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Summary 

This paper discusses marriage and its uncriticized role in Swedish family 
law. The main purpose of the essay is to examine marriage as a state 
regulated form of intimate relation between individuals. The essay examines 
the history of marriage, the applicable law, the function of marriage and the 
legislator’s considerations when it comes to legislation concerning intimate 
relations.  

This paper also has a critical approach, which means that the paper 
questions marriage as the foundation of family law. The critical approach is 
based on a norm-critical and postmodern view. In the critical approach, the 
essay examines critique against marriage as regulated by the state. The 
essay also examines one of the proposals introduced by legal scholars in 
favor of abolishing marriage. The proposal entails the use of contract as the 
basis of  legal security in intimate relations.  

The results show that marriage is inflexible when it comes to individuals’ 
possibilities to adjust the applicable law to suit their relationship. The results 
also show that the regulation of marriage is linked to the legislators idea of 
what an intimate relation should be composed of. In this regard, marriage is 
viewed as a binate relation built on sexuality and having children. This view 
results in the absence of regulation concerning other forms of intimate 
relations, such as adult siblings, friends, polyamorous relationships etc.  

Regarding the critique against marriage, the results show that marriage can 
be criticized since it is excluding, discouraging of diversity and limiting in 
regard of freedom. The results also show that marriage is based on form 
rather than function and that it is a stale institute not adapted to our time. 
This critique amounts to the need of new perspectives on the marriage 
regulation. The proposal of contract serves as one of these new perspectives. 
The examination of the proposal of contract shows that the functions of 
marriage in our time, such as its economic, symbolic, and family value also 
can be attained in regard to the proposal contract. This shows that marriage 
has been taken for granted as the best way to regulate intimate relations. The 
analysis suggests that this assumption needs to be questioned further, in 
order to make sure that the legal regulation concerning intimate relations is 
adapted to the pluralism of intimate relations in our postmodern and norm 
breaking time.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen diskuterar äktenskapet och dess okritiserade roll i den 
svenska familjerätten. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att granska 
äktenskapet som en statligt reglerad samlevnadsform. Detta görs genom att 
granska äktenskapets historia, gällande rätt, äktenskapets funktioner och 
lagstiftarens överväganden vid reglering av intima relationer. Uppsatsen har 
också ett kritiskt anslag, vilket innebär att ifrågasätta äktenskapet och dess 
okritiserade roll som grunden för familjerätten. I denna del presenteras 
kritik gentemot äktenskapet som en statligt reglerad samlevnadsform. I 
uppsatsen undersöks också ett av de förslag som introducerats i den rättsliga 
doktrinen bland de som anser att äktenskapet bör avskaffas. Förslaget 
innebär att avtal bör vara grunden för människors möjlighet att uppnå 
rättslig trygghet i förhållande till sina intima relationer.  

Resultatet visar på att äktenskapet inte är ett flexibelt institut när det handlar 
om individers möjlighet att anpassa vilka effekter äktenskapet får i 
förhållande till deras relation. Resultatet visar också på att regleringen kring 
äktenskapet är kopplat till lagstiftarens föreställningar om hur en intim 
relation bör se ut. Lagstiftarens föreställningar bygger på att äktenskapet är 
en tvåsam relation som bygger på sexualitet och familjebildning. Denna 
föreställning innebär i förlängningen att reglering för andra sorters intima 
relationer, såsom vuxna syskon, vänner, polyamorösa förhållanden etc. inte 
anses vara nödvändigt.   

Rörande kritiken mot äktenskapet visar resultaten att äktenskapet kan 
kritiseras på grund av att det är en institution som är frihetsbegränsande, 
exkluderande, och som inte uppmuntrar till mångfald. Äktenskapet kan 
också kritiseras för att det är en reglering som bygger på form före funktion, 
och för att äktenskapet är ett förlegat institut som inte är anpassat till vår 
samtid. Kritiken visar på att äktenskapsrätten är i behov av nya perspektiv. 
Avtalsförslaget fungerar som ett av dessa nya perspektiv. Undersökningen 
av avtalsförslaget visar på att äktenskapets funktioner i en samtida kontext, 
såsom dess ekonomiska, symboliska och familjebildande värde kan uppnås 
även i förhållande till avtalsförslaget. Detta tyder på att äktenskapet har  
tagits för givet som det bästa sättet att reglera intima relationer, utan att 
vidare ifrågasättas. Analysen föreslår att detta antagande behöver utmanas 
ytterligare. Målet bör vara att regleringen rörande intima relationer stämmer 
överens med den pluralism av intima relationer som existerar i vår 
postmoderna och normbrytande samtid.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Äktenskapet är en av samhällets äldsta institutioner och inrotat i vår kultur, 
så till den grad att det nästintill är omöjligt att definiera. För vissa är 
äktenskapet det yttersta beviset på kärlek. För andra är det ett förbund 
välsignat av gud. För några är det en naturlig del av familjebildandet. För 
juristers vidkommande är äktenskapet först och främst en juridisk kategori, 
och en grundpelare inom den svenska familjerätten. Dess betydelse inom 
familjerätten innebär att äktenskapet är kopplat till vissa rättsföljder, och de 
som väljer att ingå äktenskap kommer att behöva anpassa sig till de 
skyldigheter och rättigheter som äktenskapet är förknippat med. Huruvida 
man är gift eller inte påverkar flera rättsliga områden och har stor inverkan 
på makarnas ekonomi, men det påverkar även vissa barnrelaterade frågor. 
Äktenskapet är därför en viktig kategori i vårt rättssystem.  

Bortkopplat från dess juridiska betydelse kan man beskriva äktenskapet som 
en samlevnadsform, eller en form av intim relation mellan vuxna människor. 
Rent juridiskt erkänns endast två sorters intima relationer mellan människor  
i svensk rätt - samboskapet och äktenskapet, där äktenskapet är det mest 
juridiskt reglerade alternativet. Detta innebär däremot inte att äktenskapliga 
och samboliknande relationer är de enda sätten som människor väljer att 
inordna sina liv på. Det finns en mängd olika intima relationer som alla är 
fokuserade kring omvårdnad men som inte uppfyller kraven för att ingå 
juridiskt äktenskap och därigenom inte har möjligheten att trygga sin 
relation ur ett juridiskt perspektiv.  

Äktenskapslagstiftningen är flexibel i den mån att äktenskapet rent 
historiskt haft olika betydelser och funktioner. På så vis har äktenskapet och 
äktenskapslagstiftningen definierats om och breddats beroende på den 
samhälleliga kontexten. Detta innebär att ändringar skett i förhållande till 
vem som får ingå äktenskap och under vilka villkor man får lämna 
äktenskapet. Kritik mot äktenskapet i sig har däremot inte belysts i någon 
större mån. Att äktenskapet är en självklar del av familjerätten, och 
därigenom även människors vardagliga liv, är inget som blivit föremål för 
någon större kritik. Därigenom har äktenskapet en självklar, ohotad roll i 
den svenska familjerätten. Detta väcker intressanta frågor om lagstiftarens 
val av att reglera äktenskapet genom lagstiftning och att låta äktenskapet 
vara en central del av familjerätten. Det är ur dessa frågor om den 
okritiserade juridiska samlevnadsformen som mitt intresse för detta ämne 
tar sin form. Dessa frågor är även grunden för det som jag kommer att 
utforska i den här uppsatsen.  
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1.2. Syfte & frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda och kritiskt granska 
äktenskapets roll som en statligt reglerad samlevnadsform. Det är 
härigenom äktenskapet i sig som kommer att granskas. Som en del av den 
kritiska granskningen ämnar jag även undersöka möjligheten att låta avtal, i 
stället för lagstiftning, vara grunden i förhållande till människors intima 
relationer.  

Den här uppsatsens syfte har ett kritiskt perspektiv, där syftet är att 
ifrågasätta äktenskapets roll som en central del av familjerätten, i 
förhållande till den pluralism av intima relationer som existerar. Resultaten 
kommer att analyseras utifrån ett postmodernistiskt och normkritiskt 
perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv redogörs för under kapitel 1.4. 

Den kritiska granskningen består i huvudsak av sex stycken undersökande 
steg, som formulerats i följande frågeställningar: 

1. Hur har den äktenskapsrättsliga regleringen sett ut i en historisk 
kontext? 

2. Hur är äktenskapet reglerat när det gäller inträde, utträde samt dess 
rättsverkningar och hur förhåller sig dessa regler till makarnas 
avtalsfrihet? 

3. Vad har äktenskapet för funktion?  

4. Vilka överväganden har lagstiftaren gjort i samband med lagstiftning 
kring samlevnadsformer? 

5. Hur kan äktenskapet som lagstiftad samlevnadsform kritiseras? 

6. Kan avtalsinstitutet fungera som ett alternativ till det statligt reglerade 
äktenskapet och vilka för- samt nackdelar skulle en sådan lösning 
kunna innebära? 

1.3. Metod, material & forskningsläge 
Grunden i denna uppsats bygger på rättskälleläran, och studiet av de fyra 
erkända rättskällorna: lag, förarbete, praxis och doktrin.  Vanligtvis beskrivs 1

dessa i samband med den rättsdogmatiska metoden, vars syfte är att finna 
gällande rätt.  Denna uppsats syfte är dock inte begränsat till att finna 2

gällande rätt, och jag har i stället valt att använda mig av den 
rättsvetenskapliga metoden. Den rättsvetenskapliga metoden är ett bredare 
begrepp som innefattar rättskälleläran och rättsdogmatiken men som också 

 Kleineman 2013 s. 21.1

 Kleineman 2013 s. 26.2
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kan anpassas till andra former av juridiska arbeten där syftet inte endast är 
formulerat utifrån att gällande rätt ska utredas.   3

Den rättsvetenskapliga metoden kan bl.a. användas till att förstå en 
rättsutveckling utifrån ett historiskt perspektiv. I denna del kan 
sekundärkällor användas för att ge en översiktlig bakgrund av 
rättstillämpningen.  Detta lämpar sig exempelvis väl inför den första 4

frågeställningen som har fokus på samlevnadsformer och äktenskapet i ett 
historiskt perspektiv. I denna del har jag därför använt mig av 
sekundärkällor. Rörande de senaste 30-40 årens utveckling har jag använt 
mig av primärkällor i form av lagtext och förarbeten, tillsammans med 
sekundärkällorna.  

Den rättsvetenskapliga metodens omfång är brett, och innefattar även 
rättsdogmatiken vars syfte är att fastställa gällande rätt. Rättsdogmatiken är 
starkt bunden till de fyra erkända rättskällorna, och bygger dels på att 
beskriva gällande rätt, och dels på att systematisera den gällande rätten 
utefter likheter och samband. När det gäller rättsdogmatiken är lagen den 
högst auktoritativa källan.  I förhållande till min andra frågeställning som 5

rör den rättsliga regleringen av äktenskapet är rättsdogmatiken användbar, 
och i denna del har jag därför använt mig av den strikta rättskälleläran för 
att finna gällande rätt.  

Den rättsvetenskapliga metoden kan även användas till att analysera rätten 
ur en fri argumentation utan fokus på att finna det rätta svaret. Detta 
innefattar möjligheten att vara kritisk i förhållande till rätten.  Vid en kritisk 6

granskning av rätten finns det också en möjlighet att ifrågasätta den 
verklighetsbeskrivning som rättskällan presenterar. Förarbeten är ett 
exempel på en sådan källa som kan användas för att granska vilken 
verklighetsbeskrivning som den rättsliga regleringen vilar på. Syftet är inte 
att fastställa gällande rätt, utan snarare att bidra till en förändring av 
gällande rätt, så att den på sikt kan leva upp till samtidens förväntningar.  7
Vidare kan den kritiska forskaren ta hjälp av andra rättskällor än de rent 
rättsliga. Andra kunskapsområden kan hjälpa till att utvärdera de 
värderingar som rättskällorna ger uttryck för, och vilka intressen som 
missgynnas gentemot andra.  Här finns det således möjlighet att lyfta in 8

material från andra vetenskaper eller statistik.  Detta är särskilt relevant i 9

förhållande till resterande frågeställningar (3-6). Dessa har inte till syfte att 
redogöra för ett historiskt förlopp eller fastställa gällande rätt, utan är en 

 Sandgren 2015 s. 42 f. 3

 Sangren 2015 s. 53. 4

 Sandgren 2015 s. 43. 5

 Sandgren 2015 s. 45 f.6

 Svensson 2014 s. 223. 7

 Svensson 2014 s. 224. 8

 Sandgren 2015 s. 45 f.9
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granskning av förarbeten och doktrin för att se hur lagstiftaren själv 
resonerar kring äktenskapet, i kontrast till vad för kritiska röster som kan 
höjas mot detta. I grunden handlar det alltså om att se vilken 
verklighetsbeskrivning som finns representerad i förarbeten, för att sedan 
använda doktrinen för att kritisera och argumentera kring densamma. 
Rörande kritiken mot äktenskapet har jag även valt att ta in källor från andra 
kunskapsområden, för att se vilka intressen som missgynnas i förhållande 
till andra. Det rör sig bland annat om kritiker från vetenskapsfält som 
filosofin, sociologin och queerteorin. Dessa källor har främst haft ett 
rättssociologiskt angreppssätt, med problemformuleringar kring rättens roll i 
en samhällelig kontext. Som exempel kan nämnas rättssociologen Lenore J. 
Weitzmans bok The marriage contract - spouses, lovers, and the law, 
queerteoretikern Michael Warners bok The trouble with normal - sex, 
politics, and the ethics of queer life, filosofen Claudia Cards artikel Against 
Marriage and Motherhood och den svenska sociologen Catrine Anderssons 
avhandling Hundra år av tvåsamhet - Äktenskapet i svenska statliga 
utredningar 1909-2009. 

I och med att den rättsvetenskapliga metoden öppnar upp för att ha ett 
kritiskt anslag, kan materialet med fördel analyseras utifrån en särskild 
synvinkel. Denna uppsats kritiska anslag är kopplat till ett postmodernistiskt 
och normkritiskt perspektiv. Detta innebär att uppsatsen formas av en viss 
värdering.  I denna uppsats hänseende handlar det om att uppsatsen är 10

färgad utifrån synvinkeln att äktenskapsrätten bör utformas efter en respekt 
för alla intima relationer, oavsett om den intima relationen omfattas av 
rådande normer eller ej. De teoretiska utgångspunkterna kommer att 
användas för att analysera materialet. Mer om de teoretiska 
utgångspunkterna finns i kapitel 1.4.   

Jag vill även passa på att kommentera materialets ursprung och det aktuella 
forskningsläget. Den svenska familjerättsliga forskningen har knappt 
snuddat vid frågan om äktenskapet som institution kan eller bör 
ifrågasättas.  Diskussionen har inte heller förts, på någon större nivå, i 11

nordisk kontext. Det är i stället i den amerikanska och brittiska doktrinen 
som viss kritik mot äktenskapet kan skymtas. I den kritiska delen av 
uppsatsen, som har ett bredare angreppssätt, har jag därför använt mig av 
amerikansk och brittisk forskning på området. Jag kan särskilt nämna 
sociologen Leonore Weitzman, juridikprofessorn Martha Fineman, och 
juridikprofessorn Elizabeth S. Scott som ifrågasatt äktenskapet. 

Det bör här noteras att de rent faktiska rättsverkningarna av äktenskapet 
skiljer sig åt i Sverige och Storbritannien/USA, vilket givetvis påverkar den 
kontext vari forskningen uppstått. Trots att det finns vissa skillnader vad 

 Sandgren 2015 s. 47. 10

 I svensk kontext har frågan diskuterats lite kort i Sörgjerd 2011a s. 351 ff.11
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gäller äktenskapets rättsföljder kommer det amerikanska och brittiska 
materialet att användas i de sammanhang där äktenskapet som en institution 
diskuteras. Det bör även noteras att mycket av den amerikanska doktrin som 
behandlar äktenskapet grundar sig i diskussionen om homosexuellas rätt att 
gifta sig.  Idén att avskaffa äktenskapet för att lösa denna problematik är 12

knappast relevant i ett svenskt hänseende. Mycket av den kritik som lyfts 
kring äktenskapet är dock relevant även i relation till denna uppsats, och det 
material som kan appliceras på frågan om att öppna upp för en bredare 
familj- och äktenskapsrätt som fokuserar på alla sorters nära och 
omsorgsfulla relationer – en slags relationsrätt  – har därför använts.   13

Forskningsläget påverkar också denna uppsats omfattning. På grund av den 
avsaknad av forskning som finns inom området, kommer den här uppsatsen 
att ha ett någorlunda övergripande omfång, och dessvärre inte kunna gå in 
på djupet när det handlar om alternativen som kan finnas i förhållande till 
äktenskapet. Inte heller i förhållande till det alternativ som kommer att 
lyftas, nämligen avtalsinstitutet, är redogörelsen uttömmande. Det beror på 
att alternativet inte på allvar diskuterats i svensk rätt tidigare. Ytterligare 
avgränsningar kommenteras i kapitel 1.5. 

1.4. Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1. Allmänna utgångspunkter & begreppsbildning 
Fokus för denna uppsats är statlig reglering av intima relationer, med vilket 
jag åsyftar statens inblandande i vilka relationer vuxna människor väljer att 
leva sina liv inom. Förutom äktenskapet som den mest reglerade 
samlevnadsformen är även samboskapet en samlevnadsform som staten valt 
att reglera. En utgångspunkt vid författandet av denna uppsats är att 
äktenskapet är en fördelaktig samlevnadsform, vars rättsverkningar är 
åtråvärda då de inte går att uppnå på egen hand utan den äktenskapliga 
vigseln (se kapitel 3.4). 

Begreppet samlevnadsform är inte alltid det mest passande begrepp för att 
beskriva det som denna uppsats till fullo vill diskutera, eftersom det 
inbegriper att det finns en faktisk samlevnad mellan parterna, det vill säga 
att parterna bor tillsammans. Det är även så begreppet används i den 
rättsliga kontexten. Det begrepp som snarare betecknar uppsatsens 
ämnesområde är intima relationer, eftersom det inte antyder att det krävs en 
faktiskt samlevnad, utan snarare tar sikte på relationens funktion i att finnas 
känslomässigt nära, snarare än bostadsförhållandet. Jag har i denna del 

 Detta brukar i USA benämnas som beyond marriage-rörelsen, men har även kommit att 12

omfatta flera familjekonstellationers rätt till juridiskt trygga relationer.  
 För en vidare diskussion om relationsrätt som ett bredare sätt att se på den nuvarande 13

familje- och äktenskapsrätten, se Ketscher 2012 s. 83.
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anslutit mig till den sociologiska teoribildning som menar att intima 
relationer inte är naturgivna, utan i stället är de föränderliga.  I praktiken 14

innefattar begreppet intima relationer således  äktenskapliga och 
äktenskapsliknande förhållanden, samboförhållanden, partnerskap, 
särboförhållanden, sexuella förhållanden, asexuella förhållanden, kollektiv, 
storfamiljer, polyamorösa förhållanden, vänskapsförhållanden, vuxna 
syskon och andra sorters förhållanden som i sin funktion är känslomässigt 
nära. Dessa intima relationer bygger inte på sexualitet, utan snarare på 
närhet och omsorg. En utgångspunkt i denna uppsats är respekten för alla 
dessa sorters relationer. Det innebär att de intima relationer som regleras i 
svensk rätt endast är en bråkdel av de intima relationer som existerar och 
som kan existera. Eftersom lagstiftning, förarbeten och doktrin i stor grad 
talar om samlevnad kommer dock det begreppet att användas när det är 
specifikt samlevnad som åsyftas, då begreppen inte är direkt utbytbara.  

1.4.2. Postmodernism 
Denna uppsats har ett kritiskt angreppssätt, och i den del har jag valt att se 
på familjerätten och äktenskapslagstiftningen ur ett postmodernt perspektiv. 

Postmodernismen kan ses som en kritik mot modernismens sökande efter 
den objektiva sanningen och den logiska vetenskapen. Postmodernismen 
motsätter sig tanken på objektivitet och absoluta sanningar. Det 
postmodernistiska synsättet kan användas för att kritisk granska det givna, 
men det har inte som att mål att hitta det rätta svaret eller den absoluta 
sanningen. I stället är det fokus på den öppenhet och mångsidighet som kan 
uppnås genom att granska det givna.  Beskrivet i andra ord kan man säga 15

att ett postmodernistiskt inslag leder till att diskussionen fortlever, i stället 
för att den stannar upp.  Postmodernismen kan dessutom hjälpa till att 16

svara på frågor om hur rätten konstrueras och hur dessa konstruktioner 
legitimeras, snarare än vad rätten är.   17

Ur ett postmodernistiskt synsätt är rätten inte objektiv, utan även rätten 
positionerar sig och utövar makt, oavsett om det handlar om att 
kriminalisera handlingar eller att reglera de sociala förhållanden om vad 
som får finnas till eller existera. Rätten agerar därför aldrig i ett slutet 
system, utan påverkar hur vi tänker om världen, och vår förståelse för 
världen.  Ett exempel på en sådan positionering kan vara när rätten ger 18

gifta par fördelar gentemot ogifta par. 

 Andersson 2011 s. 48.14

 Andersson 2013 s. 343 ff.15

 Andersson 2013 s. 361.16

 Andersson 2013 s. 346 f.17

 Davies 1996 s. 15 ff.18
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I den postmoderna förklaringsmodellen spelar språket en central roll i 
förhållande till hur vi som människor förstår världen, och språket kan även 
förstås som ett maktuttryck som formar vår tillvaro, och därigenom även 
begränsar den. Om det inte finns ord som kan förklara eller kategorisera, 
kan vi inte heller formulera det i våra tankar, och om tanken är begränsad är 
även våra handlingar begränsade.   19

Postmodern familjerätt kan användas till att avvisa en omfattande norm, till 
a t t i s tä l le t omfamna f le ra över lappande normer. Dagens 
äktenskapslagstiftning är postmodern i den aspekten att det finns många 
olika anledningar till att ingå äktenskap och äktenskapet har många olika 
funktioner i förhållande till individerna, men däremot är äktenskapsrätten 
inte postmodern i den aspekten att de olika funktionerna inte tas tillvara på. 
Den postmoderna kritiken i förhållande till äktenskapsrätt kan belysa de 
olika sorters funktioner som äktenskapet kan ha, och att uppmuntra flera sätt 
att inordna sina liv på så att de passar med den funktion äktenskapet kan ha i 
individens specifika fall.   20

1.4.3. Normkritik 
Den här uppsatsen har även ett normkritiskt angreppssätt. Normkritikens 
problemformulering har fokus på normerna och ämnar undersöka det som 
uppfattas som det normala eller önskvärda, snarare än att undersöka den 
som avviker från det normala eller önskvärda. Normer i sin tur är oskrivna 
regler som vi människor rättar oss efter på ett socialt plan. Normer är inte 
statiska, utan förhandlingsbara och förändras över tid. Normer är kopplade 
till makt på så vis att vetskapen om att normen finns innebär att du kan följa 
normen, och på så vis undvika onödiga sammanstötningar, samtidigt som 
den ger en makt att klandra de som inte följer normen. Det finns således 
sociala påföljder som gör att människor oftast inrättar sig i ledet och följer 
normerna, vilket begränsar människor i sitt agerande. Att följa normerna 
sker oftast omedvetet och för de som följer normerna kan de vara nästintill 
omöjliga att upptäcka, medan det är tydligare för de som inte följer 
normerna.  Med fokus på normerna kan man belysa det faktum att de som 
följer normen belönas genom att de åtnjuter vissa fördelar. Syftet med en 
normkritisk problemformulering är att kunna ifrågasätta normerna, vilket 
förhoppningsvis kan resultera i ett mer inkluderande samhälle.   21

Att vara normkritisk innebär inte automatiskt en negativt laddad inställning 
till alla normer, utan snarare handlar det om att identifiera rådande normer 
för att i ett senare skede kunna bedöma normernas konsekvenser och 
därigenom avgöra vilka normer som är av godo, och vilka som är av ondo.  22

 Davies 1996 s. 13 ff.19

 Stark 2001 s. 1509 ff. 20

 Mägi & Zimmerman 2015 s. 25 ff.21

 Mägi & Zimmerman 2015 s. 26.22
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Normer är inte nödvändigtvis samma sak som värderingar, vilket innebär att 
de normer som familjerätten bygger på inte nödvändigtvis speglar de 
avsikter lagstiftaren haft eller de konstellationer som lagstiftaren velat 
främja. Det finns ett stort antal anledningar till vilka normer familjerätten 
bygger på. Vissa regleringar och institut och de normer som ligger bakom 
dem kan förvisso vara medvetet beslutade, men de kan även vara rester från 
historiska förgrunder.  23

1.5. Avgränsningar 
Uppsatsen har ett brett angreppssätt på så vis att jag ämnar diskutera 
äktenskapet som en institution. Det finns därför inte utrymme att redogöra 
för alla äktenskapets rättsföljder i någon större utsträckning. Att äktenskapet 
är den mest reglerade samlevnadsformen och därigenom en premierad 
samlevnadsform kopplad till vissa fördelar är en premiss för den här 
uppsatsen. De rättsverkningar som jag redogör för är ett urval, och de 
kommer endast redogöras för i mindre utsträckning, i den mån de behövs 
för den fortsatta framställningen och för att visa på äktenskapets centrala 
roll i familjelagstiftningen. Rättsverkningarna kommer däremot inte att 
diskuteras eller kritiseras i sig. För att ta ett exempel: det kan finnas flera 
a n l e d n i n g a r t i l l a t t d i s k u t e r a o c h k r i t i s e r a d e n r å d a n d e 
faderskapspresumtionen som medför att endast fäder som är gifta med 
modern automatiskt registreras som far till barnet. Det är dock inte denna 
uppsats syfte. I stället får faderskapspresumtionen hjälpa till att visa på hur 
äktenskapet är så centralt att det påverkar oss människor både i förhållande 
till varann och i förhållandet individ-myndighet, och det är således en kritik 
mot äktenskapet, snarare än mot faderskapspresumtionen.  

Uppsatsen är även avgränsad till att endast omfatta äktenskapet som 
samlevnadsform. I viss mån kommer dock samboskap och partnerskap att 
beröras, t.ex. i förhållande till den historiska framställningen. Samboskapet, 
som är den andra lagstiftade samlevnadsformen, kommer även att behandlas 
i viss mån eftersom frågan om äktenskapets bevarande diskuterats i 
samband med att sambolagstiftningen gjort intåg i den svenska 
lagstiftningen. Samboregleringen är dessutom upprättad utifrån 
äktenskapets reglering och med äktenskapet som förebild och kan därför ses 
som ett mindre omfattande regelsystem i förhållande till det äktenskapliga, 
mer omfattande regelsystemet.  Detta innebär att mycket av det som i 24

denna uppsats kritiseras i relation till äktenskapet, även kan kritiseras i 
förhållande till samboskapet.  

 Mägi & Zimmerman 2015 s. 30. Detta i sig motiverar att uppsatsen inleds med en 23

historisk genomgång av hur äktenskaps- och samlevnadsregleringen sett ut i ett historiskt 
perspektiv. 

 SOU 1972:41 s. 94.24
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Att öppna upp för nya perspektiv på äktenskapsrättens område är inte helt 
oproblematiskt. Svensk lagstiftning är givetvis påverkad av, och påverkar, 
andra länders lagstiftning. Detta innebär att det kan finnas viss problematik i 
att reformera den svenska äktenskapsrätten i större grad, eftersom det 
påverkar individens möjligheter att bedömas som gift i andra länder. Jag har 
dock valt att begränsa uppsatsen i sådan mån att den endast behandlar det 
rättsliga läget i Sverige och jag kommer inte att ta hänsyn till hur svensk 
äktenskapsrätt förhåller sig till exempelvis harmoniseringsönskemål på 
familjerättens område inom EU.  

1.6. Disposition 
Uppsatsens disposition följer de uppställda frågeställningarna. Varje kapitel 
inleds med en inledande kommentar där jag redogör för vilken 
frågeställning som kapitlet är kopplat till, och allmänna utgångspunkter i 
förhållande till frågeställningen. Varje kapitel, förutom analyskapitlet, 
avslutas dessutom med en sammanfattande kommentar där jag redogör för 
vad kapitlet behandlat och en kort sammanfattning av svaret på 
frågeställningen. 

Kapitel 2 behandlar regleringen av äktenskapet i en historisk kontext, och 
fokus är på de stora reformer som äktenskapet genomgått (frågeställning 1). 

Kapitel 3 behandlar gällande rätt på äktenskapsrättens område 
(frågeställning 2). Kapitlet klargör vad som krävs för att ingå ett äktenskap 
och vem som har möjlighet att göra det. Kapitlet ämnar även kort 
sammanfatta ett urval av äktenskapets juridiska rättsverkningar, såväl 
ekonomiska som sociala för att visa på den bredd av följder som 
äktenskapet kan få. Regleringarna kommer att ställas mot makarnas 
avtalsfrihet i förhållande till äktenskapet och kapitlet mynnar sedan ut i 
gränsdragningen kring om äktenskapet är att behandla som en status eller ett 
kontrakt. 

Kapitel 4 behandlar vilka intressen det finns i att lagstifta om äktenskap, 
och besvarar således frågan om vilka funktioner dagens äktenskap kan anses 
ha (frågeställning 3).  

Kapitel 5 behandlar frågan om vilka statliga överväganden som ligger 
bakom regleringen av äktenskapet (frågeställning 4). Kapitlet belyser vilka 
överväganden lagstiftaren har gjort när det gäller reglering av 
samlevnadsformer och vilka mål som lagstiftaren uppställer i detta arbete, 
samt vilka samlevnadsformer som lagstiftaren har ansett är i behov av 
reglering. 

Kapitel 6 behandlar den kritik som kan framföras gentemot äktenskapet 
(frågeställning 5). Detta kapitel redogör för fem av de kärnargument som 
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kan ses i den kritiska debatten, och är således inte helt uttömmande när det 
gäller all kritik som kan framföras mot äktenskapet. 

Kapitel 7 behandlar ett av de alternativ till äktenskap som dykt upp i den 
kritiska doktrinen. Det rör frågan om huruvida det är möjligt att låta parter 
avtala om sina intima relationer som ett alternativ till lagstiftade 
samlevnadsformer (frågeställning 6). Kapitlet kommer att redogöra kort för 
grunderna inom avtalsrätten, hur ett sådant förslag skulle kunna se ut, samt 
vilka för- och nackdelar en sådan ordning skulle innebära. 

Kapitel 8 är analyskapitlet, där äktenskapet i sig kommer att diskuteras som 
en helhet, utifrån det tidigare redogjorda materialet. Här kommer resultaten 
att analyseras utifrån ett postmodernistiskt och normkritiskt perspektiv.  
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2. Historisk bakgrund 

2.1. Inledande kommentar 
Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens första frågeställning som lyder 
enligt följande:  

1. Hur har den äktenskapsrättsliga regleringen sett ut i en historisk 
kontext? 

Frågan behandlar således äktenskapet utifrån dess historiska reglering. 
Äktenskapet var länge den enda reglerade samlevnadsformen, men har på 
senare år kommit att utmanas i förhållande till partnerskap och samboskap. 
Framväxten av dessa kommer också att behandlas, eftersom att det har 
relevans för äktenskapets framtida roll och reglering.  

Frågeställningen kan motiveras utifrån att äktenskapets långa historia är av 
vikt för att kunna förstå dagens reglering. Samtidigt kan frågeställningen 
motiveras utifrån det normkritiska perspektivet där normer ofta kan ses som 
rester från sina historiska förgrunder.  

Redogörelsen är av översiktlig karaktär. Jag har inte ämnat göra en 
uttömmande redogörelse för alla ändringar i förhållande till äktenskapet.  

2.2. Ett ekonomiskt och kyrkligt förbund 
Redan på 1100-talet nedtecknades seder om äktenskapet i de så kallade 
landskapslagarna, men äktenskapet sågs på denna tid främst som en 
möjlighet för två familjer att göra upp om sina ekonomiska förehavanden. 
Äktenskapet fyllde därigenom en renodlad ekonomisk funktion. Det var ett 
avtal som tecknades mellan två släkter, utan inblandning från staten. Det var 
först på 1700-talet som en omfattande lagrevision genomfördes, som 
resulterade i en rikstäckande lagstiftning där äktenskapet var reglerat i 
detaljnivå genom den dåvarande giftermålsbalken – 1734 års 
giftermålsbalk.  25

I 1734 års giftermålsbalk var det mannen som var förvaltare över hela 
familjens egendom och förmyndare till alla barnen som fötts inom 
ä k t e n s k a p e t . K v i n n a n i ä k t e n s k a p e t h a d e s å l e d e s i n g e n 
rättshandlingsförmåga eller möjlighet att äga och disponera över egendom.  26

Äktenskapet hade även en stark koppling till kyrkan, vilket manifesterades 
genom att ett av kraven för att äktenskapet skulle vara giltigt var att vigseln 

 Sörgjerd 2011b s. 186 f.25

 Wetterberg 2006.26
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förrättats av en kyrklig präst. Det fanns även ett särskilt intresse, från både 
kyrkan och kungen, i att alla sexuella aktiviteter utövades inom äktenskapet 
vilket reglerades genom att sexuella aktiviteter utanför äktenskapet var 
kriminaliserade. På så vis såg man till att alla barn föddes in i ett äktenskap, 
vilket innebar att det offentliga inte behövde bistå med ett socialt skyddsnät 
för ensamstående mödrar. Äktenskapet fungerade således som ett skydd för 
individen. Som ett led i detta var kyrkan och kungen måna om att gifta par 
fortsatte vara gifta och äktenskapet ansågs vara ett livslångt förbund. I de 
fall paren begärde skilsmässa var det kyrkan som stod för medling mellan 
makarna där budskapet om att äktenskapsskillnad var en synd förmedlas.  27

Framemot 1800-talet blev det tillåtet för vissa andra trossamfund att viga 
sina egna medlemmar, och de som inte kunde gifta sig inom kyrkan fick 
även möjlighet att vigas borgerligt. På så vis fick den svenska kyrkan 
mindre inflytande över äktenskapsrätten, även om religion fortfarande var 
en stor del av det äktenskapliga förbundet.  28

2.3. Jämställdhet och frihet som ideal 
På 1920-talet infördes en ny giftermålsbalk  som var färgad av ideal om 29

jämställdhet och frihet. Bland annat innebar den nya lagstiftningen att 
kvinnor fick full rättshandlingsförmåga och att de därigenom kunde 
disponera fritt över sin egendom, på samma villkor som deras makar. 
Lagstiftaren var även noga med att poängtera att alla bidrag till den 
gemensamma enheten, oavsett om det var i form av förvärvsarbete, eller i 
form av hushållsarbete, var lika viktiga. Genom 1920 års lag blev det även 
enklare att begära skilsmässa. I det fall att båda parterna samtyckte till 
skilsmässan ansågs det föreligga en sådan ”varaktig söndring” mellan 
makarna, att skilsmässa kunde tas ut efter att de bott isär i 1 år.  I samband 30

med införandet av den mer liberala giftermålsbalken på 1920-talet 
diskuterades det även i förarbetena om man borde avskaffa den kyrkliga 
vigseln helt och hållet. Detta förslag avslogs dock med rädsla för att det 
skulle leda till att färre personer ingick äktenskap och i stället levde i andra 
samlevnadsformer.  I stället behöll man ordningen med de kyrkliga 31

vigslarna. 

Under mitten av 1900-talet växte en stark välfärdsstat fram, vilket 
genererade i bl.a. barnomsorg och äldreomsorg, vilket i sin tur innebar att 
staten tog ett större ansvar för familjen.  Samtidigt ansågs de 32

familjerättsliga regleringarna vara i behov av en grundlig översyn, vilket 
resulterade i att regeringen på 70-talet förordnade om att tillsätta en grupp 

 Sörgjerd 2011b s. 186 ff.27

 Sörgjerd 2011b s. 191. 28

 1920 års giftermålsbalk (1920:405).29

 Sörgjerd 2011b s. 193 f.30

 Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken 1913 s. 28031

 Sörgjerd 2011b s. 195.32
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med sakkunniga på familjerättens område för att se över den familjerättsliga 
lagstiftningen. Detta ledde till att statens intressen av att reglera vilka som 
fick skilja sig ifrågasattes, och lagstiftningen ändrades till att makarna inte 
längre behövde uppge någon anledning till skilsmässa  – det räckte med att 
de båda önskade skilja sig.   33

I ett historisk perspektiv brukar äktenskapets utveckling från 1700-talets 
äktenskap till det moderna äktenskapet beskrivas som en utveckling från 
status till kontrakt. Synen på äktenskapet som ett religiöst förbund där 
mannen var förmyndare över kvinna och förvaltare över all egendom kan 
beskrivas som att äktenskapet först och främst var ett statusförhållande.   34

Med statusförhållande menar man vanligtvis att äktenskapet är giltigt först 
när ett förvaltningsrättsligt beslut om dess giltighet har tagits, men det 
innebär också att äktenskapets innehåll är reglerat. Historiskt sett har de 
äktenskapsrättsliga hindren varit fler, och äktenskapet har också haft fler 
tvingande rättsverkningar, vilket talar för att äktenskapet utvecklats utifrån 
en tanke om att det är statusförhållandet som behöver skyddas.  Att 35

äktenskapet var ett oupplösligt förbund talar också för att äktenskapet var att 
se som ett statusförhållande under 1800- och 1900-talet.  Genom de 36

liberala vindar som blåste i början av 1900-talet som fokuserade på 
jämlikhet och att äktenskapet endast kan ingås av fri vilja av två 
självständiga parter med möjlighet att utträda ur äktenskapet när de önskar, 
formades äktenskapet gradvis till att mer och mer likna ett kontrakt mellan 
parterna.  Jag kommer att återvända till denna fråga i kapitel 3, när den 37

gällande äktenskapsregleringen redogjorts för. 

2.4. En utmaning och omförhandling av 
äktenskapet 
På 70-talet initierade de familjerättssakkunniga även en lagstiftning som tog 
sikte på de människor som valde att inte gifta sig, och därmed utmanades 
äktenskapet som den enda reglerade samlevnadsformen. Utredarna angav att 
familjebildning utanför äktenskapet är att se som socialt godtagbart, och att 
en ny lagstiftning på familjerättens område behövdes för att förenkla för 
människor som väljer att bilda familj utanför äktenskapet, även om man 
betonade att äktenskapet skulle fortsätta ha en central roll i den svenska 
familjerätten.  Utredarna erkände det sociala fördömande som människor 38

som levt i varaktig samlevnad, men utanför det rättsliga äktenskapet, 
upplevt. Utredningen föreslog att det fanns starka sociala skäl som talade för 
att de heterosexuella par som levde i varaktig samlevnad och som hade barn 

 Sörgjerd 2011b s. 197 f.33

 Ryrstedt 1998 s. 30.34

 Agell 2002 s. 21.35

 Christensen 1996 s. 570. 36

 Ryrstedt 1998 s. 30; Wetterberg 2006.37

 SOU 1972:41 s. 58 ff.38
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tillsammans skulle omfattas av reglerna om övertagande av bostad när 
samlevnaden avbröts. Förslagen resulterade i lagen (1973:651) om ogifta 
samboendes gemensamma bostad och lagen var utformad utifrån reglerna på 
äktenskapsrättens område, med syftet att likna reglerna om makars skydd 
gällande bostad vid upplösning av äktenskapet.  Äktenskapsliknande 39

samlevnad blev således en ny samlevnadsform, vid sidan av äktenskapet.  

Reformen av familjerätten resulterade i ytterligare en utredning.  På nytt 40

formulerades familjerättens syfte som att skapa praktiska lösningar för 
verkliga situationer mellan parter, oberoende av parternas samlevnadsform. 
Utredarna uppmärksammade dock en viss problematik i att lagstifta om 
regler för sambor. Problematiken innebär att lagstiftaren inte kan lagstifta 
om samma regler för sambor som för gifta i alla hänseenden, samtidigt som 
lagstiftaren inte får tveka att införa regler för sambor som överensstämmer 
med regler för gifta i de fall där det behövs.  Utredningen resulterade i en 41

utvidgning av sambors skydd vid upplösande av samlevnaden  och året 42

därpå, 1988, fick homosexuella sambor ett likadant skydd.   43

Dagens gällande samboreglering trädde i kraft 2003, och kom till stånd efter 
en utvärdering av den dåvarande samboregleringen. Utvärderingen ledde till 
att regeringen föreslog en ny sambolag, där man diskuterade om 
samboregleringen bör utvidgas. Regeringen ansåg dock att 
samboregleringen inte fick närma sig den äktenskapsrättsliga regleringen i 
alltför stor grad och att äktenskapet är en överlägsen samlevnadsform när 
det handlar om individens trygghet och juridiska stabilitet. Faran med att 
utvidga sambolagen skulle vara att man därigenom utvecklar ett 
”äktenskapsliknande system av lägre dignitet”  med långtgående rättsregler 44

som blir tillämpliga utan att parterna uttryckligen valt det. 

Med sambor i den gällande regleringen  avses två ogifta personer som bor 45

tillsammans, har ett gemensamt hushåll, och lever i ett stadigvarande 
parförhållande.  Det tidigare begreppet ”äktenskapsliknande” har i gällande 46

formulering tagits bort för att förtydliga vilka förutsättningar som gäller för 
att räknas som sambo, men någon ändring i sak har inte skett. Det förutsätts 
att de som inte kan ingå äktenskap på grund av äktenskapshinder (se nedan 

 Prop. 1973:32 s. 81 ff., s. 243. Regleringen innebar att en sambo kunde, mot lösen, överta 39

en hyres- eller bostadsrätt om denne var i bäst behov av bostaden efter upplösningen av 
samlevnaden, se 1 § & 3 § lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma hem. 

 SOU 1981:85.40

 SOU 1981:85 s. 109 f.41

 Detta innebar att den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget skulle 42

fördelas mellan sambor när samlevnaden bröts, se 5 § lag (1987:232) om sambors 
gemensamma hem. 

 Lag (1987:813) om homosexuella sambor.43

 Prop. 2002/03:80 s. 25.44

 Sambolag (2003:376) (SamboL).45

 1 § SamboL. 46
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kapitel 3.2), inte heller kan räknas som sambor.  I stora drag skiljer sig 47

samboskap från äktenskap på så vis att den egendom som omfattas endast är 
gemensamt bohag och bostad, till skillnad från giftorätten som i princip 
omfattar all egendom som inte är enskild. Vidare har sambor ingen arvsrätt 
eller underhållsskyldighet gentemot varandra i familjerättslig mening.  48

Äktenskapsrätten har utmanats även i förhållande till vilka par som får ingå 
äktenskap. På 90-talet infördes partnerskap som en ny samlevnadsform för 
homosexuella par. Det var ett ställningstagande för alla människors lika 
värde och ett sätt för staten att erbjuda ekonomisk och juridisk trygghet till 
homosexuella par.  I betänkandet slog lagutskottet fast att det inte fanns 49

någon större skillnad mellan ett heterosexuellt förhållande och ett 
homosexuellt förhållande. Utskottet menade att homosexuella förhållanden 
byggde på trohet, omtanke, och kärlek och att även dessa par var i behov av 
samma juridiska och ekonomiska trygghet.  Partnerskapet ledde i mångt 50

och mycket till samma rättsverkningar som för gifta par, men reglerades i en 
egen lag.  Bilden av äktenskapet som en familjebildande institution mellan 51

man och kvinna ansågs vara för djupt rotad i samhället, för att man skulle 
kunna låta homosexuella gifta sig. Äktenskapets regler om giftorätt, 
bodelning, underhållsskyldighet och arvsrätt blev tillämpliga på 
partnerskap. Däremot undantog man regler om gemensamt föräldraskap, 
vårdnad av barn, möjlighet att adoptera och tillgång till insemination.   52

År 2009 genomfördes den senaste stora förändringen på äktenskapsrättens 
område, och denna resulterade i att även homosexuella par kunde gifta sig. 
Efter att homosexuella fått möjlighet att adoptera och fått tillgång till 
assisterad befruktning ansågs skillnaderna mellan partnerskap och 
äktenskap vara så få att frågan snarast handlade om huruvida 
äktenskapsbegreppet skulle omfatta homosexuella par. Civilutskottet ansåg 
att det fanns en risk i att man, genom att göra en språklig och juridisk 
skillnad mellan äktenskap och partnerskap, sände ut en signal om att det 
fanns en skillnad i dessa förhållanden.  När detta skedde fanns det 53

fortfarande många kritiker som ansåg det olämpligt att bredda termen 
”äktenskapet” till att även omfatta personer av samma kön.  Bland annat 54

framfördes det att en sådan utvidgning kolliderar med trossamfundens 
uppfattning, samt att äktenskapet av tradition är ett heterosexuellt samfund. 
Civilutskottet ansåg dock att dessa argument inte kunde tas på allt för stort 
allvar och att samhället var redo för att även ge samkönade par tillgång till 

 Håkansson 2010 s. 12; Prop. 2002/03:80 s. 28.47

 Se kap. 3.4.1.1.48

 SOU 1993:98 s. 11.49

 Bet. 1993/94:LU 28 s. 8.50

 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap.51

 Bet. 1993/94: LU28 s. 1, s. 5.52

 Bet. 2008/09:CU19 s. 11.53

 Sörgjerd 2011b s. 197 ff.; SOU 2007:17 s. 223.54
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äktenskapet.  I samband med att homosexuella par tilläts inträde till 55

äktenskapet, avskaffades även partnerskapslagen.  56

2.5. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har visat på hur regleringen av samlevnadsformer och 
äktenskapet sett ut i en historiskt kontext.  

Sammanfattningsvis kan äktenskapet beskrivas som den enda reglerade 
samlevnadsformen fram till att samboskap reglerades på 70-talet. 
Äktenskapet är en gammal samhällsinstitution som emellertid har varit 
starkt färgad av religionen och det rådande samhällsklimatet. Äktenskapet 
har fyllt funktioner både på individnivå och på samhällsnivå. På individnivå 
har äktenskapet fungerat som ett sätt för två familjer att lösa sina 
ekonomiska förehavanden och på samhällsnivå har äktenskapets funktion 
varit att reglera sexualitet och att fungera som ett socialt skyddsnät när det 
offentliga saknar resurser.   

Äktenskapet har genomgått flera förändringar, där frånkopplingen från 
religionen har varit framstående. Äktenskapet har även genomgått liberala 
förändringar, med likställdhet mellan könen och frihetsideal som förgrund. 
Bl.a. fick kvinnan rättshandlingsförmåga och idén om äktenskapet som ett 
livslångt förbund ruckades på genom att det blev lättare att begära 
skilsmässa. Till slut blev det fritt för alla att begära skilsmässa, och syftet 
bakom äktenskapsregleringen tycktes vara att erbjuda praktiska lösningar 
för verkliga situationer snarare än att reglera sexualitet. 

På senare år har lagstiftningen kring samlevnadsformer utvecklats till att bli 
en mer inkluderande lagstiftning med målet att erbjuda en juridisk och 
ekonomisk trygghet till par som lever i varaktiga förhållanden som liknar 
det äktenskapliga. 

Nästa kapitel kommer att ta vid där detta kapitel slutar, nämligen vid dagens 
reglering av äktenskapet.  

 Bet. 2008/09:CU19 s. 11.55

 Sörgjerd 2011b s. 199 ff.56
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3. Äktenskapsregleringen 

3.1. Inledande kommentar 
Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens andra frågeställning som lyder 
enligt följande:  

2. Hur är äktenskapet reglerat när det gäller inträde, utträde samt dess 
rättsverkningar och hur förhåller sig dessa regler till makarnas 
avtalsfrihet? 

Frågan tar sikte på hur regleringen kring äktenskapet ser ut idag, det vill 
säga gällande rätt på området. Kapitlet kommer redogöra för regler 
kopplade till att ingå äktenskap, utträda ur äktenskap, samt vad äktenskapet 
kan innebära i form av rättsverkningar. När det gäller rättsverkningarna bör 
det påpekas att detta inte är en uttömmande redogörelse för äktenskapets 
alla rättsverkningar. I stället har jag valt att göra ett urval i förhållande till de 
rättsverkningar som kan anses vara de mest betydande på området, i 
förhållande till makarnas ekonomiska mellanhavanden och i förhållande till 
familjebildning.  

Vidare tar frågan sikte på hur dessa regler förhåller sig till makarnas 
avtalsfrihet. Denna fråga är kopplad till äktenskapets tvingande karaktär, 
och makarnas möjlighet att anpassa äktenskapet efter deras egna behov.  

Frågeställningen kan motiveras utifrån att den gällande regleringen kring 
äktenskapet måste klargöras för att till fullo kunna diskutera och kritisera 
äktenskapet. Vidare behöver äktenskapets rättsverkningar klargöras för att 
äktenskapets funktioner, som kommer redogöras för i nästa kapitel, ska 
kunna belysas.  

Allmänt kan sägas om äktenskapet att det är en samlevnadsform som 
regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). De som ingår äktenskap 
med varandra kallas makar och har genom äktenskapet vissa skyldigheter 
gentemot varandra.  Det föreskrivs i ÄktB att makarna ska vara varandra 57

trogna, och visa hänsyn gentemot varandra. Makarna ska även ta 
gemensamt ansvar för att vårda hemmet och de eventuella barnen.  Det 58

finns dock inga rättsliga sanktioner mot någon som bryter mot dessa 
skyldigheter, utan är endast en beskrivning av vad äktenskapet bör 
inbegripa.  Dessa bestämmelser kan snarast beskrivas som lagstiftarens 59

idealbild av hur ett äktenskap bör se ut, där familjen och äktenskapet är tätt 

 1 kap. 1 § ÄktB.57

 1 kap. 2 § ÄktB. 58

 Agell & Brattström 2011 s. 51. 59
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sammankopplat.  Detta kan vara bra att ha i åtanke, när vi nu går vidare till 60

att beskriva hur äktenskapsregleringen ser ut. 

3.2. Att ingå äktenskap 
Den rättsliga regleringen kring äktenskap uppställer vissa äktenskapshinder. 
Detta innebär att alla inte kan ingå äktenskap. Det är således en exklusiv 
institution, som inte är öppen för alla.  Det är den statliga kontrollen över 61

vilka äktenskap som är juridiskt giltiga som också möjliggör för staten att 
uppställa äktenskapshinder.   62

I svensk rätt finns det tre äktenskapshinder, och dessa tar sikte på ålder, 
släktskap och monogami. Det första äktenskapshindret – ålder – innebär att 
båda parterna måste ha fyllt 18 år för att äktenskap ska kunna ingås.  Det 63

andra äktenskapshindret – släktskap – innebär att de som ska ingå äktenskap 
inte får vara släkt i rätt upp- eller nedstigande led. Syskon får inte heller 
gifta sig med varandra, med undantag för halvsyskon som kan få tillstånd 
från länsstyrelsen att gifta sig, efter att länsstyrelsen inhämtat yttrande från 
Socialstyrelsen.   64

Det tredje äktenskapshindret innebär att äktenskapet är monogamt, och det 
finns således inte möjlighet att ingå polygama äktenskap. Den som redan 
har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap med annan får inte ingå 
äktenskap.  Om en gift person ingår nytt äktenskap kan denne dömas till 65

tvegifte, ett brott som faller in under kategorin brott mot familjen. Påföljden 
är böter eller fängelse i högst två år.    66

Äktenskapshinder kan uppställas från statligt håll av två anledningar, 
antingen av socialetisk hänsyn eller arvsbiologisk hänsyn. Med socialetisk 
hänsyn menas att staten, av allmänna hänsyn inte vill att vissa relationer ska 
få komma till stånd, och med arvsbiologisk hänsyn menas att det finns en 
risk för att eventuella barn skulle få ofördelaktiga egenskaper. De 
äktenskapshinder som finns i svensk rätt är främst av socialetiska 
anledningar.  67

Om det inte föreligger några äktenskapshinder kan makarna gifta sig, efter 
att de på heder och samvete försäkrat att de inte är släkt med varandra eller 

 Andersson 2011 s. 124 f.60

 Fineman 2004 s. 97.61

 Agell & Brattström 2011 s. 28.62

 2 kap. 1 § ÄktB. 63

 15 kap. 1 § ÄktB; 2 kap. 3 § ÄktB. 64

 2 kap. 4 § ÄktB. 65

 7 kap. 1 § BrB. 66

 Agell & Brattström 2011 s. 28 f. Bl.a. jämställs adoptivbarn med biologiska barn i 67

förhållande till äktenskapshinder. 
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att någon av dem är gift sedan tidigare. Äktenskapet ingås genom vigsel, där 
de båda blivande makarna ska närvara. Vid vigseln ska en behörig 
vigselförrättare försäkra sig om att de båda samtycker till att ingå 
äktenskap.  Behöriga vigselförrättare är antingen befattningshavare inom 68

trossamfund som fått förordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att 
förrätta vigsel inom trossamfund, eller den som fått förordnande av 
länsstyrelsen. Det finns ingen skyldighet för den som är behörig 
vigselförrättare inom ett trossamfund att förrätta vigslar, medan en sådan 
skyldighet finns för den som fått förordnande av länsstyrelsen.  Ett par som 69

vill gifta sig kan således alltid gifta sig borgerligt.  Vigseln som ett 70

formbundet förfarande syftar till att både förtydliga när parets förhållande 
övergår till ett äktenskap, och att se till att parterna ingår denna 
rättshandling av fri vilja.  71

3.3. Att utträda ur äktenskap 
Ett äktenskap kan upphöra genom att en av makarna dör eller genom 
äktenskapsskillnad.  Äktenskapsskillnad kan endast komma till stånd 72

genom domstols dom. Ett sådant mål behandlas i domstol som ett 
indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har större möjlighet att 
styra över processen än i ett dispositivt tvistemål, vilket öppnar upp för 
möjlighet att döma utifrån rättsfakta som inte åberopats eller begära in 
bevisning ex officio.  Äktenskapet kan upplösas på begäran av endast en av 73

parterna, men måste då föregås av betänketid.  Betänketid ska också föregå 74

äktenskapsskillnad om båda parterna är ense om att de vill upplösa 
äktenskapet, men någon av dem har vårdnaden om och bor tillsammans med 
ett barn under 16 år.  Med denna regel har lagstiftaren velat se till så att 75

inga förhastade beslut om skilsmässa tas, i det fall att det finns barn 
inblandade. Detta är i linje med principen om barnets bästa.   Betänketid 76

kan även tillämpas om båda makarna begär det.   Betänketiden innebär att 77

om det inte inkommer ett särskilt yrkande efter att sex månader löpt från 
dess att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit och delgivits till den 
andra maken så ska ansökan om äktenskapsskillnad anses som förfallen och 
målet ska då avskrivas.  Har makarna levt isär i två år, krävs ingen 78

betänketid.   79

 4 kap. 1-2 §§ ÄktB. 68

 4 kap. 3 § ÄktB. 69

 Agell & Brattström 2011 s. 34.70

 SOU 1972:41 s. 102.71

 1 kap. 5 § ÄktB. 72

 Ekelöf & Boman 1990 s. 52.73

 5 kap. 2 § ÄktB.74

 5 kap. 1 § ÄktB.75

 Agell & Brattström 2011 s. 44.76

 5 kap. 1 § ÄktB.77

 5 kap. 3 § ÄktB.78

 5 kap. 4 § ÄktB.79
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3.4. Äktenskapets rättsverkningar 
Äktenskapet är en central del av den svenska familjerätten, och dess 
rättsverkningar är en viktig komponent i att förstå vilken relevans 
äktenskapet som lagstiftad samlevnadsform har i en nutida kontext. De 
äktenskapliga rättsverkningarna kan inte uppnås utan att ett äktenskap ingås. 
Det innebär att sambor, eller andra som önskar det äktenskapliga skyddet, 
inte kan avtala sig till dessa rättsverkningar genom att ingå avtal.  80

3.4.1. Rättsverkningar rörande den ekonomiska 
gemenskapen 
3.4.1.1. Giftorätt, underhåll och arv 
Giftorätt 
Äktenskapet innebär inte några förändringar gällande principen att varje 
make äger sin egen egendom, och är ansvarig för sina egna skulder.  81

Däremot innebär äktenskap att makarna får s.k. giftorätt i den andres 
egendom. Giftorättsgodset  kan beskrivas som ett latent anspråk, som 82

aktualiseras först och främst vid äktenskapets upplösande. Det latenta 
anspråket innebär att makarna har rätt till en likadelning av den andres 
giftorättsgods vid en upplösning av äktenskapet.  Giftorätten anses 83

motiverad utifrån tanken att båda makarna bidrar till det gemensamma 
hemmet och den gemensamma familjen, och att makarnas bidrag till den 
gemensamma enheten bör likställas vid en eventuell skilsmässa.  84

Trots att huvudregeln är att vardera make fritt råder över sin egendom finns 
det vissa förfogandeinskränkningar till skydd för den icke-ägande maken 
när det gäller den gemensamma bostaden. Dessa inskränkningar innebär att 
den make som äger eller hyr den gemensamma bostaden inte får sälja, 
upplåta eller hyra ut bostaden utan den andra makens samtycke.  Även 85

rörande det gemensamma bohaget, det vill säga sådant lösöre som är 
kopplat till det gemensamma hemmet, behövs den icke-ägande makens 
samtycke när det gäller att sälja eller pantsätta bohaget.  Dessa regler gäller 86

oavsett om egendomen är enskild eller giftorättsegendom, med undantag för 
om bostaden eller bohaget är enskild egendom genom villkor från arvlåtare, 
testator eller gåvogivare.  Reglerna om samtycke är ett socialt skydd för 87

 SOU 1999:104 s. 151 f.80

 1 kap. 3 § ÄktB.81

 I samboförhållanden finns en mindre omfattande motsvarighet som kallas samboegendom. 82

Samboegendomen omfattar dock endast den gemensamma bostaden och bohaget, förutsatt 
att det förvärvats för gemensamt syfte, se 3 § SamboL.

 Agell & Brattström 2011 s. 52.83

 Grauers 2008 s. 25.84

 7 kap. 4 § och 7 kap. 5 § ÄktB.85

 7 kap. 5 § 1 st. 3 p. ÄktB.86

 7 kap. 5 § 2 st. ÄktB.87
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den icke-ägande maken att kunna bo kvar i bostaden och utnyttja bohaget.  88

När det gäller fast egendom som också är giftorättsgods behöver egendomen 
inte utgöra en del av det gemensamma hemmet för att reglerna om samtycke 
ska gälla, vilket innebär att den ägande maken inte kan överlåta fast 
egendom utan den icke-ägande makens samtycke.  Denna regel är av 89

ekonomisk skyddskaraktär och syftar till att den ägande maken inte ska göra 
om sin fasta egendom till kontanter, då det skulle kunna skada den icke-
ägande maken vid en kommande bodelning.  90

Giftorätten får störst betydelse när äktenskapet upplöses, vid den s.k. 
bodelningen. Vid en bodelning utreds först makarnas tillgångar och skulder, 
för att sedan bedöma vilka tillgångar som ska ingå, och vilka skulder som 
skuldtäckning ska ges för.  Om skulderna är att hänföra till enskild 91

egendom bör också skuldtäckningen ske genom enskild egendom, annars 
ska skuldtäckningen ske genom giftorättsgods.  Summan för 92

skuldtäckningen och hälften av det återstående giftorättsgodset utgör 
makens andel i boet, och det är makens andel som ligger till grund för den 
lottläggning som syftar till att fördela egendomen mellan makarna.  I 93

reglerna om lottläggningen har det gemensamma hemmet och bohaget 
ansetts särskilt värt att skydda i förhållande till den make som är i bäst 
behov av den, och som därför har rätt att få egendomen i avräkning på sin 
lott. Övertagande av bostaden kan aktualiseras även om bostaden är enskild 
egendom genom äktenskapsförord (se nedan i kapitel 3.4.1.2), dock ej om 
det är enskild egendom enligt villkor genom arv/testamente eller gåva. För 
att övertagande ska vara aktuellt ska både en behovsprövning och en 
skälighetsbedömning göras. Det innebär att det krävs dels att den make som 
eventuellt ska överta bostaden är i bäst behov av den, och dels att det inte 
vore oskäligt i förhållande till andra omständigheter.  En omständighet att 94

ta hänsyn till kan vara om det för den ägande maken finns ett särskilt 
affektionsvärde i bostaden, t.ex. om det handlar om en släktgård.   95

Underhåll 
Äktenskapet innebär också en underhållsskyldighet mellan makarna, vilket 
innebär att makarna har en plikt att försörja varann. Liknande motsvarighet 
finns inte för sambor.  Denna underhållsskyldighet, under äktenskapet, kan 96

anses uppfylld genom löpande inköp och bidrag till familjen.  Underhåll 97

 Grauers 2008 s. 31. 88

 7 kap. 5 § 2 st. ÄktB.89

 Grauers 2008 s. 32.90

 Grauers 2008 s. 70; 11 kap. 2 § ÄktB.91

 11 kap. 2 § ÄktB.92

 11 kap. 6 § ÄktB.93

 11 kap. 8 § 1 st. ÄktB.94

 Prop. 1986/87:1 s. 179.95

 Agell & Brattström 2011 s. 55; 6 kap. 3 § ÄktB.96

 Agell & Brattström 2011 s. 59.97
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kan även aktualiseras efter att äktenskapet upplösts i undantagsfall, men 
huvudprincipen är att makarna står för sin egen försörjning efter 
äktenskapets slut.  Makarnas underhållsplikt gentemot varandra är 98

tvingande, vilket innebär att en make kan komma att bli underhållsskyldig 
gentemot den andra maken oavsett vad de själva kommit överens om.  Om 99

en make är i behov av underhåll under en övergångstid kan den andra 
maken åläggas att betala ut detta om det är skäligt med hänsyn till 
omständigheterna i övrigt.  Om en make knappt kan försörja sig själv efter 100

att ett långt äktenskap upplösts eller om det finns synnerliga skäl kan 
underhåll även åläggas den andra maken för en längre tid än som nämnts 
ovan.  Underhållsbidrag kan ses som motiverat om det är äktenskapet som 101

orsakat att den andra maken inte kan försörja sig, exempelvis genom att 
maken arbetat i hemmet i stället för att förvärvsarbeta och således inte 
kunnat skaffa sig varken arbetslivserfarenhet eller pensionssparande.  102

Underhållsbestämmelserna efter äktenskapets upplösning har alltmer 
kommit att bli undantagsbestämmelser på grund av att fler kvinnor ägnat sig 
åt förvärvsarbete under äktenskapets gång och således har större förmåga att 
försörja sig själva efter äktenskapets slut.  103

Arv & efterlevandeskydd 
Om äktenskapet tar slut genom dödsfall aktualiseras ytterligare 
rättsverkningar kopplade till arv och efterlevandeskydd.  Reglerna om 104

makars arvsrätt är bestämmelser med syftet att stärka den efterlevande 
makens skydd.  En väsentlig rättsföljd är att den efterlevande makens 105

arvsrätt träder i kraft innan gemensamma bröstarvingars arvsrätt.  Detta 106

innebär att hela kvarlåtenskapen, det vill säga summan av den avlidnes 
tillgångar efter att skulder dragits av och bodelningen gjorts, tillfaller den 
efterlevande maken med fri förfoganderätt, förutsatt att den make som 
avlidit inte hade barn vid sidan av (s.k. särkullbarn) eftersom särkullbarnen 
har rätt att få ut sin arvslott direkt.  Fri förfoganderätt innebär att den 107

efterlevande maken har rätt att bestämma över egendomen genom att 
förbruka den eller överlåta den. Den efterlevande maken får dock inte 
testamentera bort den del som innehas med fri förfoganderätt. Finns det inga 
efterarvingar tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med full 

 6 kap. 7 § 1 st. ÄktB.98

 Agell & Brattström 2011 s. 55.99

 6 kap. 7 § 2 st. ÄktB.100

 7 kap. 7 § 3 st. ÄktB.101

 Prop 1978/79:12 s. 138 f.102

 Agell & Brattström 2011 s. 59 f.103

 För sambor aktualiseras inte liknande rättsverkningar, då sambor inte har arvsrätt efter 104

varandra. Däremot finns det visst efterlevandeskydd, där en sambo har rätt att få ut gendom 
ur den gemensamma bostaden och bohaget så att det omfattar två prisbasbelopp, se 
Håkansson 2010 s. 97. 

 Grauers 2008 s. 141.105

 3 kap. 1 § ÄB.106

 3 kap. 1 § ÄB.107
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äganderätt.  Den efterlevande maken är även skyddad genom att denne 108

kan begära att bodelning inte ska ske. Den efterlevande maken kan också 
bestämma att en viss andel av giftorättsgodset ska undantas vid en 
bodelning, vilket får som effekt att egendomen anses som enskild.  109

Skyddet för den efterlevande makens rätt att bo kvar i det gemensamma 
hemmet skyddas också tillsammans med regeln om rätten att överta 
gemensam bostad, under förutsättning att egendomen inte är enskild 
egendom genom arv/testamente eller gåva.   110

3.4.1.2. Makarnas avtalsfrihet 
Bland makar råder avtalsfrihet, precis som mellan två självständiga 
rättssubjekt, och denna princip kan ses som en av de viktigaste principerna i 
äktenskapslagstiftningen.  Den finns inte uttryckligen stadgad i 111

äktenskapsbalken, utan anses följa av allmänna rättsprinciper.  Makar kan 112

således ingå alla möjliga sorters avtal inom förmögenhetsrättens område, 
såsom köpeavtal eller hyresavtal.  Det kan dock finnas anledning att 113

bedöma de avtal som makar ingår på ett annorlunda sätt än andra parters 
avtal, på grund av den speciella relation som avtalet uppstått inom.   114

När makar upprättar avtal inom familjerättens område, såsom t.ex. avtal 
rörande underhåll, äktenskapsförord eller bodelningsavtal brukar dessa 
benämnas som familjerättsliga avtal. De är inte direkt förmögenhetsrättsliga, 
och regleras därför i äktenskapsbalken,  där avtalsfriheten i viss mån 115

inskränks på grund av äktenskapets tvingande regler.  Skillnaden mellan 116

de familjerättsliga och förmögenhetsrättsliga avtalen som motiverar att 
avtalslagen inte är direkt tillämplig på familjerättsliga avtal har diskuterats i 
doktrin. En aspekt som har lyfts fram är att ett familjerättsligt avtal har en 
underordnad roll, eftersom det finns tillräckliga lagstadgade regler på 
äktenskapsrättens område.  En annan aspekt är att de familjerättsliga 117

avtalen inte tjänar som ett omsättningsmedel i samhället, vilket de 
förmögenhetsrättsliga avtalen kan anses göra.  Avtalsfriheten på det 118

familjerättsliga planet har därför inte setts som fullständigt behövlig, även 
om det tjänar en praktisk funktion för makarna att självständigt kunna 
reglera sina förhållanden.  119

 Brattström & Singer 2015 s. 80.108

 12 kap. 12 § ÄktB.109

 11 kap. 8 § ÄktB.110

 Agell 1987 s. 84.111

 Prop. 1986/87:1 s. 64. 112

 Agell & Brattström 2011 s. 133113

 Agell 1987 s. 84.114

 I den mån det inte finns några särregleringar i äktenskapsbalken gäller allmänna 115

avtalsrättsliga regler även mellan makars avtal, se prop. 1986/87:1 s. 64
 Agell & Brattström 2011 s. 133 f.116

 Agell 1987 s. 71.117

 Agell 1994 s. 783.118

 Agell 1987 s. 71.119
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Äktenskapsförord 
När det gäller makarnas egendomsordning kan makarna genom 
äktenskapsförord avtala om att viss egendom inte ska omfattas av reglerna 
om giftorätt, och att egendomen i stället ska vara enskild egendom.  Detta 120

påverkar inte äganderätten.  Äktenskapsförord är makars enda sätt att före 121

en bodelning kunna bestämma om huruvida egendom ska vara enskild eller 
giftorättsgods.  Makars avtalsfrihet är således starkt begränsad när det 122

gäller frågor om en bodelning som kan komma att bli aktuell i framtiden, 
och endast äktenskapsförord är tillåtna. Alla andra avtal som rör en 
kommande bodelning är verkningslösa. Äktenskapsförord är dock kopplat 123

till ett typtvång, vilket innebär att det endast kan användas för att avtala om 
egendomens slag (giftorättsgods/enskild egendom). Detta innebär ytterligare 
en begränsning i avtalsfriheten mellan makarna.  Det finns dessutom vissa 124

tillämpningssvårigheter när det handlar om gränsdragningen mellan vad 
som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att avtala om genom 
äktenskapsförord.  Det bör exempelvis inte kunna användas till att avtala 125

om lagval  i förhållande till makarnas förmögenhetsförhållanden, eller för 
att sätta upp villkor för när äktenskapsförordet ska gälla.  Det är 126

förmodligen inte heller möjligt att avtala om att en viss ospecificerad 
procentandel av en makes totala tillgångar ska anses vara enskild 
egendom,  eller att giftorättsgemenskap ska uppnås successivt med en viss 127

procentandel per år, även om en sådan lösning är möjlig i dansk, norsk och 
isländsk rätt.  128

Tvingande regler till skydd för den svagare parten kan inte avtalas bort 
genom äktenskapsförordet. Detta innebär att även om makarna kommer 
överens om att den gemensamma bostaden ska vara enskild, kan reglerna 
om att den icke-ägande maken måste samtycka till vissa förfoganderättsliga 
ingripanden från den ägande maken inte avtalas bort.   129

Ovan beskrivna begränsningar av avtalsfriheten motiveras med att 
äktenskapsförord kan få långtgående rättsverkningar i framtiden, och dessa 
kan vara svåra att överblicka. Parternas nära relation, avtalets långa 
varaktighet (ofta fram till den ena partens död), och det höga ekonomiska 

 7 kap. 3 § ÄktB.120

 Agell & Brattström 2011 s. 136.121

 Grauers 2008 s. 50.122

 Agell & Brattström 2011 s. 56; 9 kap. 13 § ÄktB.123

 Brattström 2014 s. 136.124

 Grauers 2008 s. 48.125

 Det innebär att makarna inte kan göra någon åtskillnad i om äktenskapsskillnad sker 126

genom dödsfall eller skilsmässa.
 Grauers 2008 s. 49.127

 Brattström 2014 s.138. Det föreligger stora skillnader i vad makar kan avtala om i de 128

olika nordiska länderna, där Sverige får anses vara minst tillåtande. 
 Grauers 2008 s. 31. 129
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värde som avtalet kan sägas ha för parterna innebär att det vid regleringen 
av äktenskapsförord föreligger ett särskilt skyddsbehov. Detta får anses väga 
mot behovet av att låta makar själva reglera sina egendomsförhållanden, på 
grund av den mängd olika familjekonstellationer som finns och där 
lagstiftningen nödvändigtvis inte alltid uppställer tillräckliga regler.   130

Enda möjligheten för makar att frångå ett i övrigt giltigt äktenskapsförord är 
att begära jämkning vid bodelningen.  Regeln om jämkning av 131

äktenskapsförord är utformad efter jämkningsregeln i lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och 
bygger på samma grundprinciper.  Jämkning är främst aktuellt i de fall där 132

äktenskapsförordet stadgar att giftorättsgods ska anses vara enskild 
egendom. Resultatet av en jämkning blir att den enskilda egendomen i 
stället anses som giftorättsgods, och på så vis omfattas av bodelningen. 
Jämkning kan endast bli aktuellt i undantagsfall och ett typexempel är där 
den ena maken riskerar att gå tomhänt ur en bodelning på grund av att en 
s tor andel av egendomen gjor ts t i l l enski ld egendom via 
äktenskapsförord.  En av anledningarna till att jämkning ska tillämpas 133

restriktivt är att lagstiftaren utgår från att alla människor är kapabla att ingå 
rättvisa och jämlika avtal på familjerättens område.  134

Föravtal 
Inför en bodelning har makarna även möjlighet att upprätta ett föravtal. 
Föravtalet har till syfte att låta makarna komma överens om hur 
bodelningen ska gå till, och det finns här möjlighet för makarna att dela upp 
egendom mellan sig och komma överens om hur viss egendom ska värderas. 
Ett föravtal och ett äktenskapsförord skiljer sig alltså åt på så vis att 
äktenskapsförordet är ett avtal som kan reglera makarnas ekonomiska 
förhållanden längre in i framtiden. Ett föravtal måste upprättas inför en 
omedelbart förestående bodelning, och övriga avtal om bodelning är 
verkningslösa, förutsatt att det inte är ett äktenskapsförord som endast 
reglerar giftorättsgods och enskild egendom.  Villkor i föravtal kan jämkas 
på samma sätt som äktenskapsförord.  135

Avtal om underhåll 
Makar kan även ingå avtal om underhåll, men eftersom makarnas 
underhållsplikt gentemot varandra är tvingande, kan en make komma att bli 
underhållsskyldig gentemot sin make oavsett vad makarna själva kommit 
överens om. Därtill kan avtal om underhåll efter äktenskapet endast ingås 

 Brattström 2014 s. 144; Teleman 2012 s. 59.130

 Grauers 2008 s. 50; 12 kap. 3 § ÄktB.131

 36 § AvtL; Prop. 1986/87:1 s. 193. 132

 Grauers 2008 s. 87 f.133

 Agell 1994 s. 788.134

 Grauers 2008 s. 60; Agell & Brattström 2011 s. 148.135
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när äktenskapsskillnad är aktuellt, vilket utesluter möjligheten att i förväg 
komma överens om framtida underhållsskyldighet.  136

Testamente 
Mellan makar råder även testationsfrihet. Detta innebär att de har rätt att 
förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente, om de vill frångå de 
arvsrättsliga reglerna. Även här finns dock en begränsning i förhållande till 
den efterlevande makens rätt att få ut egendom av minst fyra 
prisbasbelopp  ur makarnas gemensamma bo. Om testamentet står i strid 137

med detta ska regeln om fyra prisbasbelopp gå före.   138

3.4.2. Rättsverkningar rörande barn 
Äktenskapet aktualiserar inte bara rättsverkningar rörande de ekonomiska 
aspekterna mellan makarna, utan även hur staten i vissa barnrelaterade 
frågor förhåller sig till makarna. Som exempel kan nämnas 
faderskapspresumtionen som innebär att den man som är gift med modern 
till barnet automatiskt registreras som fader till barnet, oavsett om han i 
biologisk mening är barnets förälder eller inte.  För par som inte är gifta, 139

eller gifta samkönade par, är faderskapspresumtionen inte tillämplig. 
Faderskapspresumtionen innebär i förlängningen att om modern inte är gift 
med en man, eller inte gift alls, kan faderskapet inte fastställas med stöd av 
faderskapspresumtionen. I dessa fall behöver faderskapet i stället fastställas 
genom bekräftelse  eller genom dom  vilket innebär att socialnämnden 140 141

ska utreda vem som är barnets biologiska far.  Denna önskan från 142

lagstiftarens sida beror på att, i de fall där det inte finns ett äktenskap, det 
anses finnas ett behov av att barnets biologiska föräldrar också är dess 
rättsliga föräldrar.  143

Även frågor om vårdnad och förmyndarskap påverkas av föräldrarnas 
relationsstatus. Är de rättsliga föräldrarna gifta med varandra anses de båda 
vara vårdnadshavare till barnet, och har då gemensam vårdnad om barnet.  
Om föräldrarna gifter sig efter att barnet fötts får de också gemensam 
vårdnad om barnet. Är föräldrarna inte gifta är modern ensam 
vårdnadshavare.  Föräldrar som inte är gifta kan göra anmälan om 144

gemensam vårdnad i samband med att faderskapet (eller föräldraskapet, om 
det rör sig om ett lesbiskt par som använt sig av assisterad befruktning) 
bekräftas. Gemensam vårdnad kan också uppnås genom skriftlig anmälan 

 Agell & Brattström 2011 s. 55 f.136

 Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor.137

 Brattström & Singer 2015 s. 113.138

 Saldeen 2013 s. 60. 139
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 1 kap. 5 § FB.141
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till Skatteverket, genom domstolsbeslut, eller genom ett av socialnämnden 
godkänt avtal mellan föräldrarna.   145

Parets relationsstatus påverkar också möjligheten att skaffa barn med hjälp 
av det offentliga, exempelvis genom adoption eller assisterad befruktning. 
Vad gäller adoption kan endast gifta makar adoptera.  Vad gäller assisterad 146

befruktning har det tidigare krävts att de blivande föräldrarna är gifta eller 
sambor för att kunna få hjälp att på medicinsk väg skaffa barn.  Från och 147

med den 1 april 2016 har även ensamstående kvinnor rätt till assisterad 
befruktning. Om kvinnan är gift eller sambo, krävs dock makens/sambons 
samtycke för att sådan behandling ska kunna genomföras.   148

3.5. Ett statusförhållande med avtalsrättsliga 
inslag 
Frågan om hur äktenskapets reglering förhåller sig till makarnas avtalsfrihet 
väcker en intressant fråga som diskuterats i doktrinen, nämligen om 
äktenskapet är att se som en status eller ett kontrakt. I den historiska 
framställningen (kapitel 2.3) anfördes att äktenskapet utvecklats från ett 
statusförhållande till ett avtalsrättsligt förhållande. Det innebär dock inte att 
dagens äktenskapet är ett rent avtalsrättsligt förhållande. 

Äktenskapet kan förvisso ses som ett formbundet avtal där makarna uttryckt 
en gemensam vilja, och detta avtal behandlar makarnas ekonomiska 
gemenskap. Samtidigt krävs det myndighetsbeslut för att kunna ingå och 
träda ur ett äktenskap. Parterna kan inte på eget bevåg, genom 
överenskommelse, ingå eller utträda ur äktenskap. Äktenskapet är således 
giltigt först när ett förvaltningsrättsligt beslut om dess giltighet har tagits. 
Att staten kontrollerar äktenskaps ingående och upplösning innebär att 
staten har möjlighet att exempelvis uppställa äktenskapshinder. Vidare är det 
äktenskapliga innehållet reglerat på ett sådant vis att parterna inte kan styra 
över villkoren.  Äktenskapet innebär även rättsverkningar på områden 149

som inte har med makarnas inbördes förhållande att göra, t.ex. vilka 
alternativ för barnskaffande som staten erbjuder.  Det är inte heller möjligt 150

för ogifta par att avtala om att de vill att äktenskapets rättsverkningar ska 
gälla för deras ekonomiska mellanhavanden. Ett sådant avtal bör anses som 
ogiltigt enligt gällande rätt. Äktenskapets ekonomiska rättsverkningar kan 
således inte uppnås genom avtal på grund av det formkrav – vigseln – som 
äktenskapet innefattar. Detta formkrav kan inte undgås med hänvisning till 

 6 kap. 4 § 1-2 st. FB; 6 kap. 6 § FB; Sjösten 2009 s 50.145
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 Prop 2014/15:127 s. 10.147
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principen om avtalsfrihet.  Dessa omständigheter pekar på att även dagens 151

äktenskap är ett statusförhållande.    152

Eva Ryrstedt  menar att dagens äktenskap liknar ett avtal på det vis att det 153

är den fria viljan som är avgörande för att äktenskapet ska kunna ingås och 
upplösas, men att äktenskapet är styrt av generella normer som är 
tillämpbara på alla äktenskap, och som parterna inte har någon möjlighet att 
avtala bort genom äktenskapsförord eller föravtal. Den avtalsrättsliga tanken 
är således begränsad i förhållande till äktenskapet och i stället är det 
statusförhållandet som har stor påverkan på den äktenskapliga 
regleringen.   154

Lenore J. Weitzman  menar att analogin om äktenskapet som ett kontrakt 155

inte håller fullt ut, eftersom parterna inte har möjlighet att påverka villkoren 
för avtalet. Weitzman menar i stället att utvecklingen har gått från ett 
statusförhållande till ett status-kontrakt, och att parterna som ingår 
äktenskap går miste om både det traditionella privilegiet av ett 
statusförhållande, och den frihet som kontraktet innebär.  I denna del får 156

hon medhåll från Martha Fineman,  som anser att diskussionen om 157

äktenskapet som ett kontrakt inte har tagits på allvar. På sin höjd har 
lagstiftaren diskuterat frågor om frivillighet vid ingående av äktenskap, men 
tanken om att äktenskapet skulle kunna vara en fullständigt flexibel rättslig 
institution som är möjlig att anpassa till de individuella förhållandena som 
råder har inte fått någon större uppmärksamhet.  158

Enligt Anders Agell  är äktenskapet i grund och botten ett 159

statusförhållande, som förvisso bygger på parternas fria vilja.  160

Äktenskapet är ett avtal på så vis att äktenskapet måste ingås av parterna av 
egen fri vilja, för att äktenskapet ska vara giltigt.  Agell diskuterar 161

äktenskapets giltighet och möjligheten att i efterhand godkänna en vigsel 
som formellt sett är ogiltig. Detta kan göras i efterhand, vilket talar för att 
avtalstanken fått inverkan även här. Det är parternas samtycke till att vigas 
som är det viktiga (avtalet), inte huruvida själva vigseln varit formellt 
korrekt (status). Agell menar också att det är parternas vilja att ingå 

 SOU 1981:85 s. 252; Agell & Brattström 2011 s. 257 ff.151

 Agell 2002 s. 21. Jfr. Christensen 1996 s. 570 ff. för en diskussion kring hur äktenskapet 152

som ett statusförhållande förhåller sig till det normativa grundmönstret skydd för etablerad 
position.
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äktenskap som i sin tur motiverar rättsverkningarna. På detta vis skiljer sig 
äktenskapets rättsverkningar från samboskapet, eftersom det vid samboskap 
aldrig uttrycks någon egentlig vilja att ta fasta på. Avtalstanken syns på så 
vis att de som ingår äktenskap ska förklara att de samtycker till äktenskapet. 
Avtalstanken syns även i reglerna om äktenskapsskillnad, där det endast 
krävs att någon av parterna vill avsluta äktenskapet för att 
äktenskapsskillnad ska kunna utdömas.  Detta skiljer sig dock åt från den 162

vanliga kontraktsrätten som kräver ett kontraktsbrott för att en part ensidigt 
ska kunna säga upp avtalet.  163

3.6. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har visat på hur äktenskapet är reglerat genom lagstiftning, och 
vad makarna har möjlighet att påverka för att anpassa äktenskapet utefter 
sina egna behov.  

Sammanfattningsvis är makarnas möjligheter att påverka ingående och 
utträde av äktenskapet små, eftersom dessa endast kan ske genom 
förvaltningsrättsliga beslut. I denna del är äktenskapet att se som ett  
statusförhållande. I förhållande till äktenskapets rättsverkningar har 
makarna möjlighet att påverka vissa av de ekonomiska rättsverkningarna, 
även om detta till viss del är begränsat av vilka slags avtal som går att ingå, 
samt vad dessa avtal kan behandla för att anses som giltiga.  

Därutöver finns det rättsverkningar som påverkar makarna när de väljer att 
skaffa barn, som appliceras automatiskt på gifta personer och som öppnar 
upp för möjligheter (t.ex. att adoptera) som inte är tillgängliga för andra 
samlevnadsformer. I denna del är det alltså tydligt att gifta människor 
åtnjuter vissa fördelar, och dessa kan makarna inte påverka. 

I frågan om vad äktenskapet reglerar, väcks också frågan om vad 
äktenskapet har för funktion i dagens samhälleliga kontext. Detta kommer 
att behandlas i nästa kapitel. 

 Agell 2002 s. 22 ff.162

 Agell & Brattström 2011 s. 39.163
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4. Äktenskapets funktioner 

4.1. Inledande kommentar 
Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens tredje frågeställning som lyder 
enligt följande:  

3. Vad har äktenskapet för funktion? 

Frågan tar sikte på vad för funktion äktenskapet har i dagens kontext, och 
kommer att besvaras utifrån vad för funktioner som lyfts fram i 
äktenskapliga förarbeten. 

Frågeställningen kan motiveras utifrån att äktenskapets funktioner också 
säger något om varför äktenskapet behövs, och vad för intressen det finns i 
att lagstifta om äktenskapet. Dessa intressen och behov är grunden för hur 
lagstiftaren väljer att legitimera statlig reglering av intima relationer, och det 
är därför viktigt att reda ut äktenskapets funktioner i dagens kontext om 
kritik ska kunna framföras mot äktenskapet. 

Det bör här påpekas att jag i denna del endast kunna identifiera tre stycken 
huvudfunktioner. Det är möjligt att det finns fler funktioner, men dessa har i 
så fall inte fått något större omnämnande från lagstiftarens sida som en 
anledning till att reglera äktenskapet. Det finns inte någon större utredning 
från statligt håll om vilka funktioner äktenskapet kan anses ha, och 
redogörelsen bygger därför på lagstiftningsinitiativ där frågan diskuterats, 
antingen direkt eller indirekt. 

4.2. Den ekonomiska funktionen 
En av de mest framträdande anledningarna till att lagstifta i allmänhet, är 
möjligheten att erbjuda individer regler för att kunna lösa konflikter. Detta 
intresse framstår även som starkt i anslutning till äktenskapslagstiftningen 
och kan anses vara lagstiftningens starkaste funktion, där intresset är att 
undvika konflikter mellan människor som har en ekonomisk gemenskap.   164

Att par kan hamna i sociala och ekonomiska trångmål när samlevnaden 
upphör innebär att det finns ett behov av regler kring hur dessa konflikter 
ska lösas. Det handlar främst om regler såsom bodelningsregler och 
arvsregler.  Lagstiftning motiveras genom att människor i mycket liten 165

skala avtalar om sina ekonomiska mellanhavanden. Detta kan ses genom att 
de som inte ingår äktenskap, men som lever i varaktiga samboförhållanden, 

 Prop. 1973:32 s. 84.164

 Bet. 1993/94:LU28 s. 8 f. 165

!  34



inte upprättar avtal i någon större mån.  En upplösning av samlevnaden 166

kan innebära intressemotsättningar som för parterna själva är svåra att 
överkomma. Det är utifrån den bakgrunden lagstiftaren valt att erbjuda 
regler för hur en sådan avvägning mellan intressen kan ske. Att 
lagstiftningen tillhandahåller regler som är anpassade för samlevnadens 
ekonomiska gemenskap innebär också en möjlighet för de samlevande att 
enklare överblicka de rättsregler som kan komma att påverka dem i ett 
senare skede, än om detta inte hade varit lagreglerat.  167

De lagstiftningsmässiga lösningarna måste vara allmängiltiga i den grad att 
de ses som acceptabla av majoriteten av befolkningen.  Dessa regler ska i 168

största möjliga mån stämma överens med samhällsstrukturen i övrigt, och 
de regler rörande de rent personliga angelägenheterna inom förhållandet bör 
vara få. Det bör inte ankomma på lagstiftningen att till fullo utforma 
handlingsnormer över hur makarna ska lösa sina personliga konflikter.  169

Det bör inte heller ankomma på lagstiftningen att besluta om vilka icke-
rättsliga normer som ska appliceras på individernas familjeliv.  170

Lagstiftningens fokus är således att tillhandahålla par med en ekonomisk 
och juridisk trygghet, snarare än en känslomässig trygghet.  171

Intresset av att erbjuda en konfliktlösning för paren att uppnå juridisk och 
ekonomisk trygghet är även viktigt när ett uppbrott skulle innebära en 
ojämställd ekonomisk fördelning. Lagstiftningen är därför utformad som en 
skyddslagstiftning gentemot den ekonomiskt svage med målet att varje 
individ ska vara ekonomiskt självständig och kunna råda om sig själv. I 
samband med detta mål har man även velat utmana den tidigare patriarkala 
familjestrukturen där mannen är familjeförsörjare och kvinnan har haft 
ansvar för hem och hushåll.  172

Äktenskapslagstiftningen spelar också en roll i att tillföra ”ordning, reda och 
säkerhet i den allmänna omsättningen”  genom att uppställa ett 173

rättsförhållande som reglerar makarnas förhållande gentemot omvärlden och 
som ger effekter mot tredje man. Äktenskapet är tämligen avgörande i 
förhållande till vissa rättigheter och skyldigheter som påverkar tredje man 
och samhället, vilket innebär att det finns ett rättsligt och samhälleligt 
intresse i att reglera bl.a. inträdet i äktenskap genom lagstiftning.   174
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4.3. Familjefunktionen 
Äktenskapet är tätt sammankopplat med familjen, och äktenskapet synes 
därför också ha en funktion av att fungera som den rättsligt reglerade, och 
naturliga, familjebildningsformen.  Familjen är en viktig del av samhället, 175

eftersom det är familjen som i stor utsträckning tar hand om vård av barn, 
äldre och sjuka. Familjen kan därför ses som den minsta byggstenen i 
samhället. Att familjen och äktenskapet är tätt sammankopplat innebär att 
även äktenskapet är en viktig institution som samhället bör bevara och 
skydda i de fall där äktenskapet är kopplat till familjebildning, eftersom det 
bidrar till familjestabiliteten.  176

Lagstiftningen har ansetts kunna påverka familjebildningen genom att 
exempelvis uppställa hinder för att ingå äktenskap. Lagstiftningen har även 
ansetts kunna påverka familjestabiliteten genom att uppställa villkor för hur 
äktenskapets kan upplösas.  Det är samhälleliga intressen som gör sig 177

gällande i dessa fall, där familjen har en viktig funktion av att säkra 
människosläktets fortsatta existens, och att uppfostra och vårda barnen.  178

Äktenskapets funktion som den naturliga formen för familjebildning har 
tappat en del av sin roll, sedan sambor fått ett regelsystem som är 
applicerbart i vissa barnrelaterade frågor.   179

4.4. Den symboliska funktionen 
Bortsett från den ekonomiska funktionen och familjefunktionen kan 
äktenskapet också anses ha en symbolisk funktion. Äktenskapet kan anses 
erbjuda makarna en rättsligt reglerad ram vari de kan manifestera sin kärlek, 
något som formulerades i samband med att äktenskapsbegreppet blev 
könsneutralt.  Äktenskapet innebär ett statligt godkännande, vilket i sin tur 180

kan komma att påverka samhällets inställning till relationen. Att äktenskapet 
är reglerat, innebär också att det är en samlevnadsform som  samhället inte 
motsätter sig. Detta statliga godkännande medför att parterna erbjuds en 
relation vari de har möjlighet att tillfredsställa sina sexuella behov utan att 
riskera sociala motsättningar.  Äktenskapet har därigenom en symbolisk 181

funktion. Den symboliska funktion är kopplad till områden även utanför den 
rättsliga sfären, såsom dess kulturella, sociala och religiösa värde.  182

Den symboliska funktionen kan även visa sig genom att registrerat 
partnerskap inte ansågs ha ett lika högt symboliskt värde som äktenskapet, 
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och att registrerat partnerskap inte ansågs som tillräckligt jämlikt just på 
grund av att det inte var äktenskap. Tillgången till äktenskap för 
homosexuella fokuserade på att få tillgång till det symbolvärde som 
äktenskapet innebar, nämligen ett livslångt förhållande som bygger på 
kärlek. Partnerskap ansågs inte ha samma konnotation i det allmänna 
rättsmedvetandet som äktenskap.   183

Den symboliska funktionen har förmodligen stor påverkan på varför 
människor väljer att ingå äktenskap, då äktenskapet kan ses som ett uttryck 
och löfte om en seriös och långvarig relation.  I en enkätundersökning 184

utförd av SCB tog två tredjedelar av de tillfrågade avstånd från påståenden 
att man bör gifta sig av ekonomiska skäl eller för barnens skull. I stället 
ansågs äktenskapet vara en signal utåt: att man menar allvar med sitt 
förhållande och att det är romantiskt att gifta sig.  185

4.5. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har behandlat vilka funktioner äktenskapet har, vilket också 
innebär ett svar på vad det finns för intressen av att reglera äktenskapet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftning kring äktenskapet som en 
samlevnadsform framstår i förarbetena som någorlunda självklart. 
Diskussionen har inte förts på någon större nivå, utan argument för 
äktenskapets vara eller icke-vara har främst gått att skymta i resonemang om 
i vilken mån äktenskapet ska regleras, och vad som kan ses som motiverat i 
förhållande till parternas avtalsfrihet. Den främsta anledningen till att 
reglera äktenskapet tycks vara äktenskapets funktion som en ekonomisk och 
juridisk trygghet. Tanken om familjebildning, som tidigare varit en stark 
anledning, har gradvis minskat genom att det inte längre finns hinder mot att 
lämna äktenskapet, mer än att detta måste ske genom dom och eventuellt 
med sex månaders betänketid. Äktenskapets symboliska funktion tycks inte 
vara en av lagstiftarens främsta anledningar till att reglera äktenskapet, 
däremot tycks symbolvärdet ha betydelse för människor som väljer att ingå 
äktenskap. 

I nästa kapitel kommer jag redogöra för en fråga som också är fokuserad 
kring lagstiftarens resonemang, nämligen lagstiftarens avvägningar och 
resonemang i samband med lagstiftning kring samlevnadsformer i 
allmänhet.  
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5. Att lagstifta om samlevnadsformer 

5.1. Inledande kommentar 
Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens fjärde frågeställning som lyder 
enligt följande: 

4. Vilka överväganden har lagstiftaren gjort i samband med lagstiftning 
kring samlevnadsformer? 

Frågan tar sikte på hur lagstiftaren resonerat i samband med att lagstifta om 
samlevnadsformer, och vad som bör beaktas i lagstiftningsarbetet kring 
dessa. Även i denna del finns det ingen större statlig utredning om vad 
lagstiftaren har att ta ställning till vid lagreformer rörande 
samlevnadsformer. Materialet är därför insamlat från olika 
lagstiftningsinitiativ där frågan diskuterats, antingen direkt eller indirekt. 
Lagstiftarens överväganden innefattar främst äktenskapets förhållande till 
andra samlevnadsformer, och vilka samlevnadsformer som bör omfattas av 
rättslig reglering.  

Frågeställningen kan motiveras utifrån att en granskning av lagstiftarens 
resonemang kring andra samlevnadsformer, kan belysa äktenskapets 
särställning. Detta behöver således klargöras innan kritik kan framföras mot 
äktenskapet. 

5.2. Statlig neutralitet i förhållande till 
samlevnadsformer 
I direktiven till familjerättsutredarna som på 70-talet fick i uppdrag att se 
över den familjerättsliga lagstiftningen angav Justitiedepartementets 
dåvarande chef att neutralitet i förhållande till olika sorters 
samlevnadsformer och moraluppfattningar borde prägla den nya 
lagstiftningen på familjerättens område. Med ett neutralt förhållningssätt var 
förhoppningen att undvika en familjerättslig lagstiftning som uppställer 
onödiga nackdelar för de som väljer att skaffa barn utanför den 
äktenskapliga samlevnaden. Trots den nya neutrala hållningen till 
samlevnadsformer skulle äktenskapslagstiftningen fortfarande vara central i 
den svenska familjerätten enligt direktiven. Vidare angavs det i direktiven 
att lagstiftningens funktion i ett familjerättsligt sammanhang var att lösa 
verkliga problem i människors vardag, och inte att ge en samlevnadsform 
fördelar framför en annan.  Samma syn på lagstiftarens ansvar att låta 186

människor själva forma sina liv och samlevnadsformer kan synas i den 
efterföljande propositionen.  Lagstiftaren bör endast erbjuda praktiska 187
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lösningar utformade allmänt hållet, så att de kan tilltala så många människor 
som möjligt för att bevara äktenskapet som den naturliga enheten för att 
bilda familj.  188

Utredarna bedömde att en önskan om att lagstiftningen ska vara neutral har 
två bakomliggande intressen. Det första intresset är respekten för människor 
att själva ordna sina förhållanden, och bestämma vilka normer som ska gälla 
mellan dem. Det andra intresset kan beskrivas som en önskan om att inte ge 
en viss samlevnadsform fördelar i förhållande till en annan samlevnadsform.  
Dessa intressen är dock inte är helt förenliga, och därför kan inte båda till 
fullo tillgodoses. Om man ska ge människor friheten att själva bestämma 
normerna som ska råda inom deras förhållande kommer vissa få fördelar 
gentemot andra, och genom att ge alla samlevnadsformer samma behandling 
kommer de individuella valmöjligheterna att vara färre. Det krävs därför en 
avvägning mellan dessa två intressen för att kunna uppfylla målsättningen 
om neutralitet.  189

Att tillämpa likabehandling fullt ut mellan de olika samlevnadsformerna 
hade medfört att äktenskapet tappat sin mening, och endast blivit ett tomt 
skal utan materiellt innehåll. Fullständig likabehandling hade alltså medfört 
att äktenskapet förlorade sin betydelse som ett specifikt rättsligt institut, 
vilket inte stämmer överens med direktivens målsättning att äktenskapet ska 
ha en central roll i den svenska familjerättsliga lagstiftningen. Däremot 
finns det en möjlighet att låta äktenskapet innebära specifika regler, och att i 
de fall där det finns särskilda skäl eller intressen även ge dessa rättigheter 
till samlevnad som har en familjefunktion. Det finns också en möjlighet att 
begränsa de rättsverkningar som äktenskapet leder till och på så vis inte 
särreglera äktenskapet från andra förhållanden. Detta innebär att individer 
ges möjligheter att själva ordna sin samlevnad, vilket innebär att ingen 
samlevnad ges fördelar framför någon annan. Utredarna såg dock en viss 
problematik i denna lösning, eftersom det vid vissa situationer kan finnas 
särskilda behov av skyddsregler som är utformade efter samlevnad som har 
en familjefunktion. Regler från den allmänna förmögenhetsrätten, såsom 
samäganderätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt, ansågs därför inte räcka till i 
dessa fallen.     190

Utredarna landade i slutsatsen att fullständig neutralitet inte går att nå 
samtidigt som äktenskapet som rättsinstitut har en central roll i svensk 
familjerättslagstiftning. Ett sådant ställningstagande hindrar däremot inte att 
vissa rättsverkningar kan gälla för både gifta par och sambor.   191
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Neutralitetsideologin är ett återkommande tema i samband med 
samlevnadsreglering och nämndes även vid införandet av en 
partnerskapslagstiftning. Utskottet i partnerskapsbetänkandet menade att det 
inte är samhällets uppgift att genom lagstiftning utarbetad efter vissa 
värderingar påverka människors olika sätt att organisera sina relationer på. 
Samhällets uppgift är i stället att erbjuda människor, oavsett sexualitet, 
rättigheter och förpliktelser när de väljer att bilda familj.  192

Neutralitetsideologin har i viss mån kritiserats. Agell menar att 
lagstiftningen funktion är att erbjuda regler för att lösa problem och 
konflikter mellan individer, men att lagstiftningen även kan användas för att 
påverka människors beteenden.  Lagstiftarens idé om att vara neutral i 
förhållande till hur människor väljer att samordna sina förhållanden på 
innebär, enligt Agell, att lagstiftaren inte har något intresse av att verka för 
familjestabiliteten trots att familjestabilitet och kärnfamiljen erbjuder den 
bästa miljön för ett barns personliga utveckling.  Agell menar att 193

neutralitetsideologin är sprungen ur en idé om att lagstiftaren inte bör 
påverka människor i deras personliga sfär och val av familjeform, men 
också att lagstiftaren inte tror på att lagstiftningen i detta hänseende kan ha 
en normbildande effekt. I stället anser Agell att lagstiftaren bör 
rekommendera människor att gifta sig, så att de olika rättsverkningarna som 
är förknippade med äktenskapet faller in.   194

5.3. Behovet av rättslig reglering 
Lagstiftaren erkänner i dagsläget två samlevnadsformer; äktenskap och 
samboskap. Partnerskap är inte längre möjligt att ingå.  

Frågan om det finns behov av att lagstifta om fler samlevnadsformer än 
äktenskap och samboskap har  i viss mån diskuterats i förarbeten, men 
genomgående bedömts som omotiverat. I samband med ändringar av 
äktenskapsrätten på 80-talet angav regeringen att det inte fanns något behov 
av att reglera sådan ekonomisk gemenskap som kan uppstå mellan personer 
som delar hem och hushåll men som inte lever under äktenskapsliknande 
förhållanden. Regeringen ansåg att vuxna släktingar som bor tillsammans 
och som har en ekonomisk gemenskap förmodligen har bra koll på vad var 
och en har förvärvat och därmed också kan göra en avvägning av deras olika 
insatser för det gemensamma hemmet. När det gäller personer som inte är 
släkt men som har en ekonomisk gemenskap ansåg man att det fanns goda 
skäl för att anta att det inte behövs någon särskild lagstiftning för att reglera 
deras ekonomiska mellanhavanden, utan att de klarar sig med allmänna 
förmögenhetsrättsliga regleringar och testamentsrätten.  195
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I allmänhet har frågan om andra samlevnadsformer uppfattats som en fråga 
som är svårreglerad. I samband med vissa ändringar i ÄktB diskuterade 
utredarna både sådan samlevnad som förekom mellan två ogifta parter, t.ex. 
vuxna syskon, men också samlevnad mellan fler än två personer, s.k. 
storfamiljer. Utredarna angav att det finns en mångfald av olika sorters 
samlevnad, vilket försvårar möjligheterna att genomföra en enhetlig 
lagstiftning och att även om en sådan reglering genomfördes hade den haft 
ett mycket ringa värde på grund av alla undantag som måste bedömas. 
Utredarna ansåg att det inte vore lämpligt att ge dessa grupper en enhetlig 
reglering som omedelbart hade tillämpats på deras förhållanden på grund av 
att det för dessa grupper skulle verka främmande med en sådan lagreglerad 
ekonomisk utjämning. Man diskuterade även möjligheten att låta de som 
inte tillhör den ”traditionella parbildningen” få tillgång till de regler som 
tillämpas på äktenskapet om de önskar detta, genom registrering eller avtal. 
Utredarna fann dock en sådan lösning olämplig på grund av två skäl. Det 
första skälet härrörde sig till att det inte verkade finnas något större behov 
av en sådan lösning. Det andra skälet innebar en rädsla för att denna ordning 
skulle komma att missbrukas, framför allt i syften att undandra skatt.  196

I samband med att partnerskap infördes diskuterade man också andra 
konstellationers behov av rättslig reglering. Utredarna ansåg dock att det var 
en väldigt heterogen grupp det rörde sig om, och att det därför fanns 
svårigheter i att utveckla en sådan lagstiftning. Man ansåg att det inte fanns 
något behov för andra än homosexuella par att ingå partnerskap, och 
hänvisade dessa grupper till att ingå äktenskap om de önskade få ett rättsligt 
skydd för sin relation.  197

I s lu te t på 90- ta le t g jo rdes en u t fö r l ig undersökning av 
hushållsgemenskapers behov av rättslig reglering. Kommittén undersökte  
behovet hos vuxna personer som varken är gifta eller sambor och som bor 
ihop. Genom intervjuer med berörda personer framkom att vissa ansåg att 
det inte fanns något behov av rättslig reglering och att var och en får ordna 
det på eget sätt genom avtal, medan andra ansåg att sammanboende syskon 
borde behandlas likadant som sammanboende makar. Kommitténs slutsats 
var att det var en väldigt begränsad grupp, och att sammanboendet oftast är 
tillfälligt. Kommittén menade att det, i de fall då sammanboendet upplöstes, 
inte brukade uppkomma några större svårigheter. I de fall där samlevnaden 
är mer långvarig framstod den ekonomiska gemenskapen som annorlunda 
än den ekonomiska gemenskap som ofta föreligger mellan makar. Man 
ansåg därför inte att det fanns något behov av rättslig reglering för dessa 
grupper.  Kommittén uppmärksammade däremot problematiken i att 198

hänvisa människor till att avtala om deras inbördes förhållanden samtidigt 
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som det fanns en osäkerhet om vilka familjerättsliga verkningar som kan 
uppnås genom förmögenhetsrättsliga avtal.  199

5.4. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har klargjort lagstiftarens överväganden och resonemang vid 
lagstiftningsarbetet rörande samlevnadsformer, 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftaren medvetet valt att ha 
ett neutralt förhållningssätt när det gäller att reglera samlevnadsformer, trots 
att detta har visat sig vara svårt i praktiken. Att lagstiftaren ska hålla sig 
neutral inför formen av samlevnad har därför främst fått handla om att inte 
göra det onödigt svårt för de som väljer att skaffa barn utanför äktenskapet, 
vilket främst har tagit sikte på att göra det enklare för sambor att skaffa 
barn. I de fall där ett större mått av neutralitet försökts nås, som till exempel 
i förhållande till att erkänna andra intima relationer eller i förhållande till att 
låta parter fritt avtala eller registrera sina förhållanden, har dessa idéer 
avfärdats utifrån att de ses som omotiverade och svårreglerade. Behovet av 
rättslig reglering hos andra grupper än tvåsamma, äktenskapsliknande 
förhållanden har lagstiftaren inte ansett vara särskilt stort.  

Nästa steg i den kritiska granskningen består av att se om äktenskapet kan 
kritiseras, utifrån det material som redogjorts för fram tills nu. Nästa kapitel 
kommer därför att vända blicken utåt, mot den kritik som lyfts fram i 
doktrinen mot en reglering av äktenskapet som en samlevnadsform.  

 SOU 1999:104 s. 283 f.199
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6. Kritik mot äktenskapet 

6.1. Inledande kommentar 
Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens femte frågeställning som lyder 
enligt följande: 

5. Hur kan äktenskapet som lagstiftad samlevnadsform kritiseras? 

Frågan tar sikte på den kritik som lyfts i den äktenskapskritiska doktrinen. 
Kritiken är, på ett eller annat sätt, kopplat till vad som tidigare redogjorts för 
i denna uppsats, när det gäller äktenskapets historia, gällande rätt, 
äktenskapets funktioner och dess relation till andra samlevnadsformer.  

Frågeställningen kan motiveras utifrån att kritiken mot äktenskapet är en 
given del av att kritiskt granska äktenskapet, samt att kritiken kan belysa 
äktenskapet ur ett nytt perspektiv.  

Jag har i huvuddrag kunnat identifiera fem kärnargument i den kritiska 
doktrinen, som är av intresse i förhållande till äktenskapet i en svensk 
kontext. Jag har valt att presentera dessa argument utifrån dess kärna, 
snarare än utifrån dess upphovsman. Syftet är att tydliggöra hur argumentet 
är uppbyggt och för att visa på att det finns flera som lyft liknande argument 
och ståndpunkter.  

6.2. Äktenskapet begränsar människors frihet 
En kritik som framförts i doktrin är att äktenskapet begränsar människors 
frihet att ingå de relationer de önskar. Genom statligt uppställda 
äktenskapshinder begränsas antalet människor som får ingå äktenskap. 
Detta innebär en inskränkning i människors frihet att inordna sina intima 
relationer på det sätt som bäst passar dem.  Trots att det är frivilligt att 200

ingå äktenskap, så kan de äktenskapliga rättsverkningarna endast uppnås 
genom att ingå äktenskap. Genom att skapa dessa incitament till att ingå 
äktenskap, uppmuntrar också staten aktivt människor till att ordna sina 
relationer i äktenskapliga förhållanden.  Äktenskapet kan beskrivas som 201

en relation, där staten är en utomstående part med väsentlig roll. Statens 
stora roll i äktenskapet innebär att äktenskapet inte kan anpassas utefter de 
individuella behov som finns. Äktenskapet är tänkt att vara ett flexibelt 
rättsinstitut som passar alla, men effekten blir att äktenskapet i grund och 
botten inte passar någon.   202

 Rosario Lebrón 2013 s. 192.200

 Knouse 2012 s. 369201

 Card 1996 s. 3.202
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Genom statens reglering uppmuntras långvariga, sexuella relationer framför 
kortvariga, icke-sexuella relationer eller att vara singel. Detta får människor 
att identifiera sig utifrån dessa relationer, och värdera ett långvarigt sexuellt 
förhållande som framgångsrikt i förhållande till sitt egna självvärde. 
Effekten blir att äktenskapet begränsar människors frihet på ett indirekt plan 
genom begränsning i vad som är önskvärt. Staten har i denna del tagit på sig 
en roll som etisk och moralisk vägvisare, trots att det går utanför statens 
befogenheter. Det bidrar till att staten inte kan förhålla sig helt neutral till 
människors livsval, vilket i sig skadar människors frihet.  För att uppnå 203

frihet i förhållande till människors intima relationer måste således staten 
tillåta människor att själva definiera och värdera sina intima relationer utan 
att staten rättfärdigar sin påverkan på individers preferenser.  Detta hade 204

resulterat i en fullständig neutralitet i förhållande till hur människor väljer 
att leva sina liv, utan att agera som en moralisk vägvisare. Detta hade i sin 
tur bidragit till individuell frihet och mångfald.   205

6.3. Äktenskapet är exkluderande och 
uppmuntrar inte till pluralism 
En annan kritik som framförts i doktrin är att äktenskapet exkluderar 
människor, och uppmuntrar därigenom inte till en pluralistisk familjerätt. 
Genom att ställa upp äktenskapshinder kan staten bestämma vem som är 
inkluderad och därigenom har möjlighet att gifta sig, och vem som är 
exkluderad och därigenom inte har rätt att gifta sig. Genom dessa 
äktenskapshinder legitimeras vissa förhållanden, medan andra förhållanden 
diskrimineras.  Detta bidrar även till äktenskapet som en nästintill helig 206

institution, som definierar hur den ideala legitima intima relationen bör se 
ut.  Att äktenskapet som samlevnadsform är skyddat innebär att det kan 207

ses som en status som erbjuder fördelar och plikter som är otillgängliga för 
andra intima relationer.   208

Alla intima relationer som staten reglerar, kommer per automatik att vara 
statligt definierade.  Genom att definiera hur ett äktenskap bör se ut 209

definieras även det som är avvikande.  Att definiera intima relationer är 210

skadligt på så vis att vi som människor inte kan avskärma oss fullständigt 
från den kultur vi lever i. Detta innebär att kulturen påverkar våra drömmar, 
mål, politiska åsikter och vad vi upplever som möjligt. Även de som lever 
utanför de konventionella normerna kan inte helt undfly dem, och kommer 

 Metz 2010 s. 115.203

 Knouse 2012 s. 370; Metz 2010 s. 115.204

 Metz 2004 s. 102.205

 Warner 2000 s. 82.206

 Fineman 2009 s. 47.207

 Polikoff 2003 s. 201.208

 Card 1996 s. 12. 209

 Fineman 2009 s. 46.210
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således alltid att påverkas av och definieras utifrån att de inte lever inom 
normen.  Att de som har rätt att gifta sig och får statens godkännande 211

faller in i normen, innebär att de som inte har rätt att gifta sig möts av 
ogillande från statens sida.   212

6.4. Äktenskapet förstärker bilden av den 
sexuella, normativa familjen 
Ytterligare en kritik som lyfts fram i doktrin i samband med äktenskapets 
exkluderande funktion är att äktenskapet kan kritiseras utifrån dess koppling 
till sexuell reproduktion, och hur vi ser på familjen. Att familjen som social 
och rättslig kategori är kopplad till äktenskapet innebär att synen på 
äktenskapet och vilka som får ingå äktenskap också formar hur vi ser på 
familjen.  Äktenskapet är en sexuell relation, vilket kan ses genom att 213

äktenskapsliknande relationer normalt förutsätter ett sexuellt samliv.  På 214

detta vis vilar samlevnadsregleringarna på ett antagande om reproduktion, 
där de relationer som staten reglerar i regel ska leda till familjebildning.  215

Tanken om att äktenskapet är starkt kopplat till vår bild av en familj, är 
problematisk därför att vår bild av en familj är en monogam, sexuell, 
relation mellan två vuxna med gemensamma barn.  Statens inblandning i 216

reglering av äktenskapet innebär att staten erkänner familjekonstellationer 
endast baserat på den äktenskapliga statusen.  Att äktenskapet förlitar sig 217

på sexualitet är dessutom problematiskt eftersom sexualitet bör vara en 
privat angelägenhet snarare än en offentlig angelägenhet. Det bör således 
inte spela någon roll vad för sexualitet man har, men inte heller hur många 
man väljer att leva sitt liv med.  218

Att bilden av den sexuella normativa familjen är problematisk innebär inte 
ett förringande av familjen. Familj som social kategori är givetvis en viktig 
byggsten i familjerätten, men den ska inte behöva vara beroende av 
äktenskapet. Att familjen och äktenskapet är starkt sammankopplat kan 
förvisso ha varit relevant i en historisk kontext, men kan inte, ur dagens 
perspektiv, anses nödvändigt längre.   219

 Fineman 2009 s. 58.211

 Nussbaum 2010 s. 670.212

 Fineman 2004, s. 121 ff. Fineman har utvecklat teorin om vad hon kallar the sexual 213

family. The sexual family bygger på tanken om kärnfamiljens skydd och fördelar på grund av 
att det är denna familjeform som anses vara den naturliga formen för social och kulturell 
intimitet, och den naturliga formen för familjebildning, se t.ex. Fineman 2013 s. 45 ff.

 Andersson 2011 s. 122 ff., s. 142.214

 Andersson 2011 s. 146.215

 Rosario-Lebrón 2013 s. 196.216

 Rosario-Lebrón 2013 s. 251.217

 Lindskog 2005.218

 Fineman 2001 s. 245.219
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6.5. Äktenskapet uppmuntrar en viss form, 
snarare än en viss funktion 
Som kan ses i ovanstående kapitel (4.3) bygger en del av de argument som 
legitimerar en rättslig reglering av äktenskapet som en särskild 
samlevnadsform på idéer om att det är bra för familjestabiliteten och 
därigenom samhällsstabiliteten. Staten vill att individer ska inordna sig i 
stabila, varaktiga förhållanden som dessutom är lagligt erkända eftersom det 
är det bästa för individen och samhället i stort, och därför ses äktenskapet 
som den ideala samlevnadsformen. Det innebär ofta en rädsla från 
lagstiftarens sida att göra större ändringar i äktenskapsrätten eller 
tillgängliggöra det för alla, eftersom det skulle kunna innebära en 
försvagning av äktenskapet som en institution vilket man befarar i 
förlängningen hade varit dåligt för samhället.   220

Detta argument har mött kritik i doktrinen, och kritiken har tagit sikte på 
lagstiftarens oförmåga att se bortom äktenskapets form. I stället för 
samlevnadens form bör det vara den omvårdande funktionen hos de intima 
relationerna som är vägledande för familjerätten. Genom att fokusera på 
funktionen hade fördelar kopplade till hemmet kunnat ges till alla delade 
hushåll, och vårdnadsfrågor hade varit kopplat till omvårdnadsrelationer 
snarare än äktenskapet.  Att staten ensidigt ser formen som den viktigaste 221

beståndsdelen i relationen innebär att staten inte till fullo ser alla de 
förhållanden och familjer som uppfyller statens intresse av omvårdnad. 
Statens intresse borde vara att stödja alla dessa omvårdande relationer, 
oavsett deras koppling till sexualitet.   222

Genom tron på att äktenskapet och monogam kärlek har ett särskilt värde, 
förbiser man värdet i andra omvårdande relationer. Tron på äktenskapet och 
exklusiv, tvåsam kärlek som särskilt beundransvärt vilar i antagandet att det 
är den naturliga formen för samlevnad, och att det är något som därför 
föredras framför andra förhållanden. Detta får till följd att andra, 
omvårdande förhållanden, såsom vänskapsförhållanden, polyamorösa 
förhållanden och asexuella förhållanden nedvärderas.    223

För att på riktigt ta tillvara på omvårdnadsfunktionen, måste formen för 
omvårdnad revideras, och erkännande måste ske för omvårdnad som sker i 
andra former än den klassiska kärnfamiljen.  Omvårdande relationer är 224

nämligen centrala i statlig välfärdspolitik, och dessa värden är viktiga, men 
äktenskapet behövs inte för att uppnå dessa välfärdsmål.  225

 Stychin 2006 s. 23 ff.220

 Warner 2000 s. 119 f.; Nussbaum 2010 s. 695.221

 Eichner 2007 s. 55.222

 Brake 2012 s. 88 ff.223

 Fineman 2001 s. 268 ff.224

 Fineman 2004 s. 123.225
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Att avskaffa äktenskapet hade inneburit en förändring på familjerättens 
område, som hade utmanat bilden av den normativa familjen eftersom 
människor hade behövt skaffa juridiskt skydd för sina relationer utifrån 
deras funktion, snarare än deras form.  Genom att skapa nya ideal 226

kopplade till vad samhället vill uppnå, samt undvika, i förhållande till 
allmännyttan, hade vi fått möjlighet att öppna upp för diskussioner som 
tidigare utmanövrerats av äktenskapsidealet. Detta hade kunnat öppna upp 
för ett mer pluralistiskt samhället, och det i sin tur hade lett till ett mer 
rättvist samhället. Kritiken i förhållande till detta argument har medvetet 
valt att inte fokusera på hur samhället skulle se ut utan äktenskapet, utan i 
stället fokuserat på avskaffande av äktenskapet för att öppna upp för 
diskussioner som tidigare inte förts om vad samhället vill uppnå i hänseende 
till familjen och omvårdnad.  227

6.6. Äktenskapet är en ojämställd och förlegad 
institution 
Det sista kärnargumentet jag identifierat i doktrinen handlar om 
äktenskapets historia. Äktenskapets historia påverkar äktenskapet i dagens 
kontext på så vis att det inte är socialt, kulturellt eller rättsligt neutralt. 
Bland annat har äktenskapet haft ett privilegium som den enda 
familjeformen godkänd av staten, vilket fått effekten att andra familjeformer 
och relationer skadats.   Dessutom har äktenskapet formats av en historia 228

som genomgående missgynnat kvinnor och är därför i grunden en 
ojämställd institution.  Att våldtäkt inom äktenskapet inte alltid varit 229

kriminaliserat är en sådan faktor som måste beaktas när det handlar om 
vilka historiska normer som äktenskapet bär med sig. Genom att samhället 
stödjer exklusiva, monogama relationer ger detta kvinnor incitament att ingå 
dessa relationer, trots att det är i nära relationer som kvinnor ofta kan 
komma att utsättas för våld.   230

Äktenskapet har också en lång historia av att missgynna kvinnor 
ekonomiskt. Trots att många gifta kvinnor arbetar, är det fortfarande vanligt 
att kvinnor går ner i arbetstid eller avstår karriärmöjligheter för att ta hand 
om barn och hushåll och därigenom stödja sin makes karriärmöjligheter. 
Detta påverkar givetvis kvinnors lönenivåer, men har även stor påverkan på 
deras pension. Sådan ekonomisk ojämlikhet innebär också en ojämlikhet i 

 Rosario-Lebrón 2013 s. 247.226

 Rosario-Lebrón 2013 s. 252 f.227

 Scott 2007 s. 538.228

 Fineman 2001 s. 247.229

 Brake 2012 s. 113 ff.230
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makt, eftersom en skilsmässa i högre grad påverkar den ekonomiskt svagare 
parten negativt.  231

Trots att äktenskapet i dagens form inte nödvändigtvis missgynnar kvinnor i 
lika hög grad som tidigare, så kan äktenskapet inte bedömas utan det 
historiska perspektivet. I ljuset av sin historiska kontext kan äktenskapet 
sägas ha spelat ut sin roll i dagens samhälle. Att äktenskapet var nödvändigt 
i en historisk kontext för att kunna ingå sexuella relationer, och för att skaffa 
barn inom, innebar att äktenskapet hade en viktig samhällsfunktion för att 
tillgodose människors behov som inte kan fås utlopp för på andra sätt. När 
det numera är möjligt att ingå exempelvis samboskap, samt att skaffa barn 
utom äktenskap, har äktenskapets tidigare unika funktion till stor del spelat 
ut sin roll.   232

6.7. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har behandlat fem olika kärnargumenten mot äktenskapet som 
en lagstiftad samlevnadsform, som identifierats i den äktenskapskritiska 
doktrinen.  

Sammanfattningsvis bygger kritiken mot äktenskapet på mycket mer än 
dess rättsliga regleringar. Kritiken tar sikte på rättsliga äktenskapshinder, 
bristen på individuell anpassning, äktenskapets normerande verkan, 
äktenskapets problematiska koppling till sexualitet och reproduktion, och 
äktenskapets historia. Kritiken mot äktenskapet är således mångfacetterad. 
De problem som lyfts i kritiken är också av sådan karaktär att de inte går att 
avhjälpa genom att göra mindre ändringar i den gällande regleringen, utan 
är inriktad på större strukturella problem kopplade till äktenskapet.  
  
Att klargöra kritiken mot äktenskapet i sig är viktigt för att kunna väga mot 
äktenskapets funktioner (presenterade i kapitel 4), för att kunna se om 
argumenten för statlig reglering är motiverad. Många av kritikerna 
propagerar för att avskaffa äktenskapet, och har använt sig av dessa 
argument som ett stöd för att äktenskapet bör avskaffas. Jag kommer att 
återvända till denna fråga i analysen. 

Flera av kritikerna till äktenskapet har lanserat förslaget att äktenskapet bör 
ersättas med en ordning där parterna själva kan ingå avtal rörande deras 
intima relation. Detta förslag, och hur en sådan ordning skulle kunna se ut, 
redogörs för i nästa kapitel.  

 Brake 2012 s. 116. Se också Gustafsson 2016, som bekräftar bilden av kvinnors sämre 231

pensioner på grund av deltidsarbete. 
 Sunstein & Thaler 2008, s. 384 f.; Zelinsky 2005 s. 1163. 232

!  48



7. Avtal som ett alternativ till äktenskap 

7.1. Inledande kommentar 

Detta kapitel fokuserar kring uppsatsens sista frågeställning som lyder enligt 
följande:  

6. Kan avtalsinstitutet fungera som ett alternativ till det statligt 
reglerade äktenskapet och vilka för- samt nackdelar skulle en sådan 
lösning kunna innebära? 

Frågeställningen kan motiveras utifrån att ett helt nytt förslag kan hjälpa till 
att se äktenskapsrätten ur ett nytt perspektiv. Bland annat kan avtalsförslaget 
fungera som ett sätt att diskutera huruvida äktenskapsregleringens intressen 
och funktioner kan uppfyllas genom andra alternativ. Idén om att helt 
avskaffa äktenskapet i den form det finns idag, och i stället röra sig mot ett 
kontraktsrättsligt avtal bygger på tanken om att omdefiniering av 
äktenskapet är omöjligt.  233

Det bör här nämnas att det finns flera olika idéer som presenterats i 
litteraturen, för att undkomma de problem som det statligt reglerade 
äktenskapet kan förknippas med, varav alla inte innebär ett fullständigt 
avskaffande av äktenskapet. Några av förslagen innebär till exempel en 
minimering av äktenskapet,  att ersätta äktenskapet med olika former av 234

registrerade partnerskap,  eller att tillhanda flera olika sorters äktenskap 235

som parterna kan välja fritt ur.  I förhållande till dessa kan dock 236

avtalsförslaget ses som ett av de mest långtgående förslagen. 

Jag kommer att använda mig av begreppet relationsavtal, för att beskriva 
det som förslaget innebär: nämligen avtal rörande människors intima 
relationer som ett sätt att reglera sina ekonomiska mellanhavanden i stället 
för äktenskap. Begreppet är inte vedertaget, utan är främst ett sätt att 
förenkla språkbruket kring förslaget.  

Kapitlet inleds med en väldigt kort, och övergripande förklaring av 
grunderna inom avtalsrätten. Genomgången är långt ifrån uttömmande, och 
jag har valt att fokusera på de delar av avtalsrätten som är viktiga för att 
förstå den fortsatta framställningen.   237

 Knouse 2012 s. 417.233

 Brake 2012.234

 Nussbaum 2010 & Scott 2007. 235

 Stark 2001.236

 För den intresserade hänvisar jag till Adlercreutz & Gorton 2011, som gör en grundlig 237

redogörelse för avtalsrättens grundprinciper. 
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7.2. Allmänt om avtal 
Avtalsrätten är ett uttryck för autonomi, och är en möjlighet för 
privatpersoner att kunna reglera sina ekonomiska mellanhavanden.   238

Avtalsrätten kan ses som ett alternativ till reglering genom lagstiftning, och 
är därigenom uttryck för en autonom reglering. Avtalet har en bindande 
funktion, och rättsväsendet sanktionerar avtal på så vis att rättsliga 
institutioner finns tillgängliga för den part som vill se till att den andra 
parten uppfyller sin del av avtalet. AvtL är en av de viktigaste lagarna på 
avtalsrättens område, och är utvecklad för att gälla endast på 
förmögenhetsrättsliga avtal. Den kan dock användas analogivis även på 
familjerättsliga avtal. Avtal har endast bindande verkan för parterna, vilket 
innebär att det inte går att påföra rättsverkningar för tredje man genom avtal. 
Reglering genom avtal och lagstiftning är därför inte helt utbytbara. I vissa 
fall (t.ex. gällande kollektivavtal) har lagstiftning behövt komplettera 
avtalsrätten, för att kunna göra fackföreningarnas medlemmar bundna av 
avtalet.   239

Avtal kan ingås på flera olika sätt och är inte begränsat till en viss form. 
Avtal kan således vara både muntliga och skriftliga. De kan ingås efter 
förhandlingar, genom viljeförklaringar, genom handling och ibland även 
genom passivitet. Det som är avgörande är parternas vilja att ingå avtal med 
varandra.  För att ingå avtal krävs rättshandlingsförmåga. För fysiska 240

personer innebär detta att man måste vara myndig för att kunna ingå 
avtal.  241

Avtalets innehåll bestäms av vad parterna har avtalet, och innehåller främst 
handlingsföreskrifter för de olika parterna.  Ett avtals innehåll kan även 242

begränsas eller fyllas ut genom lagstiftning och praxis. Oftast kompletteras 
avtalsrätten med tvingande lagstiftning, vilket inskränker avtalsrätten.  243

Tvingande lagstiftning är ofta ett sätt att skydda den svagare parten i 
avtalsförhållandet från att bli bunden av ett ojämställt avtalsförhållande. 
Avtalsinstitutet är flexibelt i den mån att det är helt upp till parterna vad de 
vill avtala om. Det finns dock vissa begränsningar som kan leda till att 
avtalet ogiltighetsförklaras. En sådan begränsning är om avtalet kan ses 
strida mot lag eller goda seder. Hit räknas vanligtvis möjligheten att indriva 
skuld på grund av förlorat vad. I de fall där avtal innehåller villkor som kan 
anses ogiltiga på grund av att tvingande regler är tillämpliga träder de 
tvingande reglerna in i stället för de som avtalats, vilket innebär att avtalet 
får andra rättsverkningar än det som avtalats om.  Det finns också 244

 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 9.238

 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 12 f., s. 18 ff.239

 Adlercreutz & Gorton 2011 s. 20 ff.240

 Adlercreutz & Gorton 2011 s. 130 f.241

 Adlercreutz & Gorton 2011 s. 18.242

 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 14.243

 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 93; Adlercreutz & Gorton 2011, s. 298.244
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möjlighet att jämka delar av avtalet, eller hela avtalet om det anses som 
oskäligt när man tar hänsyn till dess innehåll, ingångsförfarandet 
omständigheter som uppstått sedan dess, eller omständigheterna i övrigt.  245

7.3. Relationsavtalets utformning 

7.3.1. Allmänt 
Förslaget om att avtal ska vara den bärande grunden för regleringen av 
intima relationer har lyfts fram av bland annat Martha Fineman, Lenore J 
Weitzman, Edward Zelinsky,  Jessica Knouse  och Cass R. Sunstein & 246 247

Richard H. Thaler.  Tanken har i varierad mån konkretiserats i förhållande 248

till praktiska detaljer om hur ett sådant förslag skulle kunna se ut. I stora 
delar liknar de olika förslagen varandra, och jag har därför sammanfört dem 
här för att visa på hur en sådan lösning skulle kunna se ut i konkretiserad 
form.  

Att avtalsrätten skulle vara bärande för människors intima relationer innebär 
att regler inom andra områden, såsom skadeståndsrätt och äganderätt också 
hade gällt för dessa intima relationer.  En sådan ordning hade också 249

inneburit ändringar i förhållande till andra områden som på något vis är 
uppbyggda kring samlevnadsformen, t.ex. inom arvsrätten.  250

7.3.2. Ingående av relationsavtal 
Ett avtalsrättsligt äktenskap skulle innebära att staten inte kan uppställa 
äktenskapshinder. Detta innebär däremot inte att ett avtalsrättsligt äktenskap 
skulle kunna ingås med vem (eller vad) som helst. Precis som att 
minderåriga inte kan ingå avtal enligt avtalsrättsliga regler, skulle de inte 
heller kunna ingå äktenskap.  Ett avtalsrättsligt äktenskap innebär också 251

att vigsel inte längre vore det som avgör om äktenskap har ingåtts eller ej. 
Detta innebär inte att de religiösa eller kulturella ceremonierna, som idag är 
kopplade till vigseln, nödvändigtvis måste försvinna. Dessa skulle 
fortfarande kunna existera, i en kulturell eller religiös kontext, men själva 
vigseln skulle inte ha någon rättslig relevans.   252

 36 § AvtL.245

 Professor i juridik vid Cardozo Law School i New York City, USA.246

 Professor i juridik vid  University of Toledo, Ohio USA. 247

 Professor i juridik vid Harvard Law School, USA, respektive professor i 248

beteendevetenskap och ekonomi vid University of Chicago Booth School of Business, USA. 
 Fineman 2001 s. 261.249

 Zelinsky 2005 s. 1165. 250

 Sunstein & Thaler 2008 s. 377. De anför dock att staten bör förbjuda incestuösa 251

förhållanden, vilket jag tolkar som att de menar att även detta äktenskapsrättsliga kontrakt är 
kopplat till sexualitet och reproduktion, och att staten i viss mån bör uppställa 
”äktenskapshinder.”

 Fineman 2001 s. 261. Se Finemans fotnot nr. 60.252
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7.3.3. Relationsavtalets innehåll 
När det gäller det rättsliga innehåll som parterna kan komma överens om, 
hade det varit fritt fram för parterna att själva komma fram till de villkor 
som bäst passar deras relation. Dagens äktenskapsförord hade gått från att 
vara något som endast vissa väljer att använda sig av, till något som är 
normen för de som lever i en intim relation.  Ett sådant kontrakt skulle 253

kunna innehålla kontraktets syfte, vilka delar som är lagligt bindande, under 
vilken tid ett sådant kontrakt gäller, deras egendomsordning och hur 
konflikter ska lösas, men även frågor om parternas förväntningar och 
framtidsmål i förhållande till relationen.  254

7.3.4. Utträde ur relationsavtal 
Även i förhållande till utträdet skulle det inte finnas någon 
förvaltningsrättslig åtgärd som krävs för att samlevnaden ska anses som 
upphörd. Det bör i denna del finnas stora möjligheter för parterna att själva 
komma överens om hur länge avtalet ska gälla, vad som händer om någon 
bryter mot villkoren, hinder för att avbryta kontraktet, egendomsfördelning, 
forumsklausuler och underhållsfrågor vid separation.   255

7.3.5. Vid avsaknad av relationsavtal 
I det fall att parterna saknar kontrakt för sin intima relation, och konflikt 
uppstår skulle det kunna finnas ett visst antal skyddsregleringar med fokus 
på den ekonomiskt svagare parten. Dessa skyddsregleringar skulle även 
kunna fungera som dispositiva regler som tillämpas i det fall att parterna har 
ett avtal, men villkoren är otydliga.  En sådan reglering skulle således vara 256

oberoende av om parterna har ”formaliserat” sin relation genom avtal eller 
ej, och vara ett minimiskydd i förhållande till uppdelning av egendom och 
vissa barnrelaterade frågor, såsom hur vårdnad av barn fördelas.  I övrigt 257

skulle relationsavtalet innebära förändringar i både praxis och doktrin, som i 
sin tur leder till förbättringar och anpassning av kontraktsrätten för att även 
tillämpas i intima relationer.  258

7.4. Fördelar med relationsavtal 
En fördel i förhållande till avtal som den bärande regleringen i intima 
relationer är att lagstiftaren inte har möjlighet att uppställa äktenskapshinder 
med hänvisning till att något vore att anse som oacceptabelt ur social eller 
biologisk hänsyn. Om det inte finns några äktenskapshinder skulle det inte 

 Zelinsky 2005 s. 1165, s. 1179.253

 Weitzman 1981 s. 256-284.254

 Weitzman 1981 s. 286 ff.255

 Sunstein & Thaler 2008 s. 378; Martha Fineman 2001 s. 261 f.256

 Zelinsky 2005 s. 1165, s. 1179.257

 Fineman 2001 s. 261 f.258
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heller finnas någon begränsning i förhållande till vilka som får ingå ett 
relationsavtal, eller hur många som får ingå ett sådant. I detta hänseende 
finns det alltså inget statligt intresset i att lägga sig i vilka relationer, både 
sexuella och icke-sexuella, som människor har.  Detta innebär att även de 259

som lever utanför den traditionella synen på intima relationer (t.ex. 
relationer med fler än två vuxna parter), inte längre vore förnekade att ingå 
avtal för att uppnå samma rättsliga stöd som traditionella relationer i nuläget 
har. Det hade dessutom gett dessa förhållande en legitimitet som de i 
nuläget inte åtnjuter.  En effekt av detta blir givetvis att ett sådant system 260

hade främjat pluralismen i samhället, i förhållande till vilka olika 
konstellationer människor väljer att leva inom. Dessutom hade detta 
inneburit att staten endast fungerade som en neutral bisittare i förhållande 
till människors intima relationer, och på så vis uppnått fullständig neutralitet 
i relation till dessa.  261

En ytterligare fördel är den frihet som tillfaller individer när det handlar om 
att ordna sina intima relationer. Även om det statligt reglerade äktenskapet 
hade varit helt neutralt i förhållande till sexualitet och ständigt i fas med 
rådande normer, så kommer äktenskapet aldrig att kunna tillfredsställa den 
stora mångfald av konstellationer och sätt att ordna sina intima relationer på. 
Denna tanke bygger på att individer ska ha den fulla friheten att arrangera 
sina intima relationer så länge dessa inte skadar andra.  262

Den ökade friheten i förhållande till att uppställa villkor för den egna 
relationen hade gett människor en möjlighet att ordna en skräddarsydd 
lösning för deras förhållande där de tydligt kunnat uppställa mål, 
förväntningar och önskemål. Dessa hade kunnat anpassas fullt ut för att 
tillfredsställa den specifika relationens behov, till skillnad från de rättsliga 
normer som äktenskapet erbjuder.  Att parterna själva förhandlar fram sina 263

villkor kan även innebära en ökad kunskap och kännedom om vilka regler 
som gäller för deras relation, i förhållande till egendomsordning, underhåll 
och vårdnad om barnen.  Det ger också parterna möjlighet att grundligt 264

identifiera vad som senare kan komma att bli en konflikt i relationen.  265

Relationsavtalet skulle således resultera i ett mer tydligt förhållande, där 
skyldigheter och förväntningar var uttalade, samtidigt som det kunde 
skräddarsys för den individuella relationer.  266

 Fineman 2001 s. 263.259

 Weitzman 1981 s. 230 f.260

 Zelinsky 2005 s. 1176 ff.261

 Weitzman 1981 s. 229.262

 Weitzman 1981 s. 229.263

 Knouse 2012, s. 420.264

 Weitzman 1981 s. 234.265

 Knauer 2006 s. 103.266
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Ett sådant system kan även komma att främja jämställdhet mellan parterna. 
Avtalet är till sin natur ett jämställt institut, och dess process gynnar 
jämställdhet genom att bygga på tankar om frivillighet och gemensam 
partsvilja.  Denna fördel har Fineman lyft upp som en stor anledning till 267

att avskaffa äktenskapet och i stället låta parter ingå avtal med varandra där 
de självständigt förhandlar fram sina villkor. Fineman anser att det vore att 
ta frågan om jämställdhet mellan könen på allvar.  268

Zelinsky tror att ett avskaffande av äktenskapet skulle kunna få effekten att 
äktenskapet hade stärkts, genom att detta öppnat upp för en fri marknad, där 
organisationer och religiösa förbund själva kunnat förhandla fram 
standardavtal att erbjuda sina medlemmar. Med en fri äktenskapsmarknad 
hade olika grupper och föreningar själva kunnat skapa olika sorters 
äktenskap, på kontraktsrättsliga grunder, vilket i sin tur kunnat stärka 
äktenskapet genom att den valmöjlighet och individuella anpassning detta 
skulle innebära skulle locka fler människor att ingå avtalsrättsliga 
äktenskap.  Zelinskys utgångspunkt är således att äktenskapet är en 269

önskvärd institution som leder till stabilitet i sociala relationer, men att 
avskaffande av äktenskapet ändå gynnat det som en privat institution.  

Den avtalsrättsliga lösningen hade också kunnat innebära en förändring i 
hur vi definierar familjen utifrån äktenskapet och moderns civilstatus. Om 
äktenskap inte finns kommer mödrars och fäders föräldraskap inte att 
definieras utifrån deras relation med en man. I förlängningen skulle det 
innebära att faderskap inte registrerades utifrån moderns civilstatus, och att 
faderskapsutredningar inte längre var obligatoriska.   270

7.5. Nackdelar med relationsavtal 
Att ersätta äktenskap med avtal hade givetvis resulterat i vissa svårigheter. 
En sådan transformation skulle kräva mycket av rättsväsendet, och större 
ändringar hade behövts i lag, doktrin och praxis för att passa det nya 
rättsliga landskapet.  En sådan övergång skulle förmodligen ta lång tid och 271

vara kostsam. Samtidigt skulle det kunna väcka övergångsproblem för de 
som redan är gifta, där det hade krävts att man ser över hur en sådan 
övergång på bästa sätt kunnat tillgodose de redan giftas behov.  272

 Weitzman 1981 s. 230 f.267
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som ingått äktenskap innan en viss tid fortsätter att behandlas som gifta på obestämd 
framtid. Ett annat förslag är att en övergångsperiod bestäms under vilken tid som dessa par 
har på sig att anpassa sig till den nya regleringen genom att avtala om sin relation på det vis 
som bäst passar dem.  
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En av de fördelar som lagts fram gällande fördelar med att reglera intima 
relationer genom avtal är att det hade kunnat främja jämställdhet mellan 
parterna. Dessvärre finns det även farhågor kring att resultatet snarast skulle 
bli det motsatta. I en relation med ojämlika parter är risken att denna 
maktrelation kommer att avspeglas i kontraktet de tillsammans förhandlar 
fram. Även om det finns avtalsrättsliga regler, som kan innebära att de mest 
ojämlika kontrakten kan jämkas, är det inte säkert att dessa regler är 
tillräckliga i kontrakt rörande intima relationer eftersom avtalsreglerna i 
nuläget är anpassade utefter förmögenhetsrättsliga förhållanden. De normer 
som rör relationer, och kanske främst män och kvinnors olika roller i ett 
äktenskap, begränsar kvinnors möjligheter att få till ett jämställt avtal.  273

Dessutom kräver ett sådant avtal att parterna har förmågan att fullständigt 
överblicka de olika scenarion som kan utspela sig i framtiden, något som 
inte går hand i hand med de intima relationernas karaktär som ett 
oförutsägbart åtagande vars karaktär kan komma att ändras med åren.  Det 274

som kan verka som en rättvis uppdelning vid förhandlingsbordet, är 
nödvändigtvis inte en rättvis uppdelning vid fördelningstillfället.   275

Idén om relationsavtal bygger på tanken att alla människor är rationella och 
självständiga varelser. Denna syn på människan är inte helt oproblematisk, 
eftersom det kan innebära att man blundar för de strukturer och 
maktförhållanden som kan uppkomma i en intim relation. Idén om 
relationsavtal bygger också på tanken om att frihet bäst uppnås genom att 
individer får göra självständiga val. Detta förbiser det faktum att staten har 
möjlighet att genom lagstiftning utnyttja sin påverkansmakt för att uppnå 
ökad frihet och jämlikhet.  276

Precis som flera av förespråkarna för relationsavtal föreslagit innebär 
förslaget om relationsavtal att det fortfarande finns behov av dispositiva 
skyddsregler, i det fall att parterna inte ingått avtal. Detta innebär att staten i 
viss mån är tvungen att positionera sig för att lösa människors praktiska 
problem, ofta kopplade till den delade egendomen och i frågor om vårdnad 
av barnen. I förlängningen innebär det att statlig inblandning i intima 
relationer är nästintill oundviklig.  Även om staten inte längre skulle ha 277

anledning att definiera och reglera äktenskapet så skulle staten behöva 
tillämpa, tolka och, i vissa fall, ogiltigförklara avtalen. Detta innebär att 
staten inte helt och hållet kan avlägsna sig från att behandla människors 
intima relationer.  I de fall där det inte finns avtal är staten således tvungen 278

 Chambers 2016 s. 58 f.273

 Chambers 2016 s. 60; Shanley 2004 s. 28.274

 Strauss 2015 s. 1295. 275

 Shanley 2004 s. 6.276

 Chambers 2016 s. 61; Strauss 2015 s. 1299. 277

 Strauss 2015 s. 1288.278
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att erbjuda dispositiva skyddsregler, som kräver att relationerna i viss mån 
definieras genom staten.  279

När rättsväsendets inblandning behövs för att tillämpa avtalen kan det också 
generera problem rörande svårigheter för domstolarna att tolka och  utöva 
medel för att få den andra parten att fullfölja sin del av avtalet. Man kan 
bland annat ställa sig frågan om hur en domstol ska behandla ett villkor som 
uppställer att parterna ska vara varandra trogna, och huruvida det är 
domstolens uppgift att döma i dessa tvister. Det kan också röra sig om mer 
praktiska villkor där parterna har beslutat att den part som får ett mer 
välbetalt jobb i en annan stad har rätt att kräva av den andra parten att denne 
ska flytta med och därigenom säga upp sig från sitt jobb. I det fall att någon 
uppenbarligen brutit mot kontraktet kan det även uppstå problem om 
kontraktsbrottet leder till att den felande parten ska betala ut skadestånd. 
Har parterna gemensamma barn kan detta komma att påverka barnen 
negativt. Det kan även komma att ekonomiskt påverka den som behöver 
betala skadeståndet. I praktiken skulle detta likna en återgång till en 
skilsmässoreglering där den ”felande” parten kan komma att få ekonomiska 
svårigheter att försörja sig efter uppbrottet.   280

Ett ytterligare problem med avtal i förhållande till intima relationer är att 
avtal inte reglerar förhållandet till tredje man. I detta hänseende måste staten 
alltså reglera förhållandet mellan de utanför relationen och de inom 
relationen.  Avtal kan förvisso vara praktiskt i förhållande till de parter 281

som är bundna av avtalet, men binder inte tredje man att respektera eller 
erkänna relationen.  Detta är kopplat till de statusliknande inslagen i 282

äktenskapet som innebär att de som ingått äktenskap bedöms och erkänns 
som en familj i statens ögon, vilket kan sägas ha en symbolisk funktion. Om 
de statusliknande inslagen helt föll bort skulle staten kunna förlora 
möjligheten att på ett effektivt sätt erkänna den/de person(er) man ingått 
avtal med som en del av sin familj. Det kan ifrågasättas om avtal verkligen 
kan lösa den frågan, men det hade på något vis krävts ett system där de som 
ingår avtal också kommer att räknas som familj i en samhällelig kontext.  283

Detta är av vikt för att inte avtalslösningen ska resultera i att vissa 
familjekonstellationer upplever ännu mer samhälleligt motstånd, när de 
privata aktörerna får större inflytande över relationsregleringen och de 
offentliga aktörerna inte står upp för dessa sätt att inordna sina relationer 
på.  284

 Knauer 2006 s. 106.279
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7.6. Sammanfattande kommentar 
Detta kapitel har behandlat förslaget kring att låta avtal vara grundbulten i 
människors intima relationer, utifrån hur ett sådant förslag skulle kunna se 
och eventuella för- samt nackdelar med en sådan ordning.  

Sammanfattningsvis kan man säga att en sådan ordning hade inneburit en 
hel del förändringar, och hade således krävt mycket av rättsväsendet i form 
av uppdatering av lagar, praxis och doktrin. Avtalsinstitutets största fördel 
tycks vara dess flexibilitet, vilket får till effekt att pluralism och individuell 
frihet främjas. Samtidigt innebär en övergång till avtalsinstitutet att många 
andra värden går förlorade, t.ex. statens möjlighet att påverka 
jämställdhetsarbetet eller tryggheten i att ens relation är skyddad av staten 
till fullo på grund av dess statusprägel. 

Att utreda hur förslaget om relationsavtal kan se ut är av vikt för att kunna 
diskutera äktenskapsrätten ur ett nytt perspektiv, vilket är en stor del av 
denna uppsats syfte. Detta kommer också att diskuteras mer i nästa kapitel - 
analyskapitlet.  
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8. Analys 

8.1. Inledande kommentar 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda och kritiskt granska 
äktenskapets roll som en statligt reglerad samlevnadsform. Syftet har även 
varit att undersöka om det finns en möjlighet att låta avtal vara grunden för 
människors intima relationer. Uppsatsen har fokuserat kring sex stycken 
frågeställningar, vars resultat kommer att diskuteras i detta kapitel. 

Analysen av resultatet kommer att fokusera kring de teoretiska 
utgångspunkterna. Det innebär att jag har tagit hjälp av postmodernismen 
och normkritiken för att diskutera resultatet. Här bör påpekas att detta 
teoretiska ramverk givetvis har påverkat uppsatsen såtillvida att analysen är 
färgad av postmodernistiska och normkritiska förklaringsmodeller. 

8.2. Äktenskapet – ett flexibelt institut? 

8.2.1. Det historiska äktenskapet 
Det intressanta med den historiska framställningen i kapitel 2, utifrån det 
kritiska perspektivet, är hur regleringen av samlevnadsformer har ändrats de 
senaste åren och därigenom anpassat sig efter samtiden. Införandet av 
samboskap, registrerat partnerskap och sedermera ett könsneutralt äktenskap 
har utmanat tanken om äktenskapet som ett heterosexuellt, överlägset 
förbund. Däremot visar dessa förändringar på vissa svårigheter att statligt 
reglera intima relationer, som kan förklaras utifrån en normkritisk och 
postmodernistisk förklaringsmodell.  

När det gäller samboskapet har denna samlevnadsform inspirerats av 
äktenskapet i relativt stor utsträckning, vilket ses genom att de som kan få 
tillträde till äktenskapet också kan få tillträde till samboskapet. Som 
påpekades i kapitel 2 och kapitel 3 kan personer som inte kan gifta sig inte 
heller vara sambor, i juridisk mening. Att samboskapet i hög grad påverkats 
av äktenskapet pekar på svår igheten inom lagst i f tning på 
samlevnadsområdet att föreställa sig någon annan samlevnadsform än den 
som liknar äktenskapet.  Utifrån en postmodernistisk förklaringsmodellen 285

kan man se att äktenskapet i denna del har fått forma begreppet 
samlevnadsform i så hög grad att tanken kring samlevnadsformer är 
begränsad. Här kan man dessutom se att rätten positionerar sig och markerar 
vad för sociala förhållanden som får, respektive inte får, finnas till. 

Samma problematik uppenbarade sig även när äktenskapsbegreppet 
ändrades till att även omfatta homosexuella par. I samband med detta 

 För ett liknande resonemang, se Ketscher 2012 s. 86.285
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införande ansågs det viktigt att poängtera att homosexuella pars 
förhållanden är väldigt lika heterosexuellas förhållanden, och denna likhet 
innebär att homosexuella också bör beredas tillträde till det äktenskapliga 
institutet. Även här är det likheten till det heterosexuella, kärleksfulla, 
monogama och exklusiva förhållande som är avgörande vid regleringen av 
samlevnadsformer. Utifrån en normkritisk förklaringsmodell kan detta ses 
som ett exempel på hur en norm ser ut och fungerar. Denna norm är väldigt 
djupt rotad i den svenska samlevnadsregleringen, och tycks vara en rest från 
det historiska äktenskapet som fått leva vidare utan att ha genomgått en 
vidare granskning. Genom att ställa upp vissa villkor på hur ett förhållande 
som lämpar sig för äktenskap bör se ut agerar denna norm exkluderande 
gentemot de som valt att inte följa normen, exempelvis genom att inte leva i 
ett monogamt och exklusivt förhållande. På grund av dess exkluderande 
effekt är det, enligt min åsikt, en sådan norm som är av ondo och som därför 
bör utmanas för att vi ska kunna nå ett mer inkluderande samhälle.  

Alla de förändringar som äktenskapsregleringen och samlevnadsreglering 
genomgått för att anpassa sig till samtiden visar på en slags flexibilitet. 
Däremot talar äktenskapets starka normativa verkan i förhållande till 
samboskapet och könsneutrala äktenskap för att äktenskapet ur ett 
förändringsmässigt perspektiv kanske inte är så flexibelt som det vid en 
första anblick kan se ut att vara. Frågan om äktenskapet som en flexibel 
institution är kopplad till huruvida äktenskapet är värt att bevara, och jag 
kommer återkomma till denna fråga. Men först ska jag undersöka om dessa 
frågor även kan väckas i förhållande till äktenskapets nuvarande reglering.  

8.2.2. Dagens äktenskap 
Äktenskapets nuvarande reglering redogjordes för i kapitel 3, och frågan om 
flexibilitet är högst aktuell även i förhållande till dessa regler. Även i denna 
del kan den postmodernistiska och normkritiska förklaringsmodellen 
tillämpas.  

I förhållande till att ingå äktenskap begränsar lagstiftarens föreställningar 
om hur ett äktenskap kan se ut och vad för sorts äktenskap som samhället 
inte kan tillåta makarnas möjlighet att anpassa äktenskapet efter sina egna 
individuella behov. De rättsliga äktenskapshinder som finns i förhållande till 
äktenskapet belyser ytterligare hur normen kring äktenskap ser ut. 
Äktenskapet är ett monogamt förhållande som är exklusivt på så vis att inte 
alla tillåts inträde, och det är den statliga kontrollen som möjliggör att 
äktenskapshinder kan uppställas. De gällande äktenskapshindren indikerar 
också att äktenskapet är kopplat till sexualitet, vilket kan ses genom att det 
anses opassande att släktingar gifter sig med varandra, och att många 
fördelar som gifta par åtnjuter är kopplade till familjebildning. Denna 
exklusivitet och exkludering visar sig till och med i att det är brottsligt att 
gifta sig med mer än en person. Rättsliga äktenskapshinder innebär att det 

!  59



inte finns någon möjlighet för parterna att själva ingå avtal om att de 
äktenskapliga rättsverkningarna ska gälla, då ett sådant avtal vore att anse 
som ogiltigt. Den enda individuella anpassning makarna kan genomföra i 
förhållande till äktenskapets inträde är huruvida de vill vigas borgerligt eller 
genom ett trossamfund.  

I förhållande till äktenskapets rättsverkningar är också makarnas möjlighet 
att anpassa äktenskapet utefter sina individuella behov begränsade. 
Äktenskapet får konsekvenser i förhållande till hur staten ser på förhållandet 
i frågor rörande familjebildning och frågor om barn. Samlevnadsformen 
spelar således stor roll i människors vardagliga liv. De flesta rättsverkningar 
kopplade till barn och familjebildning går inte att påverka, och här fungerar 
äktenskapet främst som ett statusförhållande som indikerar för de statliga 
myndigheterna hur de ska hantera relationen. Fördelen med ett sådant 
system är enhetlighet, och att de statliga myndigheterna kan hantera alla 
äktenskap likadant i dessa frågor. Detta går dock stick i stäv med det 
postmodernistiska synsättet att pluralism och mångsidighet ska få prägla 
den rättsliga regleringen.  

Äktenskapet får också ekonomiska konsekvenser för makarna. I förhållande 
till de ekonomiska rättsverkningarna finns det dock större möjlighet för 
makarna att själva påverka vilka regler som appliceras på deras förhållande, 
i jämförelse med rättsverkningarna rörande barn. Det bör dock poängteras 
att det, även i förhållande till de ekonomiska rättsverkningarna, verkar 
finnas en ovilja att se på äktenskapet som ett renodlat avtal. Att de 
famil jerät ts l iga avtalen behandlas på et t annat sät t än de 
förmögenhetsrättsliga avtalen vittnar om detta. Som nämndes i kapitel 3.4, 
är en av anledningarna till att de familjerättsliga avtalen behandlas 
annorlunda att dessa avtal inte anses fylla en lika stor funktion då det redan 
finns ”tillfredsställande” regler på äktenskapsrättens område. Dessutom är 
ett av de avtal som finns att tillgå, äktenskapsförordet, begränsat såtillvida 
att det endast går att avtala om vad som är att räknas som enskild egendom, 
samt vad som är att räknas som giftorättsgods och således kommer att 
omfattas av bodelningen. Avtalstanken har härigenom fått visst genomslag, 
men typtvånget begränsar samtidigt avtalsfriheten. Sammantaget finns det 
begränsningar i hur makarna kan påverka deras ekonomiska förhållande. Ur 
en postmodernistisk förklaringsmodell kan detta beskrivas som att 
äktenskapet inte tar tillvara på alla de olika funktioner som äktenskapet kan 
innebära, utan i stället utgår äktenskapslagstiftningen från en one-size-fits-
all-logik,  där äktenskapets rättsverkningar ses som tillräckligt 286

allmängiltiga att de bör tillämpas på alla. Detta är ytterligare ett tecken på 
att äktenskapsregleringen inte är färgad av öppenhet och mångsidighet, utan 
snarare av enhetlighet.  

 För en mer utförlig analys rörande one-size-fits-all, se Stark 2001. 286
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Att benämna äktenskapet som ett fullt flexibelt institut vore därför inte 
passande. Det innebär att äktenskapet, som är oflexibelt både ur ett 
förändringsperspektiv och utifrån ett samtida perspektiv, inte endast kan 
försvaras med att äktenskapet är en institution som kan anpassa sig till vår 
samtid och således är möjligt att reformera. Det innebär i förlängningen att 
kritikerna mot äktenskapet, och de som förespråkar avskaffande av 
äktenskapet, inte kan avfärdas helt enkelt. Jag kommer ytterligare 
återkomma till denna fråga när jag diskuterar kritiken mot äktenskapet. Men 
först ska jag beröra vad för funktion äktenskapet fyller och lagstiftarens 
överväganden vid samlevnadsreglering.  

8.3. Problematiken kring reglering av intima 
relationer 

8.3.1. Äktenskapets funktioner 
Äktenskapets funktioner redogjordes för i kapitel 4. Att se på dessa 
funktioner i en samtida kontext är intressant, eftersom det också svarar på 
frågor kring vad för intressen det finns kring att reglera äktenskapet. Vidare 
ger det en inblick i hur lagstiftaren resonerat kring äktenskapet i en samtida 
kontext. Hur staten legitimerar den rättsliga konstruktionen av äktenskapet 
är dessutom intressant ur det postmoderna perspektivet, som syftar till att 
bredda diskussionen bort från frågan om vad gällande rätt är, för att i stället 
diskutera hur den gällande rätten legitimeras. Frågan om huruvida 
äktenskapet borde regleras genom lagstiftning eller inte har främst utmynnat 
i att det finns två större samhälleliga intressen av den gällande 
lagstiftningen. Det ena handlar om en ekonomisk och juridisk trygghet, där 
man vill erbjuda människor lösningar i händelse av konflikter. Det andra 
handlar om att bidra till familjebildning och familjestabilitet. Tanken om 
familjebildning och familjestabilitet bygger på att äktenskapet är den 
naturliga formen för att bilda familj. Denna syn är problematisk ur ett 
normkritiskt perspektiv, då det vidare befäster normen att äktenskapet är ett 
tvåsamt, sexuellt förhållande som ska resultera i barn. Detta har även 
kritiken mot äktenskapet fokuserat på, och jag kommer att beröra denna 
fråga ytterligare. 

Äktenskapets symboliska funktion har inte diskuterats i någon större grad, 
men verkar ha stor betydelse i förhållande till varför individer vill ingå 
äktenskap. Det är således en funktion som är nog så viktig, speciellt i 
förhållande till andra möjliga alternativ till äktenskapet. Om det främst är 
symbolvärdet som får människor att ingå äktenskap, kommer det att påverka 
bedömningen om äktenskapet kan ersättas med en annan lösning. Även 
denna fråga kommer jag att återkomma till i samband med diskussionen 
kring relationsavtal, där den ställs på sin spets.  

!  61



Någon vidare diskussion kring äktenskapets reglering som en principfråga 
har dock inte förts på lagstiftningsnivå i samband med äktenskapets 
funktioner. Att lagstiftaren i större mån inte legitimerat den äktenskapliga 
konstruktionen finner jag som en brist, framför allt för att det hade kunnat 
klargöra vilken inblandning staten bör ha i intima relationer, och det hade 
ytterligare kunnat klargöra vilka ideal det samtida äktenskapet bör utformas 
efter. 

8.3.2. Lagstiftarens överväganden 
Som påpekats i kapitel 5 har lagstiftaren gjort vissa överväganden vid 
regleringen av samlevnadsformer. Dessa överväganden är, tillsammans med 
äktenskapets funktion, en viktigt del i att se hur lagstiftaren resonerar kring 
samlevnadsformer och äktenskapet. Främst handlar det om att lagstiftaren 
har som mål att vara neutral i förhållande till hur människor väljer att ordna 
sina liv. Vad gäller neutralitetsideologin har lagstiftaren själv 
uppmärksammat att fullständig neutralitet inte går att nå samtidigt som 
äktenskapet är en central del av familjerätten. Eftersom ingen större 
problematisering kring äktenskapet ägt rum i samband med diskussionen 
kring neutralitet tolkar jag det som att intresset av neutralitet har fått väga 
mot intresset av att bygga familjerätten kring äktenskapet, och att det anses 
viktigare att äktenskapet är en central del av familjerätten än att fullständig 
neutralitet uppnås. Det är i denna del tydligt att lagstiftaren är rädd för att 
äktenskapet ska förlora sin betydelse som ett specifikt rättsligt institut, om 
man samtidigt tillämpar fullständig neutralitet.  

Som en del av neutralitetsideologin har vissa försök gjorts att utreda 
behovet av lagstiftning rörande andra sorters intima relationer. Denna fråga 
har ansetts vara svårhanterad, på grund av den mängd olika sorters 
familjekonstellationer som finns. Lagstiftaren visar här på en insikt och 
kunskap om att det finns flera olika sorters konstellationer som är uteslutna 
från äktenskapslagstiftningen (och därigenom även sambolagstiftningen). 
Lagstiftaren har således uppmärksammat den pluralism av relationer som 
finns. Samtidigt ansåg man att det inte vore lämpligt att erbjuda dessa 
grupper en enhetlig lagstiftning, på grund av den mängd konstellationer med 
olika mål, behov och önskemål som kan finnas. Resultatet blev att ingen 
lagstiftning kom till stånd. Som påpekats i kapitel 5 har lagstiftaren i stället 
hänvisat dessa grupper till avtalsinstitutet som ett sätt att uppnå juridiskt 
skydd, trots att det inte är möjligt att avtala sig till de äktenskapliga 
rättsverkningarna, och att det i övrigt är tveksamt exakt vilka 
familjerättsliga verkningar som kan uppnås genom förmögenhetsrättsliga 
avtal . De som fal ler utanför äktenskapslagstif tningen (och 
sambolagstiftningen), hamnar således i ett limbo. De får inte tillgång till 
lagstiftning, och hänvisas till att ingå avtal  som inte är giltiga. Återigen blir 
normen kring äktenskapet tydlig. De som följer normen, och lever i ett 
tvåsamt, monogamt och exklusivt förhållande åtnjuter fördelar genom att de 
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omfattas av samboregleringen och kan gifta sig. De som inte följer normen 
är uteslutna från liknande rättsverkningar, och kan inte ens uppnå samma 
rättsliga skydd genom att avtala sig till detta på eget bevåg. Dessa grupper 
möts således av ett tydligt rättsligt motstånd, på grund av att de inte följer 
normen.  

8.3.3. Kritiken mot äktenskapet  
Som redovisades i kapitel 6 har jag kunnat identifiera fem stycken 
kärnargument i den äktenskapskritiska doktrinen. Det första argumentet, att 
äktenskapet begränsar människor frihet, är ett argument grundat ur en liberal 
syn på världen. Argumentet kan kopplas till neutralitetsideologin. Om staten 
inte blandar sig i vilka relationer människor har, så är staten också helt 
neutral i förhållande till dessa relationer. Att lagstiftaren fört en vidlyftig 
diskussion om neutralitet och att detta är ett uttalat mål, pekar på att 
lagstiftaren vill värna om den personliga friheten genom att ställa sig neutral 
till hur människor inordnar sina liv.  Detta argument tar sikte på de 287

omständigheter som gör att äktenskapet är ett statusförhållande, och stöder 
en ordning där kontrakt är grundbulten i människors intima relationer. Detta 
argument är också kopplat till en postmodern och pluralistisk syn på världen 
– rätten positionerar sig och utövar makt genom att begränsa oss genom 
vilka sätt vi kan inordna vårda intima relationer på, vilket får en skadlig 
effekt på människan.  

Det andra argumentet, att äktenskapet är exkluderande och inte uppmuntrar 
till pluralism, kan kopplas till en önskan att bredda normen kring intima 
relationer. Detta argument grundar sig således i en normkritik mot 
äktenskapet, och ifrågasätter de regler som innebär att ingående av 
äktenskap är begränsat genom äktenskapshinder. Även det tredje 
argumentet, att äktenskapet förstärker bilden av den sexuella och normativa 
familjen, grundar sig i en normkritik. Äktenskapets koppling till familjen är 
central i den svenska familjerätten, och att synen på äktenskapet också 
påverkar synen på familjen kan ses i att familjebildning och familjestabilitet 
ses som en av anledningarna till att reglera äktenskapet. Som nämnts 
tidigare är de många rättsverkningar som rör barn ett bevis på detta. Denna 
norm, som hänger samman med normen om att äktenskapet är ett 
heterosexuellt och monogamt förhållande, har i viss mån utmanats. Bland 
annat genom homosexuellas tillträde till äktenskapet, men även genom att 
ensamstående kvinnor fått tillgång till assisterad insemination. Man kan 
alltså se en uppluckring av denna norm, och tillsammans med ökade krav på 

 Notera att neutralitet i förhållande till samlevnadsformer är en målsättning inom svensk 287

rätt. I många andra länder har religionen ett starkt inflytande på äktenskapsregleringen. Det 
är rimligt att anta att neutralitet i förhållande till samlevnadsformer inte är en målsättning på 
samma sätt i dessa länder som i Sverige. Diskussionen är således anpassad till ett svenskt 
perspektiv. 
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flersamt föräldraskap  tror jag att denna norm ytterligare kommer att 288

utmanas.  

Även det fjärde argumentet, att äktenskapet uppmuntrar en viss form snarare 
än en viss funktion, är tätt sammankopplat med bilden av den normativa 
familjen. I denna kritik finns en önskan om att det är den omvårdande 
funktionen, snarare än den tvåsamma sexuella formen, som ska vara 
avgörande för familjerätten. Resultatet av en sådan reglering hade inneburit  
att det inte funnits några begränsningar rörande antal eller släktskap för att 
uppnå juridiskt skydd för sina relationer. Alla dessa former av omvårdnad, 
hade således varit uppskattade, vilket hade resulterat i en grundläggande 
respekt för alla intima relationer.  

Det sista argumentet berör äktenskapets inneboende svaghet, och menar att 
äktenskapet är en ojämställd och förlegad institution. Argumentet innebär i 
förlängningen att äktenskapet inte går att reparera genom reform av 
äktenskapet. Det här argumentet är intressant eftersom det ställer 
äktenskapets historiska funktion, som ett sätt att stävja sexuella relationer 
utanför äktenskapet, i ljuset av dagens kontext. Som påpekats har 
äktenskapet emellertid fått en ny huvudfunktion - att erbjuda juridiskt trygga 
lösningar för individer för att undvika konflikt. Frågan som väcks är om det 
är äktenskapet, som form, som är bäst utformat för dagens gällande 
funktion? Kan det finnas andra former som också tar till vara på dessa 
intressen? Denna fråga återkommer jag till när jag diskuterar 
relationsavtalet.  

Sammantaget innebär kritiken mot äktenskapet att mycket av äktenskapets 
inneboende problem är kopplat till dessa normativa mönster, och oförmågan 
att se bortom dessa. Denna problematik leder till att äktenskapet begränsar 
möjligheterna att uppnå en inkluderande och pluralistisk rättslig reglering 
som bygger på en respekt för alla sorters intima relationer. Tillsammans 
innebär dessutom kritiken att det finns en stor anledning att se över 
äktenskapets bevarande som en nästintill helig institution inom den svenska 
familjerätten. Det som vid en första anblick kan ses som givet och som en 
absolut sanning – äktenskapets bevarande – har i denna del utmanats genom 
att visa på dess inneboende problematik. Det öppnar även upp för behovet 
av nya perspektiv på äktenskapsrätten, vilket jag nu kommer att utveckla 
vidare.  

 Se t.ex. RFSL 2015 under rubriken ”Fler än två rättsliga föräldrar.”288
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8.4. Nya perspektiv på äktenskapsrätten 

8.4.1. Avtalsförslaget 
Förslaget om avtal kan ses som den mest långtgående lösningen av de som 
presenterats i den kritiska doktrinen. Som den mest långtgående lösningen 
kan den även ses som mest effektfull när det handlar om att bidra med nya 
perspektiv på äktenskapsrätten.  

Avtalsinstitutet är ett flexibelt institut, till skillnad från vad som påpekats 
rörande äktenskapet. Det innebär att avtalet kan användas för att reglera 
mellanhavanden mellan människor i många olika situationer. Det står 
parterna fritt att utforma avtalet så som det passar deras situation, och 
reglerna på avtalsrättens område är brett hållna. Eftersom mycket av kritiken 
har riktat in sig på äktenskapets tvingande ramar kan avtalet, som ett 
någorlunda fritt institut, hjälpa till att avhjälpa de ”fel” som äktenskapet för 
med sig.  

Avtalet är en lösning som 1. inte är statligt reglerad, och 2. går att anpassa 
utefter den individuella situationen. Det är avtalets största styrkor i det här 
sammanhanget. Om intima relationer inte är statligt reglerade kan inte heller 
staten aktivt exkludera människor från att ingå dessa relationer. Staten kan 
inte heller ställa upp villkor för hur en sådan relation bör se ut (monogam 
trohet), vad den bör generera i (barn), eller hur länge den bör vara (för 
evigt). Detta hade inneburit en vinst i att det inte längre hade funnits en 
rättslig norm som kunnat definiera hur idealtypen av en intim relation bör se 
ut. Det hade i förlängningen kunnat innebära en mer pluralistisk 
relationsrätt.   

Förslaget om avtal är dock, som kapitel 7 uppvisar, inte en fullständigt 
genomarbetad idé. De som föreslagit avtal som en lösning har i varierad 
mån undersökt hur de rent praktiska detaljerna skulle kunna se ut. Dessa 
detaljer är dock inte utförligt utformade i den grad att de är tillräckligt 
tillfredsställande för att kunna svara tydligt på frågan om avtalsinstitutet 
skulle kunna användas som ett alternativ till äktenskapsinstitutet. Om något 
har materialet visat att det går att föreställa sig en sådan ordning, men de 
praktiska detaljerna är bristfälliga såtillvida att vissa reservationer måste 
göras.  

En sådan reservation är kopplad till de dispositiva skyddsregler som skulle 
kunna tillämpas när människor inte ingått avtal. Det är rimligt att anta att en 
hel del människor inte kommer att ingå avtal, vilket leder till att dessa regler 
inte endast är regler som kommer att tillämpas i undantagsfall. Snarare 
kommer dessa regler att forma stora delar av det relationsrättsliga området. 
Således tycks den avtalskritiska doktrinens farhågor befogade. Statlig 
inblandning i människors intima relationer är oundvikligt, såtillvida att 
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staten i viss mån behöver definiera relationer, om intresset är att skydda den 
svage i en sådan relation. Detta stämmer överens med det postmodernistiska 
synsättet att rätten aldrig kan agera i ett slutet system, utan ständigt 
positionerar sig och utövar makt. 

All statlig inblandning är dock inte av ondo. De dispositiva skyddsreglerna 
är till för att skydda den svage. Precis som ett av kärnargumenten rörande 
kritiken mot äktenskapet tar upp kan mycket vinnas genom att flytta fokus 
från relationens form, till relationens funktion. Om de dispositiva 
skyddsreglerna skulle kunna utformas på ett sätt som tar hänsyn till 
funktionen, snarare än formen, tror jag att dessa regler hade kunnat innebära 
en positiv statlig inblandning. Låt oss ta ett exempel kopplat till bostad. Att 
ta hänsyn till relationens funktion skulle innebära, i förhållande till bostad, 
att alla som bor tillsammans har behov av en viss skyddsreglering oavsett 
hur deras intima relation är utformad. Det hade exempelvis inneburit att 
även vuxna syskon eller relationer med fler än två vuxna omfattats av dessa 
skyddsregler. Vidare hade det inneburit en anpassning till den pluralistiska 
familjen, där lagregleringen varit i fas med människors vardag, och det hade 
inneburit en neutralitet i förhållande till de olika samlevnadsformerna.  

En ytterligare reservation rör frågan om status och kontrakt. Idén om avtal 
utraderar status ur det relationsrättsliga området. Det innebär att de fördelar 
som följer med ett statusförhållande, t.ex. möjligheten att få sin relation 
statligt erkänd, helt går förlorade. Detta kan få negativa konsekvenser. 
Exempelvis innebar utvidgandet av äktenskapsbegreppet till att också 
omfatta homosexuella par en positiv förändring i förhållande till 
homosexuellas rättigheter i samhället. Ett sådant ställningstagande kan ses 
som en viktig markör för att se till att homosexuella rent praktiskt också 
åtnjuter samma rättigheter som heterosexuella par. En avreglering av 
äktenskapet hade inneburit att ingen relation var skyddad, vilket skulle 
kunna innebära att lagstiftaren inte längre har samma möjlighet att göra 
sådana markeringar.  Målet om att nå ett inkluderade samhälle genom att 289

utradera de rättsliga normerna av ondo, hade kunnat motarbetas av de 
sociala normer som finns i vårt samhälle. Å andra sidan hade avsaknaden av 
rättsliga positionering kring hur en intim relation ser ut och därigenom en 
inkluderande juridik, kunnat påverka även de sociala normerna i rätt 
riktning.  

En ytterligare reservation rör praktiska tolkningsfrågor och giltighetsfrågor. 
Det finns många frågetecken kring dessa områden, exempelvis hur 
domstolar ska förhålla sig till parter som avtalar om trohet, och 
skadeståndsanspråk i samband med att den ena parten brutit mot avtalet. I 

 Det relationsrättsliga området är dock inte det enda området där lagstiftaren kan påverka 289

samhällsutvecklingen. Exempelvis kan omfattningen av hatbrottslagstiftningen också vara 
en sådan markör. 
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denna fråga finns det mycket kvar att utreda om frågan om relationsavtal 
ska kunna tas på allvar.  

Sammantaget tycks avtalsförslaget vara ett obearbetat förslag, med fler 
frågor än svar. Avtalslösningen har dock, i denna framställning, det främsta 
syftet att bidra med ett nytt perspektiv på lagstiftningen. Speciellt intressant 
är förslaget utifrån de statliga och samhälleliga intressen som lagstiftaren 
fört fram för äktenskapets reglering.  

Lagstiftaren lyfter fram intresset av att erbjuda människor ekonomisk och 
juridisk trygghet, men det kan i denna del argumenteras för att det finns 
andra sätt att uppfylla detta intresse, varav relationsavtal är en sådan 
lösning. Om parter har möjlighet att reglera i detalj hur deras 
konfliktlösning ska se ut erbjuder staten indirekt en sådan lösning, där 
parterna dessutom kan anpassa villkoren utifrån sina egna behov. Sådan 
konfliktlösning erbjuds också på ett direkt plan genom att dispositiva 
skyddsregler finns till hands för de som inte ingått avtal.  

Även i förhållande till det andra statliga intresset – familjebildning och 
familjestabilitet – kan det argumenteras för att detta intresse kan uppnås 
genom relationsavtal. Relationsavtal innebär nämligen en respekt för alla 
sorters omvårdande relationer, och omfattar därmed familjestabilitet i ett 
större perspektiv, där alla familjer omfattas. Således hade förslaget inneburit 
en familjestabilitet i ett vidare perspektiv, där kärnfamiljen som norm inte 
hade varit fokus för reglering. Detta hade också inneburit att kritiken om 
äktenskapet tagits på allvar.  

Det tredje intresset som är kopplat till äktenskapets symboliska funktion är 
däremot en svårare nöt att knäcka. Äktenskapets inarbetade roll som den 
mest fördelaktiga samlevnadsformen kopplad till ett kärleksfullt, seriöst och 
livslångt åtagande innebär att andra alternativ har svårt att konkurrera med 
äktenskapet. Detta är speciellt allvarligt om det är det symboliska värdet, 
snarare än den ekonomiska tryggheten eller familjefunktionen som är 
anledningen till att människor ingår äktenskap, vilket redogjordes för i 
kapitel 4.4. Det skulle nämligen innebära att ett alternativ hade behövt ha 
samma symboliska värde för att kunna konkurrera med äktenskapet. 
Äktenskapets historiska, kulturella och sociala arv har stor påverkan här, 
vilket givetvis innebär en fördel för äktenskapet så som det ser ut idag. Å 
andra sidan har det i kapitel 7 anförts att ceremonin hade kunnat fortsätta 
existera, om än utan rättsliga konsekvenser. Det ceremoniella äktenskapet, 
som en symbolhandling för att visa att man ingår ett långvarigt och seriöst 
åtagande, hade därför kunnat utnyttjas även utan äktenskapslagstiftningen. 

Att dessa tre funktioner till större del kan tillfredsställas genom andra 
lösningar än det statligt reglerade äktenskap, visar på att äktenskapet inte 
problematiserats i någon större mån. I stället har lagstiftaren utgått från att 
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äktenskapet är det enda sättet att uppnå dessa intressen. Det är min mening 
att först när alla möjliga lösningar som kan uppnå dessa intressen har 
presenterats, kan det bestämmas vilken ordning som bäst kan tillvarata 
dessa intressen. Fram tills dess finns det fog för att vara kritisk till det 
statligt reglerade äktenskapet.  

8.4.2. En utblick 
Som tidigare nämnts har det i doktrinen presenterats flera olika förslag på 
hur man kan åtgärda äktenskapets brister. Avtal är endast ett av dessa 
förslag, och det har inte funnits möjlighet eller utrymme att undersöka flera 
lösningar i denna uppsats. Det avtalsförslaget först och främst bevisar är att 
äktenskapslagstiftningen inte måste vara begränsad i den mån den är idag. 
Det går att ändra den rättsliga diskursen från att handla om samlevnadsform 
till att handla om intima relationer. Från att värdera form, till att värdera 
funktioner. Från att exkludera till att inkludera. Från äktenskapsrätt till en 
slags relationsrätt - ett rättsområde som inbegriper respekt för alla sorters 
intima relationer mellan individer.  

Jag tror att den rättsliga doktrinen har mycket att erbjuda i den här frågan i 
framtiden. I svenskt hänseende har frågan varit nästintill odiskuterad. Jag 
skulle vilja se en utveckling mot en svensk rättslig doktrin som vågar 
utmana frågan om äktenskapets centrala roll i familjerätten, och som vågar 
se på äktenskapsrätten ur ett nytt, kritiskt perspektiv. Till detta bör tilläggas 
att frågan i viss mån begränsats genom det normkritiska och postmoderna 
perspektiv jag anlagt på analysen. Det finns exempelvis möjlighet att 
diskutera ämnet utifrån andra perspektiv, där jag tror att exempelvis ett 
liberalt, religiöst eller internationellt perspektiv hade kunnat lyfta andra 
intressanta aspekter från andra sidor. Ytterligare en intressant aspekt vore att 
diskutera de andra förslag som lyfts fram i den äktenskapskritiska doktrinen, 
och anlägga dessa på det svenska rättsläget. Som synes finns det många 
intressanta frågor att utreda som denna uppsats endast snuddat vid. 
Förhoppningen är således att diskussionen ska fortleva.  
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