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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  
När ett äktenskap upplöses skall makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning, 

enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad skall 

likadelningsprincipen tillämpas, det vill säga att giftorättsgodset skall delas lika mellan 

makarna. Avsikten med detta är att en annan uppdelning av egendomen skulle kunna 

nedvärdera den ena partens insatser för makarnas gemensamma intresse. Syftet med 

likadelningsprincipen är följaktligen att skapa rättvisa mellan makarna.1 Emellertid kan 

bodelningen jämkas om likadelningsprincipen leder till oskäliga resultat. Jämkningsregeln, 

som regleras i 12 kap 1 § ÄktB, skall främst tillämpas i de fall äktenskapet har varit kortvarigt 

men även andra omständigheter kan bidra till att en likadelning visar sig vara uppenbart 

oskälig. Avsikten är dock att regeln endast skall tillämpas i undantagsfall.2 

Vid bodelningsförfarandet skall giftorättsgodset fördelas mellan makarna på lotter. Vid 

lottläggning av makarnas gemensamma bostad görs en behovsprövning samt en 

skälighetsbedömning för att avgöra vem som bäst behöver egendomen. Genom att överta 

bostaden får den make som tilldelats bostaden räkna av motsvarande värde på sin lott. Ofta är 

det inga problem att värdera bostaden eftersom den vanligen kan värderas till det aktuella 

marknadsvärdet.3 En hyresrätt till en bostadslägenhet medtas vid bodelning om en make begär 

det.4 En stor del av Sveriges befolkning bor i hyreslägenheter och därmed har hyresavtalen en 

stor social och ekonomisk betydelse. Hyresavtalet säkerställer en bostad till hyresgästen, 

vilket innebär en trygghet för denne.5 Har makarna haft en hyresrätt som gemensam bostad, 

anses denna dock inte ha ett värde och den make som tilldelas hyresrätten behöver inte 

avräkna något värde på dennes lott. Enligt 12 kap 65 § jordabalken (JB) är det straffbelagt att 

uppställa villkor om särskild betalning för upplåtelse eller överlåtelse av bostadshyresrätt. Av 

detta skäl är utgångspunkten att bostadshyresrätter inte kan säljas och därmed inte har något 

marknadsvärde.  

                                                           
1 Ryrstedt, Eva, Bodelning och bostad, ekonomisk självständighet eller gemenskap, s. 127. 
2 Prop. 1986/87:1, s. 184. 
3 Ovanstående bygger på Teleman, Örjan, Bodelning – under äktenskap och vid skilsmässa, s. 133. 
4 Se Teleman, s. 118. 
5 Grauers, Folke, Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s 19. 
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I princip kan det sägas att en bostadshyresrätt inte har ett värde, men en före detta hyresgäst 

kan få ersättning ifrån en hyresvärd för att inte hävda sin rätt till förlängning av hyresavtalet. 

En hyresgäst som avsagt sitt besittningsskydd i utbyte mot en flyttningsersättning, har ansetts 

skattpliktig för intäkten i inkomstslaget kapital. Kammarrätten i Göteborg, som likt 

Skatteverkets ställningstagande6, har ansett att en flyttningsersättning inte omfattas av 12 kap 

65 § JB och att besittningsskyddet till en bostadshyresrätt utgör en tillgång. En ersättning från 

en hyresvärd torde ingå i en bodelning och skall således delas lika mellan makarna. En 

hyresrätt till en bostadslägenhet kan således sägas ha ett värde beroende på tidpunkten för 

bodelningen. Antingen har hyresrätten fått ett värde, det vill säga ersättningen som makarna 

erhållit eller så anses den inte ha något värde alls (eftersom ingen ersättning, ännu, har utgått 

för lägenheten). Det skall dock noteras att Kammarrätten i Stockholm har kommit fram till 

motsatt slutsats angående skatteplikten för denna typ av ersättning.7 

Enligt en undersökning från 2006 uppskattas att ungefär hälften av nya hyresupplåtelser till 

bostadslägenheter utgör olagliga bytesaffärer i Stockholms innerstad. Vidare omsätter 

svarthandeln med hyreskontrakt i Stockholms innerstad cirka 600 miljoner kronor per år.8 Det 

kan därmed konstateras att handel med bostadshyresrätter äger rum och att en 

bostadshyresrätt således kan vara mycket åtråvärd. Det kan dock vara besvärligt att i 

praktiken göra en gränsdragning mellan otillåten och tillåten ersättning. En hyresgäst kan till 

exempel använda sin bostadshyresrätt som bytesobjekt vid ett förvärv av en villa eller en 

bostadsrätt. Enligt 12 kap 35 § JB godtas nämligen att hyresgästen, under vissa villkor, byter 

sin hyresrätt, i syfte att erhålla en annan bostad. Det finns inga krav på att den nya bostaden är 

en annan hyresrätt utan en hyresgäst kan byta sin hyresrätt mot en bostadsrätt eller en villa. 

Att en säljare väljer en bestämd köpare och dennes bud kan det finnas flera anledningar till 

och därför kan det vara svårt att visa att priset har justerats på grund av ett övertagande av en 

hyresrätt. I NJA 1990 s 412 har frågan om att använda bostadshyresrätten som dellikvid tagits 

upp. Av rättsfallet kan man tyda att reglerna i 12 kap 65 § JB kan bli tillämpliga när man 

använder bostadshyresrätten som dellikvid vid ett förvärv av en bostad till ett rabatterat pris. 

HD menade att det bara är när köpeskillingen klart understiger detta belopp som 

återbetalningsskyldighet kan komma i fråga. Med andra ord finns det en möjlighet att använda 

                                                           
6 Skatteverkets ställningstagande, Kapital – Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet, Dnr 130 257756-
05/111. 
7
 Se vidare i avsnitt 3.6.2. 

8 Se vidare i avsnitt 3.4.1. 
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hyresrätten som dellikvid i en bostadsaffär.9 Anta att en delbetalning med en bostadshyresrätt 

inte faller in som otillåten ersättning enligt 12 kap 65 § JB. Om två makar har erhållit en 

hyresrätt som en dellikvid vid deras bostadsförsäljning är förfarandet tillåtet men vid en 

eventuell bodelning skulle hyresrätten inte ges något värde.   

Om en make har erlagt otillåtet vederlag för en gemensam bostadshyresrätt och haft en 

märkbar kostnad för att anskaffa lägenheten, och den andra maken blir tilldelad hyresrätten, 

sker ingen avräkning på dennes lott. Den make som inte tilldelas hyresrätten får således inget 

motsvarande på sin lott. Att maken går miste om såväl bostaden såsom vederlaget kan ses 

som orimligt eftersom den andra maken då får en oberättigad förmån. Vidare kan den make 

som ej blir tilldelad hyresrätten tvingas betala en betydligt högre hyra för en likvärdig bostad 

på marknaden. Således kan bostadshyresrätten ha ett positivt värde för makarna. 

Att hyresrätter ombildas till bostadsrätter är inte ovanligt. Det förhållandet att en hyresgäst har 

möjlighet att förvärva bostadsrätten till sin lägenhet innebär oftast betydande ekonomiska 

vinster och det är en betydande förmån att få medverka i ett sådant förvärv.10 Hyresrätten kan 

således innebära en väsentlig ekonomisk vinst om en ombildning till bostadsrätt är beslutad.  

1.2 Problemformulering 

Bör en bostadshyresrätt tilldelas ett positivt värde vid bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad? Under vilka omständigheter skall i sådana fall bostadshyresrätten åsättas 

ett värde? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt undersöka huruvida en bostadshyresrätt bör tilldelas ett 

värde vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Detta innefattar att utreda om 

förbudet i 12 kap 65 § JB hindrar att en hyresrätt ges ett värde vid bodelningssammanhang 

samt att utreda vilka konsekvenser det skulle innebära om hyresrätten tilldelades ett värde. 

Undersökningen utgår i från de begränsningar lagen uppställer vid att åsätta en hyresrätt ett 

värde. Med anledning av detta är syftet dessutom att belysa under vilka omständigheter 

hyresrätten kan komma att tilldelas ett värde och även belysa vilka skyddsintressen som finns 

att beakta.  

                                                           
9 Adolfsson, Kjell och Hillert, Sten, Hyresrätt som dellikvid, s. 125-126. 
10

 Se Isacsson, Per, Bostadsrättsboken, s. 31. 
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer vara inriktad på hyresrätter gällande bostadslägenheter som innehas med 

förstahandskontrakt och uppsatsen kommer inte att behandla övriga nyttjanderätter. I den 

fortsatta framställningen kommer ordet hyresrätt avse bostadshyresrätter. Uppsatsen kommer 

inte att behandla problematiken kring vem som skall tilldelas lägenheten. Frågeställningen 

avser inte heller de fall en bodelning görs efter ett kortvarigt äktenskap; med kortvarigt 

åsyftas fem års äktenskap, i enlighet med förarbetena. Benämningen bodelning skall endast 

omfatta bodelning vid äktenskapsskillnad och uppsatsen kommer således inte behandla 

bodelning vid dödsfall eller bodelning under bestående äktenskap. Liksom lagstiftaren i 

författandet av ÄktB har jag använd mig av ordet ”make” för både man och hustru.  

1.5 Metod  

För att klargöra bakgrunden till de rättsregler som har undersökts har traditionell juridisk 

metod använts. Jag har utgått ifrån lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin. Stor vikt har 

lagts till förarbetena vid klargörandet av vissa lagregler och dess syfte. Genom en studie av 

praxis och doktrin har rättsläget på de aktuella rättsområdena beskrivits. Rättspraxis har valts 

ut efter vad som har ansetts mest relevant med avseende på uppsatsens syfte. Eftersom det 

saknas HD-praxis som behandlar min problemformulering har jag även tagit hänsyn till 

hovrättsavgöranden samt kammarrättsavgöranden. För att framhäva Skatteverkets ställning i 

en fråga har jag använt mig av Skatteverkets ställningsstaganden, men det skall noteras att 

dessa endast är bindande inom myndigheten och återges endast i uppsatsen för att framhäva 

Skatteverkets synpunkter. För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen har det fordrats en 

analys av samspelet mellan familjerättsliga, hyresrättliga samt skatterättsliga regler. Eftersom 

sambandet inte framgår omedelbart av lagstadganden och praxis, har en framställning av 

sambandet gjorts. Jag har även använt mig av resultat av tidigare gjorda undersökningar i 

syfte att belysa problematiken och således ej i avsikt som någon annan källa. Vid den slutliga 

analysen har slutsatser och mina egna åsikter redovisats. Jag har tagit hänsyn till de 

skyddsintressen som berörs och således har en rimlighetsbedömning och en kritisk prövning 

av argument för respektive emot att en hyresrätt skall kunna tilldelas ett värde gjorts. 

1.6 Disposition 

Den fortsatta framställningen är disponerad enligt följande. Kapitel 2 behandlar väsentliga 

delar inom bodelningen med inriktning på bostaden vid bodelningen, detta för att förstå den 
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familjerättsliga synen på bostaden. Först beskrivs huvudprinciperna vid bodelningen, 

bakgrunden till vissa principer samt undantag ifrån principerna. Sedan ges en beskrivning hur 

en värdering görs vid bodelningen och sist klargörs hur makarnas förhållande till 

borgenärerna är. I kapitel 3 behandlas väsentliga delar inom hyreslagstiftningen såsom 

besittningsskyddet och bruksvärdet. En beskrivning görs av hur hyresrätten kan ha ett positivt 

värde för hyresgästen genom besittningsskyddet och genom möjligheten att byta bostad eller 

genom möjligheten till ombildning till bostadsrätt. Därefter görs en redogörelse av regeln om 

otillåten ersättning och bakgrunden till denna. Principen om pactum turpe kommer även att 

beröras. Kapitel 3 kommer även nämna hur hyresrätten behandlas inom skatterätten. Slutligen 

kommer uppsatsens avslutande kapitel innehålla sammanfattande slutsatser och egna åsikter 

och syftar till att besvara problemformuleringen. 
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2. Bodelning vid äktenskapsskillnad  

2.1 Huvudprinciperna vid bodelningsförfarandet 

Varje make äger och förvaltar ensam sin egendom och svarar själv för sina skulder enligt 1 

kap 3 § ÄktB. Äktenskapet påverkar följaktligen inte en makes äganderätt till sin egendom.  

Den egendom som en make innehar kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. 

Egendomen kan vara enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor vid gåva eller i 

testamente. Om egendomen inte är enskild är den giftorättsgods, 7 kap 1 § ÄktB. När ett 

äktenskap upplöses skall makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom en bodelning,   

9 kap 1 § ÄktB.  Egendom som är enskild egendom får maken behålla och denna ingår inte i 

bodelningen. Det behövs ingen bodelning om all egendom består av enskild egendom och 

ingen av makarna har begärt övertagande av den andres bostad eller bohag enligt huvudregeln 

i 9 kap 1 § ÄktB.  Egendom som har trätt i stället för den enskilda egendomen skall 

fortfarande vara makens enskilda egendom om inget annat är föreskrivet genom den 

rättshandling som gjorde egendomen till enskild.11 Avkastning av enskild egendom har dock 

en motsatt presumtion och är giftorättsgods om inte annat föreskrivs.12  

Bodelningsförfarandet syftar till att dela upp makarnas giftorättsgods.  Varje makes tillgångar 

och skulder måste därmed utredas.13 Till vilken tidpunkt en värdering skall hänföras finns inte 

angivet i lagtexten. Den rådande uppfattningen är dock att dagen då boet blivit utrett är den 

dagen som värderingen skall hänföra sig till.14 Värdet av makarnas giftorättsgods, efter 

avräkning för skulder, slås samman och delas sedan på hälften. Viss egendom hålls dock 

utanför delningen, såsom kläder, personliga presenter med mera.15 Summan av det belopp 

som avsatts för skuldtäckning av makens skulder och makens hälft av giftorättsgodset, är 

dennes andel i boet.16 Detta utgör den så kallade andelsberäkningen. Skulle värdet av 

skulderna överstiga en makes giftorättsgods, är värdet på makens giftorättsgods noll kronor 

och följaktligen beaktas inte det negativa värdet vid andelsberäkningen. När 

andelsberäkningen är gjord, skall befintliga tillgångar delas upp och vardera make får då 

                                                           
11 Se 7 kap 2 § 6p 1 st ÄktB. 
12 Se 7 kap 2 § 6p 2 st ÄktB. 
13 Se Teleman, s. 133. 
14 Se Agell, Anders och Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap s. 171, se även Teleman, s. 
107. 
15 Se 12 kap 2 § ÄktB. 
16 Resten av stycket bygger på Teleman, s. 133. 
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egendom som motsvarar det värde som tilldelats denne. Detta är den så kallade 

lottläggningen. Varje make har rätt att få sin egendom, om denne så önskar, tilldelad till sin 

lott enligt 11 kap 7 § ÄktB. Den make som har minst egendom kan således aldrig behöva 

avstå egendom. Förutom att giftorättsgodset skall ingå i bodelningen, kan även bostad och 

bohag, som utgör enskild egendom, tas med om maken begär att få överta egendomen. Detta 

under förutsättning att egendomen blivit enskild genom äktenskapsförord. 

2.1.1 Likadelningsprincipen  

Makarna har en så kallad giftorätt i varandras egendom, om det inte finns ett äktenskapsförord 

som förordnar annat.  Som ovan nämnts, är detta inte detsamma som äganderätt utan 

giftorätten är i stället ett anspråk på att dela den andre makens egendom vid en eventuell 

framtida äktenskapsskillnad.17 Vid en bodelning är huvudregeln att en likadelning av 

makarnas giftorättsgods skall göras.18 All egendom som förvärvats före äktenskapets ingående 

och under äktenskapet utgör giftorättsgods, oavsett om egendomen är fast eller lös.19 I 

propositionen20 till ÄktB diskuterades om en återgångsdelning skulle ersätta 

likadelningsprincipen. En återgångsdelning skulle innebära att maken får behålla all egendom 

som denne ägde före äktenskapets ingående samt egendom som denne förvärvat under 

äktenskapet genom gåva, testamente eller arv.  Endast sådan egendom som införskaffats inom 

äktenskapet skulle delas lika.21 Departementschefen framförde att skillnaden mellan en 

återgångsdelning och en likadelning skulle framträda först vid äktenskapets upplösning.22 En 

återgångsregel skulle innebära ett ojämnt utfall medan en likadelning skulle innebära en total 

ekonomisk utjämning. Återgångsdelningen är med andra ord ägnad till att bevara ekonomiska 

skillnader jämfört med vad likadelningsprincipen ger.  Departementschefen menade dock att 

syftet med en likadelning är, att vid långvariga äktenskap skapa mer rättvisa mellan makarna, 

eftersom makarna har ett starkt förhållande kring den egendom som deras samlevnad är 

uppbyggd kring. Skulle den ena maken få tillgodoräkna sig en värdestegring på sådan 

egendom som denne har haft med sig i boet, skulle det kunna medföra att den andra makens 

insatser i det gemensamma boet inte beaktades tillräckligt. Departementschefen menade 

dessutom att en återgångsdelning skulle innebära att kvinnor missgynnas eftersom kvinnor 

som grupp har sämre inkomster än män. Emellertid skulle återgångsdelningen kunna ses som 
                                                           
17 Se Teleman, s. 23. 
18 Se 11 kap 3 § ÄktB. 
19 Se Teleman, s. 47. 
20 Prop. 1986/87:1. 
21 Se prop. 1986/87:1, s. 43. 
22 Resten av stycket bygger på prop. 1986/87:1. s. 42-44. 
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mest rättvis vid ett kortvarigt äktenskaps upphörande, då det är lättare att se vart egendomen 

härrör ifrån. Vid en bodelning efter ett kortvarigt äktenskap, förespråkade departementschefen 

av detta skäl att en jämkning skall göras. 

2.1.2 Skuldtäckningen 

Likadelningsprincipen går ut på att makarna skall dela på det totala nettogiftorättsgodset. 

Därför måste man först räkna av respektive makes skulder. Huvudregeln är att makarnas 

skulder skall räknas av mot respektive makes giftorättsgods. En make får skuldtäckning 

endast för de skulder som fanns före tidpunkten för värdering.23 Skulden skall ha uppkommit 

men behöver inte vara till sin storlek fastställd; till exempel kan det röra sig om ett 

skadeståndsansvar. Det finns ingen särskild reglering av personliga skulder som har 

anknytning till personlig egendom.24 Skulder som har uppkommit på grund av typiskt 

personligt bruk, såsom kläder, räknas dock inte som en ordinär skuld och en sådan skuld skall 

inte täckas med giftorättsgodset.25 Huruvida en studieskuld skall anses som personlig eller ej 

har diskuterats i doktrin.26 En sådan skuld har endast framkommit på bodelningens skuldsida 

eftersom den inte har något motsvarande värde på plussidan. Resultatet av en bodelning blir 

således till den andre makens nackdel om gäldenärsmaken får täckning av sitt giftorättsgods, 

då det endast är den skuldfrias giftorättsgods som bli till föremål för utdelning. Det kan därför 

finnas anledning till att jämka resultatet eftersom likadelningen blir oskälig.27 Troligtvis 

innebär en studieskuld, i de flesta fall, högre inkomster i framtiden och en sådan skuld är då 

personlig.28  

Har en make skulder som uppkommit på grund av brott eller har en make använt 

giftorättsgods för att betala en sådan skuld kan vederlag utgå till den andra maken enligt 11 

kap 4a § ÄktB. En förutsättning för att lagregeln skall kunna tillämpas är att den brottsliga 

handlingen skall ha medfört böter, skadestånd eller förverkande.29 Skulden skall även ha 

uppkommit inom tre år före tidpunkten för bodelningen. Har den ena maken en skuld på 

grund av brott skall skulden inte räknas av giftorättsgodset, på så sätt menar lagstiftaren att en 

kompensation erläggs den andra maken. Har maken redan betalt ut ett belopp skall beloppet 

                                                           
23 Se 2.1. 
24 Jmf 10 kap 2 § ÄktB. 
25 Se Teleman, s. 95. 
26 Se bland annat Teleman, s. 95-96 och Agell och Brattström, s 162.  
27 Se prop. 1986/87:1, s. 188-189, se även vidare i avsnitt 2.2 angående jämkning. 
28 Se Teleman, s. 95. 
29 Se Agell och Brattström, s. 185. 
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läggas fiktivt till den skyldiga makens giftorättsgods före skuldtäckningen.30 Har båda 

makarna begått ett brottsligt förfarande skall dock ingen kompensation utgå eftersom makarna 

normalt sett är solidariskt ansvariga att betala ett skadestånd.31 

2.2 Jämkning vid bodelning 

Framstår en likadelning som oskälig kan den ena maken yrka på jämkning av bodelningen 

enligt 12 kap 1 § ÄktB.  Äktenskapsbalkens 12 kap innehåller dessutom två ytterligare regler 

angående jämkning. Dessa kommer inte att beröras då reglerna behandlar bodelning med 

anledning av en makes död respektive möjlighet till jämkning av ett oskäligt 

äktenskapsförord.  12 kap 1 § ÄktB brukar kallas för skevdelningsregeln och innebär att man 

kan jämka resultatet av en bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods.32 

Lagrummet avser andelsberäkningen och inte lottläggningen.33 Genom skevdelningsregeln 

kan den make som har mest giftorättsgods undgå en likadelning av det sammanlaga värdet av 

makarnas giftorättsgods. En make kan dock inte med stöd av 12 kap 1 § ÄktB få ut mer än 

hälften av makarnas samlade nettogiftorättsgods.34 Förarbetena anger att ett frångående från 

likadelningsprincipen kan göras om en tillämpning av denna skulle leda till ”ett resultat som 

framstår som uppenbart obilligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och den 

tid som äktenskapet har varat.”35 I första hand är regeln avsedd att användas vid bodelning 

efter ett kortvarigt äktenskap.36 Den ekonomiska gemenskapen är vanligtvis begränsad i ett 

kortvarigt äktenskap och därmed skulle en likadelning vara oskälig. Framför allt blir resultatet 

oskäligt om den ena maken har medfört stora tillgångar till boet.  Med kortvariga äktenskap 

menar lagstiftaren äktenskap som inte varat i mer än fem år.37 I många fall kan dock en längre 

tids samboskap förekommit innan äktenskapets ingående och då skall denna tid även inräknas. 

Man kan säga att rätten till likadelning skall växa successivt i takt med äktenskapets längd. I 

ett äktenskap som varat i fyra år skall till exempel fyra femtedelar av giftorättsgodset bli 

föremål för likadelning och vanligtvis delas allt giftorättsgods lika efter fem år. Även vid 

bodelning efter ett långvarit äktenskap kan en likadelning anses som oskälig, men bara om det 

finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenhet, till exempel om den ena 

                                                           
30 Se prop. 2006/07:32, s. 17. 
31 Se Agell och Brattström, s. 185 
32 Se Agell och Brattström, s. 187. 
33 Se Teleman, s. 155. 
34 Se Agell och Brattström, s. 187. 
35 Se prop. 1986/87:1, s. 45. 
36 Se Teleman, s. 160. 
37 Se prop. 1986/87:1, s. 186. 
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maken ärvt en betydande förmögenhet i slutet av äktenskapet.38 Avsikten är dock att 

jämkningsregeln endast skall tillämpas i undantagsfall.39 

Är en makes giftorättsgods till stor del endast bostad eller bohag och är det införskaffat för 

makarnas gemensamma bruk, bör egendomen i allmänhet inte fördelas enligt schablon. I 

stället skall bostaden och bohaget delas lika mellan makarna och en jämkning omfattar då 

endast makarnas övriga egendom.40 I propositionen menade man att en jämkning annars kan 

slå fel och att makarna troligtvis har haft ett ekonomiskt samarbete när det gäller bostad och 

bohag.41 Har en make förvärvat bostaden genom arv, gåva eller testamente eller genom 

dennes införda medel, är egendomen inte ett uttryck för ekonomiskt samarbete. Det finns 

dock inte någon sådan begränsning i förarbetena. En konsekvens av att en make avsiktligt har 

förvärvat en bostad för gemensamt bruk, är att bostaden således skall delas lika.42  

2.3 Värdering av tillgångar och skulder 

All egendom som skall ingå i bodelningen måste värderas.43  Som beskrivits tidigare, omfattar 

bodelningen makarnas giftorättsgods vid den tidpunkt till vilken bodelningen skall hänföras.44  

De regler som gäller för värdering vid bodelning är dispositiva och parterna kan, om de är 

överens, använda sin egen värderingsmetod.45 Det finns dock en regel i 13 kap 1 § ÄktB som 

reglerar borgenärernas skydd. Ställningen för en skuldtyngd makes borgenärer får inte 

försämras genom bodelningen.46 En make får heller inte avstå utmätningsbara tillgångar i 

utbyte mot egendom som inte får utmätas. Detta gäller dock ej om den egendom som avstås 

utgör makarnas gemensamma bostad och övertas med stöd av 11 kap 8 §.47 

Det värde som används vid bodelning kan vara taxeringsvärde, bruksvärde, försäljningsvärde 

eller affektionsvärde.48 Taxeringsvärdet för en fastighet understiger vanligtvis dess verkliga 

värde och är därmed ej att fördra vid en bodelning. Bruksvärdet är det värde som egendomen 

kan antas ha för båda parterna i deras dagliga syssla. Oftast är det mer rättvist för makarna att 

                                                           
38 Se Agell och Brattström, s. 190. 
39 Se prop. 1986/87:1, s. 184. 
40 Se prop. 1986/87:1, s. 185-187. 
41 Se prop. 1986/87:1, s. 46. 
42 Se Ryrstedt, s. 136. 
43 Se Teleman, s. 104. 
44 Se 2.1. 
45 Se Teleman, s. 103.  
46 Se 13 kap 11 § 1 st ÄktB. 
47 Det vill säga att den som bäst behöver bostaden får överta den. Se även 13 kap 11 § 2 st ÄktB. 
48 Se Teleman, s. 110. 
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använda bruksvärdet när det är fråga om bohag, eftersom bruksvärdet på begagnat bohag 

oftast överstiger försäljningsvärdet.49 Affektionsvärdet, som är ett känslovärde, kan endast 

beaktas om parterna är överens om det. Försäljningsvärdet, det vill säga egendomens 

marknadsvärde, skall som huvudprincip användas vid värderingen, eftersom det värdet är 

lättare att bestämma.50 Är makarna inte överens om en annan värderingsmetod skall således 

försäljningsvärdet användas.  

Enligt 11 kap 8 § ÄktB skall den make som bäst behöver den gemensamma bostaden eller 

bohaget få den egendomen på sin lott. Är värdet ringa skall ingen avräkning ske och 

egendomen får då inget värde. Det borde dock handla om sällsynta undantagsfall då till 

exempel bostaden utgörs av ett rum med pentry eller något liknande.51 Vid en värdering är det 

viktigt att uppmärksamma egendomens begränsningar, en fastighetsmäklare skall till exempel 

känna till reglerna om tillbehör till fast egendom vid en fastighetsvärdering. Oftast kan ett 

försäljningsvärde bero på olika faktorer och därmed är det svårt att bedöma ett hypotetiskt 

försäljningsfall och möjligheterna till en riktig värdering skiftar.52  

2.3.1 Latent skatteskuld  

En fastighet värderas oftast till försäljningsvärdet, om inte makarna har kommit överens om 

något annat.53 Den make som blir tillskiftad fastigheten kommer troligtvis någon gång i 

framtiden att få betala realisationsvinstskatt vid en försäljning. HD har fastslagit att den 

latenta skatteskulden skall beaktas vid bestämmandet av en fastighets värde.54 Med anledning 

av likadelningsprincipen bör man vid bodelningen ta hänsyn till skattebelastningen på så sätt 

att egendomens värde reduceras med den beräknade skatten.55 Avdraget bör beräknas med 

utgångspunkt av att fastigheten säljs med en gång till ett pris som motsvarar det antagna 

marknadsvärdet. När man beräknar den latenta skatteskulden måste man beakta mottagarens 

skattesituation, då denne kan ha förlustavdrag som kan reducera skattelatensen.56 Detta 

innebär att en fastighet måste värderas på detta sätt även om den skall likadelas mellan 

                                                           
49 Se Agell och Brattström, s. 172. 
50 Se Teleman s. 110. 
51 Se Teleman, s. 221. 
52 Se Agell och Brattström, s. 195. 
53 Se Teleman s. 117. 
54 Se NJA 1975 s. 288. 
55 Se Grauers, Folke, Ekonomisk familjerätt – Makars och sambors egendom och bostad. Gåva, testamente och 
boutredning.  s. 76. 
56 Se Teleman, s. 114. 
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makarna eftersom deras respektive andel kan ha olika nettovärden på grund av 

skattesituationen för respektive make.57  

2.3.2 Hyresrätten vid bodelning 

En hyresrätt till en bostadslägenhet kan medtas vid bodelningen om en make kräver det.58 

Hyresrätten ges inget värde vid bodelningen trots att den många gånger är mycket åtråvärd. 

Hyresrätten har inget lagligt försäljningsvärde enligt 12 kap 65 § JB. Därmed kan hyresrätten 

inte tas upp som en försäljningsbar tillgång och den får därför inget värde i bodelningen.59 

I doktrin finns ett flertal uttalanden, både bland författare inom familjerätt och inom hyresrätt, 

att hyresrätten torde kunna ha ett värde vid en bodelning.  Agell, professor emeritus i civilrätt, 

tycker att kravet på likadelning av giftorättsgodset talar för att en hyresrätt skall åsättas ett 

värde. Han menar att den make som inte blir tilldelad hyresrätten vid en bodelning, kan 

tvingas betala en betydligare högre hyra för en likvärdig bostad. Har den ena maken betalat en 

ersättning, i strid med 12 kap 65 § JB, kan det vidare bli en orättvisa i makarnas interna 

mellanhavanden om den ena maken kan utnyttja den andra makens ekonomiska uppoffring.60 

Grauers, professor i handelsrätt, anser att den hyresrättsliga regeln i 12 kap 65 § JB inte 

behöver hindra att en hyresrätt ges ett värde i bodelningssammanhang.  Han menar att det 

knappast är rimligt att den andra maken skulle tilldelas en hyresrätt utan att värdet beaktades, 

om en make har erlagt ersättning för denna.61 Advokat Teleman delar uppfattningen att 

hyresrätten kan och bör åsättas ett värde vid en bodelning, men att det finns stora svårigheter 

att fastställa ett värde då det är påkallat.62 Före detta regeringsrådet Tottie frågar sig om man 

skall bortse att en av makarna har haft en påtaglig kostnad för att anskaffa lägenheten. Att 

lämna ett otillåtet vederlag var kanske den enda möjligenheten att erhålla en gemensam 

bostad. Att man skall bortse från de ekonomiska realiteterna är inte en nödvändig följd av 12 

kap 65 § JB menar han. Det skulle vara bättre att ”s.a.s. värdera den övertagande makens 

andel i det lämnande vederlaget” i stället för att använda jämkning som en utväg.63 Lejman 

(1907-2002), före detta professor i civilrätt, ansåg att det inte fanns något hinder mot att åsätta 

hyresrätten ett värde i bodelningen för att åstadkomma rättvisa mellan makarna.64 Walin 

                                                           
57 Se Teleman, s. 115. 
58 Se Teleman, s. 118. 
59 Se Agell och Brattström, s. 173. 
60 Se Agell och Brattström, s. 173-174. 
61 Se Grauers 2006, s. 58. 
62 Se Teleman, s. 118-119. 
63 Se Tottie, Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., s. 400-401. 
64 Se Lejman, Fritjof, Den nya hyresrätten – efter hyresregleringens avskaffande, s. 131 not 3. 
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(1902-2002), före detta justitieråd, menade även han att förbudet i JB inte behöver innebära 

förbud att vid bodelningen beräkna ett visst värde på hyresrätten. Han såg inget principiellt 

hinder mot att beräkna ett värde på hyresrätten, men menade att det är uppenbart svårt att 

fastställa ett värde och att största återhållsamhet krävs. Han ansåg vidare att en rättighet som 

på marknaden inte har ett värde ändå kan ha ett förmögenhetsvärde.65  

Svea Hovrätt har i mål T- 8329-05 uttalat att en hyresrätt inte kan ha ett ekonomiskt värde. I 

målet var det fråga om en bodelning efter ett samboförhållande.66 Den ena sambon hade erlagt 

ett förbjudet vederlag för deras gemensamma hyresrätt. Den make som inte hade erlagt 

ersättningen blev tillskiftad hyresrätten. Tingsrätten menade att försiktighet måste iakttas med 

att åsätta en hyresrätt ett värde på grund av stadgandet i 12 kap 65 § JB, särskilt när värdet har 

sin grund i att en otillåten ersättning har erlagts. I bodelningssamband borde det vara mindre 

lämpligt att godta att en hyresrätt har ett ekonomiskt värde när den inte anses ha ett värde i 

realisationsvinsthänseende.67 Detta gäller även om syftet med delningen är att skapa rättvisa 

mellan parterna. Hovrätten menade att det inte finns någon legal marknad för hyresrätter. 

Hyresrätten skulle dock kunna sägas ha ett ekonomsikt värde för den som erhöll hyresrätten 

vid bodelningen, på grund av att denne kan räkna med att en otillåten ersättning kan erläggas 

för hyresrätten i framtiden. Hovrätten menade dock att värdet förutsätter att en brottslig 

handling måste begås och att domstolen inte kan beakta ett sådant värde vid beräkningen av 

lotter vid bodelning.  

2.4 Förhållandet till borgenärerna  

Sakrättsligt saknar det betydelse om egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods, det 

som är viktigt är vem som äger egendomen. En makes borgenärer kan till exempel inte 

komma åt den andre makens egendom vare sig den är giftorättsgods eller enskild egendom. 

Om gäldenärsmaken skulle kunna få egendom ur en framtida bodelning är detta dennes 

personliga rätt och inget som en borgenär kan överta. Efter en utförd bodelning kan 

borgenärerna dock komma åt egendom som tillförts gäldenärsmaken.68 Eftersom det kan vara 

svårt för borgenärerna att avgöra vem av makarna som äger en egendom, har makarna 

                                                           
65 Se Walin, Gösta, Allmänna hyreslagen, s. 662, se även Walin, Gösta, Samäganderätt, s. 111. 
66 Rätten till likadelning av värdet på bostad och bohag är samma som de äktenskapsrättsliga reglerna, se14 § 
sambolagen. 
67 Se avsnitt 3.6.1. 
68 Ovanstående stycke bygger på Grauers 2006, s. 29.  
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bevisbördan för vem som innehar äganderätten.69 Konkurs anges som särskild grund för full 

jämkning i 12 kap 1 § ÄktB. Det har ansetts att man ej bör använda den andra makens 

giftorättsgods för att tillgodose den skuldsatta makens borgenärer. Troligtvis är det inte 

tillräckligt med ett konstaterade om att konkurs inträffat före bodelningen, utan likadelningen 

skall även vara oskälig.70 

Emellertid kan makarna inneha egendom med samäganderätt. Samäganderätt kan bland annat 

uppkomma genom att makarna får en gåva gemensamt eller genom att dem tillsammans har 

köpt egendom.71 Har båda makarna förvärvsinkomster kan makarna troligtvis bli samägare till 

bohag som förvärvats under äktenskapet som de har förvärvat växelvis.72 Det har dessutom 

fastslagits i rättspraxis att samäganderätt till en fastighet kan uppkomma, även om endast den 

ena maken har förvärvat egendomen. Samma rättsprinciper har likaså tillämpats för 

samboende under äktenskapsliknade förhållanden. Samäganderätten bygger, i dessa fall, på att 

det förelegat en överenskommelse mellan makarna om att båda skulle ha blivit ägare till 

egendomen, trots att egendomen endast har förvärvats i den ena makens namn.73 I NJA 1983 s 

550 menade den ena sambon att den andre sambon inte kunnat göra ett giltigt förvärv av 

dennes fastighet eftersom formkravet enligt 4 kap 1 § JB inte var uppfyllt. HD menade att 

formkravet inte kunde åberopas i den interna konflikten och att den dolde samägarens anspråk 

inte grundats på köpeavtalet, utan på de båda samägarnas avtal om att förvärvet var 

gemensamt. Avtalet behöver inte vara uttryckligt, utan det kan handla om en tyst 

överenskommelse.74 Samma förutsättningar torde även kunna leda till samäganderätt vid 

förvärv av lös egendom, till exempel bostadsrätt eller lös sak.75 

I förhållande till tredje man kan samäganderätten leda till vissa problem. När det gäller 

förvärv av ett kollektiv av lösa saker, då ovisshet om vad som har förvärvats av vem råder, 

skall samäganderätten innebära att vardera make är skyddad mot den andra makens 

borgenärer. Så är dock inte alltid fallet vid tillämpningen av 4 kap utsökningsbalken (UB).76 I 

4 kap 18 § UB skapar nämligen besittning av objektet en presumtion att gäldenären är rätt 

ägare till egendomen. Om en egendom sambesittes av två makar, skall en sådan tillgång också 

                                                           
69 Se Teleman, s. 229. 
70 Se Teleman, s 157. 
71 Se Agell och Brattström, s. 73. 
72 Se Agell och Brattström, s. 74 samt RH 1986:25. 
73 Se Agell och Brattström, s.75. 
74 Se Agell och Brattström, s. 75. 
75 Se Agell och Brattström, s. 76. 
76 Se Walin, Gösta, s. 40. 
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presumeras tillhöra gäldenären och den andre maken måste då visa att egendomen tillhör 

denne för att förhindra utmätning, 4 kap 19 § UB. 

Vid makarnas enskilda köp av lös sak skall 53 § 2 st kommissionslagen tillämpas. När ett 

äganderättsanspråk tillerkänns den make som ej har varit köpare föreligger nämligen ett 

kommissionsköp, det vill säga ett köp som någon i eget namn ingått med tredje man för någon 

annans räkning. En make kan då få skydd för sin andel i och med den andre makens köp.77 

Vid fast egendom är det dock annorlunda eftersom ett dolt anspråk på samägande inte ger 

upphov till effekter för tredje man utan endast utgör ett obligationsrättsligt anspråk.78  Dessa 

inträder först när det dolda anspråket har övergått till en öppen samäganderätt. Det kan 

antingen ske genom en formenlig överlåtelse i enlighet med JB:s krav eller genom en 

lagakraftvunnen dom som erkänner den dolda samäganderätten.79   

                                                           
77 Se Agell och Brattström, s. 82. 
78 Se Walin, s. 95. 
79 Se Agell och Brattström, s. 79. 



20 

 

3 Hyresrätten 

3.1 Besittningsskyddet 

En hyresgäst till en bostadslägenhet har ett så kallat direkt besittningsskydd.80 Det direkta 

besittningsskyddet innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet. Det finns 

dock vissa undantag där hyresvärden i det speciella fallet kan ha ett starkt skäl till att 

hyresavtalet inte skall förlängas och då måste en intresseavvägning göras mellan hyresgästen 

och hyresvärden.81 Motivet till besittningsskyddet är att det finns starka sociala och 

ekonomiska skäl för hyresgästen att kunna behålla sin hyresrätt även då hyrestiden går ut.82  

Ett nytt avtal kommer inte till stånd när en hyresgäst förlänger sitt avtal utan det ursprungliga 

avtalet är fortfarande giltigt, både parterna emellan samt i förhållande till tredje man.83 I 

förarbetena till 1968 års hyreslag ansåg lagstiftaren att hyresgästen skall ha en viss rättslig 

säkerhet för att denne inte skall behöva lämna sin lägenhet utan någon anledning. Man 

menade att besittningsskyddets centrala skyddsobjekt är det värde som ligger i att man kan 

känna sig trygg i besittningen av sitt hem.84  

I syfte att skydda hyresgästens besittningsskydd används ett så kallat bruksvärde vid 

prissättning av hyrorna. Om en hyresvärd hade kunnat begära en så hög hyra att hyresgästen 

inte haft råd att bo kvar hade inte besittningsskyddet varit mycket värt. 85 För att bedöma 

hyresbeloppets skälighet brukar hyran jämföras med hyror för likvärdiga lägenheter. Vid en 

tvist om den avtalade hyran skall hyresnämnden bestämma ett skäligt belopp, vilket fastställs 

genom en jämförelse men den hyra som utgår för lägenheter med samma bruksvärde.86 

Bruksvärdet bestäms efter vad lägenheten kan anses vara värd utifrån hyresgästernas 

synvinkel, det vill säga att ett slags marknadsvärde försöker fastställas.87 Faktorer som 

lägenhetens storlek, standard, planlösning med mera skall beaktas i värderingen.88 Att en 

                                                           
80 Se Christensen, Anna, Hemrätt i hyreshuset – en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens 
besittningsskydd, s. 79. Reglerna om besittningsskydd återfinns i 12 kap 45 § - 52 § JB.  
81 Se Grauers 2005, s. 120. 
82 Se Grauers 2005, s. 119. 
83 Se Bengtsson, Bertil, Hager, Richard och Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 
61. 
84 Se Christensen, s. 47. 
85 Se Christensen, s. 56. 
86 Se Grauers 2005, s. 55. 
87 Se Christensen, s. 57. 
88 Se Walin 1969, s. 194. 
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lägenhet har ett centralt läge räknas dock inte med i värderingen och en äldre lägenhet anses 

ha mindre bruksvärde än en ny lägenhet. 89 

Med bruksvärdesystemet var det tänkt att hyrorna skulle avspegla marknaden på ett sådant 

sätt att hyrorna för likadana lägenheter skulle stå i samma relation till varandra, men eftersom 

bruksvärdet och konsumenternas värdering inte alltid stämmer överrens kan hyresrätten få ett 

”dolt” värde.90 Till exempel blir inte en centralt belägen lägenhet värderad utifrån läget vid 

hyressättningen, medan det centrala läget kan ha ett stort värde i konsumentens ögon. När 

marknadsvärdet på lägenheten inte tillåts slå igenom i hyressättningen förflyttar sig istället 

marknadsvärdet till rätten att hyra lägenheten.  

3.2 Makars gemensamma bostad 

Besittningsskyddet ger inte bara ett skydd från att bli avvisad ifrån sitt hem, det innebär även 

att hyresgästen bland annat, i vissa fall, har rätt att överlåta bostaden till en närstående och rätt 

att byta lägenheten mot en annan bostad.91 

Huvudregeln i JB är att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten eller upplåta lägenheten i 

andra hand utan hyresvärdens samtycke.92 Vid en bodelning tilldelas bostaden den make som 

bäst behöver bostaden, 11 kap 8 § ÄktB.  Bor makarna i en hyresrätt inträder den make, som 

erhållit lägenheten, i rättsförhållandet med hyresvärden i enlighet med 12 kap 33 § JB. 

Bestämmelserna i ÄktB utgör alltså underlaget för 12 kap 33 § JB.  Det behövs således ingen 

prövning av hyresnämnden och hyresvärden måste acceptera den nya hyresgästen, makens 

intresse tar över hyresvärdens intresse, som ej är så betungande i dessa fall.93 Det finns inte 

ens någon skyldighet för makarna att upplysa hyresvärden om bodelningen.94 Dock skall det 

finnas en bodelningshandling som anger att hyresrätten har överförts på maken.95  

I 7 kap 4 § ÄktB finns en definition av vad som utgör makarnas gemensamma bostad. För att 

regeln i 12 kap 33 § JB skall tillämpas behöver inte makarnas hyresrätt utgöra den bostad som 

definieras i ÄktB, utan en hyresrätt som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen 

                                                           
89 Se Christensen, s. 64. 
90 Resten av stycket bygger på Christensen, s. 63. 
91 Se Christensen, s. 271 samt s. 289. 
92 Se 12 kap 32 § JB samt 12 kap 39 § JB. 
93 Se Bengtsson, Hager och Victorin, s. 163. 
94 Se Christensen, s. 271. 
95 Se Holmqvist och Thomsson, s.230. 
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användas av makarna, kan överlåtas i enlighet med 12 kap 33 § JB. Hyresrättslig praxis visar 

till exempel att en så kallad sidolägenhet kan tillskiftas make genom bodelning.96 

Med makarnas gemensamma bostad menas, enligt 7 kap 4 § ÄktB, makarnas 

permanentbostad och inte sådan bostad som är avsedd för fritidsändamål. Det som avgör vad 

som är makarnas permanentbostad är att båda makarna skall vara folkbokförda på bostadens 

adress.97 Uttrycket “makarnas gemensamma bostad” innebär inte att någon samäganderätt 

behöver ha förelegat.98 Det har således ingen betydelse vem som äger bostaden. Bostaden kan 

vara inrymd i en byggnad på egen eller på makes fastighet, på mark med annan rätt eller en 

hyresrättslägenhet. Syftet med anskaffandet av bostaden skall huvudsakligen vara att den är 

avsedd som makarnas gemensamma hem.99  I 7 kap 5 § ÄktB finns en inskränkning i makens 

förfoganderätt över sin egendom, denne får inte utan den andra makens samtycke förfoga över 

den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget. Regeln är utformad för att skydda 

den andre makens boendeintresse i det gemensamma hemmet.100  

En makes rätt att överta hyresrätten har även stöd i 12 kap 47 § JB som stadgar att en make 

har en självständig rätt att gentemot hyresvärden överta bostaden om hyresavtalet upphör eller 

om makarna, tillsammans, inte har rätt till förlängning av hyresavtalet på grund av en av 

makarnas handlande. 12 kap 47 § JB ger också en make rätt att överta hyresrätten vid den 

andra makens död. Det finns även ett bredare tillämpningsområde i 12 kap 34 § JB som avser 

rätten för andra närstående sammanboende personer att överta hyresrätten ifrån hyresgästen, 

dock skall då hyresnämnden godkänna överlåtelsen. 

3.3 Byte av lägenhet 

En hyresgäst har rätt att byta sin lägenhet mot en annan bostad i enlighet med 12 kap 35 § JB. 

Det behöver inte vara frågan om ett byte mellan två hyresrätter utan hyresgästen kan byta 

hyresrätten mot vilken typ av bostad som helst.101 Motsätter sig hyresvärden bytet måste 

hyresgästen få tillstånd ifrån hyresnämnden. Tillstånd skall ges om hyresgästen har 

                                                           
96 Se RBD 15:76 och RBD 5:87. 
97 Se Teleman, s. 214. 
98 Se Ryrstedt, s. 203 och prop. 1986/87:1, s. 134.  
99 Se prop. 1986/87:1, s. 276. 
100 Se prop. 1986/87:1, s. 63. 
101 Se Bengtsson, Hager och Victorin, s. 168. 
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beaktansvärda skäl för bytet, om bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och 

om det inte föreligger andra särskilda skäl.102  

3.3.1 Beaktansvärda skäl 

Beaktansvärda skäl föreligger när hyresgästen har ett behov av att byta bostaden på grund av 

familjeförhållanden, ekonomi eller arbetsplatsens läge.103 Det kan till exempel handla om en 

växande familj som behöver större lägenhet, väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden 

till följd av sjukdom eller att hyresgästen har fått jobb i en annan stad eller, vid byte inom en 

storstad, i en annan stadsdel. Det är endast den sökande hyresgästens skäl som skall beaktas, 

det spelar ingen roll om den andra parten har starka skäl. Har hyresgästen möjlighet att erhålla 

en bostad utan ett byte föreligger inte beaktansvärda skäl. Bor hyresgästen i en stad utan 

bostadsbrist kan denne således inte byta sin lägenhet i enlighet med 12 kap 35 § JB.  Dock 

kan ett byte vara tillåtet om det rör sig om en viss typ av lägenhet, till exempel om den är 

handikapputrustad. 

3.3.2 Påtaglig olägenhet för hyresvärden  

Den som skall överta lägenheten måste kunna fullgöra sina skyldigheter avseende 

hyresbetalning, vårdplikt med mera.104 Kan den nya hyresgästen inte uppfylla sina 

skyldigheter kan det sägas utgöra en påtaglig olägenhet för hyresvärden. En påtaglig 

olägenhet föreligger ej om hyresvärden själv vill disponera lägenheten. Hyresvärden måste få 

upplysningar om den som skall överta lägenheten och det åligger troligtvis hyresgästen att 

införskaffa denna information.     

3.3.3 Andra särskilda skäl  

Förarbetena talar endast om ett skäl som kan tänkas vara ”andra särskilda skäl” för att 

hyresgästen inte skall ha rätt att byta sin lägenhet och det är den situation då en hyresgäst har 

krävt otillåten ersättning för hyresrätten.105 I förarbetena finns dock ingen hänvisning till 12 

kap 65 § JB och det framgår inte vem som har bevisbördan eller vilket beviskrav som ställs 

för att särskilda skäl skall anses föreligga.106 Det torde vara hyresvärden som skall visa att 

hyresgästen har förvärvat en bostad som understigit marknadsvärdet och att det har uppställts 

som villkor för köpet att säljaren skall överta hyresrätten. Därefter torde det åligga 

                                                           
102 Se 12 kap 35 § JB. 
103 Stycket bygger  på Andersson, Charlotte, Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning – Hyresnämndens praxis 
s. 95-96. 
104 Resten av stycket bygger på Andersson, s. 98. 
105 Prop 1983/84:137 s.129 samt SOU 1981:77 s. 354. 
106 Se Andersson, s. 98-99. 
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hyresgästen att visa att det ej har utgått någon ersättning för bytet.107 Enligt hyresnämndens 

praxis har en rabatt på en bostadsrätt ansetts utgöra andra särskilda skäl för att bytet inte skall 

tillåtas. Enligt hyresvärdens utredning var det en skillnad på 350 000 kronor mellan 

marknadspriset och priset som hyresgästen betalade för bostadsrätten.108  

3.4 Otillåten ersättning  

Med anledning av att hyresvärden eller hyresgästen inte skall kunna utnyttja och bereda sig 

vinning av att någon behöver en bostad, utöver vad reglerna om hyressättning medger, är det 

straffbart att uppsåtligen ställa upp villkor om särskild ersättning vid upplåtelse eller 

överlåtelse av en hyresrätt enligt 12 kap 65 § JB.109 Man kan säga att det värde som 

hyresrätten representerar är bundet till avtalet med hyresvärden på ett sådant sätt att värdet 

inte kan överföras till någon annan.110 Civilrättsligt är ett villkor om ersättning ogiltigt och 

ersättningen skall betalas tillbaka. Förfarandet är även straffsanktionerat och straffen varierar 

från böter till två års fängelse. Upplåtelse- eller överlåtelseavtalet är dock fortfarande 

giltigt.111  

Avsikten med regeln är att ingen skall kunna utnyttja någon annans trångmål på grund av det 

allmänna läget på bostadsmarknaden. Vidare är syftet att ingen skall kunna bereda sig vinning 

på att någon önskar att överta en lägenhet.112 12 kap 65 § JB har även en viktig funktion i 

reglerna om bruksvärdehyra. Eftersom bruksvärdehyran innebär en hyreskontroll kommer den 

oftast ligga lägre än vad den skulle ha gjort på en fri marknad. Utan bestämmelsen skulle 

troligtvis det dolda marknadsvärdet kunna användas som ett överlåtelsepris och syftet med 

bruksvärdesreglerna skulle gå förlorat.113 Bestämmelsen avser dock endast den som 

uppsåtligen uppställer ett villkor och straffar således ej den som erlägger vederlaget 

hyreslägenheten. I NJA 1990 s. 412 skriver ett justitieråd om sambandet mellan stadgandet i 

JB och bruksvärdeprincipen; ”Bestämmelsen har tillkommit av bostadssociala skäl och får 

sägas utgöra en av grundbultarna i 12 kap JB. Genom att hyressättningen på 

bostadsmarknaden inte är fri utan bestäms med hänsyn till det s k bruksvärdet, uppstår en 

differens mellan den hyra som hyresvärden maximalt får ta ut och den hyra som kan tas ut på 

                                                           
107 Se Holmqvist, Leif och Thomsson, Rune, Hyreslagen – en kommentar, s. 274. 
108 Se 3026-07 Stockholm. 
109 Se Adolfsson och Hillert, s. 35. 
110 Se Christensen, s. 243. 
111 Se Grauers 2005, s. 188. 
112 Se prop. 1973:23, s 144-145. 
113 Se Bengtsson, Hager och Victorin, s. 112. 
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en fri marknad. Utan bestämmelserna i 12 kap 65 § skulle den nämnda differensen omedelbart 

kapitaliseras till ett vederlag som snart sagt varje bostadssökande måste erlägga för att få 

hyresrätt. Syftet med bruksvärdereglerna skulle därmed omintetgöras.”  

Att dra gränsen mellan vad som är ett tillåtet och ett otillåtet vederlag är inte alltid lätt. Har 

den avträdande hyresgästen haft kostnader för förbättringar i lägenheten kan denne vilja ha 

ersättning för dessa. Lagstiftaren har menat om ersättningen är oskäligt mycket högre i 

förhållande till egendomens eller nyttighetens värde utgör det överskjutande beloppet 

vederlag för lägenheten och således blir 12 kap 65 § JB tillämplig.114 

Regeln är även tillämplig i bytessituationer när någon använder sin hyresrätt som delbetalning 

i ett bostadsköp, även om regeln kan vara svårtillämplig.115 När en bostadsrätt byts mot en 

hyresrätt måste det utredas hur mycket köparen skulle ha betalat om inte hyresrätten hade 

lämnats i byte.  HD har menat att det bara är när köpeskillingen klart understiger detta belopp 

som återbetalningsskyldighet kan komma i fråga.116 Emellertid ger 12 kap 65 § JB att 

ersättningen skall avse hyresrätten, det skall vara fråga om särskild ersättning och köparen 

skall medvetet ha begärt att få särskild ersättning för sin hyresrätt.  Det kan vara svårt att 

avgöra om någon särskild ersättning har erlagts, eftersom det troligtvis kan finnas flera 

anledningar till att man vill sälja sin egendom till underpris. Säljaren kanske vill sälja 

egendomen så snabbt som möjligt, säljaren har ej låtit värdera egendomen, parterna kan vara 

bekanta med mera.117 Det blir då en bevisfråga om det verkligen har erlagts någon ersättning 

för hyresrätten. Det är även köparen som skall ha begärt ersättningen; motsatsvis torde det 

således vara godtagbart att säljaren har anpassat priset i förhoppning om att få överta en 

hyresrätt.118  Detta innebär att 12 kap 65 § JB troligtvis inte går att tillämpa i alla situationer 

då hyresrätten har använts som en del av en betalning. I en ny utredning menar man att 

beviskraven måste ändras.119 Som förslag anges att om hyresvärden kan visa omständigheter 

som tyder på att otillåten ersättning har lämnats så skall det vara upp till hyresgästen att visa 

att det inte finns någon sådan ersättning för att bytet skall godtas.  

                                                           
114 Se Grauers 2005, s. 189. 
115 Se Bengtsson, Hager och Victorin, s. 113.  
116 Se NJA 1990 s. 412. 
117 Se Adolfsson och Hillert, s. 88. 
118Adolfsson och Hillert, s. 100. 
119 Se SOU 2008:47, s. 69. 
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3.4.1 Hur vanligt är det med så kallad ”svarthandel” med hyreskontrakt? 

År 2006 gjorde Fastighetsägarna120 en undersökning angående svarthandeln med hyresrätter i 

Stockholm.121 31 stycken av de större fastighetsägarna/fastighetsförvaltarna i Stockholm, som 

tillsammans förvaltar 21 000 lägenheter av de 80 000 hyreslägenheter som finns i Stockholms 

innerstad, har svarat på frågor angående handeln med hyreskontrakt.  Varje år får cirka 4800 

lägenheter nya hyresgäster i Stockholms innerstad. Undersökningen visar att 

fastighetsägarna/fastighetsförvaltarna uppskattar att hälften av dessa är olagliga bytesaffärer.  

Priset för en hyresrätt ligger på 5000 kronor till 6000 kronor per kvadratmeter och 

Fastighetsägarna uppskattar att den svarta handeln med hyresrätter i Stockholms innerstad 

omsätter cirka 660 miljoner kronor per år.  

Även i Skåne har fenomenet med handel av kontrakt blivit vanligare. Fastighetsägarna Syd 

har gjort motsvarande undersökning år 2004.122 67 % av de tillfrågade fastighetsägarna tror att 

problemet kommer att öka i framtiden och en tredjedel av de tillfrågade har sett tecken på 

svarthandel vid byten och andrahandsuthyrning.123 

3.4.2 Pactum turpe 

Om ett avtals innehåll strider mot lag och goda seder, ett pactum turpe, kan avtalet bli ogiltigt. 

Det finns ingen allmän regel om ogiltighet på grund av pactum turpe, utan det är upp till 

domstolarna att avgöra frågor om ogiltighet och andra konsekvenser. Avtalet behandlas inte 

som icke existerande men efterföljden av ett sådant avtal kan inte framtvingas på rättslig väg. 

Återgångsföljden torde dock kunna tas upp i domstol.124 I RH 1993:26 hade en hyresgäst 

ingått ett avtal med en ägare till en bostadsrättslägenhet om att få köpa bostadsrätten till ett 

pris under marknadsvärdet, med villkor att bostadsrättsandelsägaren fick överta 

hyreslägenheten. Efter att bostadsrättsandelsägaren hade flyttat in i hyresrätten sålde han 

bostadsrätten till en annan part. Hyresgästen menade då att de hade ingått ett avtal som skulle 

fullföljas. Hovrätten sade dock att de inte kunde fastställa ett sådant avtal på grund av pactum 

turpe.  

                                                           
120 Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som respresenterar 20 000 medlemmar som äger 
lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrätter. 
121 Se Missbruket av bytesrätten – en rapport om svarthandeln med hyreslägenheter i Stockholm. 
122 Fastighetsägarna/fastighetsförvaltarna som svarat i undersökningen förvaltar 32 % av hyresbeståndet i 
Malmö, 14 % i Lund och 18 % i Helsingborg.  
123 Se Svarthandel med hyreskontrakt – i samband med byten och andrahandsuthyrning. 
124 Se Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, s. 287. 
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Det är redan stadgat att ett villkor om ersättning för en hyresrätt är ogiltigt och att ersättningen 

skall betalas tillbaka i 12 kap 65 § JB.  

3.5 Ombildning av hyresrätten till bostadsrätt 

I lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 

(ombildningslagen) finns regler om hur en ombildning till en bostadsrätt skall gå till. Efter ett 

visst förfarande kan en bostadsrättsförening få företräde till förvärv av en hyresfastighet för 

ombildning till bostadsrätt.  

Hyresgästerna i en hyresfastighet kan bilda en bostadsrättsförening och förvärva fastigheten 

av hyresvärden. Är föreningen intresserad av att köpa hyresfastigheten skall föreningen göra 

en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten, 3 § ombildningslagen. Intresseanmälan 

gäller i två år och under denna tidsperiod får inte fastighetsägaren genom köp eller byte 

överlåta fastigheten utan att göra ett hembud till föreningen, 5 § ombildningslagen. En 

förening och en blivande bostadsrättshavare kan ingå ett förhandsavtal om att föreningen i 

framtiden skall upplåta bostadsrätt, 6 kap 1 § bostadsrättslagen (BRL).  En förhandstecknare 

får inte överlåta rätten enligt avtalet, med undantag från att make eller sambo kan sättas i 

tecknarens ställe. Huvudregeln i BRL är att en förening inte får vägra en hyresgäst 

medlemskap, 2 kap 8 § BRL, en medlem har sedan i princip rätt att få bostadsrätt till den 

lägenheten denne innebor enligt 4 kap 6 § BRL.  Bostadsrättsföreningen får dock efter 

förvärvet av hyresfastigheten vägra medlemskap till en hyresgäst som ej var hyresgäst vid 

förvärvet eller en hyresgäst som dröjt med att söka medlemskap. Om en make övertar 

hyresrätten efter förvärvet av hyresfastigheten har denne rätt att bli medlem om ansökan om 

medlemskap sker senast ett år efter föreningens köp enligt 2 kap 8 § 2 st BRL. Fristen kan 

förlängas något om maken övertar hyresrätten nio till tolv månader efter förvärvet. En 

hyresgäst som inte vill delta i ombildningen får bo kvar i hyresrätten med 

bostadsrättsföreningen som ny hyresvärd. Så länge som hyresförhållandet består får 

bostadsrättsföreningen inte upplåta bostadsrätt till lägenheten, hyresgästen har således både 

besittningsskyddet kvar samt rätten att byta sin hyresrätt mot en annan bostad.125 

3.5.1Försäljning av blivande bostadsrätt 

I NJA 2001 s 75 hade en hyresgäst överlåtit sin rätt till en, ännu inte upplåten, bostadsrätt. 

Hyresgästen hade bott i hyresrätten i drygt 20 år och under 1995 förvärvades hyresfastigheten 
                                                           

125 Se 1998/99:BoU10, s. 3. 
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för ombildning till bostadsrätter och föreningen tillträdde fastigheten den 7 augusti 1995. Vid 

denna tidpunkt hade hyresgästen en laglig rätt att få bostadsrätt upplåten till sig. Upplåtandet 

drog dock ut på tiden och hyresgästen avled innan något upplåtelseavtal var tecknat mellan 

henne och hyresvärden. I juni 1995 hade ett avtal upprättats mellan hyresgästen och hennes 

syskonbarn, där det stod att hyresgästen sålde bostadsrätten för inköpspriset. Först i juni 1996 

uppläts bostadsrätten och då till hyresgästens dödsbo och inte till syskonbarnen.  

 

HD anförde att det ej fanns någon reglering om förhållandet i BRL, att avtal om framtida 

överlåtelse av lös egendom är giltigt i andra sammanhang och att ledning skall hämtas från 

allmänna avtals- och köprättsliga regler. Då avtalet har ingåtts i ett sent skede av 

ombildningen måste avtalet ses som giltigt. HD menade även att det saknas betydelse om 

hyresgästen var medlem i föreningen vid överlåtelsen av den ej upplåtna bostadsrätten, det 

spelar således inte någon roll att säljaren inte är medlem i bostadsrättsföreningen. 

Avtalets civilrättsliga giltighet mellan parterna behöver dock inte binda 

bostadsrättsföreningen eftersom föreningen, efter upplåtelsen, prövar medlemskapet för 

förvärvaren i enlighet med 2 kap 3 § BRL.126  

3.5.2 Sakrättsligt perspektiv 

En hyresrätt till en bostadslägenhet får inte utmätas enligt 5 kap 1§ p. 5 UB. Till skillnad från 

hyresrätten har bostadsrätten ett marknadsvärde och är således attraktiv som utmätningsobjekt 

eller pantobjekt. Det sakrättsliga momentet torde vara denuntation, i analogi med 31 § 

skuldebrevslagen.127 Förvärvaren av en bostadsrätt får således sakrättsligt skydd när 

bostadsrättsföreningen har fått meddelande om överlåtelsen. Vid ombildning är det 

överlåtelsehandlingen som skall lämnas till bostadsrättsföreningen samt skall en notering 

göras i lägenhetsförteckningen.128 

3.6 Skatterättsligt perspektiv  

3.6.1 Realisationsvinst 

Om en hyresrätt har använts som dellikvid vid en fastighetsaffär uppkommer, vid 

realisationsvinstbeskattningen, dels frågan om värdet kan räknas in i anskaffningskostnaden 

för den som har köpt fastigheten och dels frågan om försäljningspriset blir högre för den som 

                                                           
126 Se Julius, Håkan, Nilsson Hjort, Bob och Uggla, Ingrid, Bostadsrättslagen – en kommentar, s. 148. 
127 Se Grauers 2005, s. 229. 
128 Se NJA 1971 s. 66 samt Grauers 2005, s. 229. 
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sålt fastigheten. I RÅ 1987 ref 89 I och II har frågorna tagits upp. I det första fallet ville den 

skattskyldige räkna in priset för hans hyresrätt i anskaffningskostnaden för bostadsrätten.  I 

det andra fallet ville taxeringsintendenten att försäljningspriset till bostadsrätten skulle ökas 

med det värde av den hyresrätt som han hade erhållit från sin köpare. Regeringsrätten 

behandlade hyresrätterna likvärdigt.  Eftersom hyresrätten inte får överlämnas mot vederlag 

menade regeringsrätten att en hyresrätt inte kan ha ett värde i realisationsvinsthänseende.  

Det är dock tydligt att domstolen såg det som en fiktiv verklighet eftersom ett av 

regeringsråden anförde till utveckling av sin mening: ”Jag har givetvis, liksom övriga 

ledamöter, fullt klart för mig att vid försäljningen av villor och bostadsrättslägenheter numera 

är allmänt förekommande att hyresrätter lämnas som dellikvid och att hyresrätter i dessa 

sammanhang har ett betydande värde på den allmänna marknaden. Trots att verkligheten 

sålunda av olika skäl inte anpassat sig till den ordning som skall råda enligt 12 kap 65 § 

jordabalken har jag funnit att en konsekvens av denna nu gällande ordning måste bli den som 

regeringsrättens dom innehåller.” 

Ett annat regeringsråd var skiljaktig angående motiveringen. Han menade att hyresrätten har 

ett ekonomiskt värde på orter med bostadsbrist och att man kan anföra skäl för att detta värde 

skall beaktas i beskattningssammanhang. Han menade vidare att praxis inte har tagit hänsyn 

till detta värde och att det skulle ”stå i mindre god överensstämmelse med statsmakternas 

bostadspolitik, få betydande återverkningar på bostadsmarknaden samt avsevärt försvåra 

taxeringsarbetet genom behovet att förebringa utredning om hyresrättens marknadsvärde i de 

särskilda fallen”, om hyresrätten åsattes ett ekonomiskt värde vid 

realisationsvinstbeskattningen. Regeringsrådet menade att det är en uppgift för lagstiftaren att 

genomföra en ändring på området.  

Efter Regeringsrättens domar infördes en ny regel i inkomstskattelagen (IL) som reglerar att 

hyresrättens värde skall beaktas vid beräkning av kapitalförlust.129 44 kap 25 § IL stadgar 

följande: 

”Om den skattskyldige eller någon närstående till honom på grund av avyttringen, direkt eller 

indirekt, får en rättighet eller en förmån som - trots att den inte ska räknas in i ersättningen vid 

                                                           
129 Se Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustav, Melz, Peter och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok 
i skatterätt, s. 191. 
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kapitalvinstberäkningen - får antas ha ett värde och det uppkommer en kapitalförlust, ska den 

del av kapitalförlusten som motsvarar detta värde inte anses som kapitalförlust.” 

Detta medför att vid en försäljning av en villa, där säljaren övertar en hyresrätt, kommer 

hyresrättens ”värde” att räknas med om det uppkommer en kapitalförlust, men ej vid 

kapitalvinst.  Anta att säljaren säljer sin villa för 1 500 000 kronor och övertar en hyresrätt till 

ett ”värde” av 200 000 kronor. Om omkostnadsbeloppet för villan är 1 700 000 kronor får 

säljaren således inte någon kapitalförlust. Är omkostnadsbeloppet 1 300 000 kronor, räknas 

dock inte hyresrättens ”värde” med och säljaren får då en kapitalvinst på 200 000 kronor som 

skall beskattas.     

Lagstiftaren ansåg att en förlust i en fastighetsaffär kan vara fiktiv eftersom hyresrätten ibland 

ges ett värde vid förhandlingen mellan köparen och säljaren. En lagregel som innebär att 

avdrag inte skall medges när förlusten har uppkommit när säljaren har erhålligt en hyresrätt 

som en rabatt vid en fastighetsförsäljning ansågs därmed behövas.130  

3.6.2 Flyttningsersättning 

Det förekommer att hyresgästen kan erhålla en ersättning från hyresvärden för att inte hävda 

sin rätt till förlängning av hyresavtalet.131 Kammarrätten har olika uppfattningar om hur en 

sådan ersättning skall beskattas. I mål nr 6968-07 har Kammarrätten i Göteborg ansett att 

ersättning vid avflyttning från hyreslägenhet utgör skattepliktig inkomst. De menade att en 

flyttningsersättning inte är av en sådan karaktär att den är ogiltig enligt 12 kap 65 § JB. 

Kammarrätten hänvisade vidare till RÅ 1971 not 734, där en icke rörelsedrivande hyresgäst 

till en lokal ansågs vara skattepliktig för den ersättning som denne erhållit från hyresvärden 

för att avstå hyresrätten. Därmed ansåg kammarrätten att det inte fanns skäl för någon annan 

bedömning och menade att inkomsten var skattepliktig.132 Kammarrätten i Stockholm har 

kommit fram till motsatt bedömning i två fall och menat att hyresrätten inte kan utgöra en 

tillgång på grund av att det inte finns någon legal marknad för hyresrätter.133  

Att två förvaltningsdomstolar kommer fram till motsatta domslut i samma fråga är inte 

önskvärt då ingen ledning kan fås ifrån rättsfallen. Eftersom prövningstillstånd är meddelat 

kommer Regeringsrätten att avgöra frågan. Skulle besittningsskyddet anses utgöra en tillgång 

                                                           
130 Se prop. 1989/90:110, s. 395. 
131 Skatteverkets ställningstagande, Kapital – Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet, Dnr 130 257756-
05/111, s. 1. 
132 Domen är överklagad och Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd, RegR PT 3432-2008. 
133 Se Mål nr 2245-06 samt Mål nr 3500-08. 
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kan det diskuteras huruvida besittningsskyddet skulle kunna utgöra en tillgång även i 

bodelningssammanhang. 

Skatteverket har i ett ställningstagande menat att flyttningsersättningen är en ersättning för att 

avstå besittningsskyddet och att en sådan ersättning är skattepliktig.134 Ersättningen skall inte 

ses som en ersättning för själva överlåtelsen av hyresrätten, med bakgrund av att 

besittningsskyddet inte är en fristående rättighet eller tillgång som kan överföras till någon 

annan. Erhåller en hyresgäst en ersättning på grund av ett avstående av besittningsskyddet 

skall ersättningen hänföras till andra inkomster på grund av innehav av kapital, 42 kap 1 § IL.  

                                                           
134 Skatteverkets ställningstagande, Kapital – Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet, Dnr 130 257756-
05/111. 
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4 Analys 

 

4.1 Hindrar 12 kap 65 § JB att en hyresrätt kan ges ett värde i 
bodelningssammanhang? 

Syftet med 12 kap 65 § JB är att är att ingen skall kunna utnyttja någon annans trångmål på 

grund av det allmänna läget på bostadsmarknaden. Ingen skall heller kunna bereda sig vinning 

på att någon behöver en bostad.  På grund av regeln har det inom andra rättsområden ansetts 

att det inte går att åsätta en hyresrätt ett värde. Inom familjerätten har det bedömts att en 

hyresrätt inte kunnat ha ett värde vid bodelningen och att den make som erhåller hyresrätten 

således inte behövts avräkna något belopp på sin lott. I doktrin har det diskuterats huruvida 

den hyresrättsliga regeln i 12 kap 65 § JB hindrar en hyresrätt att tilldelas ett värde vid 

tillämpning av de familjerättliga reglerna. Grauers, Lejman och Walin menar att den 

hyresrättsliga regeln inte behöver hindra att en hyresrätt ges ett värde i 

bodelningssammanhang.135 

I JB finns det även ett förbud som hindrar hyresgästen att överlåta sitt hyreskontrakt till en 

annan person; rätten till hyresrätten är följaktligen personlig. Det finns undantag från 

överlåtelseförbudet, en make får till exempel enligt 12 kap 33 § JB överta hyresrätten efter en 

bodelning. Hyresvärden har ingenting att invända mot denna överlåtelse. Rätten för en make 

att överta hyresrätten och kontraktet vid en bodelning följer således de familjerättsliga 

reglerna och inte de hyresrättsliga reglerna. Med tanke på ovanstående konstaterande, att 

syftet med 12 kap 65 § JB är, att någon inte skall kunna bereda sig vinning eller utnyttja att 

någon är i behov av en bostad är det, enligt min mening, underligt att överhuvudtaget hävda 

att 12 kap 65 § JB är tillämplig vid en bodelning. Regeln åsyftar inte ens denna typ av 

familjerättsliga situation. Det är de familjerättsliga reglerna som avgör vem som skall överta 

hyresrätten och för att resultatet av bodelningen skall bli verksam mot hyresvärden måste JB 

sedan göra detta möjligt. Bestämmelsen i 12 kap 33 § JB innebär att den som enligt de 

familjerättsliga reglerna tilldelats hyresrätten utan vidare träder i rättsförhållandet med 

hyresvärden. Således godtar JB:s regler att en överlåtelse av hyresrätten mellan makar äger 

rum. Varför skulle inte makarna i sitt interna mellanhavande få kunna åsätta hyresrätten ett 

värde då? Eventuellt går det att hävda att den make som övertar hyresrätten får ”betala” den 

                                                           
135 Se avsnitt 2.3.2. 
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andra maken för hyresrätten genom att maken får en större andel än vad denne hade fått om 

hyresrätten inte åsattes ett värde. Det är dock de familjerättsliga reglerna som avgör vem av 

makarna som skall tilldelas hyresrätten. Det kan då bli svårt att hävda att den ena bereder sig 

vinning på den andra maken med uppsåt, eftersom de själva inte avgör vem som skall överta 

hyresrätten. Jag anser att JB inte hindrar att hyresrätten åsätts ett värde vid en bodelning 

eftersom reglerna inte åsyftar att reglera denna typ av situation.  

4.2 Talar kravet på likadelning för att hyresrätten skall åsättas ett 
värde?  

4.2.1 Hyresrättens ”dolda värde” 

Enligt 11 kap 3 § ÄktB skall makarnas giftorättsgods delas lika vid en bodelning. Syftet med 

likadelningsprincipen är att, vid upplösandet av långvariga äktenskap, skapa rättvisa mellan 

makarna eftersom båda makarna har en stark koppling till den egendom som deras förhållande 

är uppbyggd kring. 11 kap 8 § ÄktB stadgar uttryckligen att den make som får makarnas 

gemensamma bostad skall avräkna värdet på sin lott. Är värdet ringa skall dock ingen 

avräkning ske. 

Som jag kommit fram till i ovanstående avsnitt torde inte 12 kap 65 § JB hindra att en 

hyresrätt åsätts ett värde vid en bodelning. Utgångspunkten vid en bodelning är dock att en 

hyresrätt inte har något legalt marknadsvärde och värderas därmed till noll kronor vid en 

bodelning. Makarnas hyresrätt kan många gånger vara mycket åtråvärd och ett 

förstahandskontrakt är oftast mycket svårt att erhålla. Makarna kan ha stått i bostadskö en 

längre tid för att få tillgång till hyresrätten. I orter med bostadsbrist är en bra belägen hyresrätt 

värdefull för hyresgästen just eftersom efterfrågan är större än utbudet. När en make inte blir 

tilldelad hyresrätten måste denne hitta en ny bostad. Att hitta en motsvarande hyresrätt kan 

vara svårt. Dels kan hyran vara högre, dels kan det vara svårt att överhuvudtaget erhålla ett 

förstahandskontrakt. Eventuellt kan maken även bli tvungen att köpa en bostadsrätt eller villa 

om denne inte hittar en hyresrätt som passar. Maken som erhåller hyresrätten har även kvar 

sitt besittningsskydd och således innehar denne, inte bara ett skydd ifrån att bli avvisad ifrån 

sitt hem, utan även rätt att byta hyresrätten mot en annan bostad i framtiden. Jag anser att 

detta i sig värdefullt för den make som erhåller lägenheten. 
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Agell anser att kravet på likadelning vid bodelning talar för att hyresrätten ibland skall åsättas 

ett värde.136 En hyresrätt har inget legalt marknadsvärde, även om man kan säga att 

hyresrätten i vissa fall har ett ”dolt” värde eftersom hyran inte står i relation med 

hyresgästernas värdering. Hyresrätten kan följaktligen ha ett värde i hyresgästens ögon och 

om den ena maken skulle överta lägenheten utan att den andre maken skulle få något 

motsvarande torde strida mot likadelningsprincipen. En total ekonomisk utjämning påfordras 

enligt likadelningsprincipen, vilket inte sker när den andra maken troligtvis drabbas av någon 

form av negativ ekonomisk konsekvens, vare sig det är en ny högre hyra eller att denne 

tvingas betala för en bostadsrätt. Går det att hävda att likadelningsprincipen åsidosätts då 

hyresrätten inte har ett legalt marknadsvärde? I bodelningssammanhang är det makarna som 

bestämmer vilken värderingsmetod som skall användas, till exempel kan makarna bestämma 

att affektionsvärdet skall användas vid värdering av viss egendom. Är makarna överens borde 

de kunna värdera hyresrätten till det värde som de anser att hyresrätten har. Det skulle leda till 

att den andra maken, som inte erhåller hyresrätten, skall få ett motsvarande värde. I sådana 

fall skall frågan om förfarandet är förenligt med 13 kap 1 § ÄktB, som reglerar borgenärernas 

rätt, besvaras. Borgenärernas skydd i 13 kap 1 § ÄktB ger vissa förbud som skall beaktas vid 

bodelningen. Bland annat får en make inte avstå utmätningsbara tillgångar i utbyte mot 

egendom som inte får utmätas, detta gäller dock inte egendom som utgör makarnas 

gemensamma bostad. Troligtvis kan man inte åsätta hyresrätten ett värde om detta innebär att 

en borgenärs ställning försämras. Om gäldenärsmakens nettogiftorättsgods blir mindre än vad 

nettogiftorättsgodset hade varit om hyresrätten inte hade åsatts ett värde sätts borgenärerna i 

en sämre ställning.  

Walin anser att en hyresrätt kan ha ett stort ekonomsikt värde även om hyresgästen själv inte 

kan bestämma om överlåtelse.137 Är makarna överens om ett värde och om förfarandet inte 

strider mot 13 kap 1 § ÄktB torde resultatet av bodelningen bli mer rättvis och korrekt om 

hyresrätten åsattes ett värde. Troligen är denna situation ovanlig om makarna vet vem som 

skall erhålla lägenheten, maken som får lägenheten kan då välja om denne accepterar att 

hyresrätten har ett värde och att den andra maken skall erhålla något motsvarande eller att 

hyresrätten skall ha ett värde om noll kronor. Förmodligen väljer maken det senare 

alternativet eftersom lagen godkänner detta.  

                                                           
136 Se avsnitt 2.3.2. 
137 Se avsnitt 2.3.2. 
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Låt säga att den ena maken har 100 000 kronor i nettogiftorättsgods och den andre maken har 

200 000 kronor i nettogiftorättsgods, de skall således ha 150 000 kronor vardera efter 

likadelningen.  Anser makarna att hyresrätten har ett värde på 100 000 kronor i bodelningen 

skall således vardera make erhålla egendom värd 200 000 kronor.  Den make som erhåller 

hyresrätten får då, utöver hyresrätten, egendom värd 100 000 kronor, alltså 50 000 kronor 

mindre än om hyresrätten inte hade getts ett värde.  Om den make som övertar hyresrätten har 

skulder på 150 000 kronor skulle borgenärerna kunna motsätta sig detta eftersom resultatet 

skulle försämra borgenärernas rätt.  

Är makarna inte överens om ett värde kan det bli svårare att åsätta hyresrätten ett värde. 

Tvistar makarna om vem som skall överta hyresrätten torde det bevisa att hyresrätten har ett 

värde för makarna. Skulle inte hyresrätten få ett värde i bodelningen borde den andra maken 

således kunna hävda att delningen inte är förenlig med likadelningsprincipen. Är det däremot 

likgiltigt för makarna eller en make vem som övertar hyresrätten anser jag att hyresrätten inte 

har något värde för makarna. Det kan vara svårt att motivera att hyresrätten skall ha ett värde i 

bodelningen i ett sådant fall. Möjligtvis är det lätt att få ta på en liknande hyresrätt eller 

lägenheten är i dåligt skick. Hyresrätten borde då, likt bestämmelsen i 11 kap 8 § ÄktB, ej 

räknas av på makens lott, eftersom ”värdet är ringa.”  

4.2.2 Otillåten ersättning 

Om en make har betalat en ersättning för en hyreslägenhet är frågan om båda makarna skall 

dela på kostnaden eller om risken skall ligga på den make som har betalat ersättningen. I 

makarnas interna mellanhavande kan det bli orättvist om en make kan utnyttja den andre 

makens ekonomiska uppoffring. Skall risken ligga på den som har betalat en otillåten 

ersättning eller går det att hävda att denne har handlat i båda makarnas intresse?  

I ÄktB finns inskränkningar i en makes förfoganderätt över den gemensamma bostaden.138 

Reglerna är till för att skydda den andre makens boendeintresse i det gemensamma hemmet. 

Båda makarna har ett intresse av bostaden och för att inte egendomen skall kunna avhändas 

innan bodelningen äger rum finns inskränkningar i förfoganderätten. Vidare begränsar de 

familjerättsliga reglerna möjligheten att jämka makarnas gemensamma bostad, som är 

införskaffad för makarnas gemensamma bruk, med anledning av att makarna har haft ett 

samarbete kring bostaden. En bostad som är den ena makens enskilda egendom kan till och 

                                                           
138 Se avsnitt 3.2. 
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med ingå i en bodelning.  Boendeintresset har därmed betydande vikt inom de familjerättsliga 

reglerna, till förmån för den som behöver bostaden.  

Har makarna sinsemellan avtalat att de skall betala för hyresrätten kan man fråga sig om en 

domstol kan ta upp en makes anspråk på halva beloppet överhuvudtaget. Anspråket grundas 

då på en antagen överenskommelse mellan makarna. Avtalet som är ingånget mellan den 

maken som erlagt ersättningen och hyresgästen/hyresvärden, som uppställt villkoret, är ett 

pactum turpe, alltså ett avtal som strider mot lag och goda seder. En efterföljd av sådant avtal 

kan inte framtvingas på rättslig väg. Återgångsföljden torde dock kunna tas upp i domstol. 

Sålunda kan den make som ingått avtalet vid ett senare tillfälle få tillbaka vederlaget. Av detta 

skäl bör största försiktighet iakttas med att värdera hyresrätten till samma belopp som 

ersättningen. Jag menar också att det heller inte är önskvärt att åsätta hyresrätten det värde 

hyresrätten kan antas inbringa i framtiden eftersom det förutsätter att maken måste bryta mot 

12 kap 65 § JB. Hyresrätten har således inte ett konkret värde.   

Möjligtvis går det att göra en jämförelse med reglerna om samäganderätt. Samäganderätt kan 

uppkomma om båda makarna har agerat som om båda makar skulle bli ägare till egendomen. 

HD har tidigare menat att den dolda samäganderätten grundas på makarnas interna avtal och 

inte övriga omständigheter.139 Eftersom avtalet inte är civilrättsligt giltigt är det dock svårt att 

påstå att det går att förvärva hyresrätten. Men om båda makarna står på kontraktet eller om 

båda makarna är folkbokförda på adressen har ju intentionen varit att hyresrätten skall utgöra 

den gemensamma bostaden. Strider köpet mot JB:s regler tror jag dock inte att det går att 

hävda att det föreligger ett köp och då kan heller inte samäganderätt föreligga. 

Vidare kan den omständighet, att en make som erlagt ersättning för lägenheten har möjlighet 

till återbetalning, i praktiken innebära att hyresrätten har ett värde eftersom att denne kan få 

tillbaka ersättningen. Man skulle kunna säga att den maken har ett dolt anspråk. Att beräkna 

ett värde på detta dolda anspråk är dock vanskligt och eftersom värdet inte är definitivt går det 

inte att åsätta hyresrätten detta värde. 

Vidare kan den situationen, att den ena maken erhållit pengar från den andra maken med 

uppdrag att erlägga vederlag för en hyresrätt, uppkomma. Maken agerar då som syssloman för 

sin make (huvudmannen). En syssloman torde vara redovisningsskyldig även om uppdraget 

avser olagliga eller osedliga handlingar och om denne skulle tillgodogöra sig dessa medel 

                                                           
139 Se avsnitt 2.4. 
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skulle troligtvis denne göra sig ansvarig för förskingring.140 Om sysslomannen (maken) skulle 

kunna erhålla hyresrätten i bodelningen utan att redovisa för den går det att häva att denne gör 

en omotiverad vinst. Maken har ju gjort en vinst på den andra makens bekostnad. Den ena 

maken har använt den andra makens medel för att ”köpa” något som inte har något plusvärde 

på tillgångssidan. Blir denne sedan tillskiftad hyresrätten uppstår en orättvisa i makarnas 

interna mellanhavande. För att skapa ett skäligt resultat borde hyresrätten i en sådan situation 

tilldelas detta värde. Som sagts tidigare grundas dock detta belopp på en rättshandling som är 

civilrättsligt ogiltig, vilket innebär att en återgång av beloppet kan komma i fråga. 

Motivet till likadelningsprincipen är, som sagts, att vid en upplösning av äktenskapet skapa 

rättvisa mellan makarna eftersom båda makarna kan ha en stark relation till egendomen. I 

Svea Hovrätt mål T-8329-05 menade hovrätten att ett värde av hyresrätten inte kunnat beaktas 

eftersom talan grundade sig på att hyresrätten skulle ha ett värde på grund av att en otillåten 

ersättning hade erlagts. 

Tingsrätten ansåg att det inte var lämpligt att godta att hyresrätten har ett värde i 

bodelningssammanhang, när hyresrätten inte har haft ett värde i realisationsvinsthänseende, 

även om syftet med likadelningen är att skapa rättvisa för makarna. Tingsrätten menade 

således att sambons betalning av ett otillåtet vederlag inte var mer skyddsvärt än att skapa 

rättvisa mellan makarna. Risken fick med andra ord ligga på den part som erlagt vederlaget. 

Det känns dock märkligt att tingsrätten hänvisar till ett rättsfall som medförde att 

lagstiftningen ändrades, vilket i sin tur innebar att hyresrätten åsattes ett värde vid beräkning 

av kapitalförlust.  

Det är uppenbart att det föreligger en stor svårighet att fastställa ett värde, när värdet har sin 

grund i en otillåten ersättning. Det skulle dock vara orimligt att grunda ett värde i bodelningen 

på ett civilrättsligt ogiltigt avtal. Följden av det skulle bli mycket mer osäker och strida, om än 

mer, mot likadelningsprincipen, om ersättningen senare återbetalades. 

4.2.3 Tillåten ersättning 

Om makarna har bott i en villa eller en bostadsrätt och sedan beslutat sig för att flytta till en 

hyresrätt kan det hända att makarna får en rabatt för sin bostad.141 Även om makarna har 

erhålligt ett marknadspris för bostaden kan priset ändå ha satts lägre än vad de egentligen 

                                                           
140 Se Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per Ole och Wennberg, Suzanne, Brottsbalken – 
en kommentar del I, 10 kap s. 18. 
141 Se avsnitt 3.4. 
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skulle kunna erhållit. Låt oss anta att en rabatt på 200 000 kronor lämnas och makarna får 

hyresrätten. För det första kan vi anta att hyresrätten är attraktiv eftersom makarna har valt att 

byta sin bostad mot lägenheten. För det andra har makarna erhållit lägenheten mot en rabatt 

vilket innebär att dem har ”betalat” för hyresrätten. Att den ena maken kommer att erhålla 

lägenheten utan någon avräkning på dennes lott framstår tydligt som orättvist, då resultatet 

blir att den andra maken får ”betala” en del av den andra makens hyresrätt utan att få något 

motsvarande. Jag vill hävda att hyresrätten således har ett lagligt värde eftersom rabatten inte 

strider mot regeln i 12 kap 65 § JB, detta under förutsättning att makarna kan visa att priset 

inte understigit marknadspriset. Att detta värde inte skall vara med i bodelningen verkar 

underligt eftersom makarna har avstått en betalning om 200 000 kronor. Således hade de haft 

200 000 kronor mer i det samlade giftorättsgodset om de hade avstått från ersättningen och de 

hade delat på summan enligt de äktenskapsrättsliga reglerna. I ett fall där en sådan typ av 

ersättning, som inte strider mot JB:s regler, är erlagd bör detta värde räknas in i 

andelsberäkningen för att få ett rättvist resultat och därmed rätta sig efter 

likadelningsprincipen. Det kan dock diskuteras huruvida makarna skall bevisa att rabatten 

verkligen är erlagd. 

Vidare kan den ena maken innehaft en bostadsrätt som enskild egendom och bytt 

bostadsrätten mot en hyresrätt med en ”tillåten” rabatt på 200 000 kronor. Egendom som trätt 

i stället för makens enskilda egendom skall fortsätta vara enskild enligt 7 kap 2 § 6 p 1 st 

ÄktB. Ersättningen för villan blir således enskild egendom men hur blir det med hyresrätten? 

Eftersom man inte kan förvärva en hyresrätt torde det vara svårt att hävda att hyresrätten är 

makens enskilda egendom. Resultatet av en bodelning borde emellertid bli oskälig eftersom 

maken i själva verket har betalat hyresrätten med dennes enskilda egendom. Om rabatten ej 

erlagts hade maken erhållit 200 000 kronor mer i bodelningen, eftersom egendomen är 

makens enskilda.142 Det är 11 kap 8 § ÄktB som avgör vem som skall erhålla bostaden och 

även en bostad som är makens enskilda kan tillskiftas den andre maken. Antagligen kan 

maken inte erhålla hela beloppet som enskild egendom utan i en sådan situation torde värdet 

räknas in i andelsberäkningen som ovan. Det är dock mer tydligt att resultatet blir oskäligt om 

villan som byttes var enskild egendom vid bytet. 

                                                           
142 Så länge som maken inte sammanblandar egendomen med giftorättsgods, exempelvis på ett bankkonto. Se 
Agell och Brattström, s. 95. 
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4.3 Går det att jämka en bodelning när hyresrätten har blivit tilldelad 

en make? 

Det finns möjlighet att jämka bodelningen enligt 12 kap 1 § JB om resultatet skulle framstå 

som oskäligt.143 Tottie har menat att det eventuellt går att jämka en bodelning om båda 

makarna vill disponera hyresrätten, om resultatet av likadelningen blir oskäligt.144 I första 

hand är regeln avsedd att användas vid bodelning efter kortvariga förhållanden, men regeln 

kan även användas då likadelningen annars ses som oskälig. En skevdelning görs med hänsyn 

till makarnas ekonomiska förhållande och är till förmån till den make som har mest 

giftorättsgods. Med stöd av skevdelningsregeln kan en make inte överta mer än hälften av 

makarnas samlade nettogiftorättsgods. Eftersom hyresrätten inte har något värde i 

andelsberäkningen torde inte bodelningen gå att jämka, eftersom det är andelsberäkningen 

som är föremål för jämkningen. I sådana fall kommer jämkningen att innebära att den make 

som inte erhåller hyresrätten kommer att få mer än hälften av nettogiftorättsgodset. Syftet 

med jämkningsregeln är inte heller att göra bodelningen mer rättvis utan det är först då en 

likadelning uppenbart är oskälig som en jämkning påfordras. I sådana fall torde jämkning 

endast kunna ske om hyresrätten anses ha ett avsevärt högt värde så att likadelningen 

uppenbart skulle bli oskälig. Tilldelas inte hyresrätten något värde vid andelsberäkningen 

verkar det dock underligt att ändå tilldela hyresrätten ett värde genom att jämka 

andelsberäkningen och hävda att bodelningen är oskälig, i sådana fall borde värdet medräknas 

redan i andelsberäkningen. Lagstiftaren har även menat att jämkning skall användas 

undantagsvis. Med tanke på hur många som bor i hyresrätter torde det finnas ett bättre sätt att 

värdera hyresrätten på än just jämkning.  

Jämkning av egendom som utgör gemensam bostad och bohag är heller inte att föredra, 

eftersom förarbetena menar att en sådan jämkning kan slå fel.145 Bostaden och bohaget har 

därmed ansetts som mer skyddsvärt än övrig egendom och skall alltid delas lika. Det kan 

tolkas som att lagstiftaren vill skydda den maken med mindre förmögenhet och att bostaden är 

den egendom som betyder mest för makarna. Således menar lagstiftaren att värdet på 

bostaden skall medräknas i bodelningen och delas lika mellan makarna. Av detta resonemang 

är det inte desto mindre anledning att hävda att hyresrätten då har ett värde i bodelningen.   

                                                           
143 Se avsnitt 2.2. 
144 Se avsnitt 2.3.3. 
145 Se avsnitt 2.2. 
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4.4 Om hyresrätten skall ombildas till bostadsrätt 

Det förhållandet att hyresgästen har en möjlighet att förvärva en bostadsrätt till sin lägenhet 

innebär oftast en betydande ekonomisk vinst.146 Om makarna är medlemmar i en nyligen 

grundad bostadsrättsförening och makarna har som intention att förvärva bostadsrätten när 

denna upplåts skulle resultatet av en bodelning, som äger rum innan förvärvet, kunna bli 

oskäligt. Maken som tilldelas hyresrätten får lägenheten värderad till noll kronor på sin andel, 

maken kan senare förvärva bostadsrätten till ett lågt inköpspris och sedan sälja vidare 

bostadsrätten till marknadsvärdet, vilket oftast är högre än förvärvspriset och därmed kan 

maken erhålla en stor vinst.  På så sätt tycker jag att hyresrätten har ett värde, nämligen den 

vinst som bostadsrätten i framtiden kommer att generera. För att beräkna ett värde borde 

marknadsvärdet på bostadsrätten vid bodelningstidpunkten subtraherat med det beräknade 

inköpspriset kunna användas. Med anledning av likadelningsprincipen bör dock hänsyn tas till 

skattebelastningen genom att värdet reduceras med den beräknade skatten.  Det skall dock 

vara säkert att bostadsrätten verkligen kommer att upplåtas, vilket innebär att ombildningen 

skall befinna sig i sitt slutskede. I NJA 2001 s 75 ansåg HD att ombildningen hade kommit i 

ett långt skede, även fast hyresgästen ännu inte var medlem i bostadsrättsföreningen.147 

Troligtvis kan ombildningen i alla fall sägas vara i sitt slutskede när makarna kan bli 

sakrättsligt skyddade, det vill säga genom att överlåtelsehandlingen är överlämnad till 

bostadsrättsföreningen.  HD menade vidare i samma rättsfall att det går att överlåta en 

framtida bostadsrätt. Detta innebär att makarna kan sälja sin rätt till upplåtelsen av 

bostadsrätten. Detta torde innebära att hyresrätten får ett värde vid den tidpunkt när 

föreningen har fattat beslut om att förvärva fastigheten, eftersom att rätten går att överlåta till 

tredje man vid den tidpunkten.  

4.5 Kan de skatterättsliga reglerna påverka en värdering?  

Inom skatterätten har man insett att handel med hyresrätter är vanligt förekommande och 

beskattar den skattskyldige enligt den verkliga innebörden. Detta görs dock inte fullt ut utan 

endast när en hyresrätt har använts som dellikvid vid en fastighetsaffär eller liknade och en 

kapitalförlust uppkommit.148 På så sätt får den skattskyldige ingen avdragsrätt för sin 

kapitalförlust och eventuellt ingen skattereduktion. Om en kapitalvinst uppkommer på grund 

                                                           
146 Se avsnitt 3.5. 
147 Se avsnitt 3.5.1. 
148 Se avsnitt 3.6.1. 
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av dellikviden anses hyresrätten inte ha ett värde och den skattskyldige behöver då inte 

beskatta den vinst hyresrätten gav.  

Att grunda beskattningen på ett civilrättsligt ogiltigt avtal som kan gå åter, uppfattas som 

osäkert. Godtas lagstiftarens utgångspunkt, att det är förbjudet att handla med hyresrätter, så 

måste det ekonomiska värdet alltid vara noll kronor. Hyresgästen kan inte sälja hyresrätten 

utan att handlandet strider emot 12 kap 65 § JB. Ett stridande mot 12 kap 65 § JB innebär i sin 

tur att vederlaget eller ”rabatten” skall gå tillbaka. Regeln i IL har därmed ingen innebörd, 

eftersom värdet på hyresrätten är noll kronor. Visar det sig att rabatten inte strider mot 12 kap 

65 § JB verkar det mer rimligt att beskatta det ”verkliga” värdet. 

Låt oss anta att makarna säljer sin villa och får överta en hyresrätt. Priset för villan blir då 

200 000 kronor lägre än vad priset hade varit om hyresrätten inte hade överlåtits. Antag att en 

kapitalförlust uppkommer vid försäljningen; makarna förlorar således sin avdragsrätt och 

möjlighet till skattereduktion. Skatterätten har accepterat dold samäganderätt, således kommer 

båda makarna att få samma beskattning på grund av kapitalförlusten. Ponera vidare att 

makarna skiljer sig och att den ena maken övertar hyresrätten. Makarna har ”betalat” för 

hyresrätten vilket har visat sig i beskattningen. Således förlorar den make som blir av med 

hyresrätten även sitt förlustavdrag. Under förutsättning att maken inte har några kapitalvinster 

förlorar denne en skattereduktion, det vill säga 30 % av 100 000 kronor, vilket innebär 30 000 

kronor.149 Resultatet av en bodelning skulle i sådana fall strida mot likadelningsprincipen, 

eftersom bodelningen inte blir lika. Hyresrätten skulle i vårt fiktiva fall kunna sägas vara värd 

60 000 kronor eftersom det är summan av vad makarna tillsammans förlorar i skattereduktion.  

Naturligtvis måste hänsyn tas till makarnas beskattningssituation eftersom värdet påverkas 

beroende på denna.  

Vidare menar både Skatteverket och kammarrätten att hyresrätten kan ha ett värde genom 

besittningsskyddet. De menar att en person som avsagt sitt besittningsskydd och erhållit en 

ersättning från hyresvärden har fått denna i inkomstslaget kapital och därmed skall 

besittningsskyddet ses som en tillgång. Det kan bli ett orättvist resultat om till exempel en 

bodelning äger rum precis innan en sådan ersättning utgår för hyresrätten. I sådana fall skulle 

man kunna hävda att hyresrätten har det värde som det belopp avflyttningsersättningen är. 

Troligtvis kan man bara hävda detta om en avflyttningsersättning är planerad. Det vore 

                                                           
149 Se 65 kap 9 § IL. 
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orimligt att kunna hävda att hyresrätten har det värde som en hyresvärd kan tänkas betala för 

att hyresgästen skall flytta. Skatterätten öppnar dock upp för att andra rättsområden kan 

värdera en hyresrätt utan att det skulle strida mot regeln i 12 kap 65 § JB. 

4.6 Makens skuldtäckning 

Har en make skulder som uppkommit på grund av brott eller har en make använt 

giftorättsgods för att betala en sådan skuld kan vederlag utgå till den andra maken enligt 11 

kap 4a § ÄktB. En förutsättning för att lagregeln skall kunna tillämpas är att den brottsliga 

handlingen skall ha medfört böter, skadestånd eller förverkande. Skulden skall även ha 

uppkommit inom tre år före tidpunkten för bodelningen. Civilrättsligt är ett avtal om 

ersättning för en hyresrätt ogiltigt och ersättningen skall betalas tillbaka. Förfarandet är dock 

även straffsanktionerat och den som ställer upp villkor om ersättning kan dömas till böter eller 

fängelse. Den som har erlagt ersättning har emellertid inte begått någon brottslig handling och 

en skuld som en make eventuellt har på grund av att denne har erlagt en ersättning för en 

hyresrätt kan inte tillämpas enligt 11 kap 4a § JB. Det avtal som har ingåtts gäller inte 

civilrättsligt och ersättningen kan krävas tillbaka.  

Om en make har en skuld på grund av denne har tvingats erlägga ersättning för makarnas 

hyresrätt kommer skulden att räknas av från makens giftorättsgods innan likadelningen. 

Således bidrar maken med mindre egendom som skall delas lika. Frågan är om detta skall ses 

som en personlig skuld, likt studieskulder, eftersom värdet inte har någon motsvarighet på 

plussidan. Om maken som innehar skulden tilldelas hyresrätten torde skulden ses som 

personlig. Skulle den andre maken tilldelas hyresrätten innebär samma kategorisering ett 

skevt resultat, gäldenärsmaken skulle då inte få täckning för sin skuld med giftorättsgods och 

maken som övertar lägenheten skulle då få mer giftorättsgods samt erhålla hyresrätten. 

Omständigheterna i det enskilda fallet torde avgöra om man skall se skulden som personlig.  

4.7 Slutsats 

4.7.1. Bör en bostadshyresrätt tilldelas ett positivt värde vid bodelning med 

anledning av äktenskapsskillnad? 

Det har konstaterats att hyresrätten kan inneha ett värde under flera omständigheter. I sådana 

fall bör hyresrätten åsättas ett positivt värde vid bodelningen. På grund av att 

likadelningsprincipen kräver en total utjämning av makarnas egendom och att jämkning inte 

kan göras bör ett värde åsättas hyresrätten vid andelsberäkningen i de fall det går att hävda att 
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hyresrätten har ett positivt värde. Faktum är att det är de familjerättsliga reglerna som avgör 

vem av makarna som skall behålla den gemensamma bostaden och de hyresrättsliga reglerna 

endast tillser så att den familjerättsliga lösningen blir verksam mot hyresvärden. En make kan 

utan hyresvärdens godkännande ta över hyreskontraktet. Således menar jag att de 

hyresrättsliga reglerna därmed inte torde hindra att hyresrätten åsattes ett värde vid bodelning, 

eftersom reglerna i JB inte åsyftar att hindra att de familjerättsliga reglerna blir tillämpliga 

fullt ut. Det är tydligt att bostaden har ansetts som viktig i de familjerättsliga reglerna och 

underligt nog har hyresrätten ändå inte ansetts ha ett värde. 

4.7.2. Under vilka omständigheter skall i sådana fall bostadshyresrätten åsättas ett 

värde? 

Jag menar att hyresrätten kan ha ett ”dolt” värde eller ett värde som grundats på att en 

otillåten eller tillåten ersättning har erlagts. Vidare kan hyresrätten ombildas till en bostadsrätt 

eller makarna kan ha drabbats av någon skattekonsekvens på grund av hyresrätten. 

Hyresrätten behöver å andra sidan inte ens ingå i bodelningen och det kan vara likgiltigt för 

makarna vem som erhåller den gemensamma bostaden. I ett sådant fall menar jag att 

hyresrätten inte har något värde för makarna och borde då ej räknas av på makens lott, likt 11 

kap 8 § ÄktB. 

Jag anser att det ”dolda” värdet grundas på efterfrågan på lägenheten. Bor makarna i en stad 

med bostadsbrist torde hyresrätten ha ett värde och likaså om makarna tvistar om vem som 

skall erhålla lägenheten. Innehar makarna en lägenhet som de har betalat en otillåten 

ersättning för är frågan om lägenhetens värde skall grundas på detta belopp. Jag menar att det 

troligtvis inte går att ålägga den andra maken att dela på kostnaden, vid en bodelning, genom 

att ta upp det värde som den andra maken har betalat för att erhålla lägenheten. Eftersom en 

återbetalning kan komma i fråga och maken således kan få tillbaka beloppet som erlagts. 

Denna följd kan knappast rättsordningen efterfråga och resultatet torde strida mot 

likadelningsprincipen. Har lagstiftaren fastställt att handel med hyreskontrakt inte skall ske, 

kan ett värde inte heller grundas på ett sådant förfarande. Risken borde med andra ord ligga på 

den make som erlagt ersättningen. Lagstiftaren har däremot godtagit att det går att byta en 

hyresrätt mot en annan bostad, därmed är det helt acceptabelt att byta till sig en hyresrätt mot 

en villa. Uppkommer det en prisskillnad behöver det dock inte handla om en otillåten 

ersättning utan en rabatt kan lämnas utan att strida mot JB:s regler. Detta värde som ges 

hyresrätten torde medräknas i bodelningen för ett likvärdigare resultat. En make kan även 
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drabbas av en skattemässig nackdel om makarna har bytt sin villa mot en hyresrätt. I sådana 

fall torde värdet även kunna grunda sig på detta.  Om en hyresrätt är i ett slutskede till 

ombildning till en bostadsrätt borde värdet grunda sig på marknadsvärdet på bostadsrätten vid 

bodelningstidpunkten subtraherat med det beräknade inköpspriset. Hänsyn till makens 

skattesituation torde vidare påverka värdet.   

Som visats är det tydligt att en hyresrätt kan ha ett värde i bodelningen, svårigheterna ligger i 

hur man skall värdera den.  Omständigheterna i det enskilda fallet avgör hur hyresrätten skall 

värderas. En oberoende part får då värdera hyresrätten, troligen bodelningsförrättaren.  
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