
Familjerätt Kapitel 5 
 

 
Följande ska du kunna förstå och resonera kring 

● De samlevnadsformer som regleras i lag är äktenskap och samboende, som 
båda är könsneutrala. 

● Äktenskap kan upplösas genom att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad. 
● Samboförhållande upplöses genom att samborna flyttar isär. 
● Alla samlevnadsformer upphör om en av parterna dör. 
● När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske. 
● Alla egendom i ett äktenskap är antingen giftorättsgods eller enskild egendom.  
● I giftorättsgods har den andre maken ett dolt hälftenanspråk. 
● Enskild egendom undantas från bodelning. 
● Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord, testamente eller 

gåvobrev. 
● Båda föräldrarna är ofta vårdnadshavare och förmyndare. 
● Den förälder som inte bor med barnet har rätt till umgänge med det. 
● En förälder som inte bor med sitt barn kan bli skyldig att betala underhåll till 

det. 
● Lagstiftningen jämställer adopterade barn med biologiska barn. 

 
 
Familjerättens två huvudområden 
Regler om äktenskap och andra samlevnadsformer - Äktenskapsbalken ÄktB 
Regler om föräldrar och barn - Föräldrabalken FB 
 
Olika samlevnadsformer 
Äktenskapsbalken är könsneutral sedan 2009. 
Äktenskapet ska vara monogamt - tvegifte förbjudet enligt BrB 7K1§ 
Vigsel - äktenskap genom en formell akt, till vardags, bröllop. 
Äktenskapsskillnad = Skiljsmässa - domstol meddelar en dom. 
Samboförhållanden upplöses och ingås formlöst 
 
Lagen om partnerskap 
Innebär att två personer med samma kön kan registrera sitt partnerskap och därigenom få 
samma rättigheter och skyldigheter enligt ÄktB. Sedan 2009 kan även personer av samma 
kön gifta sig med varandra. 
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Att gifta sig 
Ingå äktenskap - juridisk term för äktenskapsavtal. 
Makar, de som är gifta. 
Make är både man och kvinna. 
Äktenskapshinder enligt ÄktB 2Kap; under 18, nära släkt, redan gift. 
Ansökan om hindersprövning innan äktenskap, Skattemyndigheten undersöker om det 
föreligger hinder. 
Region kan förordna vigselförrättare, ÅktB 4:3. 
 
Äktenskapsskillnad ÄktB 5 Kap 
Beslut fattas av tingsrätten 
Om bara en av makarna vill skiljas ansöker den maken om stämning mot den andra maken. 
Idag krävs inga skäl för äktenskapsskillnad. 
Ibland betänketid på 6 månader Äkt 5 kap; ena parten vill, barn under 16 år. 
Åtskilda i två år - aldrig någon betänketid, ÄktB 5:4: Särlevnadsintyg. 
Äktenskapsskillnad krävs vid månggifte. 
 
Makars ekonomiska förhållanden 
ÅktB 1:2, Makar ska visa varandra trohet och hänsyn och gemensamt vårda hem och barn 
samt i samråd verka för familjens bästa. 
Kan ej få rättsliga följder. 
 
Underhåll 

● ÄktB 6k. Makars underhållsskyldighet mot varandra. 
● ÄktB 6:1 Makarna ska efter förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras 

gemensamma och personliga behov ska kunna tillgodoses. 
● Båda makarna ska ha samma ekonomiska standard under äktenskapet. 
● Om den ena maken ej har tillräckligt med pengar är denne skyldig att skjuta till 

pengar. 
● Vid försummelse kan talan väckas i domstol gällande underhållsbidrag, det blir oftast 

aktuellt då de har sökt om äktenskapsskillnad och gäller under betänketiden. 
● Vid upplöst äktenskap svarar varje part svarar för sin egen försörjning. 
● Enligt ÅktB 6:7 så kan underhållningsplikt vara ett krav om äktenskapet pågått länge 

och där en ena parten och jobbat och den andra skött hem och barn. 
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Makars egendom 
ÄktB 1:3 Varje make förfogar över sin egendom och svarar för sina skulder (i äktenskapet). 
Om äktenskapet upphör är huvudregeln att makarna ska dela all egendom mellan sig i två 
lika stora delar. 
 
Giftorättsgods 
Giftorättsgods innebär att den andra maken har en potentiell rätt till hälften av värdet på 
denna egendom. ÄktB 7:1 Makes egendom är giftorättsgods om det inte har bestämts att det 
ska vara enskild egendom. 
 
Bodelning 
Denna rätt aktualiseras vid bodelning; äktenskapets upplösning, ena makens död, 
äktenskapsskillnad, eller att paret bestämmer sig för att bodela. 
 
Enskild egendom 

● Enskild egendom innebär att den andra maken inte har rätt till den enes egendom. 
● Enskild egendom skapas med äktenskapsförord, gåva med villkor om att egendomen 

ska vara enskild eller vissa livförsäkringar. 
● Enskild egendom kan säljas av ägaren och köpa någon annan egendom, ett s.k 

surrogat, som också är enskild egendom. 
● Utdelning, såsom på aktier eller hyresintäkter från en fastighet, blir däremot 

giftorättsgods. 
 
Äktenskapsförord 

● Avtal mellan två makar, kan slutas före och under äktenskapet. 
● Skriftligt och undertecknat av båda parterna och registrerat hos Skatteverket. 
● Det går att specificera att specifik egendom ska vara enskild.  
● Vid gåva prioriteras givarens vilja om enskild egendom även utan äktenskapsförord. 
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Bodelning 

● Makarnas egendom fördelas mellan dem. Bodelningen görs av makarna tillsammans, 
den kan registreras vid tingsrätten. Bodelningsförrättare kan användas som “domare” 
i frågan. 

● Bådas giftorättsgods, efter avdrag av varje makes skulder, läggs ihop. Av detta värde 
har varje make rätt till hälften. 

● Kan göras under äktenskapet för att jämna ut egendomsförhållanden eller om den 
ena parten ska ge sig in i ett riskfyllt affärsprojekt, ska anmälas till Skatteverket. 

● Ger ej rätt till specifik egendom som tillhör den andre, det handlar om en viss rätt till 
värde och därigenom ge egendom eller pengar. 

● Gemensam bostad kan innebära att den som mest behöver den kan få den som 
avräkning på sin lott. ÄktB 10:8. 

● Skevdelningsregeln ÄktB 12:1 innebär att den make som har mest giftorättsgods i 
orimlig utsträckning måste lämna pengar eller egendom till den andra maken. 

● Fem-årsregeln innebär att om ett par skiljer sig efter 3 år, ska endast 60% av 
makarnas respektive nettogiftsrättsgods fördelas lika. 

 
 
Exempel bodelning 

Lars Britta 
Enskild egendom 30.000 
Giftorättsgods 200.000 400.000 
Banklån 50.000 
Summa 250.000 400.000 
 
Totalt egendom 650.000 
 
Hälftendelning 325.000 325.000 
 

Britta ska ge Lars 75.000 kr 
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Samboende Sambolagen 
 
Samboende - Två personer lever tillsammans utan att vara gifta. 

● Definition enligt SamboL 1§ två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett 
parförhållande och har gemensamt hushåll. 

● Samboendet upphör om de eller någon gifter sig, om de flyttar isär eller om en av 
dem dör. 

● Sambolagen omfattar bara sambors gemensamma hem och bohag. 
Samboegendom, den egendom som omfattas av sambolagen. 

 
Bodelning enligt sambolagen 
Egendom och skulder ska ha med den gemensamma bostaden att göra. 
Sambor har ingen rätt att ärva varandra. 
 
Samboavtal 
Motsvarar äktenskapsförord. 
Här finns också en skevdelningsregel. 
 
 
Föräldrar och barn - Föräldrabalken (FB) 
Föräldrabalken reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn. 
Barnets bästa genomsyrar lagstiftningen. 
 
Fader- och moderskap FB 1 kap 

● Idag kan de flesta frågor få svar med DNA-test. Socialnämnden utreder om 
faderskapet är okänt. Tingsrätten beslutar. 

● Om modern vid barnets födelse är gift ska mannen i äktenskapet anses som barnets 
fader, enligt FB 1:1 

● Om modern inte är gift ska faderskapet bekräftas genom bekräftelse eller dom. 
● Moderns identitet är uppenbar. Men vad händer vid en äggdonation? Enligt FB 1:7 är 

det kvinnan som föder som är modern. 
● Äggdonation och insemination kräver samtycke av kvinnans make eller sambo. 

 
Barnets namn - Namnlagen 

● Har föräldrarna ett gemensamt namn får barnen det namnet. 
● Om föräldrarna har olika efternamn kan barnen ha båda föräldrarnas efternamn. 
● Förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. 

 
Vårdnad, boende och umgänge 
Föräldrar eller tingsrätt avgör vårdnad, boende och umgänge. 
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Tingsrätten ger socialnämnden i uppdrag att undersöka hemförhållanden och följer sedan 
socialnämndens rekommendation. 
En förälder kan begära verkställighet av domen. Påföljder kan bli polishämtning av barn och 
böter. 
 
Vårdnad 
Vanligast är att båda föräldrarna är vårdnadshavare. 
Vårdnaden upphör då barnet fyller 18 år. 
Att ha vårdnad innebär rättigheter och skyldigheter för vårdnadshavaren. 
Bestämma i personliga angelägenheter (FB 6:11): var barnet ska bo, val av skola, val av 
medicinsk behandling. 
Faktisk vårdnad är daglig omsorg; lagning av mat, tvättning av kläder. 
 
Förmyndarskap 
Förmyndarskapet rör barnets ekonomiska förhållanden. Den som är under 18 år får inte själv 
råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (FB 9:1). 
Undantag är pengar från sommarjobb eller dyl som ett barn efter 16 års ålder fritt kan 
användas. 
 
Gemensam vårdnad 
Är föräldrarna gifta har de gemensam vårdnad 
Om föräldrarna inte är gifta måste de ansöka om gemensam vårdnad. 
Annars har modern vårdnaden. 
 
Förordnad och särskild vårdnadshavare 
Om båda föräldrarna dör ska tingsrätten ge vårdnaden åt en eller två förordnade 
vårdnadshavare (FB 6:9), ofta en nära släkting. 
Särskild vårdnadshavare kan tillses om föräldrarna exempelvis lider av psykiska problem 
och missköter sitt föräldraansvar. 
 
Ensam vårdnad 
Ensam vårdnad kan bli av om ena föräldern är olämplig pga exempelvis drogmissbruk. 
 
Boende 
Om föräldrarna bor på skilda håll innebär det inte gemensam vårdnad per automatik enligt 
halva tiden var. Ett växelvis boende kräver att föräldrarna bor nära varandra. Vanligast är att 
barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern och har regelbundet umgänge med den 
andra. 
 
Umgänge - rätt till umgänge enligt FB 6:15  
Rätt till umgänge sker vanligtvis i sammanhängande former. 
Ansvaret ligger hos vårdnadshavaren. 
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Underhållsskyldighet FB 7 Kap 

● Föräldrar ansvarar för sin barns underhåll till dess de fyller 18 år eller till dess att de 
slutar skolan, dvs gymnasiet eller motsvarande. 

● Den förälder som inte bor varaktigt tillsammans med barnet ska betala 
underhållsbidrag till barnet.  

● Staten betalar ut ett underhållsstöd vid behov, den förälder som underlåtit att betala 
blir skyldig att ersätta staten. 

 
 
Adoption enligt FB 4 Kap 
Föräldrarna är adoptanter och adopterar ett adoptivbarn. 
För att blir adoptant krävs att personerna är 25 år fyllda och gifta. 
De biologiska föräldrarna ska ge sitt samtycke.  
En adoption motsvarar ett biologiskt barn, vilket gäller sådant såsom rätt till arv och 
efternamn.  
 
 
 
UPPGIFTER 
Äktenskapsförord 
Sätt er två och två. Låtsas vara gifta. Utforma ett Äktenskapsförord tillsammans. 
 
Bodelning 
Sätt er två och två i klassrummet. Ni ska göra en bodelning enligt följande: 
Den ena maken har 100.000 i enskild egendom och 300.000 som utgör giftorättsgods. Den 
andra maken har ett lån på 100.000, ingen enskild egendom och 200.000 som utgör 
giftorättsgods. Separera den enskilda egendomen och genomför en hälftendelning. 
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