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Sammanfattning 
Magisteruppsatsen behandlar pensionssparandets ställning vid bodelning 

mellan makar under deras livstid, dock främst vid äktenskapsskillnad. 

Historiskt sett har synsätten på pensionsrättens roll vid bodelning varierat 

mellan att anses som en framtida försörjningsmöjlighet och som en 

kapitalplacering. De olika synsätten får stor betydelse för individen vid 

bodelning då pensionsrättens värde antingen skall ingå eller hållas utanför 

bodelning. Bodelningsreglernas riktning har genom lagstiftaren gått emot en 

ökad gemenskapstanke, vilket går emot den övriga utvecklingen på 

äktenskapsrättens område.  

 

I dagens samhälle har pensionen ett stort ekonomiskt värde. Många 

företagare tar, pga. av skatteklimatet, ut en relativ låg lön och därmed blir 

deras allmänna pension låg. Som kompensation väljs ofta ett 

tilläggssparande i form av tjänste- eller IPS pension. De medel som avsätts 

till sparandet skall enligt giftorätten ingå i bodelningen. Pensionens vara 

eller inte vara i bodelning kan därmed få extrema ekonomiska 

konsekvenser för makarna vid bodelning. Mot denna bakgrund har vi valt 

att undersöka hur pensionssparande skall behandlas vid bodelning. Arbetet 

diskuterar huruvida lagstiftaren valt att betrakta pensionssparandet som en 

framtida försörjningsmöjlighet eller en kapitalplacering och effekter därav.  

 

Enligt praxis skall privat pensionssparande ingå i bodelning, 

tjänstepensionssparande kan ingå medan den allmänna pensionen aldrig 



 

 

skall ingå i bodelningen. Regleringen är dock inte så enkel beroende på 

olika skyddsintressen som rättigheten kan vara behäftad med.  
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Abstract 
This paper deals with pensionsavings and specifically how they are regarded at 

the distribution of marital property due to divorce. Historically the views on the 

right to pension following a divorce have varied, all being from regarding the 

pension as a means for providing to regarding it as a savings of capital. Naturally 

these different views have very different impacts on the divisions of marital 

property for the individual’s gain. The different views give different perspectives 

to whether the pension is to be included in the sum of assets that are to be di-

vided, or if it is to be treated separately. The current legislation has moved to-

wards regarding pensions as a common property that is to be divided, which 

contradicts the general development of the current marital laws.   

 

In today’s society the pension has a significant economic value for the individual. 

Many people are forced, due to current taxations, to collect a relatively low salary 

and subsequently the pension becomes small. As a compensation for this pre-

dicament there are often added forms of pensions that are available for the client. 

Current marital laws state that all economic assets that are put into savings are to 

be divided in case of divorce. The pension can constitute a significant amount of 

economic difficulties for the spouses when division of marital property is con-

ducted. This is why we have chosen to investigate how pension savings are to be 

regarded in these cases. The paper further investigates how the legislative body 

has chosen to view pensions as a future means for providing or as a savings of 

capital, and the effects thereof.  

 

According to practice private pension savings are to be included in the division, 

occupational pension savings might be included but the general pension are 



 

 

never to be included. The regulation does not rely solely on the individuals’ in-

terests in the savings.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att i görligaste mån utreda hur det privata 

pensionsssparandet skall fördelas mellan makar vid bodelning, särskilt om en 

make är företagare. Frågan rör, på ett allmänt plan, huruvida det privata 

pensionsssparandet skall anses som en försörjningsmöjlighet eller som en 

alternativ kapitalplacering samt hur denna tillgång skall betraktas vid bodelning.  

 

1.2 Metod 
Vi kommer använda oss av sedvanlig rättsgogmatisk metod. Arbetet bygger på 

den rättsliga regleringen på området och materialet vi använder bygger därmed 

främst på lagtext. Därefter analyseras förarbeten för att få en insyn i lagstiftarens 

motiv med bestämmelsen. Slutligen går vi igenom rättsfall och doktrinen. 

  

Vid val av rättsfall har vi i första hand utgått från prejudicerande fall, vilka 

avgjorts av HD. Sekundärt använder vi oss av domar från lägre instans för att få 

en ökad insikt. Trots att dessa inte är prejudicerande kan de vara av intresse i 

vägledande och informativt syfte. 

1.3 Avgränsning 
Vi avgränsar arbetet till att enbart undersöka det privata pensionssparandet då vår 

fråga rör den del av pensionen man aktivt kan påverka själv. Vi kommer dock att 

klargöra rättsläget av hela pensionssystemet genom en kortare framställning.  

 

Uppsatsen syftar inte till att göra en fullständig genomgång av bodelningsreglerna 

utan redogörelsen rörande dessa skall ses som en motiverad bakgrund till vår 

frågeställning kring hur det privata pensionssparandet skall behandlas vid 

bodelning. Arbetet avser enbart förhållandet mellan makar. Samboförhållanden 

utelämnas helt. 
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1.4 Disposition 
I kapitel 2 redogörs makars inbördes rättsliga förhållanden och utveckling fram 

tills idag. Därefter följer ett case, vilket följs upp under hela arbetet, för att öka 

läsarens förståelse. I kapitel 4 behandlas pensionssystemet och dess olika former. 

Därefter följer en genomgång av makars egendomsslag. I kapitel 6 diskuteras 

bodelningsreglerna, särskilt vid äktenskapsskillnad.  
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2 Makars inbördes förhållanden �från giftermålsbalkens 
införande till idag 
Nuvarande svensk äktenskapslagstiftning har som grund att makarna är 

självständiga individer. Idén bakom regleringen om gemenskapstanken var att 

främja en ekonomisk självständighet under äktenskapet.1 I tidigare utformning 

stadgades att mannen var målsman för hustrun och äktenskapet medförde då att 

makarnas egendom samägdes, fast med mannen som ensam förvaltare. 

Avskaffandet av giftermålsbalken 1921 innebar att mannens målsmanskap över 

kvinnan försvann.2 Det konstaterades i förarbeten ”att makar böra, så långt 

möjligt är, ställas bredvid varandra såsom lika fria och självständiga personer utan 

någon i lag stadgad rätt för den ene att bestämma vare sig över den andre eller 

över familjens gemensamma angelägenheter”.3 

 

I grunden till äktenskapet ligger en föreställning om ett livslångt förbund vilket 

ingås ”tills döden skiljer dem åt”. Det förutsätts att makarna har ett intresse för 

familjens bästa. Trots att man under större delen av 1900-talet eftersträvat 

ekonomisk självständighet har man ändock inte lyckats rubba gemenskapstanken 

vilket syns exempelvis i bodelningsreglerna. Även idag ses äktenskapet som ett 

statusförhållande vilket står i kontrast till synsättet av äktenskapet som ett 

upplösbart kontrakt.4 

 

Tanken att familjens gemenskap skall stå i främsta rummet står i kontrast till 

makars ekonomiska självständighet samt deras individuella äganderätt. Det är 

denna intressekonflikt som regleras inom äktenskapsrätten. Trots den uttryckta 

hållningen inom den svenska äktenskapsrätten om makars ekonomiska 

                                       
1 Ryrstedt Eva, Bodelning och bostad, sid. 386. 

2 Teleman Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 17. 

3 NJA II 1921 sid. 6. 

4 Ryrstedt Eva, Bodelning och bostad, sid. 383. 
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självständighet har familjegemenskapen fått genomslagskraft vilket skett på 

individtankens bekostnad. 5 

 

Under 1900-talet har lagstiftningen på äktenskapsområdet utvecklats i riktning 

mot individualitet och ekonomisk självständighet. Den äldre giftermålsbalken i 

1734 års lag innebar att kvinnan, i samband med äktenskapetsingång, förlorade 

stor del av sin självständighet och självbestämmanderätt genom mannens 

målsmanskap. I lagberedningen till den nya giftermålsbalken kan utläsas att 

kvinnans rättsförverkande inte är ”överensstämmande med den ställning kvinnan 

numera i livet intager”. En sjunkande äktenskapsfrekvensen och ett ökat antal 

konkubinat ansågs vara en orsak av de föråldrade reglerna. 6 

 

Följden av lagberedningens yttrande blev att idén om jämställdhet mellan makar 

fick forma det nya giftorättssystemet. Resultatet blev att varje make själv äger och 

förvaltar den egendom han eller hon fört med sig eller förvärvat under 

äktenskapet. Varje make svarar för förvaltning av sin egendom samt för sina 

skulder. Kvinnans självständighet och självbestämmanderätt var efter 

lagändringen att likställa med hennes situation som ogift, om vi bortser från vissa 

rådbegränsningar och giftorättens effekter vid exempelvis bodelning.7  

 

Tanken kring gemenskap behölls dock genom regleringen av att ej enskild 

egendom skall delas lika vid äktenskapets upplösning. Inom äktenskapsrätten 

blev likadelningsprincipen det kraftfullaste uttrycket för gemenskapstanken vilket 

kommer beröras mer grundligt i kapitel 6.2.8 

 

                                       
5 Ryrstedt Eva, Bodelning och bostad, sid. 383 ff. 

6 NJA II 1921 sid. 6. 

7 SOU 1981:85 sid. 98 f. 

8 LB 1918 sid. 176. 
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I samband med den nya lagstiftningen i början av seklet blev kraven för godkänd 

äktenskapsskillnad mer liberala. Enligt 1734 års lag var enbart de ”Lutherska 

skilsmässogrunderna” … ”hor och egenvilligt övergivande” accepterade som 

grund för äktenskapsskillnad.9 Enligt den nya lagstiftningen kan ”makar, som 

finna sig på grund av djup och varaktig söndring ej kunna fortsätta samlevnaden, 

äge, när de äro ense därom, vinna rättens dom å samlevnadens hävande 

(hemskillnad)”.10 Med hemskillnad avsågs att makar skulle bo var för sig.11 

 

Reglerna om hemskillnad och äktenskapsskillnad i 1915 års lag kom, förutom 

smärre förändringar, att gälla till år 1974.12 Den nya lagstiftningen 1974 bygger på 

principen att en makes vilja att upplösa äktenskapet skall respekteras och några 

skäl för upplösning skall inte behöva redovisas. Således får make ovillkorligt rätt 

till äktenskapsskillnad.13 Härmed kan man se äktenskapet som ett uppsägbart 

avtal, trots att äktenskapet är ett statusförhållande vilket både vid tillkomst och 

upplösning är beroende av myndighetsbeslut. Även med friare regler gällande 

äktenskapsskillnad släpptes inte tanken kring äktenskapet som statusförhållande, 

vilket påvisades genom införandet av betänketidsbestämmelsen samt regleringen 

rörande underhåll mellan makar.14 

 

Enligt 1921 års giftermålsbalk ålåg det make, trots laga vunnen dom om 

hemskillnad, att bidra till andra makens tillbörliga underhåll.15 Enligt praxis 

mellan 1921-1978 har utvecklingen gått mot en mer begränsad 

underhållsskyldighet mellan makar.16 Efter 1978 års lagreglering stadgades att 

                                       
9 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 37. 

10 NJA II 1921, sid 162. 

11 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 37. 

12 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 40 f. 

13 Prop 1973:32 sid. 1-3. SOU 1972:41, sid. 52. 

14 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 40 ff. SOU 1995:8 sid. 65. 

15 NJA II 1921, sid. 168. 

16 Prop 1978/79:12 sid. 2. 
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varje make själv svarar för sin försörjning efter äktenskapsskillnad.17 Äktenskapets 

rättsverkningar bör inte gälla efter äktenskapsskillnad eftersom i annat fall skulle 

äktenskapets upplösning vara ofullständig.18 Tilläggas bör att underhållsskyldighet 

fortfarande anammas i undantagsfall, jämför med ÄktB 6:7, 2-3 st. Huvudregeln är 

dock ekonomisk självständighet. 

I äktenskapslagarna ställs, vilket vi nämt tidigare, gemenskapstanken i första 

rummet trots principen om att makar skall av varandra anses som självständiga 

och ekonomiskt oberoende individer. Enligt huvudregeln skall allt giftorättsgods 

därmed delas lika. En viktig tillgång utesluts dock trots att den inte skyddas av 

äktenskapsförord eller är benämnd som enskild egendom, nämligen rätten till 

lön.19 

 

I 1920 års giftermålsbalk utläses ”det finnes emellertid vissa 

förmögenhetsrättigheter, som på grund av sin natur eller om dem givna 

föreskrifter äro så knutna vid den berättigades person, att hans make ej eller 

allenast under vissa förutsättningar kan få del i dem.”20 Vidare nämns ”hinder mot 

tillämpning av bestämmelserna om giftorätt möter först och främst i fråga om 

rättigheter, som ej kunna överlåtas. Att en rättighet ej kan överlåtas kan bero 

därpå, att rättigheten är till sitt innehåll bestämd genom anknytning till den 

berättigades person, såsom… rätt till avlöning”.21 

 

I litteraturen nämns tre punkter vilka skall uppfyllas för att en rättighet som inte 

kan överlåtas skall undantas bodelning: 

1. ”sociala hänsyn till den berättigade, 

2. hänsyn till den förpliktades intresse, eller 

                                       
17 Prop 1978/79:12 sid. 140. 

18 SOU 1995:8 sid. 65. 

19 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 96 ff. 

20 NJA II 1921 sid 57. 

21 NJA II 1921 sid 58. 
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3. villkor genom testamente eller gåva från tredje man”.22 

 

Framtida löneutbetalningar anses inte ha tillräcklig personlig karaktär för att de 

skall anses som särskild egendom. Dock är lön ett krav för innehavarens framtida 

överlevnad varvid den pga. sociala skäl inte behöver upptas vid bodelning.23 En 

tanke bakom bestämmelsen att inte ta med framtida lön i bodelning är även för 

att skydda den förpliktades intresse. Kan lönefodran överlåtas innan 

förfallodatum kan arbetstagaren påverkas att inte på korrekt sätt fullgöra sina 

arbetsuppgifter gentemot arbetsgivaren och därmed skada denna. Brattström 

menar härav att ”beträffande fodran på icke förfallen lön kan överlåtelseförbudet 

således motiveras både av sociala hänsyn till den berättigade och av hänsyn till 

den förpliktade.”24 Skulle lön ingå i bodelning skulle de framtida 

löneutbetalningarna vara att likställa med underhållsbidrag. 

 

Intjänad pension är att likställa med upparbetad framtida lön vilken ännu inte 

förfallit till betalning, härav kan man likställa pensionen med en förlängd lön 

vilken upparbetats under hela livet. Pensionen skall istället ses som framtida lön 

och den skall därmed inte ingå i bodelning eftersom den är en viktig del i 

individens framtida försörjningsmöjlighet efter äktenskapet.25 Pensionen kan trots 

detta representera ett stort värde.  

 

Allmän pension samt tjänstepension är, i enlighet med ovan nämda resonemang, 

att likställa med individknuten framtida lön vilken inte ingår i bodelningen. 

Därmot ses det individuella pensionsparandet som övrigt sparande. Privat 

pensionssparande och privatpensionsförsäkring, hädanefter benämnt 

privatpension eller rättigheten, skall därmed tas med i bodelningen. Privat 

pension är snarare att likställa med en kapitalplacering än som en framtida 

                                       
22 SOU 1995:8 sid. 50. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 44. 

23 Teleman Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 74.  

24 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 44. 

25 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 98. 
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försörjningsmöjlighet då det är likställa med annat sparande som exempelvis 

fonder, obligationer eller likvida medel. 

 

Lagstiftningen kring privatpensionens rättsläge vid bodelning har varierat från 

1920 års giftermålsbalk till dagens utformning. Ursprungligen ansågs privat 

pensionssparandet som vilket annat sparande som helst och skulle inte undantas 

bodelning likt allmän- och tjänstepension. Allmän- och tjänstepension ansågs som 

en försörjningsmöjlighet efter äktenskapet snarare än som en kapitalplacering.26 

Kritik riktades dock mot 1920 års giftermålsbalk eftersom pensionsrätterna 

behandlades olika beroende på om det var: allmän-, tjänste- eller privatpension. 

Resultatet vid en bodelning kunde bli att ene makens pensionsrätt skulle ingå i 

giftorättgodset medan den andres rätt inte ingick. För att få lika regler föreslog 

man att alla pensioner skulle behandlas lika.27 Som argument för ändringen 

framfördes det i propositionen till lagen, av departementschefen, att ”det stora 

flertalet människor har sin pensionering ordnad på sådant vis att förmånen 

undgår bodelning”. 28 

 

Enligt 1987 års äktenskapsbalk (ÄktB) skall privat pensionsförsäkring inte, till 

skillnad mot tidigare lagstiftning, ingå i bodelningen.29 Härmed ansågs den privata 

pensionsrättigheten, enligt lagstiftaren,  som individknuten och betraktades vara 

makes försörjningsmöjlighet efter äktenskapets slut. Bara två år efter införandet 

av de nya reglerna ansågs systemet vara orättvist och man kom fram till att det 

behövdes en ”ventil.”30 Justitiedepartementet diskuterade den nya regleringen 

men fann ingen orsak till att ändra reglerna gällande privatpension till tidigare 

lagstiftning så man återgick till regelsystemet som gällt före äktenskapsbalkens 

                                       
26 ÄktB, 1987, 10 kap 3 § 2 st. 

27 Prop 1986/87:1 sid. 162. 

28 Prop 1989/90:30 sid. 11. 

29 ÄktB, 1987, 10 kap 3 § 2 st. 

30 Prop 1989/90:30 sid. 12. 
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ikraftträdande.31 En jämkningsregel infördes vilken kom att utgöra en 

undantagsregel.  

 

1998 gjordes en ändring rörande makars privata pensionsförsäkringars situation 

vid bodelning. Utredarna kom fram till att en pensionsrättighet pga. frivillig 

individuell pensionsförsäkring i regel skall ingå i bodelning. 1998 års reglering 

stämde därmed i huvudsak in på de bodelningsregler som gällde före år 1988.32 

En jämkningsregel behölls dock.33 Regeln innebar att privat pension helt eller 

delvis kunde lämnas utanför bodelningen om det med hänsyn till makarnas 

ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt skulle te sig oskäligt att 

rätten ingick.34 

                                       
31 Prop 1989/90:30 sid. 11. 

32 Prop 1997/98:106 sid. 36. 

33 Prop 1997/98:106 sid. 38. 

34 Prop 1997/98:106 sid. 41. 
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3 Case  
I syfte att illustrera effekterna av bestämmelserna om hanteringen av privata 

pensionsförsäkringar, vid bodelning mellan makar under livstiden, utvecklas ett 

case. Det återkommer genomgående i uppsatsen. Nedan nämnda 

grundförutsättningar gäller i samtliga fall såvida inget tillägg görs. 

Grundförutsättningar är följande: 

 

Make A, som är relativt förmögen, driver ett eget företag, Alfa AB, vilket tagit en 

stor del av hans tid, en arbetsvecka om 40 timmar har inte räckt. Han har pga. 

skatteskäl plockat ut en relativt liten lön. Större delen av familjens uppehälle har 

täckts av obeskattade pengar. För att kompensera en framtida låg allmänpension 

har han gjort stora avsättningar i en tjänstepensionsförsäkring, vilken ägs av Alfa 

AB. Försäkringen är belagd med överlåtelseförbud. Konsekvensen av den höga 

tjänstepensionen har inneburit att maken enbart avsatt IPS-sparande till den del 

som resulterar i maximal skattereduktion. 

 

Makan B har under större delen av sitt liv varit hemma och tagit hand om deras 

gemensamma barn och hushållet. Makarna har gemensamt valt att hon skall, 

istället för förvärvsarbete, sköta hushållet medan maken sköter försörjningen. 

Resultatet blir att hennes allmänpension blir nästintill obefintlig. A har ombesörjt 

familjens ekonomiska placeringar.  De har alltid talat om att spendera hela livet 

tillsammans, varför makan enbart innehar tjänstepension till ett lågt värde. Hon 

saknar helt IPS-sparande. 

 

Makarnas totala tillgångar  uppgår till 7 000 000 kr. Skulderna uppgår till 500 000 

kr. Enligt äktenskapsförord är makens företag enskild egendom, aktierna värderas 

till 3 000 000 kr. Därmed har de gemensamma netto tillgångar om 3 500 000 kr 

efter att deras gemensamma skulder om 500 000 kr är betalda. 

 

Totala tillgångar: 1 500 000 i giftorättsgods (GG) 

   2 500 000 Pensionsrätter (tekniskt återköpsvärde) 
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   3 000 000 i enskild egendom (EE). Aktierna i Alfa AB ägs 
helt av A. 
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4 Pensionssystemet 
 

4.1 Folkpension till LIP 
Enligt nationalencyklopedin menas med ordet pension; ”regelbunden inkomst för 

person som pga. ålder eller arbetsoförmåga slutat sitt förvärvsarbete, som aldrig 

haft någon arbetsförmåga eller som mist sin försörjning”.35 Pensionens syftar till 

att ge den pensionsberättigade en försörjning då förvärvsarbete med tanke på 

den pensionsberättigades ålder eller hälsa ej längre kan ske. 

 

4.1.1 Folkpensionen 
Folkpensionen infördes år 1913 som en lösning på försörjning av ålderstigna 

under andra former än dåvarande fattigvård.36 Sverige var först i världen med 

allmän pension 1913. Pensionsbeloppet var dock lågt, det var svårt att klara sig 

på enbart sin pension. Tjänstemännen hade i större utsträckning en högre lön 

och deras fackförbund avtalade med arbetsgivaren om tilläggspension vilken 

betalades genom avdrag på lönen. Alla grupper hade dock inte möjlighet att 

erhålla tilläggspension på samma sätt. På grund av ökade ekonomiska klyftor 

mellan tjänstemän och arbetare väcktes diskussioner vilka berörde en förändring 

av dåvarande system.37 

 

4.1.2 ATP (Allmän Tilläggs Pension) 
1957 genomfördes en landsomfattande folkomröstning gällande utformningen av 

den kompletterande tilläggspensionen. Det fanns tre olika förslag att ta ställning 

till;  

1. ”Lagfäst rätt till tilläggspension 

                                       
35 Nationalencyklopedin, band 15, sid. 42. 

36 NJA II 1913 sid. 252 ff. 

37 Schmidt Folke, Allmänna och privata pensioner, sid. 34 ff. 
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2.  Frivillig försäkring till ett begränsat belopp 

3. Frivillig försäkring, anslutningen ordnad genom kollektivavtal eller genom 

andra överenskommelser, enskilt eller gruppvis. ” Se vidare.38 

 

Resultatet innebar att det första alternativet fick 45,8 % av rösterna, alternativ två 

15 % och det tredje alternativet fick 35,3 %. Valdeltagandet slutade på 72,4% 

vilket var 7,4 procentenheter lägre än deltagandet i riksdagsvalet året innan.39 

 

Folkomröstningen innebar inte någon lösning, eftersom de regerande 

socialdemokraterna inte kunde driva igenom sitt förslag därför att de politiska 

blocken vid denna tid hade lika många mandat. Regeringen lade dock fram en 

proposition ang. ändring av nuvarande pensionssystem våren 1958.40 Vid 

voteringen lade den folkpartiska riksdagsmannen Ture Königson ned sin röst 

vilket innebar att regeringens proposition gick igenom med en röst.41 

 

ATP-systemet infördes för att ge pensionärer en förbättrad levnadsstandard. 

Införlivningen skedde genom Lag (1962:381) om allmän försäkring. Förslaget 

innebar att den förvärvsarbetande delen av befolkningen, genom sina 

arbetsgivaravgifter, finansierade den äldre generationens pensioner.42 Syftet var att 

skapa ett obligatoriskt pensionssystem grundat på principen om inkomstbortfall. 

Innebörden av principen var att pensionsförmånens värde bestäms av de 

inkomster den försäkrade haft under sin yrkesverksamma tid.43 ATP-systemet 

utvecklades till att pensionen inte längre sågs som ett bidrag till försörjning utan 

istället som en framtida lön för tidigare genomfört arbete.  

                                       
38 Schmidt Folke, Allmänna och privata pensioner, sid. 41. 

39 Schmidt Folke, Allmänna och privata pensioner, sid. 42. 

40 Prop 1958:157 

41 Schmidt Folke, Allmänna och privata pensioner, sid. 43. 

42 Prop 1997/98:151 sid. 159. 

43 Prop 1997/98:151 sid. 159. 
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För att bli berättigad till ersättning enligt ATP-systemet skall individen haft en 

pensionsgrundad inkomst under en tid om minst tre år.44 Värdet på pensionen 

bestämdes beroende på den tid man hade haft pensionsgrundande inkomst samt 

storleken på lönen under de 15 bästa intjäningsåren. För att kunna erhålla full 

pension skall man ha innehaft pensionsgrundande inkomst om minst 30 år.45 Den 

intjänade pensionsrätten samt pensionsutbetalningarnas värdeutveckling följer 

prisutvecklingen för att inte tappa i värde genom inflation.46  

 

4.1.3 LIP 
I proposition 1997/98:151 diskuterades en reformering av ATP-systemet. Systemet 

ansågs inte tillräckligt kraftfullt för att hantera de framtida finansiella och 

demografiska förskjutningarna. En orsak till finansiell instabilitet är 

prisindexeringen, dvs. att intjänade pensionsrättigheter och pensionsutbetalningar 

ökas med den allmänna prisutvecklingen och inte löneutvecklingen.47 

 

Följden av prisindexindering innebar att storleken på pensionen anpassades med 

eftersläpning till förändring i den ekonomiska tillväxten vilket medför ett glapp 

mellan förvärvsarbetare och pensionärer. Demografiska påfrestningarna kommer 

att innebära negativa konsekvenser för ekonomin pga. det ökade antalet 

pensionärer, den ökade medellivslängden samt en allt mindre grupp 

yrkesaktiva.48 Systemet i sin nuvarande struktur kan pga. ovannämnda orsaker 

inte klara de demografiska förändringar, eftersom inbetalningarna skulle minska 

samtidigt som de förväntade utbetalningarna skulle öka.  

 

                                       
44 Nilsson Pia, Räcker pensionen?, sid. 33. 

45 Prop 1997/98:151 sid. 158f. 

46 Prop 1997/98:151 sid. 157. 

47 Prop 1997/98:151 sid. 154. 

48 Prop 1997/98:151 sid. 154. 
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Antalet pensionärer har stigit kraftigt de senaste decennierna vilket även kommer 

fortsätta de närmaste årtionden. Effekten blir en allt växande kostnad för 

pensionsutbetalningana.49 År 1950 var drygt 10 % över 65 år, 1993 var samma 

siffra 18 % och 2015 beräknas runt 20% av befolkningen vara över 65 år.50  

 

I och med pensionering av de stora barnkullarna på 40-talet kommer antalet 

förvärvsarbetare att minska kraftigt, samtidigt som antalet pensionärer ökar i 

samma utsträckning. 51 Ytterliggare en aspekt rörande ökade kostnader för 

systemet är att fyrtiotalisterna genomsnittligt har en högre intjänad pensionsrätt 

än tidigare pensionärer vilket innebär att de är berättigade till en högre pension.52 

 

För att skapa ett hållbart pensionssystem 

infördes 1 januari 1999 lag (1998:674) om 

inkomstgrundad ålderspension vilken 

gäller fullt ut från 2003.53 Den nya lagen 

reglerar bland annat inkomstpension, 

tilläggspension samt premiepension.54 

Avsikten med allmänna pensionssystemets 

är att dels ge rättvisare pensioner, dels vara 

en drivkraft för ett ökat arbetsutbud och 

dels hantera de förändringar inom 

samhället som berörs.55 Dagens pension 

kan, förutom den allmänna delen, 

kompletteras med en tjänstepension 

                                       
49 Prop 1997/98:151 sid. 154. 

50 SOU 1994:20 sid. 112. Brattström Margareta, makars pensionsrättigheter, sid. 55. 

51 Prop 1993/94:250 sid. 22. 

52 SOU 1994:20 sid.112. 

53 Brattström Margareta, makars pensionsrättigheter, sid. 54. 

54 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 1§. 

55 Prop 1997/98:151 sid. 171. 
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och/eller ett privat pensionssparande. 

 

 

4.2 Allmän Pension 
Dagens allmänna pension utgörs av tre delar: 

1. inkomstpension,  

2. premiepension samt  

3. garantipension. 

 

• Inkomstpension; avgifter som inkommer i 

form av pensionsinbetalningar slussas 

vidare till dagens pensionsberättigade. Avgiften berättigar till en 

pensionsrätt vilket innebär att man erhåller ersättning från systemet då 

man själv blir pensionär. 

• Premiepension; till skillnad från fördelningssystemet ovan innebär det s.k. 

premiereservsystemet att pengarna istället för att slussas vidare används 

först vid inbetalarens egen pension. Avgiften placeras i 

värdepappersfonder vilken spararen själv väljer. 

• Garantipension; är utfyllnad för dem som har låga eller inga inkomster 

och finansieringen sker med skatter.56 

 

4.3 Tjänstepension 
 

Som ett komplement till den allmänna 

pensionen finns tjänstepensionssystemet vilket 

vanligen bygger på kollektivavtal mellan 

arbetsgivare och fackförbund. Om kollektivavtal 

                                       
56 Nilsson Pia, Din framtida pension, sid. 25. 
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saknas kan arbetsgivare och arbetstagare förhandla om tjänstepension, därmed 

omfattas i stort sett alla löntagarare i Sverige av tjänstepensionen.57 

Tjänstepensionen innefattar två olika grundmodeller: premiebestämd och 

förmånsbestämd. 

 

• Premiebestämd; pensionen bestäms genom storleken på sparkapitalet vid 

pensionering samt längden på den tidslinje vilken man vill ha pensionen 

utbetald.  

• Förmånsbestämd; innebär att den pensionsberättigade garanteras viss del 

av slutlön i sin pension. Vanligtvis kompletteras ovan nämnda 

grundmodeller.58 

 

4.4 Fördelning av allmän pension och tjänstepension vid 
bodelning 

I samband med äktenskapsskillnad finns olika synsätt på hur makars 

pensionsrättigheter skall hanteras. Ett synsätt är att pensionsrättigheter skall ses 

som en tillgång av ekonomisk art och bör därmed delas lika mellan makar likt 

andra tillgångar. Å andra sidan kan makes pensionsrättigheter ses som en 

förmåga till framtida försörjning efter upplösning av äktenskapet. Därmed bör 

delning av pensionsrätt enbart ske i enlighet med gällande rätt för 

underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad.59 

 

Huvudregeln för bodelning enligt äktenskapsbalkens regler är att makars 

giftorättsgods skall ingå i bodelning.60 Undantag från huvudregeln nämns i ÄktB 

10:3 1 st. ”rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig 

art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för 

                                       
57 Prop. 1997/98: 106 sid. 11. 

58 Prop 2004/05:165.  

59 Prop. 1997/98:106 sid. 32. 

60 ÄktB 10:1. 
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rättigheten”.61  ÄktB 10:3 behandlas vidare i kapitel 5.1.3. Vissa pensionsformer 

faller inom ovan nämnda undantag såsom privat pension och i vissa fall även 

tjänstepensionen. 

 

Allmän pension kan enligt lag om inkomstgrundad pension inte överlåtas innan 

pension börjar utbetalas.62 I regel är inte heller tjänstepension överlåtbar, men 

förbudet kan dock regleras i pensionsavtalet. En anledning till att 

tjänstepensionen vanligen inte kan överlåtas  är kravet att pensionen måste vara 

oöverlåtbar, för att arbetsgivaren skall kunna få avdrag för pensionsavsättningen i 

sin deklaration.63 

 

Som tidigare nämnts har det ansetts föreligga skyddsintressen beträffande rätten 

till allmän pension samt oöverlåtbar tjänstepension, vilket medfört att egendomen 

skall, såsom egendom av särskilt slag, undantas från bodelning.64 De två nämnda 

pensionskategorierna har utvecklats efter att bestämmelsen om egendom av 

särskilt slag utformats. Trots den utvecklingen har det inte föranlett någon 

förnyad prövning av den äktenskapsrättsliga regleringen.65 

 

Genom NJA 1936 sid. 251 fastslogs att tjänstepension är att anse som ersättning 

för tidigare utfört arbete. Detta stod i skarp kontrast mot tidigare lagstiftning, där 

man ansåg att pensionen istället skulle anses som en gåva för lång och trogen 

tjänst. Då tjänstepension var att likställa med fordran på upparbetad lön resulterar 

det i att tillgången blev oöverlåtbar.66 Det är bara innestående fordran som skall 

                                       
61 ÄktB 10:3. 

62 LIP 15:16. 

63 IL 28:2, IL 58:16. 

64 NJA II 1921 sid. 57. 

65 Brattström Margareta, makars pensionsrättigheter, sid. 48. 

66 NJA 1936 s. 251. 
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hållas utanför bodelningen. Lön eller pension vilken redan är utbetald är ej 

innestående och har därmed förlorat sin ställning som oöverlåtbar.67  

 

I samband med NJA 1913 sid. 496 fastslogs att ”tjänsteman har ansetts icke äga 

genom överlåtelse å annan förfoga över sin avlöning innan densamma förfallit till 

betalning, vadan efter förfallodagen avlöning fått utmätas för tjänstemannens 

skuld till tredje man”.68 Är pension ej förfallen till betalning ansåg rätten att man 

inte kan förfoga över den och därmed kan ej utbetald pension ej heller utmätas.69 

 

Arbetsgivare har genom tecknande av tjänstepensionsförsäkring åtagit sig att 

erlägga pensionsavgift.70 Det är den som tecknar försäkringen som blir 

försäkringstagare och ägare av försäkringen medan det är den försäkrades ålder 

eller dödsfall som avgör när utbetalning skall ske. Det finns reglering rörande 

vem av arbetsgivaren eller arbetstagaren som skall anses som försäkringstagare. 

Dock måste det vara arbetstagaren som är försäkrad.71 Agell påvisar det märkliga i 

att en pensionsförsäkrings utfall beror på vem som är tecknare till försäkringen.72 

 

Ägs försäkringen av arbetsgivaren och inte av någon av makarna kan 

försäkringen ej ingå i bodelning. Motsatsvis skall den ingå i bodelningen om den 

ägs av någon av makarna. Skulle  pensionsrätten ägas av arbetsgivaren, men där 

arbetsgivare och arbetstagare är att likställa med samma person, skall dock 

pensionsrätten ingå i bodelningen. Exempel är fall där den försäkrade är ensam 

aktieägare och i praktiken enbart behöver sitt eget samtycke för att förfoga över 

                                       
67 Tottie Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., s. 303. Brattström Margareta, Makars 

pensionsrättigheter, sid. 44. 

68 NJA 1913 sid. 496. 

69 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 44. 

70 IL 58:7 st. 1. 

71 Brattström Margareta, advokaten nr 4 2003. 

72 Agell Anders, Nordisk äktenskapsrätt, sid. 346. 
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försäkringen. Samma sak gäller i de fall där arbetsgivaren gett den anställde 

sådan frihet att han i praktiken inte har någon begränsning i förfoganderätten.73 

 

4.4.1 Case 
Rekapitulation;  A innehar en låg allmän pension samt en tjänstepension av ett 

större värde. B:s allmänna pension är nästintill obefintlig, hennes tjänstepension 

uppgår till ett ringa värde. 

 

Den allmänna pensionen kan inte överlåtas innan pensionsutbetalningarna börjat 

och den skall därmed inte ingå i bodelningen, ÄktB 10:3 och LIP 15:16. Allmän 

pension ses som framtida försörjningsmöjlighet och är att likställa med tidigare 

upparbetad lön. Delning av allmän pension kan enbart ske genom gällande rätt 

för underhållsskyldighet efter äktenskapsskillnad vilket behandlas senare. 

 

Inte heller makens tjänstepension kan överlåtas då den enligt avtal är belagd med 

överlåtelseförbud. Pga. kravet att tjänstepensionen måste vara oöverlåtbar för att 

arbetsgivaren skall få avdrag för pensionsavsättningen är de flesta 

tjänstepensioner inte överlåtbara. Pga. överlåtelseförbudet skulle det strida mot 

rättigheten om den skulle ingå i bodelningen varvid den lämnas utanför. Effekten 

blir att flertalet tjänstepensioner inte skall ingå i bodelningen vilket resulterar i ett 

undermåligt skydd för den sämre försäkrade maken.  

 

Den försäkrade maken kan i sitt anställningsavtal förhandla om att avstå viss del 

av sin lön mot att tjänstepensionsavsättningar görs. Effekten av att minska lönen 

blir att familjens disponibla gemensamma inkomst minskar samtidigt som den 

försäkrade makens kapital, vilket skall undgå bodelningen, ökar. 

 

                                       
73 Prop 1997/98:106 sid. 62. 
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I detta fall är dock maken ensam ägare i bolaget, egenföretagare, varvid maken 

via ett enkelt styrelsebeslut, med enbart sitt egna samtycke kan förfoga över 

försäkringen. Då fösäkringen ägs av arbetsgivaren, men där arbetsgivaren och 

maken är att likställa med samma person, skall den ingå i bodelningen. Härav 

skall hela makens tjänstepension ingå i bodelningen. 

 

Makan innehar en liknande tjänstepensionsförsäkring, i likhet med maken, dock 

till ett ringa värde. Hennes tjänstepension är oöverlåtbar och då hon inte kan 

förfoga över försäkringen själv skall den inte heller ingå bodelningen.  

 

4.5 Privata pensioner 
Utöver den allmän- och tjänstepensionen kan 

man idag spara till sin pension privat. Den 

kommande pensionen är svår att beräkna och 

många väljer därför ett pensionstillägg i form av 

ett privat sparande.  

 

I och med införandet av lag (1993:931) om 

individuellt pensionssparande (IPS)  

möjliggjordes skattesubventionerat  

pensionssparande i en eller flera av följande sparformer: 

1. inlåning, 

2. andelar i investeringsfond och 

3. andra fondpapper.74 

 

Trots att IPS som sparform bara existerat under 12 år är värdet på sparandet idag 

av betydande storlek.75 Skillnaden mellan pensionsförsäkring och 

pensionssparande är pensionssparandets avsaknad av försäkringsmoment.  

                                       
74 Lag om individuellt pensionssparande 2:1. 
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4.5.1 Utformningen till dagens IPS 
Före införandet av lag (1993:931) om individuellt pensionssparande var det 

enbart försäkringsbolagens långsiktigt bundna sparande som erbjöd 

skattelättnader för pensionsförsäkringar. Sparandet innehöll ett 

försäkringsmoment vilket innebar att pensionsinbetalarna delade på 

inbetalningarna och dess risk. Skulle exempelvis en inbetalare drabbas av 

sjukdom kunde denne bli premiebefriad på bekostnad av övriga 

försäkringstagare. Skulle sedermera en försäkringstagare avlida innan hela 

pensionsbeloppet var utbetalt tillföll istället resterande belopp övriga 

försäkringstagare, och därmed delade pensionsinbetalarna på riskmomentet. 

Sparandet kunde innehålla ett försäkringsmoment av större eller mindre 

betydelse. Det föreslogs i propositionen till lag om IPS att motsvarande regler för 

skattelättnader skall kunna ske utan försäkringsinslag inom ramen för ett IPS-

sparande.76 

 

Tanken bakom förslaget var delvis att bredda sparmarknaden och därmed skapa 

förutsättningar för individen att spara till sin egen pension. Ytterligare ett syfte var 

att öka konkurrensen för sparandet vilket kunde medföra en mer 

kostnadseffektiv förvaltning.77 

 

Att enbart medge skattelättnader i samband med sparande med 

försäkringsmoment begränsar mångfalden, vilket även medför en ej önskvärd 

konkurrens pga. för få aktörer på sparmarknaden. Ett pensionssparande utan 

försäkringsmoment skulle öka tillgängligheten för sparandet och förutsättningarna 

                                                                                                                
75 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 122. 

76 Prop 1992/93:187 sid. 89. 
77 Prop 1992/93:187 sid. 89. 
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för ett större sparande, trots att det skattegynnande sparandet för varje individ 

skulle ske inom samma utrymme som tidigare gällt för pensionsförsäkringen. 78 

 

Diskussioner fördes huruvida skattelättnader enbart skulle ges vid sparande med 

försäkringsmoment med tanke på sociala skäl för individen och dess framtida 

ekonomiska trygghet. Dock påpekades att försäkringsavtal kan utformas på 

sådant sätt att försäkringsinslaget kan vara av enbart marginell betydelse. Därmed 

ansågs inte i propositionen att en skattemässig särbehandling var tillräckligt 

motiverad.79 

 

Resultatet torde vara, enligt lagstiftaren, att fler hushållsgrupper skulle engageras i 

sparande för den egna ålderdomen om ett ökat och mer lättförståligt utbud 

kunde erbjudas. Ett ökat sparande skapar större konkurrens och en ökad 

mångfald av sparformen. En sådan utveckling bör vara positiv för den potentiella 

avkastningen, samtidigt som möjligheterna ökar att tillgodose individens enskilda 

önskemål.80 

 

4.5.2 Individuellt PensionsSparande 
Ett individuellt pensionssparande börjar med att spararen öppnar 

pensionssparkonto hos ett pensionssparsinstitut. Ett sådant institut utgörs 

vanligen av en bank eller ett värdepappersbolag. Därefter kan spararen efter 

egen förmåga välja huruvida sparandet skall placeras på inlåningskonto, i 

investeringssfond eller i andra fondpapper.81 Hur avkastningen utvecklas avgörs 

genom individens egen skicklighet. Sparformen innebär att man som sparare har 

ett eget ansvar över sina egna placeringar. Spararen kan när som helst under 

spartiden välja att omplacera hela eller delar av behållningen på 

                                       
78 Prop 1992/93:187 sid. 89. 

79 Prop 1992/93:187 sid. 89. 

80 Prop 1992/93:187 sid. 89. 
81 LIP 2 kap 1-2 §. 
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pensionssparkontot. Spararen kan även flytta kapitalet till ett annat 

pensionssparinstitut, LIP 3:3 och 3:9. 

 

Rätten att förfoga över insatta medel inskränks dock i enlighet med IL 58:30, 

begränsningen är densamma som för pensionsförsäkringar. Innebörden är att 

både spararen och borgenärna inskränks att disponera över medlen. 

Pensionssparutbetalningarna kan inte vara livsvariga, likt allmän pension, utan de 

avser istället en bestämd fastställd tid.82 

 

I IL regleras vad som gäller för IPS samt vilka kriterier som måste uppfyllas för att 

de förmånliga skattereglerna skall gälla. Samma regler gäller även för 

pensionsförsäkringar. Enligt IL 58:25 får privatpensionssparandet inte börja 

utbetalas förrän pensionsspararen fyllt 55 år och vidare framgår det att pensionen 

inte får utbetalas under en kortare tid än fem år. 

 

Att pensionsspara via IPS är skattesubventionerat vilket innebär att man till viss 

del kan dra av sparandet från sin bruttolön och därmed minska sin skattepliktiga 

inkomst. För tillfället är IPS avdragsgillt upp till ett halvt basbelopp, vilket 

motsvarar 20 150 Sek för 2007. Om man tjänar mer än 10 basbelopp (dvs. över 

403 000 Sek) är avdragsrätten i stället 5% av inkomsten men som högst ett 

basbelopp.83 

 

Till sparandet kan försäkringstagaren förodna att försäkringbeloppet skall tillfalla 

en annan person vilken benämns förmånstagare. Förmånstagare kan finnas både 

vid livs- eller dödsfallsförsäkringar.84 Förmånstagare till sparandet kan vara 

”person som varit den försäkrades make eller sambo, och barn till den 

                                       
82 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 122. 

83 IL 62:8. IL 59:5. Lag (1962:381) om allmän försäkring. 

84 FAL 14:7. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 116.  
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försäkrade”.85 Spararen kan fritt byta förmånstagare inom kretsen. IPS är på 

många sätt jämförbart med privata pensionsförsäkringar, men den innehåller 

inget försäkringsmoment. IPS täcker därmed ingen risk, utan bygger enbart på 

sparande. Skattereglerna är likartade då inbetalningar är avdragsgilla och 

utbetalningar skattepliktiga. 

 

4.5.3 Individuell pensionsförsäkring 
I IL återfinns de villkor som gäller för att en pensionsförsäkring skall omfattas av 

de förmånliga skattereglerna. Syftet med reglerna är att enbart försäkringar med 

pensionssyfte skall gynnas av skattefördelarna, och för att inte otillbörlig 

skatteförmån skall användas har man i lagtexten fortlöpande ställt upp särskilda 

krav för att skatteförmån skall erhållas.86 Se vidare för fortlöpan krav. 87 

 

Gränsen mellan kapitalförsäkring och pensionsförsäkringar hittas i IL 58 kapitlet. 

Med begreppet kapitalförsäkring avses en livförsäkring vilken inte är en 

pensionsförsäkring. Försäkringen får vidare enligt IL inte medföra rätt till andra 

belopp än sådana vilka betalas ut till den försäkrade när denne uppnått viss 

ålder, fått helt nedsatt arbetsförmåga eller då den försäkrade avlidit. 

 

Reglerna om vem som får sättas in som förmånstagare är desamma som gäller för 

IPS. Det är även samma regler för pensionsförsäkring som för IPS rörande första 

utbetalningstid samt utbetalningens längd.88 

 

                                       
85 IL 58:13  

86 SOU 1975:21 sid 87 ff. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 116.  

87 Prop 1954:186, Prop 1969:162, Prop 1973:120, Prop 1975/76:31, Prop 1979/80:68, Prop 
1992/93:187, Prop 1993/94:85, Prop 1994/95:203, Prop 1995/96:231.  

88 IL 58:10. 
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4.6 Hur fördelas privata pensioner vid bodelning 
Privata pensioner ska, som nämns tidigare, ingå i bodelningen enl. ÄktB 10:3 1 st. 

Orsaken är att sparandet inte är att anse som en rättighet vilken skall undantas 

giftorättsgodset. Dock finns jämkningsregeln i tredje stycket vilket innebär att ett 

individuellt pensionssparande helt eller delvis kan ”undantas från bodelningen, 

om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick”89. 

Samma sak gäller för pensionsförsäkringar såvida att försäkringen gäller rätt till 

ålders- eller sjukpension om rätt till utbetalning förekom vid delningen. 

Jämkningsregeln gäller dock ej pensionsförsäkring eller pensionsavtal vilken är 

enskild egendom.90 

 

Lagstiftarens tanke med jämkningsregeln i ÄktB 10:3 3 st. var att regeln skulle 

tillämpas restriktivt då den är att anse som en undantagsbestämmelse. 

Huvudregeln vid bodelning pga. äktenskapsskillnad är alltså att privat pension 

skall ingå i bodelningen, men den kan undantas efter en helhetsbedömning av 

förhållandet mellan makarna. 91 

 

Korrigering med hjälp av jämkningsregeln i ÄktB 12:1 är endast möjlig då en 

make får behålla en större del av sitt giftorättsgods än vad som skulle bli följden 

av likadelningsprincipen. Om den make, vars rätt till pension faller utanför 

bodelning även står som ägare till merparten av giftorättsgodset är dock jämkning 

enl. 12:1 inte möjlig.92 Likadelningsprincipen innebär att allt giftorättsgods delas 

lika, vilket behandlas i kapitel 6.2. 

 

Genom användandet av jämkningsregeln ges möjlighet att utesluta 

pensionsförsäkringar eller IPS från bodelning i de fall då det inte är skäligt att 

                                       
89 ÄktB 10:3 3 st. 

90 ÄktB 7:2 5 st. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 103. 

91 Prop 1997/98:106 sid. 43. 

92 Prop 1997/98:106 sid. 42. 
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försäkringen eller pensionssparandet skall ingå. Ett sådant fall kan vara då ena 

maken har sin ålderspension tryggad i exempelvis pensionsförsäkring eller IPS, 

medan den andre maken har en pensionsrätt som inte skall vara en del av 

bodelningen.93  

 

Som tidigare nämns skall rättigheter enligt huvudregeln inte ingå i bodelning om 

rättigheten inte kan överlåtas eller i fall rättigheten är av personlig art, ÄktB 10:3. 

Förutom detta kan även pensionsrätter undantas bodelning, trots att de inte är 

behäftade med överlåtelseförbud eller är av personlig art, om den samlade 

bedömningen ger anledning till det.94 I den samlade bedömningen skall man 

beakta äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och 

omständigheter i övrigt. Ingen av de enskilda faktorerna har större vikt än någon 

annan. Istället är det helhetsbedömningen av makarnas förhållande som är det 

avgörande, vilket utvecklas vidare i de följande avsnitten.95 

 

Gällande makars ekonomiska förhållanden skall man ta hänsyn till värdet av 

pensionsrättigheten i relation till makarnas övriga nettotillgångar. Rättighetens 

värde är således inte det avgörande för huruvida jämkningsregel skall tillämpas. 

Istället är det makarnas ekonomiska situation efter bodelning som skall beaktas. 

Skulle ena maken inneha en pensionsrätt vilken besitter ett stort värde, medan 

andra maken är utan, kan pensionsrätten delvis ingå i bodelning, om det annars 

skulle leda till att den andra maken efter bodelning blir näst intill egendomslös.96 

 

Gällande övriga omständigheter kan beaktas huruvida en pensionsrättighet är 

helt eller delvis att likställa med en kapitalplacering snarare än ett normalt 

pensionsskydd. Skulle pensionsrättigheten vara att likställa med en 

                                       
93 Prop 1997/98:106 sid. 42. 

94 Äktb 10:3. 

95 Prop 1997/98:106 sid. 64. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 145. Lars Tottie, 
Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., s. 330.  

96 Prop 1997/98:106 sid. 64. 
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kapitalplacering blir undantagsregeln normalt inte tillämplig. Effekten blir att den 

make som erhåller minst giftorättsgods kan få behålla en privat pensionsrätt, 

såvida rättens värde är begränsat. Slutligen bör även pensionen finansiering 

beaktas samt om den make som är ägare till rättigheten kan anses, utifrån sociala 

skäl, vara i behov av det som tillgodoses genom rättigheten. Ytterligare en faktor 

vilken bör beaktas är hur reglerna om pension och bodelning såg ut då 

merparten av pensionsrättigheten byggdes upp. Skulle rättigheten enligt det 

dåvarande systemet lämnats utanför bodelningen kan detta vara en omständighet 

vilken talar för att rättigheten skall undantas.97 

 

Innan 1998 var äktenskapets längd en av de faktorer som man särskilt beaktade i 

visst avseende. Lagstiftaren ansåg i utformandet av den nya lagtexten att det inte 

längre fanns någon anledning att särskilt beakta äktenskapets längd som en 

omständighet. Orsaken var att man inte ville framkalla situationer där den make 

som äger minst giftorättsgods, skulle genom att åberopa att äktenskapet varit 

kortvarigt, undanhålla en privat pensionsrätt.98 

 

Äktenskapets längd kan dock användas som omständighet för att jämka 

bodelningen av den make som äger mest giftorättsgods enligt ÄktB 12:1, vilket 

kan medföra att viss eller hela makens pensionsrätt kan undgå bodelning, särskilt 

angeläget blir det i de fall pensionsrätten förvärvats före äktenskapets ingående.99 

 

Är makarna ense kan de, med stöd av ÄktB 10:4 1 st., dra in en försäkring i 

bodelning vilken annars skulle hållas utanför. Enligt balkens ursprungslydelse var 

inte en tvångsmässig indragning möjlig i de fall makarna var oense, det förelåg 

emellertid ett behov av en sådan indragning. Ena maken kan placera sitt kapital, 

vilket vid bodelning skulle bli giftorättsgods, i en pensionsförsäkring i syfte att 

undanhålla pensionsrätten ifrån den andre maken vid bodelning. I detta fall är 

                                       
97 Prop 1997/98:106 sid. 65. 

98 Prop 1997/98:106 sid. 43. 

99 Prop 1997/98:106 sid. 65. 



 Error! Style not defined. 

 29

pensionsrätten snarare att likställa med en kapitalplacering än ett sparande för en 

framtida försörjningsmöjlighet.100 

 

4.6.1 Case 
Privat pension är, vilket tidigare nämns, till stor del skattesubventionerat. A har i 

caset avsatt år 2007, 20 150 Sek vilket resulterat i maximal skattereduktion.Han 

sätter senast 31 december 2007 in summan på sitt IPS-konto. Vid sin deklaration i 

maj 2008 görs sedermera avdrag för insättningens hela belopp. I augusti samma 

år erhåller maken skatteåterbäring om drygt 6 500 Sek vid en komunalskatt om 

33%. Effekten blir att A på sitt IPS-konto erhåller 20 150 Sek till en kostnad om ca 

13 650kr (20 150 Sek – 6500 Sek = 13 650 Sek). Avkastningen på kapitalet blir 

därmed c:a 48 % genom skatteåterbäringen. 

 

 

Sparandet är även belagt med ytterligare fördelaktiga skatteeffekter. Placeringen 

blir sammantaget snarare att likställa med en kapitalplacering, än en framtida 

försörjningsmöjlighet. Med tanke på den höga direktavkastningen bör alla 

individer som har möjlighet att avvara sparkapital avsätta hela den summan som 

berättigar till skattereduktion. 

 

 

Då sparandet är att likställa med en kapitalplacering skall den, i likhet med annat 

sparande ingå i en bodelning. I detta case skall därmed såväl makens som 

makans privata pension ingå i bodelningen.  

4.7 Delningen av pensionsrätter  
Skall pensionsrätt ingå i bodelning betyder inte det att pensionsrätten i sig skall 

ingå. Istället är det pensionsrättens värde som skall ingå i giftorättsgodset. 

Därmed blir det upp till den make som skall överföra egendom till den andre 

maken att avgöra vilken sorts egendom som skall överföras.101 

                                       
100 SOU 1995:8 sid. 51. Lars Tottie, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., sid. 329. 

101 ÄktB 11:7. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 142. 
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Trots starka begränsningar i IL rörande överlåtelse av pensionsrätt hindras inte 

ena maken från att överta rättigheten genom bodelning.102 Vid överföring av 

pensionsrätt blir den andre maken ny försäkringstagare. Försäkringsvillkor ändras 

dock inte och inte heller vems liv som är försäkrat. Fortfarande är det alltså den 

förste makens liv som är försäkrat och således är det även dennes ålder som 

avgör när pension kan utbetalas. En nackdel med systemet uppkommer om det 

är stor ålderskillnad mellan makarna. Saknas inslag av efterlevnadspension i 

försäkringen, resulterar det i att den nya ägaren blir utan pension när den 

försäkrade avlider.103 Samma sak som ovan gäller även för IPS, fast med den 

skillnaden att den nya ägaren erhåller hela pensionen vid den förste makens 

död.104 Skulle pensionsrätt via bodelning te sig mindre lämplig för ena maken 

finns det en skyddsregel i Äktb 11:9. Enligt den skall make slippa, att i bodelning, 

tilldelas sådan egendom som är uppenbart olämplig för denne.105 Bestämmelsen 

skall tolkas restriktivt och varje fall måste bedömas individuellt. Regeln har 

funnits i över tjugo år. Trots det finns inga prejudicerande fall på hur tolkning 

skall ske. 

 

4.7.1 Case 
A har en tjänstepension och en privat pension vilken skall ingå i bodelningen. 

Han är ägare till större delen av nettogiftorättsgodset, varför det är A som vid 

bodelning riskerar att behöva avstå egendom vid den värdemässiga 

likadelningen. A bestämmer, i så fall, vilken sorts egendom som skall överföras 

till B. Hon kan därmed erhålla såväl egendom som likvida medel. B behöver 

dock, enligt ÄktB 11:9, inte acceptera egendom som är uppenbart olämplig för 

henne. 

 

                                       
102 IL 58:17 3 punkt. IL 58:31. 

103 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 139. 

104 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 142. 

105 Äktb 11:9. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 143. 
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Skulle det förhålla sig så, att maken är jaktintresserad, medan frun inte delar det 

intresset, kan hon vid en egendomsöverföring neka till att acceptera makens 

vapensamling, eftersom denne är uppenbart olämplig för henne, ÄktB 11:9.  

 

4.8 Värdering av pensionsrätt 

Värdering av privatpension skall bestämmas till pensionskapitalet, vilket innebär 

”försäkringens tekniska återköpsvärde, jämte allokerade återbäringsmedel”.106 

Beräkningen för värdet av IPS är betydligt enklare då värdet likställs med saldot 

på IPS-kontot. Vid beräkning av ATP-pension bör däremot kapitalvärdet 

bestämmas av den pension som skulle utbetalas i framtiden, såvida den nya 

ägaren inte innehar någon framtida inkomst. Makar har vanligtvis varsin 

folkpension, varför denne ej behöver delas. Skulle situationen vara sådan, att ena 

maken står utan folkpension skall värdering göras utifrån beräkningen för ATP-

pensionen, se kapitel 3.1.2. Tjänstepensionsförsäkring värderas på samma sätt 

som för privata pensionsförsäkringar. Vid beräkning av värdet är det viktigt att 

även beakta eventuella latenta skatteskulder. 107 

 

4.8.1 Case 
Båda makarna har en låg allmän pension, vilken inte ingår i bodelningen och 

behöver därmed inte heller värderas. De innehar var sin 

tjänstepensionsförsäkring, men det är enbart A:s tjänstepensionsförsäkring som 

skall ingå i bodelningen, eftersom A till skillnad mot B kan förfoga över sin 

försäkring vilket behandlades i 4.3.1. Enligt praxis värderas försäkringen till dess 

tekniska återköpsvärde. Värdet motsvarar en andel i försäkringsbolagets 

premiereservvärde, vilket upplyses av vederbörande försäkringsbolag, i detta fall 

motsvarande 2 000 000 kr.108 Rörande makens IPS-sparande skall värdet likställas 

                                       
106 Prop 1997/98:106 sid. 54. 

107 Prop 1997/98:106 sid. 54. 

108 Teleman Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 126. Prop 1997/98:106 sid. 
54. NJA 1960 sid. 411. Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 102. 
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med summan på hans IPS-konto vilken är 500 000 kr. Slutgiltig beräkning av 

makarnas totala pensionsrättsvärde skall därför sättas till deras 

tjänstepensionsförsäkringars återköpsvärde samt saldot på makens IPS-konto, 

2 000 000 Sek + 500 000 kr. 
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5 Egendomsslagen 
 

5.1 Egendomsslag 
Vid bodelningsförfarandet delar man in makarnas egendom i två olika typer, 

vilket avgörs efter tillgångarnas förhållande till giftorättsgemenskapen. 

Gränsdragningen mellan de olika egendomsslagen är ofta svår att göra. Det 

saknas tillfredställande vägledning och lagtexten är skriven under en tid då de 

samhällsekonomiska förhållandena var annorlunda än i dag. Egendomstyperna 

är: 

• Giftorättsgods 

• Enskild egendom 109 

 

 

5.1.1 Giftorättsgods  
”Ena maken tillhörig egendom, vari andre maken har giftorätt, kallas hans 

giftorättsgods”.110 Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods, oavsett om det 

införskaffats innan eller under äktenskapet, ÄktB 7:1. Undantag gäller då 

egendomen är enskild, ÄktB 7:2, eller av särskild art, ÄktB 10:3, vilket utvecklas i 

5.1.3. 

 

5.1.1.1 Case 
Rekapitulation; makarna äger giftorättsgods till ett värde om 4 000 000 Sek och de 

gemensamma skulderna uppgår till 500 000 Sek.  Aktierna i Alfa AB är värderade 

till 3 000 000 Sek vilket är A:s enskilda egendom. 

 

                                       
109 Teleman Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 47. 

110 Teleman Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 47. 
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5.1.2 Enskild egendom 
Enskild egendom är i de flesta fall tillgångar som gjorts enskild genom 

äktenskapsförord eller föreskrift vid gåva, arv eller testamente.111 I flertalet 

äktenskap finns inte enskild egendom. Det synes emellertid ej ovanligt att förord 

mellan makar avtalats där all eller viss egendom skall tillhöra ena maken enskilt. 

Den högre ekonomiska standarden i samhället torde medföra en framtida ökning 

av användandet av äktenskapsförord.112 

 

5.1.2.1 Case 
Som enskild egendom finns i caset makens aktiebolag. Aktierna värderas till 

3 000 000 kr. Genom äktenskapsförordet, enligt vilket egendomen blev enskild, 

skall värdet hållas utanför bodelningen. 

 

5.1.3 Särskild egendom 
Enligt ÄktB 10:3 1 st. skall rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av 

personlig art inte ingå i bodelningen. Sådana tillgångar benämns särskild 

egendom. Rättigheterna i fråga kan vara av olika slag vilket utvecklas vidare i 

litteraturen.113 Avgörande är egendomens personliga anknytningen till maken.114  

 

Att egendom faller inom ÄktB 10:3 1 st. medför inte med automatik att den inte 

skall ingå i bodelning. Istället är det bestämmelsen för rättigheten, som avgör om 

den skall ingå. 

 

                                       
111 ÄktB 7:2 

112 Teleman Örjan, Bodelning, sid. 51. 

113 Teleman Örjan, Bodelning, sid. 69ff. Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 97 
ff. Tottie Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., sid. 297 ff. 

114 Carlén-Wendels Thomas, Bodelning och arvskifte, sid. 37. Brattström Margareta, Makars 
pensionsrättigheter, sid. 131. SOU 1981:85 sid. 43. Prop 1986/87:1 sid. 165. 
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Den särskilda egendomen kan inte behandlas som vanligt giftorättsgods. Skulle 

oöverlåtbar egendom ingå i en bodelning finns risk för ägarbyte, vilket skulle stå 

i strid mot rättigheternas natur eller av dem givna föreskrifter.115 Därför har man 

begränsat giftorätten och dess verkningar så, att oöverlåtbar egendom inte kan 

överlåtas genom bodelning. Även då rättigheten är starkt förknippad med en 

makes person skall den hållas utanför bodelningen.116 Rättigheter vilka ej anses 

överlåtbara av sociala skäl är rätt till lön, rätt till allmän pension, rätt till 

underhållsbidrag och i de flesta fall även rätt till tjänstepension. Den berättigade 

anses ha framtida behov av rättigheten och kan därför inte förfoga över den 

förrän utbetalning skett. Rätten till lön skyddar den berättigade från att i förtid 

förbruka ersättningen, innan den förfallit till betalning, eftersom den anses 

behövas för den berättigade och dennes familj.117 

 

Gällande rätten till lön brukar två skäl åberopas för att innestående, men inte 

utbetald, lön skall vara undandragen borgenärens fria förfogande. De två skälen 

är social hänsyn till den berättigade samt hänsyn till den förpliktades intresse 

vilket tidigare behandlats i kapitel 2. Resonemanget får större genomslag med 

tanke på att rätten till intjänad pension behandlas på samma sätt som lön i fråga 

om pensionsbelopp vilken ännu ej är utbetald. Dock är rätten till intjänad 

pension inte förknippad med ytterliggare arbetsprestationer vilket kan likställa 

den med en förmögenhetstillgång. Makes rätt till egen pension kan för 

närvarande inte bli föremål för giftorättsanspråk vid bodelning, eftersom 

ersättningen är av sådan art att den behövs för individens dagliga uppehälle. 118 

 

                                       
115 Teleman Örjan, Bodelning, sid. 69. 

116 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 97. 

117 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 44. 

118 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 97 f. 
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5.1.3.1 Case 
Anledningarna till att makarnas allmänna pension lämnas utanför en bodelning är 

den personliga anknytningen till vardera maken och det faktum att pensionen är 

belagd med överlåtelseförbud. Skulle den allmänna pensionen ingå i 

bodelningen skulle detta strida mot rättighetens natur eller mot rättighetens givna 

föreskrifter, vilket behandlas i kapitel 4.3.1.  

 

Samma utgång som ovan gäller för B:s tjänstepensionsförsäkring. Då denna är 

belagd med överlåtelseförbud skall den utelämnas från bodelningen. Gällande 

A:s tjänstepensionsförsäkring är fallet annorlunda. Hans försäkring är belagd med 

ett överlåtelseförbud och den ägs inte av makarna, varför pensionsrätten 

egentligen inte skall ingå i bodelningen. Dock är A ensam ägare till Alfa AB, 

vilket även äger försäkringen. Han kan därmed förfoga fritt över försäkringen, 

varför den anses vara indirekt ägd av honom. Den skall därmed ingå i 

bodelningen. 

 

Om vi antar att A har en jakträtt kan man anse att även denna skall undgå 

bodelning. Anledningen till att en sådan rätt kan undantas, trots att den borde 

behandlas som giftorättsgods, är dess särskilda art. Rättigheten får enligt föreskrift 

inte överlåtas utan samtycke från markägaren. Överlåtelseförbudet i sig undantar 

dock inte egendomen från bodelningen, utan det är den förpliktigades situation 

som skall beaktas. Markägaren har ett starkt intresse av att jakträtten inte 

överlåtes till vem som helst. 
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6 Bodelningsregler 
 

6.1 Förfarande vid bodelning 
Bodelning skall ske vid äktenskapsskillnad, ÄktB 9:1. Bodelning kan även ske 

under äktenskapet såvida makarna är ense, ÄktB 9:1 2 st. Avgörande för vad som 

ingår i bodelningen är egendomsförhållandet mellan makarna vid antingen dagen 

för ansökan om äktenskapskillnad eller dagen för anmälan om att bodelning skall 

förrättas, ÄktB 9:2, se vidare.119 I och med bestämmandet av vilka tillgångar och 

skulder som skall beaktas uppkommer problem hur värdering skall ske och vid 

vilken tidpunkt. Några lagregler finns inte. Dagens uppfattning är fastställd enligt 

praxis, det är dagen då boet är utrett som skall läggas till grund för värderingen.120 

Enligt praxis sker värderingen vanligtvis till försäljningsvärdet. Det är dock upp 

till makarna att välja värderingsmetod såvitt de är ense.121 

  

Är makarna ense kan de förrätta bodelningen själva, ÄktB 9:1 och 9:5. Är de 

oense kan domstol, via yrkande från en av makarna, tillsätta en 

bodelningsförättare som genomför bodelningen, ÄktB 17:1 och 17:6. I 

bodelningen skall vardera makes giftorättsgods ingå, ÄktB 10:1. Dock undantas, 

enligt ÄktB 10:2 och 10:3, personlig egendom och, som tidigare nämts, viss 

egendom av särskild art. Från värdet av giftorättsgodset dras varderas skulder, 

ÄktB 11:2. Det kvarvarande nettovärdet delas lika mellan makarna, ÄktB 11:3. 

Nettovärdet av makes giftorättsgods sätts aldrig till mindre än noll trots att ena 

makens skulder överstiger värdet av giftorättsgodset, ÄktB 1:3.122    

 

Vardera maken har, efter hälftendelning, förtursrätt till sitt giftorättsgods. 

Resulterar det i att en make får egendom för ett värde överstigande 

                                       
119 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 41. 

120 NJA 1997 sid. 674. 

121 Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, sid. 110. 

122 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 41 f. 
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hälftendelning, skall mellanskillnaden utges till andre, ÄktB 11:7. 

Bodelningslikvid kan erläggas i form av kontanter eller egendom och det är den 

givanden maken som avgör med vilka medel betalningen skall ske, ÄktB 11:9.  

 

6.1.1 Case 
I caset har makarna totala tillgångar om 7 000 000 Sek, varav 3 000 000 Sek är A:s 

enskilda egendom. Av de resterande tillgångarna om 4 000 000 Sek är 2 500 000 

Sek deras pensionsrättigheter. För att finansera giftorättsgodset om 1 500 000 Sek 

har makarna tagit lån om 500 000 kr. Gällande pensionsrätten skall makarnas 

allmänna och makans tjänstepension undantas från bodelningen enligt tidigare 

fört resonemang i kapitel 4.3.1. Makens tjänstepension och IPS-sparande skall 

dock ingå, 4.5.1.  

 

Tillgångarna och skulderna är fördelade enligt följande: 

A;       B; 

tillgång   värde  skuld   tillgång  värde
  skuld 

Bohag   300 000    Båt  200 000  

Hus   700 000 -400 000  Bil  300 000         -100 
000 

Tjänstepension  2 000 000      

IPS   500 000 

 

Totalt giftorättsgods blir därmed 3 500 000 (T=300´+700´+2 000´+500´+200´+300´ 

S=400´+100´) 

 

Av giftorättsgodsets värde på 3 500 000 Sek står A som ägare till 3 100 000 Sek 

och B 400 000 kr. Eftersom A äger giftorättsgods till ett värde överstigande hans 

hälftenandel vid bodelning, skall han utge mellanskillnaden till makan.  
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6.2 Likadelningsprincipen 
Vid äktenskapsskillnad skall bodelning ske mellan makarna, vilket behandlas i 

kapitel 6.1. Den innefattar alla tillgångar förutom enskild egendom. Huvudregeln 

för bodelning är likadelningsprincipen vilken härstammar från det nordiska 

lagstiftningssamarbetet i samband med skapandet av giftermålsbalken 1920.123 

Enligt likadelningsprincipen delas värdet på makarnas totala giftorätt lika, efter att 

avdrag skett för deras respektive skulder. 124 

 

Vid tiden för införandet av giftermålsbalken var det ovanligt att kvinnor 

förvärvsarbetade och äktenskap varade ofta livet ut. Enbart 3 % av alla äktenskap 

upplöstes av andra orsaker än ena makens död.125 Under de följande årtiondena 

skedde stora förändringar i samhället, såväl som inom familjelivet. Allt fler 

äktenskap upplöstes genom skilsmässa, alltjämt är dock flertalet äktenskap 

fortfarande livsvariga. Kvinnor har även i stigande grad blivit mer verksamma 

inom näringslivet, men de innehar en lägre genomsnittlig inkomst än män.126 

 

Likadelningens lämplighet har ifrågasatts pga. det som nämnts ovan. En rad andra 

former av bodelningsregler diskuterades, exempelvis återgångsdelning.127 

Återgångsdelning innebär att egendom som make intagit i boet skall återgå vid 

bodelning. Även egendom som mottagits under äktenskapet i form av gåva, arv 

eller testamente skulle enligt förslaget likställas med enskild egendom. Endast 

egendom som är ett direkt resultat av samlevnaden skulle delas lika mellan 

makarna.128 

 

                                       
123 Prop 1997/98:106 sid. 21. Prop 1986/87:1 sid. 184 f. 

124 Prop 1986/87:1 sid. 42. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 18. 

125 SOU 1964:35 sid. 16. Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 34. 

126 Prop. 1986/87:1 sid. 42, SOU 1981:85, sid. 83. 

127 SOU 1981:85 sid. 102. 

128 Prop. 1986/87:1 sid. 43. 
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Det är först vid upplösningen av äktenskapet som skillnaden mellan principerna 

återspeglas. En tillämpning av återgångsdelningen skulle medföra ett orättfärdigt 

utfall beroende av vad make medfört vid äktenskapets ingående eller förvärvat 

under äktenskapet genom gåva, arv eller testamente. Likadelningsprincipen 

innebär en total utjämning mellan makarna, medan återgångsdelning istället 

bevarar individens sociala och ekonomiska ställning. Enbart i kortvariga 

äktenskap anses återgångsdelning som det mest passande 

bodelningsalternativet.129 I långvariga äktenskap anses det mer rättvist att anamma 

likadelningsprincipen. I regel får makarna efter en långvarig samlevnad en 

starkare gemensam anknytning till sitt gemensamma bohag än den anknytning 

som är grundad på egendomens ursprung.130  

 

Ytterliggare ett förslag var att anamma total egendomsskillnad mellan makar 

under hela äktenskapet. Resultatet skulle innebära ett opåverkat 

egendomsinnehav under hela äktenskapet och all egendom som makarna äger 

skall då förbli deras enskilda. För egendom som införskaffats gemensamt skall, 

vid tillämpning av total egendomsskillnad, samäganderättslagen appliceras.131 

 

En generell övergång till återgångsdelning skulle missgynna kvinnor, eftersom de 

som grupp har lägre inkomst. Därmed skulle risken för ett sämre utbyte öka 

avsevärt. Fördelar med att tillämpa likadelning, istället för återgångsdelning, är 

bland annat inflationseffekter och komplikationer med viss egendom pga. 

sammanblandning eller att tillgångar ersatts av annan egendom i ett eller flera 

led. I sådana fall blir en återgångsdelning svår att genomföra i praktiken. 

Familjesakkunniga ansåg även att det var mest rättvist att anamma 

likadelningsprincipen. Fakta talade för att likadelning var den mest skälig 

                                       
129 Prop. 1986/87:1 sid. 43. 

130 SOU 1981:85 sid. 169. 

131 Prop. 1986/87:1 sid. 43. 
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lösningen för uppgörelser mellan makar samt bäst lämpad när det gällde att 

avvärja onödiga familjetvister.132  

 

I förarbetena nämns likadelningsprincipen som den mest lämpade, dock tas vissa 

negativa aspekter upp.133 En orättvisa som kan uppstå är hälftendelning vid 

kortvariga äktenskap och härav infördes en jämkningsregel, ÄktB 12:1. Skulle 

resultatet av en likadelning te sig alltför orättvist finns möjlighet till jämkning. 

Framförallt infördes ett skydd för individen vid kortvariga äktenskap. 

Motiveringen var att makars gemenskap inte byggs upp efter enbart 

äktenskapetsingående. Istället är det äktenskapets längd som skall vara 

avgörande.134 Jämkning kan även ske om likadelning av makars giftorättsgods 

skulle framstå som oskälig med hänsyn till ekonomiska förhållanden eller 

omständigheter i övrigt.135 

 

6.2.1 Case 
Rekapitulation;  Makarna har gemensamma tillgångar om 4 000 000 kr, utöver 

detta innehar de gemensamma skulder om 500 000 kr. Deras totala 

nettogiftorättsgods blir därmed 3 500 000 kr. 

 

Vid tillämpning av likadelningsprincipen skall makarna tilldelas hälften av 

nettogiftorättsgodset efter giftorättens skulder är täckta, 1 750 000 kr. Då A 

innehar gemensamma skulder om 400 000 Sek skall han ur det gemensamma 

boet erhålla egendom till ett värde om 2 150 000 Sek ( 1 750 000 Sek + 400 000 

kr). B innehar gemensamma skulder om 100 000 och skall därmed erhålla 

egendom till ett värde om 1 850 000 Sek ( 1 750 000 Sek + 100 000 kr). 

 

                                       
132 Prop. 1986/87:1 sid. 44. 

133 SOU 1981:85 sid. 168. 

134 SOU 1981:85 sid. 168. 
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A innehar egendom till högst värde, enligt kapitel 6.1.1, han skall därmed 

överföra mellanskillnaden till B. B innehar egendom till ett värde om 500 000 kr, 

A skall därmed till B överföra 1 350 000 kr, (1 850 000 Sek – 500 000 kr). 

  

Om en återgångsdelning skulle ha tillämpats i detta fall, skulle den egendom som 

vardera maken intagit i boet återgå. Om B tagit soffan till deras gemensamma 

bohag, skall den vid bodelning återgå i hennes ägo. Det enda som skall delas är 

den egendom vilken inköpts för makarnas gemensamma bruk. 

 

     

    A      B 

gg 

-varav A:s försäkringar  2 500 000 Sek 

-varav A:s övriga gg  1 000 000 Sek 

-varav B:s försäkringar                   0 

Sek 

-varav B:s övriga gg        500 000 Sek 

Skulder (ÄktB 11:2)   -400 000 Sek    -100 000 Sek 

Ee    3 000 000 Sek 

    _____________   _____________ 

    3 100 000 Sek      400 000 Sek 

 

(ÄktB 11:3)      3 500 000 Sek 

 

                                                                                                                
135 Prop. 1986/87:1 sid. 44. 
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    1 750 000 Sek    1 750 000 

Sek 

    _____________   _____________ 

Summa (ÄktB 11:6)  5 150 000 Sek    1 850 000 

Sek 

     

6.2.2 Begränsning av likadelningsprincipen 
Det som infördes i 1920 års giftermålsbalk, gällande särförvaltning och 

bibehållande av gemenskapstanken med likadelning, behölls i 1987 års 

äktenskapsbalk. Skillnaden var att principen om likadelning begränsades vid 

kortvariga äktenskap genom jämkningsregeln i ÄktB 12:1.136  

 

Efter borttagandet av skadeståndsmöjligheten i 1973 års giftermålsbalk ansåg man 

att en regel vilken tillät avvikelse från likadelning var nödvändig. 137 Därmed 

infördes en skevdelningsregel vilken innebar att den make som bidrar med mest 

giftorätt vid en bodelning kan få behålla mer än hälften av giftorättens värde, 

såvida en likadelning skulle framstå oskälig. Tanken var att regeln endast skulle 

appliceras vid undantagsfall.138 

 

Från att vara en undantagsregel ansåg man 1987 att jämkningsregeln skulle göras 

generell och i första hand praktiseras vid kortare äktenskap. Regeln utgick vid 

tillämpning från en giftorättstrappa. Tanken bygger, enligt förarbetena, på att 

makars giftorättsgods skall växa successivt för att efter fem år vara fullständig.139 

För att frångå huvudregeln om likadelning skall ett oskäligt resultat uppstå i 

                                       
136 Prop 1986/87:1 sid.1-2. 

137 SOU 1981:85 sid. 168. 

138 Prop 1973:32 sid. 124 ff. 

139 Carlén-Wendels Thomas, Bodelning och arvskifte, sid. 47. 
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relation till makarnas ekonomiska ställning, äktenskapets längd och andra 

omständigheter. 140 

 

6.3 Vederlagsregeln 
Vederlagsregeln finns i ÄktB 11:4 och syftet med bestämmelsen är att eliminera 

illojala beteenden hos ena maken. Sådana beteenden kan uppstå om den ena 

maken, kort tid innan äktenskapets upplösning, minskar sitt giftorättsgods till den 

andra makens förfång. Reglering gäller transaktioner ”tre år innan talan om 

äktenskapsskillnad väcktes”.141 Bestämmelsen gäller i de fall giftorättsgodset 

minskats genom vederlagsfria förfoganden eller genom att summan av egendom 

som hamnar utanför bodelningen vid äktenskapsskillnaden ökat i värde. 

Vederlagsregeln innebär att det räcker att en transaktion minskat giftorättsgodset 

värde för att det skulle gå tillbaka till boet, ett illojalt syfte behöver inte bevisas.142 

 

Innebörden blir en kompensationsskyldighet mot den andre maken om denne i 

”inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt 

giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom”.143 Samma regler gäller 

även för särskild egendom.144 

 

6.3.1 Case 
Knappt ett år innan makarnas äktenskapsskillnad öppnade A ett bankkonto i sin 

brors namn i Schweiz där han satte in 500 000 Sek av sitt giftorättsgods. Dessa 

medel skulle ha varit del i makarnas gemensamma giftorätt, men då kontot står 

på A:s bror har B ingen möjlighet att ta del av medlen. Effekten av A:s 

transferering blir att hans giftorättsgods minskas till B:s förfång. Genom 

                                       
140 ÄktB 12:1. Tottie Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., sid. 330. 

141 ÄktB 11:4. 

142 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 131. SOU 1981:85 sid. 178 ff. 

143 ÄktB 11:4. 

144 ÄktB 11:4 2 st. 
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tillämpning av vederlagsregeln kan makan kräva att medlen i Schweiz skall ingå i 

giftorätten. Då transaktionen skedde ett år innan äktenskapsskillnad behövs inget 

illojalt syfte bevisas. Enbart det faktum att transaktionen minskat deras 

gemensamma giftorätt gör att transaktionen skall återgå till boet. 

 

Två år innan äktenskapsskillnad gav B sin syster en gåva om 200 000 för inköp 

av en fastighet. A vill vid bodelning enligt vederlagsregeln att dessa medel skall 

återgå till boet då det minskat hans giftorätt. I scenariot med aktiekontot i 

Schweiz gjordes transaktionen inom tidsspannet ett år innan äktenskapsskillnad, 

därav behövdes inget illojalt syfte bevisas. I det senare scenariot skedde 

transaktionen två år innan äktenskapsskillnad, därmed krävs ett illojalt betende 

från makan för att medlen skall återgå till boet. Skulle makarnas gemensamma 

tanke med gåvan vara att ge systern ett ekonomiskt bidrag kan det inte återgå. 

Skulle det istället förhålla sig så, att makan gav gåvan i avsikt att minska sitt 

giftorättsgods och detta kan bevisas, skall medlen återgå till boet, ÄktB 11:4. 

6.4 Underhållsbidrag 
Enligt ÄktB 6:7 1 st. skall varje make efter äktenskapsskillnad svara för sin 

försörjning.145 Vid äktenskapets upphörande försvinner makes försörjningsplikt 

enligt huvudregeln, ÄktB 6:1.146 Kontentan blir att rättsverkningarna inom 

äktenskapet skall upphöra att gälla vid äktenskapsskillnad, i annat fall skulle 

upplösningen vara utan verkan.147 

 

Det finns två situationer då rättsverkningarna mellan makar kan fortsätta trots att 

äktenskapet är upplöst. Underhåll kan utgå för att ena maken skall kunna skaffa 

sig en erfoderlig utbildning samt så kan underhåll utgå för att ena makan skall 

kunna skaffa sig ett erfoderligt pensionsskydd vilken vidare nämns i 6.4.2. 

 

                                       
145 ÄktB 6:7 1 st. 

146 ÄktB 6:1. 

147 Prop 1978/79:12 sid. 139. 
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Att makarna efter äktenskapsskillnaden svarar för sin egen ekonomiska situation 

kan, enligt lagstiftaren, resultera i att de i större utsträckning formar sina 

ekonomiska förhållande så, att de blir ekonomiskt oberoende av varandra. 

Resultatet torde bli att jämställdheten mellan könen ökar.148 ”Huvudregeln bör 

alltså vara att frånskilda betraktas som ekonomiskt oberoende av varandra.”149 Det 

ansågs dock i vissa fall vara möjligt att utdöma underhållsskyldighet efter det att 

äktenskapet är upplöst. Det kan ske i två undantagsfall:  

 

• ”Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en 

övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra 

maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och 

övriga omständigheter.”150 

 

• ”Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt 

äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den 

maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som 

anges i andra stycket.”151 

 

Efter äktenskapet kan svårigheter uppstå för ena maken att omgående svara för 

sin försörjning. Därmed bör visst utrymme för underhållsbidrag finnas. Bidraget 

bör ges under en övergångsperiod, varvid maken ges möjlighet att skaffa sig en 

utbildning eller ett nytt förvärvsarbete. Sakkunniga ansåg dock att det kunde leda 

till oskäligt resultat om make enbart kunde erhålla underhållsbidrag under en 

övergångstid. Vid långvariga äktenskap kan det förekomma 

försörjningssvårigheter, vilka sträcker sig längre än under en övergångsperiod. Ett 

exempel är i de fall ena maken arbetat helt inom hemmet och därmed får 

svårigheter att skaffa sig rimlig försörjning även efter övergångsperioden. 

                                       
148 Prop 1978/79:12 sid. 139. 

149 Prop 1978/79:12 sid. 139. 

150 ÄktB 6:7 2 st. 

151 ÄktB 6:7 3 st. 
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Underhållsbidrag bör därmed kunna dömas ut i längre fall, vilket framgår av 

ÄktB 6:7 3 st.152 

 

Undantagen skulle enligt 1978 års proposition användas restriktivt.153 Enligt NJA 

1998 sid 238 skall det finnas ett orsakssamband mellan underhållsbidraget och 

äktenskapet längd för att bidraget skall utfalla under en längre tid än en 

övergångsperiod.154  

 

6.4.1 Cases 
B har arbetat helt i hushållet medan A skött försörjningen. Efter äktenskapets 

upplösning svarar var makei princip för sin försörjning. Eftersom B arbetat i 

hemmet kan hon efter äktenskapet få svårt att skaffa sig ett förvärvsarbete. 

Genom bestämmelsen om underhållsbidrag kan B få underhåll av A under en 

övergångsperiod, så hon kan skaffa sig exempelvis en utbildning för att få 

förvärvsarbete. Omständigheter som beaktas vid en prövning av om 

underhållsbidrag skall utgå är bland annat yrkesskicklighet, hälsotillstånd, 

äktenskapets längd etc. Bär B skulden till äktenskapsupplösningen skall inget 

underhåll utgå, är det istället A som bär den huvudsakliga skulden är möjligheten 

till underhåll större. Därmed fungerar bidraget delvis som ett skadestånd. Rätten 

till underhållsbidrag upphör om B sedermera skulle gifta om sig. 155 

 

6.4.2 Underhåll i form av pensionsskydd 
År 1998 kom ett tillägg till ÄktB 6:7 3 st. om pensionsskydd för make. 

Innebörden var att make vid äktenskapsskillnad kunde medges bidrag för att 

skaffa pensionsskydd. Skyddet har även funnits tidigare men i och med tillägget i 

                                       
152 Prop 1978/79:12 sid. 139. 

153 Prop 1978/79:12 sid. 190. Ryrstedt Eva, Bodelning och bostad, sid. 53. 

154 Se vidare Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 62. 

155 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 62 ff. 
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lagtexten har pensionsskyddet nu lyfts fram på ett mer betydande sätt än 

tidigare.156 

 

Syftet med pensionsskyddet är att göra parter och domstolar uppmärksamma på 

eventuella brister hos den ekonomiskt svagare makens pension. Tanken är inte 

att rubba de grundläggande principerna, utan bestämmelsen skall endast 

användas som sista utväg för den ekonomiskt svagare parten. Har möjlighet 

funnits för att skaffa ett eget tillräckligt pensionsskydd skall bestämmelsen lämnas 

utan avseende. 157 

 

I propositionen poängterades att det skulle krävas betydligt starkare skäl för att 

fastställa underhållsbidrag, i förhållande till makes pensionsbehov, än vad som 

gäller för jämkning enligt ÄktB 10:3 och 12:1. Detta framkommer i lagtext genom 

att man ställer krav på synnerliga skäl för att underhållsbidrag skall utgå i annat 

syfte än att ge ekonomisk trygghet under en övergångsperiod efter 

äktenskapsskillnad.158 

 

Förarbetena talar om restriktiv förhållning till underhållsregeln, men trots detta är 

risken överhängande för en ökad tillämpning av bestämmelsen. Allmän och 

avgiftsbestämd tjänstepension medför att deltidsarbetare i de flesta fall endast får 

rätt till en låg pension vilken inte går att kompensera fullt ut under senare delen 

av livet. Resultatet härav kan vara att fall där underhåll skall utgå troligen 

kommer att öka.159 

 

Pensionsskydd skall endast utgå undantagsvis och i de fall underhållsbidrag skall 

utbetalas kommer de ej att leda till någon större utjämning av makarnas 

                                       
156 Agell Anders, Äktenskap samboende partnerskap, sid. 55 f Prop 1997/98:106 sid. 47. 

157 Prop 1997/98:106 sid. 58. 

158 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 151. Prop 1997/98:106 sid. 53. ÄktB 6:7. 

159 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 151. 
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pensionsrättigheter. Syftet med utjämningen är inte att det skall leda till en 

ekonomisk likställdhet mellan makarna, utan enbart garantera ena makens 

försörjningsmöjlighet. För att underhåll skall kunna utgå måste ena maken vara i 

behov av underhåll och den andre maken ha ekonomisk förmåga att utbetala 

underhållet.160 

 

Vid beaktande av den ekonomiskt svagare partens försörjningsmöjlighet skall 

hänsyn tas till makarnas ekonomiska situation efter pensionering. Vid prövning 

av makes ekonomiska situation efter pensionering skall den svagare partens 

behov av pensionsskydd beaktas. 

 

6.4.3 Cases 
Då B har arbetat i hushållet medan A skött försörjningen kommer B:s pension att 

bli nästintill obefintlig. Genom bestämmelsen om underhållsbidrag kan B få 

underhåll av A för att tillförskaffa sig ett lämpligt pensionsskydd. Viktigt att 

påpeka är att underhåll i brist på pensionsskydd inte skall göra makarna 

ekonomiskt likställda, utan det skall enbart garantera ena makens framtida 

försörjningsmöjlighet. B innehar enbart låg pension men hon erhåller i 

bodelningen förrutom sina pensionsrätter 1 750 000 Sek ur deras gemensamma 

bohag, vilket utan tvekan bör garantera hennes framtida försörjning, varför 

underhållsbidrag förmodligen ej kommer utgå. 

 

                                       
160 Brattström Margareta, Makars pensionsrättigheter, sid. 152. 
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7 Slutsats 
 

Uppsatsen syfte är att utreda hur privata pensionsförsäkringar skall fördelas 

mellan makar vid bodelning och då särskilt om en make är företagare. 

 

Regelsystemet för hur det privata pensionssparandet skall beaktas skiljer sig mot 

annat pensionssparande, allmänpension och tjänstepension. Lagstiftningen har, 

vilket nämns i arbetet, genomgått ständiga förändringar under tiden, vilket har 

resulterat i ett svåröverskådligt system. Regelverket blir rättsosäkert då det finns 

ett flertal undantag som får stor betydelse rörande pensionens situation vid 

bodelning, vilka kan vara svåra för den enskilda individen att förstå. 

 

Allmän- och tjänstepension skall generellt inte ingå i en bodelning då det likställs 

med en upparbetad framtida lön. Framtida lön kan inte ingå i bodelningen då det 

är ett krav för individens försörjning. Den privata pensionen likställs, till skillnad 

från den allmänna och tjänstepensionen, med en kapitalplacering. Då den 

jämställs med annat sparande skall den ingå i bodelningen. Visserligen kan dessa 

regler jämkas, men systemet blir rättsosäkert och förutsägbarheten minskar pga. 

det svårtolkade regelsystemet. I caset kan fallet bli sådant att den mer förmögne 

maken A skall få behålla sin tjänstepension, medan make B:s privata pension 

skall ingå i bodelningen. Genom jämkning kan dock, vilket nämns tidigare, 

sådana resultat undvika. 

 

Dagens allmänna pension är låg och vår tro är att den negativa utvecklingen 

kommer att bestå. Det privata sparandet blir därför en nödvändighet. Härmed 

kan det tyckas svårförståligt att tjänstepensionen, som huvudregel, inte skall 

medtas i en bodelning, medan den privata skall ingå. Vi anser att man som 

sparare i stor utsträckning själv kan påverka sin tjänstepension och sitt privata 

pensionssparande genom att avstå lön för pensionssparande.  Den delen av 

lönen skulle, om den inte avsatts för tjänstepension, ha ingått i en makes 

giftorättsgods och därmed i en bodelning. Då tjänstepension som huvudregel inte 
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skall tas med i en bodelning, kan den maken dra ekonomiska fördelar gentemot 

den andre genom ett illojalt beteende.161 Även det privata pensionssparandet kan 

ske med giftorättsgods, men detta sparande skall, till skillnad från 

tjänstepensionen, ingå i en bodelning. Sparande kan i båda fallen ske med 

gemensamma medel, varför vi anser att regelverket för tjänstepension och 

privatpensionssparande bör vara enhetligt och behandlas lika vid en bodelning. 

 

Tanken bakom det nuvarande regelverket att tjänstepension skall undgå 

bodelning, medan det privata pensionssparandet skall ingå, är att öka den 

ekonomiska självständigheten mellan makarna och stärka kvinnors ekonomi, 

eftersom de som grupp anses ha lägre inkomst och sämre pensionsskydd. Det 

kan ifrågasättas om lagen fyller sitt syfte. Män har i större utsträckning högre 

positioner i näringslivet och därmed oftare en hög tjänstepension medan kvinnor 

ofta går hemma eller deltidsarbetar och därmed får en låg eller nästintill 

obefintlig tjänstepension. Vår åsikt är inte att man ökar jämställdheten genom att 

tjänstepensionen skall vara ”enskild egendom” och den privata pensionen skall 

vara makarnas gemensamma egendom, istället ökar man de ekonomiska 

klyftorna mellan könen. Vanligtvis är det ett gemensamt beslut att kvinnan skall 

arbeta deltid, eller inte alls, och hon bör därmed inte drabbas av negativa 

ekonomiska konsekvenser vid en bodelning. 

 

Huvudregeln för tjänstepensionssparande är, vilket tidigare nämns, att denna inte 

skall ingå i en bodelning. Avgörande därvid är rättighetens natur. Finns ett 

överlåtelseförbud skulle det stå i strid mot pensionsrättigheten om den ingick i 

bodelningen. Genom ett tillägg av att pensionen skall vara belagd med ett 

överlåtelseförbud kan en förutseende make själv avgöra huruvida en 

tjänstepension skall ingå. Därmed kan en tjänstepension till ett stort värde undgå 

bodelning vilket kan likställas med ett illojalt beteende.   

 

                                       
161 Se vidare vederlagsregeln, kapitel 6.3. 
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Vissa anser att man bör likställa det privata pensionssparandet med en 

kapitalplacering eftersom sparandet är starkt förknippad med skattesubventioner. 

I dagens Sverige förs diskussioner, av regerande partier, om att plocka bort 

skattesubventionerna. Skulle så ske kan frågan ställas om sparandet i 

verkligheten är subventionerat genom den uppskjutna kommunalskatten. 

Visserligen får spararen spekulera med en större kapitalmängd, då ingen skatt 

dras förrän kapitalet utbetalas, vilket kan vara positivt. Skulle dock fallet vara 

sådant, att kommunalskatten stiger, samtidigt som värdeutvecklingen varit svag 

för sparandet, kan sparandet bli en direkt olämplig placering ur skattesynpunkt. 

Detta då man dels spekulerat negativt med ”lånade” pengar, dels då skattesatsen 

är högre vid utbetalningen än vid insättningstillfället. Vidare får man inte dra av 

kapitalförlusten i sin deklaration. Med anledning härav finns möjlighet att 

placeringen blir direkt olämplig, varför man inte kan anse skattesubventionerna 

som skäl i sig för att anse det privata pensionssparandet som en kapitalplacering. 

 

Avslutningsvis kan tilläggas att lagstiftarens tanke om ökad ekonomisk 

självständighet är svår att uppnå samtidigt som man vill öka jämställdheten i 

samhället och utjämna eventuella ekonomiska klyftor mellan makar. Vi anser att 

man bör ha ett system med enhetliga regler för den del av pensionssparandet 

som man kan påverka själv. 

  

Den allmänna pensionen däremot baseras på individens förvärvsinkomst och 

skall enbart ses som en framtida upparbetad lön. En högre lön kan, i många fall, 

relateras till en längre tids studier och samtidigt en högre belastning gällande 

stress och krav. En relativt hög allmän pension bör kunna, vi bodelning, 

behandlas som enskild egensom eftersom den kan kopplas till individens egen 

arbetskapacitet. Vår åsikt är att den allmänna pensionen bör ha samma regelverk 

som idag, medan tjänstepensionen, likt det privata pensionssparandet, bör ingå i 

en bodelning. 
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