmätningsbar egendom som up-

penbarligen motsvarade skulderna.319 För att bristtäckningsansvaret ska bli aktuellt ska alltså 

gåvan medfört att givarmaken blev insufficient. Bevisbördan för att visa att den givande 

                                                 
312 8 kap. 3 § ÄktB. 

313 8 kap. 3 § ÄktB och 13 kap. 1 § ÄktB. 

314 8 kap. 3 § ÄktB. 

315 16 kap. ÄktB. 

316 Tottie & Teleman, 2010, s. 210. 

317 A.a s. 211. 

318 8 kap. 3 § 2 st. ÄktB 

319 8 kap. 3 § 1 st. sista men. ÄktB 
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maken hade tillräcklig utmätningsbar egendom åvilar den mottagande maken.320 Skulle 

denna misslyckas med att påvisa detta anses den mottagande makens ansvar vara begränsat 

till bristens belopp. Preskriptionstiden för borgenärer som vill göra gällande sitt anspråk är 

den allmänna tioårspreskriptionen.321 Bristtäckningsansvaret får inte utkrävas så länge ett 

mål om återvinning av gåvan enligt konkurslagen eller ackordlagen pågår.322 

5.3.2 Konkursrättslig regel – återvinning 4 kap. 6 § KonkL 

En gåva kan återvinnas i givarens konkurs eller vid offentligt ackord mellan givaren och 

dennes borgenärer.323 För att återvinning ska vara möjlig, ska gåvan fullbordats senare än 

sex månader och i vissa fall senare än tre år före fristdagen.324 Alltså kan en gåva som gjorts 

inom tidsfristen återvinnas och komma borgenärerna tillgodo. Gåva kan återvinnas senare 

om vissa ytterligare förutsättningar föreligger och om gåvan på ett otillbörligt sätt undan-

drogs borgenärerna.325 Den givande maken ska alltså varit uppenbart sufficient och den 

återvinningssvarande parten kan inte visa att den givande maken var solvent efter gåvan. 

Den givande maken kan undkomma återvinning om denne blev insufficient i och med gi-

vandet av gåvan och därefter blivit sufficient, för att därefter bli insufficient igen. Anled-

ning till att den givande maken kan undkomma återvinning är att svaranden inte kan påvisa 

att det är samma insufficiens det rör sig om.326 

Bedömningen avseende en gåvas återvinningsfrist räknas från det att gåvan fullbordades, 

vilket innebär att gåvan ska blivit gällande mot borgenärerna. Bedömningen av när en gåva 

anses såsom fullbordad sker med hjälp av de allmänna civilrättsliga reglerna. Dock finns det 

ett undantag vad gäller fast egendom, eftersom lagfartsansökan utgör utgångspunkten vid 

bedömningen av återvinningsfristen. Alltså påverkar inte registreringen av gåvan i äkten-

                                                 
320 Prop. 1986/87:1, s. 145. 

321 Tottie & Teleman, 2010, s. 211. 

322 8 kap. 3 § 3 st. ÄktB. 

323 4 kap. 6 § KonkL och 3 kap. 5 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.  

324 Tottie & Teleman, 2010, s. 209. 

325 4 kap. 5 § KonkL. 

326 Walin & Palmér, 1989, s. 230. 
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skapsregistret återvinningsfristen.327 Vid insufficiensbedömningen ligger samma tidpunkt 

till grund som vid bedömningen av återvinningsfristen.328 

Begreppet gåva är som tidigare nämnts,329 en frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoav-

sikt.330 Till begreppet gåva anses även alla benefika transaktioner falla in under, inte enbart 

de som överför äganderätten till ett objekt.331 Rekvisitet avseende gåva ska inte endast upp-

fattas som ett subjektivt rekvisit, utan objektiva grunder ska tas in i bedömningen, alltså att 

avsikten sett utifrån är gåva.332 Hur givaren av gåvan egentligen tänkt vid gåvotillfället är 

svårt att påvisa. Givaren behöver inte ha känt tillfredställelse över att ge gåvan, utan det 

viktiga är att denne har vetskapen om att egendomen överläts utan ersättning.333 Har ersätt-

ning utgått för egendomen, men inte tillräckligt för att motsvara gåvans värde, har avtalet 

delvis egenskap som gåva. Regeln är att avtal som utformats som köp eller byte men har 

egenskaper som en gåva ska betraktas såsom gåva.334 Förarbetena visar däremot på att en 

avsevärd skillnad i prestationernas värde krävs för att kunna konstatera att transaktionen 

har karaktären av en gåva.335 Är skillnaden på gåvans värde och den ersättning som givaren 

av gåvan mottagit liten, är det svårt att påvisa att en gåvoavsikt fanns vilket krävs för att ak-

tualisera återvinning av gåva.336 Understöd och sedvanliga gåvor vilket inte stod i missför-

hållande till den givande makens ekonomiska förhållanden, återvinns inte enligt konkursla-

gen.337 Anledningen till att de är undantagna från återvinning är enligt förarbetena att det 

inte är rimligt att angripa underhållsstöd eller andra gåvor än de som är av betydelse för 

                                                 
327 Lennander, 2013, s. 190. 

328 Walin & Palmér, 1989, s. 229. 

329 Se avsnitt 4.3.1 om vad är en gåva?. 

330 Lennander, 2013, s. 189.  

331 Walin & Palmér, 1989, s. 227-228. 

332 Lennander, 2013, s. 189. 

333 Walin & Palmér, 1989, s. 228. 

334 4 kap. 6 § 2 st. KonkL. 

335 Prop. 1975:6, s. 211, SOU 1970:75, s. 141. 

336 Lennander, 2013, s. 193. 

337 4 kap. 6 § 3 st. KonkL. 
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borgenärerna.338 Alltså en extra kvalificering av nackdelsrekvisitet.339 Underhåll som är en-

gångsbelopp, kan eventuellt återvinnas.340  

För de fall förhållandet skulle vara tvärtom, alltså att gäldenären är mottagare av en gåva, 

kan återvinning i vissa fall bli aktuellt om denne avstår att ta emot gåvan. Ska återvinning 

bli aktuellt i ett sådant fall, krävs att det fanns en bindande gåvoutfästelse som har accepte-

rats utav gäldenären.341 Skulle gäldenären avböja gåva genom gåvoutfästelsen, kan den inte 

återvinnas.342 

Om återvinning sker av gåva, ska hela rättshandlingen avses, men i det ekonomiska avse-

endet endast till gåvans ekonomiska värde. Vid sådan gåva där ersättning utgått, ska endast 

differensen mellan gåvans ekonomiska värde och ersättningen återvinnas.343 

5.3.3 8 kap. 3 § ÄktB vs 4 kap. 6 § KonkL  

Bristtäckningsansvaret enligt äktenskapsbalken får, i likhet med motsvarigheten vid bodel-

ning, inte göras gällande om ett mål om återvinning av gåvan enligt konkurslagen eller lag 

(1996:764) om företagsrekonstruktion pågår. Dock kan en borgenär kräva bristtäcknings-

ansvar till dess stämning om återvinning delgivits mottagarmaken. Som ovan nämnts,344 kan 

de borgenärer som hade en fordran när gåvan blev gällande mot givarens borgenärer göra 

bristtäckningsansvaret gällande. Den borgenär som gör sitt krav gällande först kan göra den 

mottagande makens ansvar gällande i sin helhet. Den borgenär som fått sin fordran betald 

är dessutom skyddad från de övriga borgenärernas krav. Enligt doktrinen finns inte någon 

möjlighet att tvinga borgenär att återbetala det denne förvärvat genom bristtäckningsansvar 

som bringat skada för övriga borgenärer. Alltså finns det även här en risk för tävlan mellan 

borgenärerna i och med reglerna i äktenskapsbalken.345 

                                                 
338 Prop. 1975:6, s. 211, SOU 1970:75, s. 141. 

339 Lennander, 2013, s. 192. 

340 4 kap. 5 § KonkL. Se även Walin & Palmér, 1989, s. 231. 

341 Lennander, 2013, s. 194. 

342 Walin & Palmér, 1989, s. 233. 

343 Lennander, 2013, s. 193. 

344 Se avsnitt 5.3.1 familjerättslig regel - bristtäckningsansvar 8 kap. 3 § ÄktB. 

345 Tottie & Teleman, 2010, s. 212. 
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5.4 Sammanfattning – Johanssons båtvarv AB 

Vid förrättande av bodelning och gåva bör Kalle och Ada ha sina borgenärer i åtanke. För 

om de genomför bodelning eller gåva på ett sätt som skadar borgenärerna blir det konse-

kvenser. Kalle och Ada kan, som tidigare påpekats, bestämma utformningen av bodelning-

en då reglerna är dispositiva. Om de gör avsteg från äktenskapsbalkens regler är den 

sålunda ändock formellt giltig. Skulle makarna i och med bodelningen skada borgenärerna, 

får de ta de konsekvenser som härrör därifrån. Avseende bodelningen och gåvan mellan 

Kalle och Ada kan det bli aktuellt med både bristtäckningsansvar och att bodelning-

en/gåvan återvinns om Kalle inte har egendom som uppenbart motsvarar hans skulder.  

Vad gäller gåvan gav Kalle bort; sin andel i huset till ett värde av 3 miljoner SEK, båten 

som är värd 2,9 miljoner SEK, Buick som är värd 400 000 SEK samt Audin som är värd 

700 000 SEK vilket motsvarar ett totalt värde av 7 miljoner SEK. Efter att Kalle givit Ada 

egendomen, har han kvar tillgångar motsvarande 14 miljoner SEK (andelen i Johanssons 

båtvarv AB). Tillgångarna på 14 miljoner SEK motsvarar uppenbart hans skulder om 11,2 

miljoner SEK. Därför har Kalle, i och med gåvan inte kringgått borgenärernas rätt och där-

för kan inte heller bristtäckningsansvar göras gällande gentemot Ada. Detsamma gäller för 

återvinning av gåva enligt konkurslagen. 

Borgenärernas huvudsakliga skydd vid bodelning är reglerna om skuldavräkning vid an-

delsberäkningen. Nettogiftorättsgodset delas lika mellan makarna, vilket förutsätter att till-

gångar och skulder är värderade på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Dock kan det antas att 

makarna ibland försöker manipulera bodelningen genom att dölja skulder som ska tas upp i 

bodelningen och därmed undgå att få skulderna täckta av bruttogiftorättsgods, något som 

makarna gjort. Kalle har dolt sina skulder i syfte att kunna överlämna hälften av företaget 

till Ada och hon har i sin tur tagit med skulder som belastar hennes enskilda egendom och 

därmed även ska täckas av sådan egendom. Detta är inte tillåtet då Kalles skulder ska täckas 

av giftorättsgods för att hans borgenärer ska skyddas. Vad gäller Ada har hon tagit upp 

skulder som härrör från enskild egendom vilka därmed även ska täckas av sådan egendom. 

Om Ada hade haft giftorättsgods vid bodelningen, så hade hennes skulder som härrör från 

enskild egendom blivit täckta med giftorättsgods. Men i detta fall, då Ada inte hade något 

giftorättsgods och gick in i bodelningen med 0, påverkade det inte deras bodelning av hen-

nes skulder. Vad gäller Kalles skulder medförde det att han kunde ge Ada halva bolaget i 

och med bodelningen, vilket inte är tillåtet då det innebar skada för hans borgenärer.  
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Då Kalle och Ada gjort en korrekt värdering av sina tillgångar men inte vad gäller deras 

skulder, har borgenärerna skadats då Kalles betalningsförmåga väsentligen har försämrats. 

Borgenärerna måste vara på alerten och bevaka så att deras rättigheter inte blir åsidosatta 

genom Kalle och Adas bodelning. Bevakningen kan ske genom att läsa kungörelserna i 

Post- och Inrikes Tidningar, där det anges om Kalle och Ada anmält att bodelning mellan 

dem ska ske. Då Kalle och Ada har åsidosatt borgenärernas rätt, kan de rikta krav mot Ada 

alternativt yrka att bodelningen ska återgå. Båda åtgärderna anses medföra ett bättre resultat 

för borgenärerna än om konkursförfarandet används. Skälet till att resultatet blir bättre om 

något av de två förfarandena används istället för konkursförfarandet beror på att det sista 

är tidskrävande och risken att makarna undanröjer mer egendom från borgenärerna ökar.  

Reglerna om bristtäckningsansvar kan åberopas då Kalle eftergivit sin rätt i avsevärd mån 

genom att avstå egendom som han är berättigad till. Genom att dölja skulder för att kunna 

överföra mer egendom till Ada har Kalle avstått egendom som han är berättigad till. Skul-

derna ska Kalle få täckning för i bodelningen, vilket han inte har fått då han inte tog med 

dem vilket därmed ökade hans totala egendom. Då Kalles egendom minskat genom bodel-

ningen och medfört att han inte längre kan betala sina skulder (han har 7 miljoner SEK i 

egendom men 11,2 miljoner SEK i skuld) till de borgenärer som fanns före den kritiska 

tidpunkten, svarar Ada för bristen som Kalles egendom minskat med (7 miljoner SEK). 

Dock har inte Ada bristtäckningsansvar om hon kan bevisa att Kalle uppenbarligen hade 

tillgångar motsvarande skulderna efter att bodelningen skett. I detta fall hade dock inte 

Kalle egendom som uppenbarligen motsvarade hans skulder efter bodelningen.  

Adas betalningsskyldighet realiseras först efter att det konstaterats att Kalle inte kan betala 

sina skulder själv eller om han av annan anledning kan antas vara på obestånd. För att bor-

genärerna ska kunna påvisa att Kalle inte kan betala sina skulder krävs ett misslyckat ut-

mätningsförsök, inträde i konkurs eller betalningsinställelse. Kan borgenärerna påvisa att 

Kalle inte kommer kunna betala sina skulder är alltså Ada betalningsansvarig. Om Ada inte 

betalar Kalles skulder (upp till 7 miljoner SEK) självmant, kan borgenärerna använda sig 

utav en exekutionstitel vilket fås genom domstolsavgöranden såsom dom. Bristtäcknings-

ansvar enligt äktenskapsbalkens regel får inte göras gällande om ett mål om återvinning på-

går. 

Även återvinning är aktuellt i fallet om Kalles och Adas bodelningshandling ingavs till rät-

ten inom den lagstadgade tidsfristen, vilken är 3 år. Kalle har, som ovan konstaterat, efter-
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givit sin rätt i avsevärd mån genom att avstå egendom som han är berättigad till. Vid åter-

vinning ska bodelningen återgå i motsvarande mån, vilket innebär att egendom som Kalle 

har utgett till Ada ska återlämnas till konkursboet. Skulle inte Ada ha kvar egendomen som 

ska återlämnas till konkursboet, ska ersättning motsvarande egendomens värde lämnas 

istället. Ada kan i vissa fall få lämna ersättning för den egendom som egentligen ska åter-

lämnas om det skulle innebära en särskild olägenhet att utlämna den specifika egendomen.  

Vilket utav de två bestämmelserna Kalles borgenärer väljer att använda sig av beror på olika 

omständigheter. Om det är hela Kalles borgenärskollektiv som funnit att deras rättigheter 

blivit åsidosatta i och med bodelningen, är återvinning att föredraga. Vid återvinning går 

bodelningen åter i den mån som krävs. Om Kalle har 4,2 miljoner SEK kvar i skulder att 

betala efter att hans 7 miljoner SEK är slut, ska Ada återföra 4,2 miljoner SEK. Anledning-

en är att återvinning kommer alla borgenärer tillgodo som bevakat sin fordran. Om det 

däremot endast är PlåtNisse AB som funnit att hans rättigheter har blivit åsidosatta, är 

bristtäckningsansvar att föredraga. Vid bristtäckningsansvar är det endast de borgenärer 

som fanns före den kritiska tidpunkten som tillgodoses. Kalles skuld hos PlåtNisse AB 

motsvarar 6 miljoner SEK, vilket han har tillgångar som täcker. Är det däremot någon an-

nan borgenär efter det som kommer och hävdar bristtäckningsansvar, t.ex. Göteborgs ma-

rin AB (båtskulden), ska Ada täcka skulden med 1,9 miljoner SEK av sin egendom då Kalle 

har en miljon SEK att ge borgenären. 

 Kalle Ada Lagrum 

Återvinning  
bodelning 

Företaget 7 miljoner 
SEK 

 Företaget 7 miljoner 
SEK 

4 kap. 7 § 
KonkL. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Två personer som ingår äktenskap med varandra tar inte automatiskt del utav den andra 

makens tillgångar och svarar inte heller för dennes skulder. Utan vardera make äger och 

förvaltar fritt över sin egendom och svarar därmed även för sina skulder. Däremot ska ma-

karna lämna varandra de nödvändiga upplysningar som krävs om familjens ekonomiska 

förhållanden. Anledningen är att makarna har ett gemensamt ansvar för familjens försörj-

ning och om ena maken inte kan tillföra de medel som krävs, ska den andra maken tillföra 

även dennes del.346  

Innehar makarna omfattande egendomar men den ena maken har höga skulder och är 

ägare till ett familjeföretag som han dessutom står som borgensman för, kan både familjens 

och företagets ekonomi sättas på spel. För om maken inte kan betala sina skulder kan före-

taget försättas i konkurs och familjens egendomar realiseras för att betala skulderna. Därför 

har makarna ofta ett gemensamt intresse i att skydda sin egendom från borgenärerna ge-

nom att genomföra bodelning under bestående äktenskap och gåva mellan makar, men ing-

etdera får ske i sådan utsträckning att borgenärerna skadas genom att den skuldsatta ma-

kens betalningsförmåga väsentligen försämras. Hur makar genomför bodelning under be-

stående äktenskap och ger gåvor mellan sig är något som påverkar deras borgenärer oavsett 

utsträckning. Men hur borgenärerna påverkas är olika, i vissa få fall kan de gynnas, men 

oftast är dessa förrättningar till deras nackdel.347  

Om borgenärerna skadas genom att den skuldsatta maken inte kan betala sina skulder, kan 

denne då vidtaga åtgärder gentemot makarna. Antingen genom att rikta bristtäckningsan-

svar enligt äktenskapsbalkens regler mot den gynnade maken alternativt yrka på att bodel-

ning/gåvan ska återvinnas enligt konkurslagens regler. Vilken utav de olika regelsystemen 

borgenären väljer beror på en rad olika omständigheter, bland annat om det endast är en i 

borgenärskollektivet som bevakat sina rättigheter eller om det är totalen av denna samt om 

borgenären fanns innan den kritiska tidpunkten eller inte. Anledningen är att äktenskaps-

balkens regler inbjuder borgenärerna till en tävling då dessa gynnar den/de borgenärer som 

fanns före den kritiska tidpunkten och som åberopar sin rätt först medan återvinning enligt 

                                                 
346 Se avsnitt 4.1 inledning. 

347 Se avsnitt 5.1 inledning. 
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konkurslagen gagnar totalen av borgenärskollektivet oavsett när de tillkommit.348 Är dessa 

regelsystem idag utformade för att skydda borgenärerna på tillförlitligt sätt eller bör de re-

videras? Och vad är det som styr utformandet av reglerna? 

6.2 Vad är det som styrt utformningen av dagens regler gäl-

lande bodelning under bestående äktenskap och gåva och 

hur påverkas makarna och borgenärerna?  

6.2.1 Reglerna om bodelning under bestående äktenskap 

Genom reglerna om bodelning under bestående äktenskap förstår vi att makarna har en 

långtgående avtalsfrihet. Makarna kan gemensamt bestämma hur de vill dela upp egendo-

men mellan sig i och med en bodelning, t.ex. kan makarna välja att ena maken ska få all 

egendom och den andra ska stå utan. Detta är tillåtet enligt lagen då lagstiftaren inte är in-

tresserad av hur makarna sinsemellan väljer att dela upp sin egendom, då det i sig inte ger 

några direkta konsekvenser för någon annan än makarna själva.349 Väljer makarna att ge-

nomföra en bodelning där borgenärer skadas, så är den ändock formellt giltig. En skada 

uppstår om den skuldsatta makens betalningsförmåga väsentligen försämrats. Borgenärerna 

kan då rikta bristtäckningsansvar gentemot den gynnade maken alternativt yrka på att bo-

delningen ska återvinnas. För att regelverken ska kunna göras gällande krävs att makarna 

skadat sina borgenärer vilket visar att reglerna är utformade för att skydda borgenärerna. 

Alltså verkar makarna kunna genomföra en bodelning under bestående äktenskap hur de 

vill, så länge de inte har några borgenärer alternativt att dessa inte skadas av rättshandling-

en. Om borgenärerna skadas, får makarna stå för konsekvenserna.350 

Att borgenärsskyddet varit utgångspunkten för uppbyggnaden av reglerna om bristtäck-

ningsansvar samt återvinning av gåva syns även i reglerna om skuldavräkning. Vid skuldav-

räkningen ska, som bekant, makarnas skulder avräknas från bruttogiftorättsgodset innan 

det delas mellan dem. Syftet med regeln är för det första att borgenärerna ska slippa stå ris-

ken att den skuldsatta maken lämnar skulderna därhän och på så sätt överlämnar mer egen-

dom till den andra maken än vad som är möjligt för att denne ska kunna betala skulderna. 

För det andra att makarna inte ska dra av skulder som inte får dras av såsom skulder som 

belastar enskild egendom, uppkommit genom brott eller att en make som innehar mer 

                                                 
348 Se avsnitt 5.2 om skydd vid bodelning. 

349 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap. 

350 Se avsnitt 5.2 om skydd vid bodelning. 
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skulder än tillgångar drar av skulderna och går in med minus i bodelningen för att på så vis 

kunna överföra mer egendom.351 Författaren anser att denna regel, precis som reglerna för 

bristtäckningsansvar och återvinning av bodelning, har uppkommit för att skydda makarnas 

borgenärer. Borgenärerna är lagstiftarens skötebarn då de är måna om att skydda dem från 

makarnas kringgåenden. Anledningen till att lagstiftaren väljer att skydda borgenärerna be-

ror enligt författaren på att borgenärerna inte kan påverka bodelningen, åtminstone inte 

utan kontroll från utomstående part såsom bodelningsförrättare. 

6.2.1.1 Flera bodelningar under bestående äktenskap - NJA 1985 s. 414 

Bodelning under bestående äktenskap är något som förekommer av olika anledningar, t.ex. 

för att skydda makarnas egendom från borgenärer eller att främja rättvisa makarna emel-

lan.352 Bodelning under bestående äktenskap för att skydda egendomen från makarnas bor-

genärer genomförs oftast i kombination med äktenskapsförord där makarna anger att 

egendomen som den gynnade maken mottager ska vara dennes enskilda egendom. Äkten-

skapsförordet registreras i äktenskapsregistret av Skatteverket vilket medför att det kungörs 

i Post- och Inrikes Tidningar för att borgenärerna ska kunna bevaka sina rättigheter.353  

Att genomföra fler än en bodelning under bestående äktenskap är inget som lagen hindrar, 

men det är något som har hindrats utav HD i NJA 1985 s. 414. I fallet uppkom frågan om 

upprepade bodelningar kunde antas vara i konflikt med bröstarvinges laglottsanspråk och 

därför kunde jämkas. Makarna genomförde bodelningar under bestående äktenskap i kom-

bination med äktenskapsförord för att kringgå mannens särkullbarns rätt till arv. Syftet med 

överföringen av egendom ansåg HD var att likställa med testamente vilket kan jämkas en-

ligt lag. Men i detta fall var det frågan om särkullbarns rätt att jämka upprepade bodelningar 

under bestående äktenskap för att få ut sin laglott och inte hur upprepade bodelningar un-

der bestående äktenskap kan anses vara oförenligt med borgenärernas intressen.354  

Men som författaren tidigare diskuterat, är det svårt att se hur upprepade bodelningar kan 

komma i konflikt med borgenärernas intressen då makarna får skuldtäckning för de skulder 

som fanns före den kritiska tidpunkten. De skulder som uppkommit efter denna tidpunkt 

fås täckning för i och med den andra bodelningen. Väljer makarna att i den första bodel-

                                                 
351 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap. 

352 Se avsnitt 4.4.4 om skäl för bodelning under bestående äktenskap. 

353 Se avsnitt 4.2.1 om giftorättsgods och enskild egendom. 

354 Se avsnitt 4.4.2.1 om flera bodelningar under bestående äktenskap. 
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ningen, efter att makarna täckt skulderna, att överföra nettogiftorättsgodset till den icke 

skuldsatta maken påverkar inte det de borgenärer som fanns före den kritiska tidpunkten. 

Anledningen är att de borgenärernas skulder redan har blivit täckta, varvid det inte upp-

kommer någon risk. Vad gäller de borgenärer vars skuld uppkommit efter den kritiska tid-

punkten, drabbas inte heller dem utav att makarna överför nettogiftorättsgodset till den 

icke skuldsatta maken förutsatt att det finns giftorättsgods som täcker deras skulder. Finns 

det inte tillräckligt med giftorättsgods som kan täcka dessa skulder, finns det heller inte nå-

got nettogiftorättsgods som kan delas mellan makarna. Vad gäller det nu sagda förutsätter 

att tillgångar och skulder är korrekt värderade samt att makarna inte försöker manipulera 

bodelningen genom att dölja skulder eller ta med egendom som gjorts enskild genom gåva 

eller testamente.355 

För de fall makarna manipulerar bodelningen genom att föra in egendom som gjorts en-

skild genom gåva eller testamente eller döljer/tar upp skulder som inte får tas upp gäller det 

att borgenärerna är alerta och agerar. Genom att makarna för in egendom som gjort enskild 

genom gåva eller testamente kan den skuldsatta maken överföra hälften av egendomens 

värde till den andra maken för att undvika att egendomen används som betalning av dennes 

skulder. Anledningen till att gåvan från första början gjorts till enskild är antagligen för att 

givaren av egendomen ville skydda mottagaren från att behöva dela med sig av egendomen 

vid bodelning. Vad gäller skulderna ska var makes skulder avräknas från bruttogiftorätts-

godset som huvudregel, men det är ju inte alla skulder som får avräknas som bekant. Skulle 

den icke skuldsatta maken endast äga enskild egendom som inte ska tas med i bodelningen 

samt skulder, får denne inte gå in med ett minusvärde i bodelningen utan går istället in med 

0.356 Det motverkar att den icke skuldsatta makens skulder ska bli täckta av den tyngst 

skuldsatta makens giftorättsgods. Den tyngst skuldsatta makens egendom minskar då till 

fördel för den gynnande maken som dessutom blir tilldelad minst hälften av nettogifto-

rättsgodset. Skulle makarna haft möjligheten att gå in med minusvärde skulle det missbru-

kas till borgenärernas nackdel för att kunna undandraga så mycket egendom som möjligt. 

Vidare ska de skulder som belastar enskild egendom täckas utav den enskilda egendomen 

och inte utav bruttogiftorättsgodset. Men om inte den enskilda egendomen täcker hela 

skulden, ska resterande del avräknas från bruttogiftorättsgodset. De skulder som uppkom-

                                                 
355 Se avsnitt 4.4.2.1 om flera bodelningar under bestående äktenskap. 

356 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap. 
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mit pga. brott ska inte avräknas från bruttogiftorättsgodset. Har så skett inom tre år före 

bodelningen, ska det beräknas som om den inte skett till fördel för den andra maken vilket 

även gäller om skulden betalats med bruttogiftorättsgods. Anledningen är att enskild egen-

dom inte ingår i bodelningen och därför ska maken inte heller få dessa skulder täckta av 

egendom som inte är enskild. Vad gäller brott, ska inte lagen uppmuntra till att skulder som 

uppkommit därav dras av, vilket är att se som positivt för den enskilda individen. Brott är 

något som ska straffas och inte uppmuntras, varvid ingen vidare förklaring krävs.357  

Makarna antas ibland försöka undanhålla skulder från bodelningen för att undkomma att få 

dem täcka av bruttogiftorättsgods. Anledningen är att maken då kan föra över mer egen-

dom till den andra maken än om denne hade fått sina skulder täckta av bruttogiftorättsgod-

set. Även skulder som härrör från enskild egendom antas ibland föras in i bodelningen i 

hopp om att få dem täckta av den tyngst skuldsatta makens egendom.358 Även vid sådana 

situationer gäller det att borgenärerna är vaksamma och agerar om en make drar av skulder 

som inte ska dras av bruttogiftorättsgodset eller döljer skulder. Författaren anser att det 

finns många situationer där makar kan fuska till sig egendom alternativ fuska för att kunna 

överföra så mycket egendom som möjligt till borgenärernas nackdel. Dessa situationer är 

något som uppkommer då makarna själva får bestämma över sin bodelning. Hade en bo-

delningsförrättare krävts vid bodelning under bestående äktenskap, hade inte de kunnat 

fuska. Makarna får i och med sin bodelning inte skada sina borgenärer, men det är något 

som händer om någon av ovanstående situationer inträffar. Men hur kan då borgenärerna 

veta att deras rättigheter har blivit åsidosatta i och med att en make dolt skulder för att 

kunna överföra mer egendom till sin make? Bodelningshandlingen behöver inte registreras, 

men den kan registreras om makarna vill. Väljer makarna att registrera sin bodelningshand-

ling och den skuldsatta maken går i konkurs inom tre år efter det att registrering skedde kan 

bodelningen helt eller delvis återgå.  

Att bodelning skett mellan makar kungörs i Post- och Inrikes Tidningar utav Skatteverket. 

Där kan borgenärerna bevaka att deras rättigheter inte har blivit åsidosatta genom makar-

nas bodelning.359 Men läser alla borgenärer Post- och Inrikes Tidningar? Är Post- och Inri-

kes Tidningar något som är lättillgängligt idag? Eller behöver det göras lättare för borgenä-

                                                 
357 Se avsnitt 4.4.2 om bodelning under bestående äktenskap. 

358 Se avsnitt 4.4.2.1 om flera bodelningar under bestående äktenskap. 

359 Se avsnitt 4.4.3 om verkan av bodelning. 
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rerna att bevaka sina rättigheter? För om det är svårt för borgenärerna att bevaka sina rät-

tigheter, faller hela idén med borgenärernas skydd vid bodelning och då kan makarna bo-

dela hur de vill utan att det får konsekvenser. Mer om kungörelsens eventuella reviderande 

nedan. 

6.2.2 Reglerna om gåva mellan makar 

Vad gäller reglerna om gåva mellan makar är det egentligen inte så stor skillnad från bodel-

ning under bestående äktenskap. Makarna har även vid gåva en stor påverkan på hur den 

sker och i vilken omfattning då de har avtalsfrihet. Anledningen är att gåva mellan makar 

inte påverkar någon annan än dem själva så länge ingen av dem har borgenärer. Skulle en 

make som inte har borgenärer vilja ge bort sin egendom till sin make ska denna få göra det. 

Men om maken däremot har borgenärer är lagstiftarens syfte att makarna inte ska kunna 

skada dem genom att ge gåvor för att kringgå borgenärernas rätt, vilket tydligt syns i regler-

na om gåva mellan makar samt reglerna om bristtäckningsansvar och återvinning av gåva 

där det uttryckligen stadgas att borgenärerna inte får skadas.360  

Gåva mellan makar avseende lös egendom blir som bekant gällande mellan makar när trad-

ition skett. Att egendomen ska överföras till den nya ägaren för att bli gällande är något 

som kan vara problematiskt mellan makar då dessa oftast bor ihop och därav har egendo-

men i sin gemensamma besittning samt att den givande maken efter genomförd gåva fort-

farande kan nyttja egendomen. Att den givande maken fortfarande kan nyttja gåvan efter 

dess fullbordande behöver för denne inte innebära något negativt. Om makar kan ge bort 

egendom av väsentligt värde för att kringgå borgenärernas rätt men samtidigt fortsätta 

nyttja den, är något som denne tjänar på. För att förhindra att gåvor sker för att kringgå 

borgenärernas rätt har lagstiftaren angett ett alternativ till fullbordande av gåva i allmänhet, 

nämligen att gåvan ska registreras mellan makarna för att bli gällande. Gåvan kungörs sen i 

Post- och Inrikes Tidningar för att borgenärerna ska kunna bevaka sina rättigheter. Skulle 

inte registrering göras kan makarna på ett lätt sätt, hävda att gåva av viss egendom har skett 

genom att uppbära handlingar som måste godtas som bevis vilket ökar risken för borgenä-

rerna. Något som lagstiftaren inte vill att makarna ska kunna göra för att kringgå borgenä-

rernas rätt.361  

                                                 
360 Se avsnitt 4.3.1.1 om gåva mellan makar avseende lös egendom. 

361 Se avsnitt 4.3.1.1 om gåva mellan makar avseende lös egendom. 
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Gåva mellan makar blir som huvudregel giftorättsgods om inte makarna i gåvobrevet anger 

att egendomen ska vara den gynnade makens enskilda egendom alternativt upprättar ett 

äktenskapsförord. Om makarna inte anger att gåvan ska vara den gynnade makens enskilda 

egendom, utan förblir giftorättsgods, ingår gåvan i eventuell senare bodelning vilket kan få 

som resultat att den givande maken kan få halva värdet av gåvan på sin lott. Det innebär att 

gåvan inte behöver ses som negativ för den givande maken då denne vid eventuell bodel-

ning kan tillgodoräkna sig halva värdet av den egendom denne givit bort. Det medför att 

det egentligen inte blir någon skillnad från att den givande maken hade haft kvar egendo-

men. För då hade den andra maken fått hälften av värdet på sin lott i bodelningen om 

egendomen var giftorättsgods. Vill makarna däremot inte att borgenärerna ska kunna åbe-

ropa gåvan, bör den vara den gynnade makens enskilda egendom.362  

Gåva mellan makar som avser fast egendom blir som bekant inte gällande vid överlämnan-

det utan redan vid gåvoavtalet. Gåvoavtalet vid fast egendom har strängare formkrav, vilket 

har att göra med att vid fast egendom krävs lagfart. Ansökan om lagfart får inte göras för-

rän gåvan har registrerats vilket beror på att den gynnande maken inte ska få lagfart på fast 

egendom som inte är gällande mot borgenärerna. Hade lagfart kunnat fås, fastän gåvan inte 

blivit gällande gentemot borgenärerna innebär det att makarna undandragit borgenärerna 

fastigheten. När gåvan har registrerats, kungör Skatteverket det i Post- och Inrikes Tidning-

ar för att borgenärerna ska kunna bevaka sina rättigheter.363 

Att makar ger gåvor mellan sig är däremot något som ofta drabbar borgenärerna på ett ne-

gativt sätt. Sker gåvor i sådan omfattning att de därav skadas genom att givarmakens betal-

ningsförmåga väsentligen försämras kan borgenärerna även här rikta bristtäckningsansvar 

gentemot den gynnade maken alternativt yrka att gåvan ska återvinnas.364 Även vad gäller 

gåvor mellan makarna är kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar att anse som ett pro-

blem enligt författaren av samma skäl som angetts vid bodelningen. Att borgenärerna ge-

nom att läsa en tidning ska kunna hålla sig uppdaterad om vad deras gäldenärer gör med sin 

egendom är enligt författaren att anse som svårt. Har borgenären då flera olika gäldenärer, 

är detta som ett heltidsjobb att läsa tidningen. Det är något som författaren anser borde 

kunna göras lättare till förmån för borgenärerna.  

                                                 
362 Se avsnitt 4.3.1.1 om gåva mellan makar avseende lös egendom. 

363 Se avsnitt 4.3.1.2 om gåva mellan makar avseende fast egendom. 

364 Se avsnitt 5.3 om skydd vid gåva mellan makar. 
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6.3 Hur bör reglerna utformas i framtiden? 

Vad gäller reglerna om bodelning under bestående äktenskap och gåva mellan makar anser 

författaren att lagstiftaren har utformat väl. Makar ska inte kunna använda bodelning och 

gåva som instrument för att kringgå borgenärernas rätt, vilket författaren tycker att lagstif-

taren lyckats förhindra i och med utformningen av reglerna. Detta utan att hindra makar 

som inte har borgenärer från att göra vad de vill med sin egendom. Hade makarna kunnat 

kringgå borgenärernas rätt så pass lätt genom att företaga en bodelning alternativt gåva, 

hade det missbrukats. Därför anser författaren att reglerna om bodelning och gåva är ut-

formade på ett sätt som uppfyller dess syfte, alltså att motverka att borgenärerna skadas ge-

nom bodelning eller gåva.  

Vad gäller reglerna om hur borgenärerna kan rikta bristtäckningsansvar gentemot den gyn-

nade maken alternativ yrka att bodelningen/gåvan ska återvinnas är enligt författaren något 

som däremot kanske behöver revideras. Att reglerna om bristtäckningsansvar inbjuder bor-

genärerna som fanns före den kritiska tidpunkten till en tävlan, anser inte författaren är nå-

got som lagen borde inbjuda till. Därför bör reglerna om bristtäckningsansvar revideras så 

att risken för tävlan borgenärerna emellan försvinner. Dock kan det bli svårt att utforma en 

regel om bristtäckningsansvar på annat sätt än den nu gällande. Lagstiftarens vilja är att 

borgenärerna ska kunna rikta bristtäckningsansvar mot den gynnade maken, upp till det be-

loppet den givande makens egendom har minskat med. Har då två borgenärer riktat brist-

täckningsansvar gentemot den gynnade maken ska dessa få sina skulder täckta utav denne. 

Men om beloppet för dessa borgenärers skulder överstiger bristtäckningsbeloppet, kan inte 

den gynnade maken krävas på mer. För enligt huvudregeln svarar vardera make för sina 

egna skulder och därför kan inte den gynnade maken krävas på ett högre belopp än det 

som den givande makens egendom minskat med. Då den gynnade maken har en begränsad 

betalningsskyldighet i och med bristtäckningsansvaret kan det finnas borgenärer som inte 

fått en krona för sina skulder vilket innebär att tävlan om att få sina skulder täckta ändock 

kommer kvarstå då den gynnade makens bristtäckningsansvar inte kan tillgodose alla bor-

genärernas behov. Återvinningsreglerna däremot anser författaren är utformade på ett rätt-

vist sätt då de inte gör någon skillnad på borgenärerna oavsett om de fanns före den kri-

tiska tidpunkten eller inte.365 

                                                 
365 Se avsnitt 5.2 om skydd vid bodelning samt 5.3 om skydd vid gåva mellan makar. 
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Däremot anser författaren att det borde göras lättare för borgenärerna att bevaka sina rät-

tigheter än att läsa Post- och Inrikes Tidningar. Anledningen är att författaren anser att 

borgenärerna, genom att endast läsa Post-och Inrikes Tidningar, har svårt att bevaka sina 

angelägenheter. Då det är svårt för borgenärerna att bevaka sina rättigheter, antas risken 

öka att makarna kringgår borgenärernas rätt genom bodelning och gåva då de vet att bor-

genärerna har svårt att bevaka sina rättigheter. Hade det gjorts lättare för borgenärerna att 

bevaka sina angelägenheter hade makarna t.ex. inte vågat manipulera bodelningen genom 

att dölja skulder eller ta med egendom som gjorts enskild genom gåva eller testamente. 

Rättsläget skulle bli säkrare och borgenärerna skulle känna sig tryggare genom ett lättare 

sätt att bevaka sina angelägenheter. Om det inte är möjligt att revidera lagen för att förenkla 

för borgenärerna att bevaka sina rättigheter, kan ett alternativ vara att någon startar ett fö-

retag med tjänsten att de bevakar borgenärernas rätt i utbyte mot vederlag. 

6.4 Johanssons båtvarv AB 

Då Johanssons båtvarv AB inte kan betala sin skuld om 6 miljoner SEK till PlåtNisse AB 

som Kalle står som borgensman för, blir han betalningsskyldig för bolagets skuld. Även 

skulden till Göteborgs marin AB för båten om 2,9 miljoner SEK har fallit till betalning. 

Både PlåtNisse AB och Göteborgs marin AB har läst i Post- och Inrikes Tidningar att de-

ras rättigheter blivit åsidosatta i och med Kalle och Adas bodelning under bestående äkten-

skap och därmed undersökt vilka åtgärder de kan vidtaga och kommit fram till bristtäck-

ningsansvar eller återvinning, eftersom det tidigare konstaterats att gåvan inte skadade Kal-

les borgenärer.366 

Skuldavräkning vid andelsberäkningen är det huvudsakliga skyddet för borgenärerna, men 

då Kalle och Ada båda har manipulerat bodelningen genom att dölja skulder alternativt ta-

git in skulder som belastar enskild egendom, har de kringgått skyddet. Därför kan borgenä-

rerna rikta krav om bristtäckningsansvar eller yrka på att bodelningen ska återvinnas. Om 

borgenärerna skulle rikta ett bristtäckningsansvar mot Ada skulle hon då svara för värdet 

upp till det belopp som Kalles egendom minskat med, i detta fall max 7 miljoner SEK. 

Skulle borgenärerna istället yrka på återvinning av bodelningen går bodelningen åter i mot-

svarande mån, alltså 7 miljoner SEK.  

                                                 
366 Se avsnitt 5.4 sammanfattning – Johanssons båtvarv AB. 
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PlåtNisse AB:s krav på betalning inkommer till Kalle först, varvid han betalar PlåtNisse AB 

genom att sälja sin andel i Johanssons båtvarv AB till sina bröder som betalar 3,5 miljoner 

SEK vardera. Kalles skulder till PlåtNisse AB är därmed betalda och Kalle kan rikta regress 

mot Johanssons båtvarv AB för skulden han har betalat i deras ställe.  

Några dagar efter att Kalle betalat PlåtNisse AB inkommer ett nytt krav på betalning från 

Göteborgs marin AB om 2,9 miljoner SEK för båten. Kalle inser att han inte kommer 

kunna betala då han endast har egendom motsvarande 1 miljon SEK. Göteborgs marin AB 

får inte sin betalning och genomför därför ett försök till utmätning av Kalles tillgångar. Då 

Kalles egendom endast täcker en del av skulden riktar Göteborgs marin AB ett bristtäck-

ningsansvar mot Ada om resterande 1,9 miljoner SEK. Ada vägrar att betala eftersom hon 

anser att det var Kalle som ville köpa båten och inte hon, och att han därför ska betala. Gö-

teborgs marin AB går då till domstol för att utfå en exekutionstitel så att de kan kräva Ada 

på betalningen om 1,9 miljoner SEK. De 1,9 miljoner SEK som Ada betalar till Göteborgs 

marin AB är skyddad från krav från övriga borgenärer.367 Inga övriga borgenärer har beva-

kat sina rättigheter.  

 

 

 

                                                 
367 Se hela avsnittet 5.2 skydd vid bodelning. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt vad avser fall där en make överför 

egendom, i samband med bodelning under bestående äktenskap och gåva, i syfte att 

kringgå bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 4 kap. 6 § KonkL samt 13 kap. 1 § och 8 kap. 3 § 

ÄktB. Avsikten är vidare att undersöka hur reglerna påverkar parterna samt om reglerna 

om bodelning under bestående äktenskap och gåva mellan makar behöver revideras och i 

så fall hur. 

Reglerna om bodelning under bestående äktenskap och gåva mellan makar är, enligt förfat-

taren, utformade av lagstiftaren i syfte att motverka att makarna skadar sina borgenärer ge-

nom att företaga dessa rättshandlingar. Anledningen till att borgenärerna måste skyddas 

från makarnas kringgående är att borgenärerna inte kan påverka makarnas bodelning eller 

gåva. Därför hävdar författaren att reglerna om bodelning under bestående äktenskap och 

gåva mellan makar inte behöver revideras. 

Reglerna om hur borgenärerna kan bevaka sina rättigheter är något som författaren tycker 

borde kunna göras enklare för att motverka att makarna kringgår borgenärernas rätt. Da-

gens system med Post- och Inrikes Tidningar är krångligt och tidskrävande för borgenärer-

na, speciellt om de har fler än en gäldenär. Det kan medföra att makarna manipulerar bo-

delningen eller ger oriktiga gåvor i hopp om att borgenärerna ska missa kungörelsen. Där-

för bör reglerna revideras alternativt att reglerna kompletteras för att bringa större säkerhet 

för borgenärerna. 

Reglerna om återvinning av bodelning eller gåva behöver inte revideras då de främjar rätt-

visa mellan makarnas borgenärer. Däremot reglerna om bristtäckningsansvar anser författa-

ren behöver revideras då de uppmuntrar till en tävlan borgenärerna emellan, vilket författa-

ren anser att lagen inte borde uppmuntra till. Däremot inser författaren att det kan bli svårt 

att revidera bestämmelserna mot bakgrund av lagstiftarens syfte, vilket medför att en tävlan 

mellan borgenärerna kommer kvarstå.  
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Bilaga 1 – Intervju med advokat 

 Är det vanligt förekommande att makar försöker kringgå borgenärernas rättigheter? 

Nej det är inget som advokaten stöter på. Advokaten kan nog säga att denne aldrig stött på 

det, inte personligen i vart fall. Inget som advokaten tycker är ett allmänt problem om 

denne ska vara ärlig. Däremot att makarna sinsemellan undanhåller egendom är vanligt. 

Men inte att de underhåller egendom för att skydda den mot borgenärerna. 

 Hur brukar de gå tillväga för att kringgå deras rättigheter? 

Frågan faller i och med svaret ovan. 

 Brukar borgenärerna märka att deras rättigheter har blivit åsidosatta? 

Advokaten vet ej. 

 Hur märker borgenärerna att deras rättigheter har blivit åsidosatta? Är det genom 

Post- och Inrikes Tidningar? 

Bodelningar inom äktenskap görs genom att de annonseras, möjligheten att läsa om det 

finns i Post- och Inrikes Tidningar. Advokaten tror inte många läser Post- och Inrikes Tid-

ningar idag. Advokaten vet knappt att den finns längre, eller om den slutat publiceras. Ad-

vokaten kan tänka att det mycket väl ett problem. Men samtidigt kanske borgenärerna har 

någon tjänst som bevakar det åt dem. 

 Är lagen utformad för att motverka att makarna utnyttjar sina borgenärer eller be-

höver den revideras för att stärka borgenärernas skydd? 

Finns det ju vissa tidsfrister som måste vara uppfyllda för att det ska bli ett skydd för bor-

genärerna. Och på det sättet är väl lagen utformad för att motverka att makarna utnyttjar 

sina borgenärer. Advokaten är rätt övertygad om att det finns de baktankarna med det just 

för att skydda samhället, den allmänna ekonomin och omsättning osv. Advokaten tycker att 

lagen är utformad för att motverka makarnas kringgående men menar samtidigt att det är 

klart att det är möjligt att skaffa en lag som är än mer anpassad med det syftet. 

 Är det vanligare att ägare till familjeföretag kringgår borgenärernas rätt än ägare till 

andra typer av ”företagsformer” som inte är familjeföretag? Om det är vanligare, 

varför? 
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Advokaten vet inte men skulle kunna tänka sig att det är så. Eftersom det kanske kan vara 

egendom som funnits inom familjen under en lång tid och man verkligen vill skydda den. 

Kan tänka sig att det finns ett starkare intresse, kan finnas inte bara ekonomiskt utan 

kanske känslomässigt intresse. Kan finnas påtryckningar av andra personer inom familjen 

som vill skydda saker och ting. Skulle gissa att det är så men har inget stöd för det. 

 Är det vanligt att maken som äger familjeföretaget ställer upp som borgensman för 

sitt familjeföretag? 

Vet inte det, men det är det väl kanske egentligen. Advokaten antar att det finns mängder 

av företagare som använder sin egen egendom som ett medel för att kunna bedriva sin 

verksamhet. 

 Försöker makar genomföra flera rättshandlingar på rad, t.ex. bodelningar och äkt-

enskapsförord såsom i NJA 1985 s. 414? 

Nej, inget som advokaten har sett faktiskt. Under de senaste åren har advokaten inte jobbat 

med denna problematik. Men dessförinnan så jobba advokaten en del med det och har 

även diskuterat/diskuterar med sina kollegor på byrån och kanske en del andra. Det före-

kommer säkert men advokaten kan inte erinra sig något sådant fall. Däremot att man vid-

taga en sådan åtgärd eller två, men inte en serie rättshandlingar.  

 Brukar makar försöka manipulera bodelningen genom att dölja skulder och ta med 

egendom som blivit enskild genom gåva och testamente för att på så sätt kunna 

föra över mer egendom på den andra maken? 

Advokaten kan inte säga att det är vanligt. De fallen där makarna försökt manipulera som 

advokaten har varit med om har make påstått att denne förstört viss egendom genom t.ex. 

eldat upp pengar. Det är inte speciellt smart att göra något sådant eller ens påstå det. 

 Används partiell bodelning mellan makar ofta eller sker bodelningen på makarnas 

totala egendom? 

Det har advokaten varit med om. Partiell bodelning användes ganska mycket för några år 

sedan. Advokaten jobbade mer med den problematiken när advokaten hade mer äkten-

skapsskillnader. I och med att advokaten inte jobbar med de sakerna så tror denne att 

många sköter sina bodelningar själva utan att ta in advokater.  
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 Hur kan makarna skydda sina privata tillhörigheter från makes borgenärer? 

Nej, advokaten vet inte något annat sätt. 

 Jag har hittat ett antal skäl för varför makar väljer att bodela under bestående äkten-

skap, t.ex. att jämna ut de inbördes egendomsförhållandena eller för att ena maken 

har särkullbarn. Vad anser du är det vanligaste skälet för bodelning under bestående 

äktenskap? 

Advokaten tror särkullbarn har stor betydelse. Man kanske kan känna att det finns en oba-

lans ekonomiskt i ett äktenskap skulle det då bli på det sättet att ett särkullbarns rätt skulle 

göras gällande så kan det åstadkomma stor skada. Så just särkullbarn tror advokaten är en 

grund för många sådana saker faktiskt när man gör de här ekonomiska förfogandena.  

 Vilket utav regelverken, äktenskapsbalken om bristtäckningsansvar och konkursla-

gen om återvinning, är vanligast att borgenären väljer för att komma åt tillgångar 

från gåva och bodelning mellan makar? 

Advokaten vet inte då denne inte jobbar med det, så kan inte svara. 

 Varför väljer de det ena regelverket framför det andra regelverket? 

Frågan faller i och med svaret ovan. 

 Vad av gåva och bodelning brukar borgenärerna angripa först när deras rättigheter 

blivit åsidosatta? Varför? 

Advokaten skulle spontant säga bodelningen men kan egentligen inte motivera det. Om de 

nu bemödat sig med att genomföra en gåva, kanske de formkraven är uppfyllda. Ganska 

enkelt att kontrollera om så är fallet. Tror att det håller oftare med just gåva. 

Allmänt: 

I de fallen där advokaten stött på personer som vill strula till det, kanske inte just för att 

skydda borgenärer, utan istället ställa till förtret för motparten så använder man sig av 

ganska trubbiga vapen. Så det är inte speciellt sofistikerat utan det är t.ex. att den egendo-

men inte finns eller att man påstår att motparten har väldigt mycket egendom eller något 

sådant. Advokaten har inte vart med om att borgenärernas rätt har blivit åsidosatt. Denne 

vet inte om det är något som kommit in efter denne jobbat med det. Sen har advokaten 
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inte någon omfattande erfarenhet av bodelningar, men denne hör sina kollegor när de pra-

tar om det och advokaten säger då att inte heller dem är med om detta. När advokaten job-

bade praktiskt med bodelningar på den tiden ville man inte att den ena parten skulle efterge 

sin rätt för då skulle saker och ting förvandlas till en gåva genom bodelningen. Advokaten 

minns inte om det finns något rättsfall om det men denne vet att de pratas om det i doktri-

nen och det skulle då innebära att man kan angripa bodelningen. Kanske just med tanke på 

det med borgenärer osv så den vetskapen tror denne att många advokater som jobbade 

hade en känsla för att den ena parten inte kunde efterge sina rättigheter för att det kan få 

följder på andra sätt i så fall. Detta ligger kanske 10 år tillbaka i tiden eller mer.  

Skattade för gåvor förr så det fanns flera olika skäl till att undgå sådana situationer eller 

iallafall vara medveten om dem. Det skulle kunna uppstå en skatteeffekt som man kanske 

inte hade räknat med. Det kan ju också ha med borgenärerna att göra. Men de fall advoka-

ten har varit med om tror denne mer hade att göra med personens dåliga samvete för att 

denne t.ex. varit otrogen och ska skiljas och då väljer att efterge sin rätt till förmån för den 

andra maken. 


