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Sammanfattning 

Huruvida en tjänstepensionsförsäkring ska ingå i en bodelning med anledning av 

äktenskapsskillnad eller ej styrs av ägandet till försäkringen. Står makes arbetsgi-

vare som ägare ska försäkringen som huvudregel ej ingå. Då make har bestäm-

mande inflytande över bolaget som är dennes arbetsgivare, vilken äger makes 

tjänstepensionsförsäkring, blir huvudregeln dock inte tillämplig och försäkringen 

ska istället ingå i sin helhet.  

Är det då motiverat, från den makes perspektiv vars pensionsförsäkring ska ingå i bo-

delning, att hela värdet av dennes tjänstepensionsförsäkring ska delas lika mellan makar-

na? Genom att använda lagtext, förarbeten, praxis och doktrin utifrån deras rättskälle-

värden i fallande ordning utreds gällande rätt. För att öka förståelsen till gällande regle-

ring ställs syftet med reglerna om bodelning och pensioner mot det praktiska utfall dessa 

regler får när det gäller tjänstepensionsförsäkringar. 

Det möjligt att en make med bestämmande inflytande ska lämna ifrån sig halva värdet 

av sin pensionsförsäkring trots att den andra maken innehar ett fullgott pensionsskydd 

som inte ska ingå i bodelningen. Att detta är ett möjligt utfall samt att tjänstepensions-

försäkringar idag kan representera stora värden gör att ytterst skeva bodelningsresultat 

kan komma till stånd. Det faktum att tanken bakom ett pensionssparande är att åstad-

komma ekonomisk trygghet inför framtiden i förening med att bodelningsreglerna är till 

för att skapa en rättvis utjämning av makarnas förmögenhet gör att möjligheten till 

nämnda utfall ej kan anses motiverat. Enligt min mening bör, genom tillämpning av sär-

skilda jämkningsregeln, en uppdelning göras mellan kollektivavtalsenliga avsättningar till 

tjänstepensionsförsäkringar och avsättningar som går utöver dessa, enbart det som över-

stiger bör ingå i bodelning.  
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Abstract 

To determine whether to include an occupational pension insurance in a division 

of property due to divorce one shall take the ownership to the insurance into ac-

count. If the employing company of a spouse is the owner of the insurance the 

general principal is that the insurance shall be excluded. If the spouse has influ-

ence over the company that enables him or her to control the insurance then the 

general principal shall not apply and the insurance shall be included. 

Is it, through the spouse whose pension will be included in the division of proper-

ty’s point of view, motivated that his or her pension will be be split equally be-

tween them? By using law, government bills, case law and doctrine, accordingly to 

their value as a source of law in descending order, the answer is found.  

A spouse, whom has above-mentioned influence, can be forced to split his pen-

sion with the other spouse even though the last mentioned spouses have a fully 

satisfying occupational pension of their own which does not have to be divided. 

The fact that this is a possible outcome and that occupational pension insurances 

can represent great values makes way for very misallocated distributions. The 

point of making savings for the upcoming retirement is to be able to feel econom-

ically secure for the future. The rules dealing with division of property are meant 

to create a fair division of the spouses’ assets. Because of this the above-

mentioned possible outcome cannot be found motivated. An alternative is to di-

vide the insurance into what would have been saved if there where no determina-

tive influences and what is transcending. Only including the part that is transcend-

ing into the distribution corresponds better with the rules. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Makar äger under äktenskapet var för sig sina tillgångar.1 Vid äktenskapets upplösning ska 

bodelning förrättas2 vilket medför att makarnas tillgångar läggs samman och delas lika dem 

emellan.3 Ett latent anspråk på hälften av vad den andra maken äger kan därför sägas före-

ligga mellan makar under äktenskapet. Alla tillgångar som makarna äger omfattas dock inte 

av detta anspråk eftersom det inte är all makes egendom som ska ingå i bodelningen. Såle-

des ska viss egendom undantas från bodelningen och make får då behålla den egendomen 

för sig själv utan att dela värdet med den andra maken. 

Den egendom som ska ingå i bodelningen mellan makarna kallas giftorättsgods4 och defi-

nieras som all egendom som inte är enskild egendom.5 Enskild egendom är följaktligen den 

egendom som ska undantas från bodelningen men även viss typ av giftorättsgods ska un-

dantas. Denna ytterligare egendom som ska undantas är rättigheter av särskilt slag6 och in-

nefattar rättighet som inte kan överlåtas eller som är av personlig art.7 Exempel på rättig-

heter som inte kan överlåtas och därför inte ska ingå i bodelning är allmän pension.8 

Utöver allmän pension finns i Sverige ett pensionssystem som även innefattar tjänstepens-

ion och privat pensionssparande. Privat pensionssparande ägs av make personligen och kan 

således överlåtas av make. Följaktligen är det ingen rättighet av särskilt slag och ska därför 

ingå som giftorättsgods i en bodelning.9 

En typ av tjänstepension är tjänstepensionsförsäkring som också är den vanligaste tjänste-

pensionen i Sverige.10 Tjänstepensionsförsäkring ägs i motsats till privat pensionssparande 

                                                
1 Äktenskapsbalken (ÄktB) 1:3. 

2 ÄktB 9:1 st. 1.  

3 ÄktB 11:3. 

4 ÄktB 10:1. 

5 ÄktB 7:1. 

6 ÄktB 10:3. 

7 ÄktB 10:3 st. 1. 

8 Socialförsäkringsbalken (SFB) 107:9. 

9 Agell och Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s. 118f. 

10 Prop. 2004/05:165 s. 82. 
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inte av make själv utan av dennes arbetsgivare och kan av den anledningen inte överlåtas av 

make. Det innebär att tjänstepension mestadels inte ska ingå i bodelningen då det är en rät-

tighet av särskilt slag.  

Möjligheten finns för make att dennes arbetsgivare äger tjänstepensionsförsäkringen men 

att den maken samtidigt har ett sådant inflytande över företaget som är dennes arbetsgivare 

att maken likväl kan förfoga över tjänstepensionsförsäkringen. I den situationen gör makes 

förfogandemöjlighet över tjänstepensionen att denna ska ingå i bodelningen trots att make 

inte står som ägare. Ifall det är så att försäkringen ska ingå i sin helhet i bodelningen kan 

det leda till ett ytterst ojämnt bodelningsresultat i de fall den andra maken endast innehar 

tjänstepension som ska lämnas utanför bodelningen. Följden blir då att ena makens tjäns-

tepensionsförsäkring ska delas lika mellan makarna medan den andra makens tjänstepens-

ionsförsäkring ska lämnas utanför och helt tillfalla den maken.11  

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen syftar till att utreda huruvida, enligt gällande rätt, makes tjänstepensionsförsäk-

ring, till följd av makes bestämmande inflytande över bolaget som äger försäkringen, ska 

ingå i sin helhet i bodelning. I det fall hela värdet ska ingå utreds dessutom huruvida detta 

är motiverat ur den makes perspektiv vars försäkring ska ingå till följd av bestämmande in-

flytande med hänsyn till dennes behov av en fullgod pension. 

Fokus för uppsatsen ligger på tjänstepensioner de övriga pensionstyperna beskrivs endast 

översiktligt. På grund av utrymmesskäl avgränsas till att i huvudsak utreda tjänstepensions-

försäkringars behandling i bodelning. Det finns ytterligare tjänstepensioner som tryggas på 

annat sätt än genom försäkring, dessa beskrivs precis som övriga pensionstyper endast 

översiktligt. 

En make kan ha möjlighet att förfoga över sin tjänstepension dels genom bestämmande in-

flytande över företaget som är dennes arbetsgivare och äger tjänstepensionsförsäkringen 

och dels genom att arbetstagare ges frihet av sin arbetsgivare att förfoga över pensionsför-

säkringen. Den sistnämnda förfogandemöjligheten för make lämnas utanför denna fram-

ställning på grund av utrymmesskäl. 

                                                
11 Prop. 1997/98:106 s. 62f. 
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Bodelningsreglerna redogörs för, dock är det endast reglerna om bodelning med anledning 

av äktenskapsskillnad som är relevanta för att besvara syftet. Därför avgränsas uppsatsen 

till att endast skildra dessa regler. Lottläggningsreglerna lämnas helt utanför denna fram-

ställning då de inte har relevans för huruvida en tjänstepensions värde ska medtas i bodel-

ning. 

1.3 Metod och material 

För att nå syftet med uppsatsen utreds gällande rätt genom användning av rättskällorna uti-

från dess rättskällevärde. Ledning söks i första hand i lagstiftningen på området. Lagstift-

ningen utgörs dels av regler om bodelning dels av regler om pensioner. Reglerna om pens-

ioner återfinns till stor del inom skatterätten varför bland annat inkomstskattelagen (IL) 

kommer användas. När det gäller bodelning är det ÄktB som är den centrala lagstiftningen. 

Därutöver används förarbeten, praxis samt doktrin på området i fallande ordning.12  

Det är sparsamt med rättsfall på området. Bristen på prejudicerande domar från Högsta 

domstolen inom området motiverar att mål från hovrätten används. Vidare används ett av-

görande från Högsta domstolen som egentligen ligger utanför familjerätten för att ge led-

ning i associationsrättsliga principer. Associationsrätten är av intresse för framställningen 

med anledning av att de inverkar på huruvida tjänstepensionsförsäkringar ska ingå i bodel-

ning.  

I uppsatsen redogörs för förändringar som skett i regelverken om dels bodelning, dels 

pensioner samt syftet med dessa förändringar. För att visa på dessa förändringar och syftet 

med dagens regler används förarbeten. Detta görs för att öka förståelsen för dagens regler 

inom bodelning och pensioner samt möjliggöra för analysering av huruvida motiven med 

reglerna uppfylls i gällande rätt.  

Där tillräcklig ledning inte står att finna i lag, förarbeten eller praxis lyfts doktrin, som be-

skriver rättskällorna, fram för att ytterligare öka förståelsen för rättsområdet. För ledning i 

källhantering används boken Att skriva juridik13. Denna bok används också för övriga for-

maliaregler. 

                                                
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36f. 

13 Jensen, Rylander och Lindblom, Att skriva juridik. 
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1.4 Disposition 

Till att börja med tar kapitel två upp de relevanta reglerna kring bodelning, däribland egen-

domsslagen, likadelningsprincipen samt andelsberäkningen. Även hur bodelningsreglerna 

utvecklats historiskt samt syftet med bodelningsreglerna, som de ser ut idag, framgår. 

Därefter följer tredje kapitlet upp med en redogörelse för pensionssystemet och dess olika 

pensionstyper. Där är tjänstepensioner den mest framträdande delen. Syftet med de 

nämnda reglerna redogörs även för.  

Nästkommande del, kapitel fyra, redogör för hur pensionsrättigheterna behandlas i bodel-

ningen. Där görs en närmare redogörelse för hur dessa rättigheter behandlas samt varför 

detta förfarande är det som tillämpas. Även praxis redogörs för i viss mån i detta kapitel. 

I en avslutande analys diskuteras, med bakgrund av framställningen, huruvida det är moti-

verat att reglerna om tjänstepensioner i bodelning får redogjorda utfall. Syftet med reglerna 

om bodelning ställs mot syftet med reglerna om pensioner för att avgöra om gällande rätt 

uppnår båda reglernas syften. 

Till sist, i en slutsats, besvaras i möjligaste mån frågan huruvida hela värdet av makes tjäns-

tepensionsförsäkring ska ingå i bodelning då den maken har bestämmande inflytande över 

bolaget som äger försäkringen samt om det kan anses vara motiverat.  
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2 Bodelning 

2.1 Inledning   

När äktenskap upplöses är det inte enbart de känslomässiga banden mellan makarna som 

bryts, även de ekonomiska banden ska klippas. De ekonomiska banden mellan makarna 

bryts genom bodelning. Bodelning görs för att dela upp makarnas tillgångar mellan dem så 

att de kan gå vidare utan några ekonomiska anknytningar till sin före detta make.14 Det är 

egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks som ska ligga till 

grund för bodelningen.15 Den egendom som makarna äger när talan om äktenskapsskillnad 

väcks är således den egendom som ska delas upp mellan dem. 

2.2 Historia 

Fram till och med år 1920 reglerade den äldre giftermålsbalken förhållandet mellan makar. 

Enligt den äldre giftermålsbalken ägde makarna all egendom gemensamt, denna egendom 

kallades för det samfällda boet. Makarna stod också gemensamt för skulderna, som var 

knutna till egendomen i det samfällda boet.16 Detta fick till följd att makarna var bundna av 

varandras skulder eftersom de ägde all egendom gemensamt. Således fanns föga ekonomisk 

självständighet för makarna. 

Efter ett gemensamt nordiskt lagstiftningssamarbete, vilket började år 1909, antogs år 1920 

en ny giftermålsbalk i Sverige.17 Den nya giftermålsbalken innebar, precis som är gällande 

idag, att makar själva äger sin egen egendom under äktenskapen och att makar endast har 

giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär då endast ett anspråk på hälftendelning 

av egendomen vid äktenskapets upplösande. Var make svarade nu var för sig för sina egna 

skulder.18 Makarna fick således en befrielse från varandras skulder genom den nya gifter-

målsbalken och då också en större ekonomisk självständighet. 

När det nordiska lagstiftningssamarbetet ägde rum såg samhället annorlunda än det gör 

idag. Idag är skilsmässa vanligare än vad det var i början av 1900-talet och kvinnor är verk-

                                                
14 ÄktB 9:1. 

15 ÄktB 9:2 st. 1. 

16 Teleman, Bodelning, s. 16f. 

17 Teleman, Bodelning, s. 15. 

18 NJA II 1921 s. 10. 
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samma utanför hemmet i större utsträckning än tidigare. Det faktum att kvinnor idag har 

förvärvsarbete i större utsträckning innebär att makars inbördes förhållande har förändrats 

väsentligt. Makar är idag mer ekonomiskt jämställda.19 

2.3 Gällande rätt 

År 1987 antogs äktenskapsbalken vilken fortfarande, likväl med en del ändringar, är den 

idag gällande lag som reglerar bodelning på grund av äktenskapsskillnad.  Syftet med äkten-

skapsbalken var att jämställdheten mellan män och kvinnor skulle öka genom att lagen 

skyddar den svagare parten samt värnar om makarnas självständighet. När reglerna om bo-

delning stiftades i ÄktB:s elfte kapitel var syftet att åstadkomma en rättvisare utjämning av 

förmögenheten mellan den ekonomiskt starkare och den ekonomiskt svagare maken när 

äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad.20 

Genom den nya äktenskapslagstiftningen ville lagstiftaren att människor i allmänhet skulle 

förstå reglerna om äktenskap, eftersom dessa regler påverkar de flesta människor i sam-

hället. Det var viktigt att reglerna skulle vara enkelt utformade och att inte flera regelsystem 

behövde tillämpas samtidigt i en viss situation. Det skulle få till följd att makar så långt som 

möjligt skulle kunna lösa sina mellanhavanden utan juridisk expertis eller medverkan av 

myndighet.21 

2.4 Likadelningsprincipen 

Makars tillgångar ska enligt huvudregeln delas lika vid bodelning, det är ett uttryck för lika-

delningsprincipen. Detta är en vedertagen bodelningsprincip och innebörden blir i princip 

att allt makarna äger läggs samman och delas lika mellan dem. Principen härstammar från 

det nordiska lagstiftningssamarbetet. Att alla tillgångar skulle läggas samman och delas lika 

på detta sätt motiverades av att båda makarnas insatser för familjen var lika viktiga men att 

det normalt bara var mannens insatser som resulterade i ekonomiska intäkter. Detta kan 

fortfarande vara ordningen i en del familjer men det står klart att kvinnor idag, i högre grad 

ägnar sig åt förvärvsverksamhet än när likadelningsprincipen stadgades. I förarbetena till 

ändringarna i äktenskapslagstiftningen som skedde år 1987 angavs att möjligheterna att 

                                                
19 Prop. 1986/87:1 s. 42f.  

20 Prop. 1986/87:1 s. 1. 

21 Prop. 1986/87:1 s. 39. 
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frångå likadelningsprincipen skulle vidgas genom bland annat den allmänna jämkningsre-

geln och vederlagsregeln, vilka framgår nedan.22 

2.5 Egendomsslagen 

2.5.1 Giftorättsgods 

Egendom som ägs av makarna ska alltså ingå i bodelningen som förrättas då äktenskap 

upplöses. All egendom som makarna äger ingår dock inte i bodelningen. Makars egendom 

delas upp i enskild egendom och giftorättsgods där giftorättsgods är den egendom som ska 

ingå i bodelning medan enskild egendom ska lämnas utanför.23 Som framgår ovan är gifto-

rätt ett anspråk på att få vara med och dela på egendom i en framtida bodelning. Att ha gif-

torätt i viss egendom innebär således att den egendomen ska vara med i bodelningen och 

delas lika mellan makarna.24 Giftorättsgods bestäms negativt som all egendom som inte är 

enskild egendom.25 En makes egendom är således giftorättsgods i den mån den inte utgör 

enskild egendom.  

2.5.2 Enskild egendom 

Den egendom som ska lämnas utanför bodelningen, och således inte delas på hälften mel-

lan makarna, är enskild egendom. Det finns ett antal sätt att göra egendom till enskild. 

Egendom anses som enskild då det genom äktenskapsförord avtalats om att egendomen 

ska vara just enskild. Ytterligare ett förfarande genom vilket egendom blir makes enskilda 

är då make erhållit egendomen genom gåva eller testamente från tredjeman där tredjeman 

uppställt ett förbehåll om att egendomen ska vara makes enskilda egendom. Vidare är 

egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid försäkring enskild i 

det fall försäkringen tecknats av någon annan än den andra maken och ett villkor stadgats i 

försäkringen som anger att egendomen ska vara enskild.26 Det händer till exempel att det 

önskas att släktgårdar ska förbli i släkten varför de testamenteras till arvtagare med förbe-

                                                
22 Prop. 1986/87:1 s. 44. 

23 ÄktB 10:1. 

24 ÄktB 10:1. 

25 ÄktB 7:1. 

26 ÄktB 7:2 st. 1. 
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håll om att gården ska vara enskild egendom och på så sätt inte kunna övergå till arvtagares 

make genom en eventuell bodelning. 

Makar kan således inte ensamt besluta om att viss egendom ska vara enskild. Förutom när 

tredjeman bestämt att egendom ska vara enskild kan makarna endast gemensamt besluta 

om att giftorättsgods ska undantas från bodelningen och bli enskild egendom. 

2.5.3 Personlig egendom 

Huvudregeln är följaktligen, precis som redogjorts för, enskild egendom ska lämnas utanför 

bodelning medan giftorättsgods ska ingå. Som med de allra flesta huvudregler finns det 

dock undantag. Utöver enskild egendom ska även visst giftorättsgods lämnas utanför bo-

delningen. Ett egendomsslag som visserligen utgör giftorättsgods och inte enskild egendom 

men som ändock ska lämnas utanför bodelning är personlig egendom. Personlig egendom 

utgörs av exempelvis kläder och personliga presenter.27 Undantagandet av sådan egendom 

begränsas i den mån att den endast får undantas i skälig omfattning. För att avgöra hur stor 

omfattning som är skälig ska en jämförelse göras mellan den personliga egendomen och 

familjens standard i övrigt.28 

2.5.4 Personlig ersättning 

Personlig ersättning är ytterligare en typ av giftorättsgods som lämnas utanför bodelningen. 

Egendom som avses med personlig ersättning är betalning som make fått för personskada 

och kränkning.29 För detta undantag görs ingen skälighetsbedömning motsvarande den som 

görs för personlig egendom. 

2.5.5 Rättighet av särskilt slag 

Vidare är rättighet av särskilt slag ännu en typ av giftorättsgods som ska undantas från bo-

delning. Denna egendom utgörs av två typer av rättigheter, nämligen rättigheter som ej kan 

överlåtas och rättigheter som i annat fall är av personlig art.  

Exempel på en rättighet som är av särskilt slag eftersom den är av personlig art är den ide-

ella upphovsrätten. Denna rättighet har sådan personlig karaktär för upphovsmannen att 

                                                
27 ÄktB 10:2. 

28 Prop. 1986/87:1 s. 161. 

29 ÄktB 10:2a st. 1. 
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den inte rimligtvis kan ingå i bodelning.30 Det finns ett krav på den andra typen av rättighet 

av särskilt slag, den som är av särskilt slag för att den är oöverlåtbar, nämligen att en del-

ning av rättigheten skulle strida mot vad som gäller för rättigheten.31  

När det gäller rättigheter som är av särskilt slag på grund av att de ej kan överlåtas ska an-

ledningen till att de ej kan överlåtas bero på antingen: 

- social hänsyn till den berättigade  

- hänsyn till den förpliktigades intresse eller  

- överlåtelseförbud i ett testamente eller gåva från tredjeman.  

Endast om oöverlåtbarheten beror på någon av dessa omständigheter är kravet på att del-

ning anses strida mot vad som gäller för rättigheten uppfyllt.32 

Rättigheter som ej kan överlåtas på grund av social hänsyn till den berättigade är rättigheter 

som den berättigade anses vara i behov av. Den berättigade är den som enligt rättigheten 

har rätt till något. Hit hänförs bland annat rätt till tjänstepension och allmän pension. Rätt 

till framtida lön är exempel på en rättighet som inte kan överlåtas på grund av hänsyn till 

den förpliktigade är till exempel rätt till framtida lön. Den förpliktigade är den som ska pre-

stera till den berättigade på grund av att den sistnämnda innehar rättigheten. Arbetsgivaren 

är den förpliktigade när det gäller rätt till framtida lön. Rätt till framtida lön anses ej kunna 

överlåtas eftersom arbetsgivaren kan vara beroende av arbetstagarens arbetsprestation och 

arbetstagarens intresse av att göra en tillfredsställande arbetsprestation kan minska om ar-

betstagaren överlåtit rättigheten till lön. Att rättighet inte kan överlåtas på grund av villkor i 

testamente eller gåva från tredjeman följer av att testatorns och tredjemans vilja ska respek-

teras.33  

Således spelar det ingen roll att en rättighet är oöverlåtbar såvida den inte kan hänföras till 

någon av ovan nämnda anledningar till oöverlåtbarheten. En rättighet ska ingå i bodelning-

en trots att den är oöverlåtbar om anledningen till oöverlåtbarheten inte kan hänföras till 

nämnda anledningar.  

                                                
30 Agell och Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s. 108. 

31 ÄktB 10:3. 

32 Prop. 1997/98:106 s. 25. 

33 Agell och Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s. 106f. 
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Syftet med att undanta del av makes egendom från bodelningen på detta sätt är att giftorät-

ten genom bodelning kan leda till att make övertar egendom från den andra maken. Därför 

bör egendom som är oöverlåtbar för make själv inte ingå. Detsamma gäller rättighet som 

till sin uppbyggnad är förbunden till den berättigades person.34 

2.6 Andelsberäkning 

När bodelning förrättas ska först en värdering av makarnas egendom göras, efter det räknas 

vardera makens sammanlagda tillgångars värde ut. Från det värdet dras respektive makes 

skulder av. Det värde som blir över från makarnas respektive tillgångar läggs samman i en 

pott som delas lika mellan makarna så att de får ett värde av hälften var.35  

En makes skulder dras i första hand av från värdet av dennes giftorättsgods. Undantag görs 

dock för skulder som är kopplade till enskild egendom eller rättighet av särskilt slag och 

skulden dras då istället i första hand från den egendom skulden har koppling till och endast 

om täckning för skulden inte finns i den egendomen görs avdrag från giftorättsgodset.36 Så-

ledes ska, i en situation där make äger fastighet som enskild egendom, lån med inteckning i 

denna fastighet i första hand dras från värdet av fastigheten. Så länge värdet av lånet under-

stiger värdet på fastigheten kommer giftorättsgodset inte påverkas av lånet. Genom att 

täckning för skulder dras av på detta sätt innan tillgångarna läggs samman och delas upp 

mellan makarna löses intressekonflikten mellan den ena maken och den andra makens bor-

genärer till förmån för borgenärerna.37 

Även om huvudregeln är att giftorättsgods ska ingå och enskild egendom ska lämnas utan-

för bodelningen kan makarna komma överens om att avsteg från denna princip ska göras. 

Makarna kan komma överens om att egendom som gjorts till enskild genom äktenskaps-

förord ändå ska ingå i bodelning. Det är dock endast enskild egendom som gjorts till en-

skild på detta sätt samt avkastning från sådan egendom som omfattas.38 

                                                
34 Prop. 1997/98:106 s. 25. 

35 ÄktB 11:1, 11:2 st. 1, 11:3. 

36 ÄktB 11:2. 

37 Prop. 1986/87:1 s. 167. 

38 ÄktB 10:4 st. 1. 
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2.7 Redovisningsskyldighet 

För att underlätta värderingen av makarnas egendom samt kunna klarlägga vilken egendom 

som ska ingå i bodelningen finns en redovisningsskyldighet för makarna.39 Redovisnings-

skyldigheten innebär att makarna är skyldiga att redovisa sin egendom samt lämna upplys-

ningar som kan vara av betydelse för bodelningen. Både giftorättsgods och enskild egen-

dom omfattas av redovisningsskyldigheten.40 Det är egendomsförhållandena vid äktenskap-

ets upplösande som ska ligga till grund för bodelningen och redovisningsskyldigheten gäller 

för tillgångarna vid upplösandet av äktenskapet och fram till bodelningen.41  

2.8 Skevdelningsregeln 

I det fall en bodelning enligt likadelningsprincipen skulle leda till ett oskäligt resultat med 

hänsyn till hur länge makarna varit gifta, makarnas ekonomiska förhållanden eller övriga 

omständigheter kan en jämkning av andelsberäkningen ske. Ska en make lämna egendom 

till den andra maken i stor utsträckning efter ett kortvarigt äktenskap kan denna jämknings-

regel bli tillämpligt. I så fall ska den maken få behålla mer av sitt giftorättsgods än vad som 

skulle varit fallet om likadelningsprincipen följts.42 Enligt lagförarbeten förstås med kortva-

riga äktenskap sådana som inte har varat mer än fem år.43 Skevdelningsregeln innebär såle-

des ett avsteg från likadelningsprincipen. 

2.9 Särskild jämkningsregel 

Ytterligare ett avsteg från likadelningsprincipen är den särskilda jämkningsregeln i ÄktB 

10:3 st. 3. Enligt denna bestämmelse ska pensionsrättigheter kunna undantas från bodel-

ningen om det kan anses vara oskäligt att de ingår i sin helhet med hänsyn till makarnas 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.  De pensioner som omfattas är 

privat pensionssparande samt individuellt pensionssparande och vidare krävs att pensions-

                                                
39 Prop. 1986/87:1 s. 157. 

40 ÄktB 9:3. 

41 ÄktB 9:2. 

42 ÄktB 12:1. 

43 Prop. 1986/87:1 s. 185ff. 
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försäkringen ej är att anse som en rättighet av särskilt slag samt att försäkringen ger rätt till 

ålders- eller sjukpension och ska beskattas som inkomst vid utbetalningen.44 

För att avgöra om denna jämkningsregel är tillämplig ska en helhetsbedömning göras av 

makarnas förhållanden. Hänsyn ska tas till makarnas ekonomiska förhållanden men även 

andra omständigheter kan påverka bedömningen. I lagförarbeten anges att ifrågavarande 

pensionsrättigheters värde ska beaktas i förhållande till makarnas övriga nettotillgångar. Ex-

empel på ett förhållande som kan föranleda att pensionssparande ska undantas är om ma-

karna har liknande värden på sina pensionsrättigheter men den ena makens pensionsrättig-

heter ej ska ingå, då kan den särskilda jämkningsregeln leda till att den andra makens pens-

ionsrättigheter inte heller ska ingå. Det ska även tas hänsyn till hur pensionssparandet fi-

nansierats samt om maken som äger pensionen har särskilt behov av sociala skäl att få till-

godoräkna sig pensionen.45 Det bör framhållas att regeln enligt förarbeten ska vara en un-

dantagsregel med återhållsam tillämpning.46 

2.10 Vederlagsregeln 

Vederlagsregeln är till för att få till stånd en så rättvis bodelning som möjligt och komma åt 

så kallade illojala transaktioner. En illojal transaktion som make företar i syfte att minska 

giftorättsgodset som makarna ska dela på i bodelningen. En make kan antingen ge bort del 

av sitt giftorättsgods i gåva, använda del av giftorättsgodset till att öka sin enskilda egen-

dom eller använda det till att öka värdet av särskild egendom. I det fall en illojal transaktion 

skett skall den make som företagit den illojala transaktionen få minskad andel av giftorätts-

godset i motsvarande mån. Det krävs att transaktionen skett inom tre år innan talan om 

äktenskapsskillnad väcktes samt att samtycke ej givits från den andra maken.47 

När det gäller användande av giftorättsgods för att förvärva privata pensionsrättigheter som 

har egenskapen av att vara en rättighet av särskilt slag spelar samtycket dock inte någon 

roll. Vederlagsregeln kan bli aktuell även om samtycke till transaktionen lämnats av den 

andra maken.48 

                                                
44 Prop. 1997/98:106 s. 64. 

45 Prop. 1997/98:106 s. 64f. 

46 Prop. 1997/98:106 s. 56. 

47 ÄktB 11:4 st. 1. 

48 ÄktB 11:4 st. 2. 
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För att vederlagsregeln ska aktualiseras krävs inte att makes syfte varit att minska giftorätts-

godset det räcker att det faktiskt har minskats. Vidare krävs att gåvans värde i relation till 

makens övriga giftorättsgodset uppgår till, som tumregel, mer än tio procent för att regeln 

ska bli tillämplig.49  

                                                
49 Prop. 1986/87:1 s. 172. 
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3 Pensionssystemet 

3.1 Inledning 
Pensionssystemet i Sverige består av tre typer av pensioner. Allmän pension den pensions 

typ som tillhandahålls av samhället, vidare finns det privat pensionssparande och tjänste-

pension. Nedan redogörs för samtliga tre pensionstyper med fokus på tjänstepensioner.  

3.2 Allmänna pensionsrättigheter 

Allmän pension tillhandahålls av samhället genom socialförsäkringssystemet. I slutet av 

1990-talet genomfördes en reform av systemet för allmän pension. Istället för att den all-

männa pensionen, vilket var fallet före reformen, grundas på de 15 bästa årsinkomsterna 

grundas den idag på hela livsinkomsten.50 Personer födda efter år 1954 har en allmän pens-

ion enligt reformen,51 där viss procent av individens beskattningsbara inkomst avsätts till 

pension varje år.52 Personer födda före år 1938 har dock allmän pension enligt det gamla 

systemet,53 medan personer födda mellan åren 1938-1953 får pension dels enligt det nya 

och dels enligt det gamla systemet i proportion till vilket år de är födda.54 

Allmän pension utgörs således av en del av en persons intjänade lön. Därför likställs allmän 

pension ibland med en upparbetad ej utbetald lönefordran. Rätt till allmän pensionsförsäk-

ring får ej överlåtas.55  

3.3 Privat pensionssparande  

Med privat pensionssparande förstås pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande 

som görs frivilligt hos den egna banken eller försäkringsbolaget. Försäkringsavtalslagen 

(2005:104), (FAL), reglerar pensionsförsäkringar. Privat pensionsförsäkring utgör en för-

                                                
50 Prop. 1997/98:151 s. 1, 159. 

51 SFB 59:2. 

52 SFB 59:5. 

53 SFB 59:6. 

54 SFB 63:15-19. 

55 SFB 107:9. 
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säkring som regleras av lagen. När en make tecknar privat pensionsförsäkring är maken 

försäkrad och står som försäkringens ägare.56 

Individuellt pensionssparande regleras i lag (1993:931) om individuellt pensionssparande 

och får ske i sparformerna inlåning, andelar i investeringsfond och andra fondpapper. 57  

Avdragsrätt för sparande i pensionsförsäkring regleras i IL.58  

Både sparande i pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande åtnjuter skatteför-

delar vilket har gjort att sparformen blivit populär. Avdrag i deklarationen får nämligen gö-

ras för betalning av premie till pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkon-

ton ifall dessa försäkringar uppfyller vissa objektiva skatterättsliga krav.59 Som exempel 

krävs att försäkringen inte medför utbetalning innan den försäkrade fyllt 55 år.60 

3.4 Tjänstepension 

3.4.1 Inledning 

Den demografiska utvecklingen, den ökade medellivslängden, samt förändringarna av den 

lagstadgade pensionen gör tjänstepensionen till en allt viktigare inkomstförstärkning. Tjäns-

tepension är en pensions typ som har koppling till anställning och avsättningen till denna 

pensions typ betalas av arbetsgivaren. Denna pensionsrättighet kan ses som ett komple-

ment till den allmänna pensionen då storleken på tjänstepensionen precis som för den all-

männa pensionen är beroende av en individs inkomst. Vidare är pensionstypen ett åtagande 

från arbetsgivaren att utge olika förmåner till arbetstagaren efter pensionering. Rätten till 

tjänstepension kan antingen regleras genom kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan 

arbetstagare och arbetsgivare vilket får till följd att avtal om tjänstepension kan se olika ut.61  

3.4.2 Tjänstepensionsmodeller 

Det finns två modeller av tjänstepensioner, förmånsbestämd och premiebestämd. För-

månsbestämd är den traditionella modellen och tryggas genom att arbetsgivaren gör de in-
                                                
56 Försäkringsavtalslag (FAL) 1:4. 

57 Lag om individuellt pensionssparande (LIPS) 2:1.  

58 IL 58:4, 58:6 och 58:8–16b. 

59 Se IL kap. 58-59. 

60 IL 58:6. 

61 Prop. 2004/05:165 s. 78. 
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betalningar eller avsättningar som krävs för att kunna fullgöra utfästelsen. Premiebestämd 

innebär däremot att arbetsgivaren åtar sig att betala viss premie till exempelvis ett försäk-

ringsbolag.62 

3.4.3 Tryggandeformer 

Arbetsgivaren medges en skatterättslig avdragsrätt för avsättning till tjänstepension för de 

anställda. Denna avdragsrätt medges dock endast om pensionsutfästelsen tryggats genom 

en av de fyra skatterättsligt godkända typerna av tryggande. Det former av tryggande av 

pensionsutfästelse som ger avdragsrätt är: 

1. överföring till pensionsstiftelse, 

2. betalning av premie till pensionsförsäkring, 

3. avsättning i balansräkningen tillsammans med kreditförsäkring eller i förening med 

kommunal eller statlig borgen eller liknande garanti och 

4. överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut.63 

Så länge det inte framgår något av pensionsöverenskommelsen kan arbetsgivaren själv välja 

hur pensionsavsättningarna ska tryggas. Det vanligaste sättet för arbetsgivare att trygga en 

pensionsutfästelse är genom tjänstepensionsförsäkring, alltså betalning av premie till pens-

ionsförsäkringsbolag.64  

En pensionsstiftelse är en egen juridisk person och har varken ägare eller medlemmar. Stif-

telsens förmögenhet förvaltas av en styrelse med representanter för såväl arbetsgivaren som 

arbetstagarna. De avsättningar som arbetsgivaren gör får endast användas till pensioner.65 

Avsättning i balansräkningen tillsammans med kreditförsäkring eller i förening med kom-

munal eller statlig borgen eller liknande garanti får göras av arbetsgivare om avsättningen 

sker enligt allmän pensionsplan. Vissa associationer får dock göra avsättning även för upp-

lupen del av pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan. Exempel på såd-

ana associationer är aktiebolag och ekonomisk förening. Avsättningarna belastar rörelsere-

sultatet för arbetsgivaren och skulden som redovisas på kontot i balansräkningen motsvarar 

                                                
62 Prop. 2004/05:165 s. 80. 

63 IL 28:3. 

64 Prop. 2004/05:165 s. 82. 

65 Prop. 2004/05:165 s. 83. 
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värdet av intjänade pensionsrätter.  Syftet med reglerna om avsättning till pension i balans-

räkningen är att företagen ska kunna behålla kapitalet i rörelsen. För att arbetsgivaren ska 

ha rätt att dra av för avsättning till tjänstepension vid taxering krävs att arbetstagarens rätt 

till pension kvarstår även om arbetstagaren avslutar sin tjänst hos arbetsgivaren innan ar-

betstagaren ska gå i pension.66  

3.4.4 Särskilt om tjänstepensionsförsäkring 

Som nämnts ovan är tjänstepensionsförsäkring den vanligaste typen av tjänstepension.67 

För att en försäkring ska anses vara en tjänstepensionsförsäkring krävs enligt skattelagstift-

ning att försäkringen har samband med tjänst samt att arbetsgivaren har åtagit sig att betala 

alla premier.68 Det spelar således ingen roll för identifieringen som tjänstepension huruvida 

det är arbetstagaren själv eller arbetsgivaren som äger tjänstepensionsförsäkringen så länge 

arbetsgivaren betalar premierna. Det vanligaste är dock att arbetsgivaren äger tjänstepens-

ionen och att arbetstagaren endast står som försäkrad till denna.69 

                                                
66 Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 1 § 3 st.  

67 Prop. 2004/05:165 s. 82. 

68 IL 58:7. 

69 Agell och Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s. 117. 



  

 
23 

4 Behandling av pensionsrättigheter i bodelning 

4.1 Inledning 

Det har i lagförarbeten konstaterats att det finns olika synsätt på makars pensionsrättigheter 

vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Pensionsrättigheterna kan ses som rät-

tigheter av ekonomisk art som bör delas lika mellan makarna på samma sätt som andra till-

gångar av ekonomiskt värde. Ett annat synsätt är att pensionsrättigheterna utgör en del av 

makes förmåga att försörja sig efter ett upplöst äktenskap och utjämning ska därför inte 

komma i fråga i lika stor utsträckning.70 Det som ansetts vara viktigast enligt lagförarbetena 

är dock att trygga vardera makens framtida försörjningsmöjligheter.71 Att make ska kunna 

känna en ekonomisk trygghet i sitt pensionssparande är således den viktigaste faktorn. 

När det ska avgöras huruvida en pensionsrättighet ska ingå i bodelning är det reglerna om 

rättigheter av särskilt slag svaret ska sökas i. Som redogjorts för ovan kan det sammanfattas 

som att, för att en pensionsrättighet ska undantas från bodelningen, krävs att det är en rät-

tighet av särskilt slag. I följande fall är en pensionsrättighet en rättighet av särskilt slag: 

- den är av så pass personlig art att den ej kan ingå i bodelningen eller 

- den är oöverlåtbar och oöverlåtbarheten beror på antingen socialhänsyn till den be-

rättigade, hänsyn till den förpliktigades intresse eller överlåtelseförbud i testamente 

eller gåva från tredjeman.72 

Nedan kommer kort redogöras för samtliga pensionstypers behandling i bodelning enligt 

dessa regler, med fokus på tjänstepensionsförsäkringar. 

4.2 Allmän pension 

Allmän pension får enligt lag inte överlåtas.73 Rätten till allmän pension likställs med rätt till 

upparbetad ej utbetald lönefordran. Eftersom upparbetad ej utbetald lönefordran är oöver-

låtbar på grund av social hänsyn till den berättigade samt den förpliktigades intresse är detta 

                                                
70 Prop. 1997/98:106 s. 32f. 

71 Prop. 1997/98:106 s. 34. 

72 ÄktB 10:3. 

73 SFB 107:9. 
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också anledningen till att allmän pension är oöverlåtbar.74 Detta innebär i sin tur att allmän 

pension är en rättighet av särskilt slag som ska undantas från en bodelning.75 

4.3 Privat pensionssparande 

När det gäller privat pensionssparande är huvudregeln att denna rättighet helt ska ingå i 

bodelning. Privat pensionssparande kan dock undantas helt eller delvis, genom att den sär-

skilda jämkningsregeln tillämpas, då det framstår som oskäligt med hänsyn till makarnas 

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt att den ingår.76 

4.4 Tjänstepension 

4.4.1 Inledning 

På grund av social hänsyn till den berättigade ska tjänstepension vara oöverlåtbar. Detta 

gäller såväl när tjänstepensionen är tryggad genom pensionsstiftelse som när den är tryggad 

genom kreditförsäkrad avsättning eller tjänstepensionsförsäkring.77 Således ska tjänstepens-

ion som huvudregel undantas från bodelning. 

4.4.2 Tjänstepensionsförsäkring 

Det som styr huruvida en tjänstepensionsförsäkring ska medtas i bodelning är ägandet till 

försäkringen. I det fall försäkringen ägs av arbetsgivaren är utgångspunkten att försäkringen 

utgör en rättighet av särskilt slag och ska därför ej ingå i en bodelning. Äger make däremot 

själv sin tjänstepensionsförsäkring gäller inte denna utgångspunkt. Då ska istället tjänste-

pensionsförsäkringen behandlas som privat pensionsförsäkring och således ingå i bodel-

ningen i sin helhet. 

Detta betyder dock inte att tjänstepensionsförsäkring som ägs av make aldrig kan utgöra 

rättighet av särskilt slag. Det framgår av lagförarbetena att om det finns villkor i anställ-

ningsavtalet som innebär att den anställde inte kan förfoga över tjänstepensionsförsäkring-

en, tyder detta på att tjänstepensionsförsäkringen ändock utgör en rättighet av särskilt slag 

                                                
74 Agell och Brattström, Äktenskap samboende partnerskap, s. 115. 

75 ÄktB 10:3. 

76 ÄktB 10:1, 10:3 st. 3. 

77 Prop. 1997/98:106 s. 25. 
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och således ska undantas från bodelning.78 Detta har även fastställts i domstol år 1960. 

Högsta domstolen konstaterade då att en rätt till tjänstepensionsförsäkring, vilken anger ar-

betstagaren som försäkringstagare, är överlåtbar och följaktligen inte en rättighet av särskilt 

slag. För att sådan tjänstepension ska kunna undantas från bodelningen krävs att den har 

inskränkt överlåtbarhet enligt försäkringsavtalet.79 

4.4.3 Bestämmande inflytande 

När make driver sin verksamhet som enskild firma eller handelsbolag och genom verksam-

heten sparar i tjänstepensionsförsäkring till sig själv kommer denna tjänstepension ingå i 

bodelning. Detta följer av att maken inte kan teckna försäkring och bli försäkrad som två 

olika rättssubjekt eftersom firman inte är en egen juridisk person. Pensionsförsäkringen ägs 

då av maken och ska därför ingå i bodelningen.80  

En anställd i ett aktiebolag kan driva aktiebolaget och samtidigt teckna tjänstepensionsför-

säkring till sig själv i aktiebolagets namn. Det följer av att aktiebolaget är en egen juridisk 

person. Make som är anställd i aktiebolag och samtidigt har ett bestämmande inflytande 

över företaget kan på detta sätt förfoga över tecknandet av sin egen tjänstepension. Den ju-

ridiska personen, aktiebolaget, blir då försäkringens ägare och den fysiska personen, den 

anställde, blir försäkrad. Enligt huvudregeln ska pensionen i detta fall inte ingå i bodelning-

en eftersom den inte ägs av make utan av dennes arbetsgivare, aktiebolaget. Undantag från 

huvudregeln görs dock när make har bestämmande inflytande över sin arbetsgivare. Lag-

förarbeten anger att i de fall då den försäkrade har bestämmande inflytande över arbetsgi-

varen, så att make endast behöver samtycke av sig själv för att kunna förfoga över en tjäns-

tepensionsrättighet, är det inte längre fråga om en rättighet av särskilt slag och pensionen 

ska således ingå i bodelningen.81 

En central fråga att besvara för att kunna fastställa huruvida tjänstepensionsförsäkring ska 

ingå i bodelning är således huruvida make har bestämmande inflytande över bolaget som 

äger dennes tjänstepensionsförsäkring. Detta är inte en helt lätt uppgift då ingen klar defi-

nition över bestämmande inflytande finns att hämta ur varken lagtext eller förarbeten. 

                                                
78 Prop. 1997/98:106 s. 62f. 

79 NJA 1960 s. 411. 

80 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 154. 

81 Prop. 1997/98:106 s. 62. 
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I lagförarbetena anges inte hur det ska fastställas huruvida make har bestämmande infly-

tande över arbetsgivaren, endast att en ensam aktieägare ska anses ha bestämmande infly-

tande. En make som driver sin verksamhet i formen aktiebolag och innehar samtliga aktier 

till sitt bolag ska således anses ha bestämmande inflytande enligt lagförarbetena.82  

I doktrin har det anförts att bestämmande inflytande ska avgöras med associationsrättsliga 

principer vilket innebär reglerna om koncerner i aktiebolagslagen (ABL) 1:11.83 För att en 

koncern ska anses föreligga krävs att moderbolaget har bestämmande inflytande över dot-

terbolaget.84 Av ifrågavarande lagrum framgår det att koncern föreligger ifall det finns ett 

innehav på mer än 50 % av rösterna, ägande och avtal som ger förfogande över mer än 50 

% av rösterna, aktieägande samt rätt att avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller 

motsvarande ledningsorgan eller aktieägande samt rätt att ensamt utöva ett bestämmande 

inflytande på grund av avtal eller föreskrift i bolagsordningen.85 Det kan således konstateras 

att en make som exempelvis innehar mer än hälften av aktierna i det bolag som äger dennes 

tjänstepensionsförsäkring, enligt doktrin, har ett bestämmande inflytande. Dennes tjänste-

pensionsförsäkring ska således ingå i en bodelning.86  

Det faktum att associationsrättsliga principer ska användas för att fastställa huruvida be-

stämmande inflytande föreligger har bekräftats av Svea hovrätt som har utrett huruvida 

make haft bestämmande inflytande över arbetsgivaren som ägt makes tjänstepensionsför-

säkring. Enligt hovrätten är följande av betydelse vid en bedömning av huruvida den för-

säkrade har sådant bestämmande inflytande över arbetsgivaren att tjänstepensionsrättighet-

en bör ingå i bodelningen. Huruvida make innehar en styrelsepost och ifall make innehar 

posten som verkställande direktör, huruvida make är ensamt aktiv i företaget samt ifall 

make innehar aktier i företaget. Hovrätten ansåg även att det är av betydelse hur fördel-

ningen av aktieinnehavet mellan ägarna ser ut och hur den försäkrade i praktiken har kun-

nat bestämma över sin försäkring. Situationen i förevarande mål var att make ägde 40 % av 

aktierna, övriga aktier var fördelade på makens familjemedlemmar utan att någon ägde mer 

än hälften. Maken var även ensamt styrelseledamot och verkställande direktör i flera år 

                                                
82 Prop. 1997/98:106 s. 62. 

83 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 155. 

84 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 63. 

85 ABL 1:11 st. 1. 

86 Brattström, Makars pensionsrättigheter, s. 155. 
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samt var ensam aktiv i företaget. I praktiken kunde maken utan några begränsningar i för-

foganderätten bestämma över sin pensionsförsäkring. Nämnda omständigheter gjorde att 

Svea hovrätt ansåg att maken hade bestämmande inflytande.87 

Högsta domstolen utredde begreppet betydande inflytande i ett mål från år 200788. Målet 

behandlade inte bodelning utan konkurs men kan ändock vara relevant för denna fram-

ställning. Anledningen till att det kan anses vara relevant är att betydande inflytande över 

aktiebolag, som en arbetstagare själv var anställd i, utreddes enligt associationsrättsliga prin-

ciper. Av målet kan utläsas att faktorer som påverkar bedömningen av huruvida en arbets-

tagare har betydande inflytande är hur ägarförhållandena ser ut i sin helhet, ergo hur ande-

larna är fördelade. Då speciellt hur stor andel arbetstagaren äger men också hur de övriga 

andelarna är fördelade. Det kan ur målet även utläsas att det har betydelse hur arbetet med 

företagets ledning är organiserat. I målet var aktiebolaget i fråga familjeägt av kärande och 

dennes make. Dessutom ägde kärande samtliga aktier under långt tid av företagets verk-

samhetstid tills 85 % av aktierna överläts till dennes make. Kärande hade också innehavt 

posten som styrelseordförande under nästan hela tiden då företaget varit verksamt. 

Nämnda omständigheter ansågs ge upphov till att arbetstagaren hade betydande inflytande 

över sin arbetsgivare. Även om det är betydande inflytande och inte bestämmande infly-

tande som utreds i målet anser jag att viss ledning bör kunna hämtas från målet när det gäl-

ler hur de associationsrättsliga principerna ska användas för att avgöra hur pass starkt infly-

tande en make har över ett bolag. 

Syftet med att ha äganderätten som utgångspunkt när det ska avgöras huruvida tjänstepens-

ionsförsäkring ska ingå i bodelning är att i det fall tjänstepensionen ägs av arbetsgivaren ger 

det en presumtion om att arbetstagaren inte kan överlåta pensionsrättigheten. När, den en-

ligt pensionen försäkrade, arbetstagaren har bestämmande inflytande över arbetsgivaren 

som äger pensionsförsäkringen stämmer inte denna presumtion. Ett exempel är när den 

försäkrade är ensam aktieägare i företaget som även är dennes arbetsgivare vilken tecknat 

försäkringen. I en sådan situation behöver den försäkrade således endast samtycke från sig 

själv för att kunna förfoga över sin egen tjänstepension. Ett liknande förhållande föreligger 

i det fall arbetstagaren har medgetts så pass stort inflytande över sin tjänstepensionsförsäk-

ring att någon begränsning i arbetstagarens förfoganderätt inte finns. Det anges i lagförar-

                                                
87 Dom 2011-03-04 i mål nr. T4300-10. 

88 NJA 2007 s. 131. 
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beten att i situationer som dessa ska tjänstepension inte anses vara en rättighet av särskilt 

slag och således ingå i bodelningen.89 Istället ska tjänstepensionsförsäkringen behandlas 

som en privat pensionsförsäkring. Enligt Teleman innebär detta att särskilda jämkningsre-

geln bör bli tillämplig på tjänstepensionsförsäkringen i det fall denna ska ingå till följd av att 

make har bestämmande inflytande över bolaget som står som ägare till försäkringen.90 

 

                                                
89 Prop. 1997/98:106 s. 62f. 

90 Teleman, Bodelning, s. 77. 
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5 Analys 

5.1 Snedfördelade bodelningsresultat 
Den rådande ordningen för hur tjänstepensionsförsäkringar ska behandlas vid bodelning 

kan leda till ytterst varierande bodelningsresultat. Det följer av att det är ägandet till tjänste-

pensionsförsäkringen som ska styra huruvida den ska ingå i en bodelning eller ej. Ägande-

förhållandena till en tjänstepensionsförsäkring kan variera. En anställd i exempelvis ett ak-

tiebolag kan antingen stå som försäkrad till tjänstepensionen med aktiebolaget som ägare 

eller själv äga tjänstepensionsförsäkringen medan aktiebolaget blott betalar in pensionsav-

sättningarna. Endast under förstnämnda förhållanden ska pensionsförsäkringen undantas 

från bodelningen.  

Vidare finns möjlighet för en make som är anställd i ett aktiebolag att även äga aktier i bo-

laget samt inneha en ledande position som exempelvis styrelseordförande eller verkstäl-

lande direktör. I en sådan situation är det inte aktiebolagets ägande till tjänstepensionsför-

säkringen ensamt som bestämmer huruvida den ska ingå i bodelningen. Även makes even-

tuella bestämmande inflytande måste utredas. Har make bestämmande inflytande över ak-

tiebolaget ska pensionsförsäkringen likväl räknas med i bodelningen och delas med den 

andra maken. Tjänstepensionen ska då ingå i sin helhet enligt gällande rätt.91  

Följande exempel visar prov på hur pass snedfördelade bodelningsresultat som kan följa av 

att make har bestämmande inflytande. Båda makarna har ett fullgott pensionsskydd som är 

avsatt av deras arbetsgivare i form av pensionsförsäkringar i samband med deras anställning 

och räknas således båda som tjänstepensionsrättigheter. Enda skillnaden mellan makarnas 

tjänstepensionssparande är att den ena maken har en styrelsepost och äger aktier i det bolag 

som denne är anställd av. Nämnda skillnad får till följd att sistnämnda make får dela sin 

tjänstepensionsförsäkring med den andra maken i bodelningen medan den makens tjänste-

pension helt lämnas utanför. Denna make får således behålla hela värdet av sin tjänstepens-

ion för sig själv. Här får ena maken en helt klart ekonomisk fördel genom att dennes tjäns-

tepension hålls utanför bodelningen medan den andres tjänstepension ingår. Tjänstepens-

ionernas ökade betydelse sedan de demografiska förändringarna och reformen i den 

                                                
91 Prop. 1997/98:106 s. 62. 



  

 
30 

lagstadgade pensionen som skedde i slutet av 1990-talet gör dessutom att tjänstepensioner 

idag kan representera stora värden, således kan ytterst skeva bodelningsresultat uppstå.92 

Det finns regler inom familjerätten som ämnar komma till rätta med oskäliga bodelningsre-

sultat, vilket exemplet ovan visar prov på. Skevdelningsregeln och särskilda jämkningsre-

geln är de regler som kan tänkas bli tillämpliga på nämnda situation. 

Genom tillämpning av skevdelningsregeln kan en jämkning komma till stånd i det fall en 

bodelning får ett oskäligt resultat. En helhetsbedömning ska göras av makarnas förhållan-

den i stort och den omständighet som har störst betydelse är hur länge makarna varit 

gifta.93 Avsikten med regeln är att jämkning ska förekomma endast i undantagsfall och 

framförallt på kortvariga äktenskap, där äktenskapet inte varat längre än fem år94. Dessutom 

kan tillämpning av regeln endast leda till att den maken med mest giftorättsgods ska få be-

hålla mer. Tillämpningsområdet för denna jämkningsregel får därför anses vara smalt.95 

Särskilda jämkningsregeln gäller rätt till pension och enligt regeln ska privat pensionsspa-

rande samt individuellt pensionssparande kunna undantas från bodelningen. Detta om det 

kan anses vara oskäligt att de ingår i sin helhet, med hänsyn till makarnas ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i övrigt.96 Då make har bestämmande inflytande över bo-

laget som äger dennes tjänstepension behandlas tjänstepensionen på samma sätt som privat 

pensionssparande och ingår i bodelningen i sin helhet. Eftersom de båda typerna ska be-

handlas lika när bestämmande inflytande föreligger, bör de behandlas lika även när det gäl-

ler den särskilda jämkningsregeln. Enligt mig bör detta därför innebära att den särskilda 

jämkningsregeln blir tillämplig i de fall då bestämmande inflytande föranleder att en tjäns-

tepensionsförsäkring ska ingå i bodelning. Denna mening överensstämmer med Telemans 

som också anser att det bör vara så att dessa situationer kan omfattas av särskilda jämk-

ningsregeln.97 

                                                
92 Prop. 2004/05:165 s. 78. 

93 ÄktB 12:1. 

94 Prop. 1986/87:1 s. 185ff. 

95 Prop. 1986/87:1 s. 184. 

96 Prop. 1997/98:106 s. 64. 

97 Teleman, Bodelning, s. 77. 
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Visserligen anges det i förarbetena att tillämpningen av regeln ska vara restriktiv. Enligt mig 

måste situationen med bestämmande inflytande anses vara så pass lik situationen med ett 

privat pensionssparande att regeln ska kunna tillämpas. Tjänstepensionsförsäkring ska alltså 

enligt mig kunna undantas från bodelningen genom en tillämpning av den särskilda jämk-

ningsregeln, i de fall då anledningen till att den ingår är att make har bestämmande infly-

tande över bolaget som äger försäkringen och ifall det faktum att den ska ingå leder till ett 

oskäligt bodelningsresultat. Den särskilda jämkningsregeln kan på detta sätt förhindra att 

ett skevt bodelningsresultat enligt ovan angivna exempel uppstår. 

5.2 Tillämpningssvårigheter 
För att avgöra huruvida tjänstepension ska ingå i bodelning fordras flera regelsystems in-

blandning. De skatterättsliga reglerna används för att avgöra vilken typ av pension eller för-

säkring det är fråga om samt om ifrågavarande pension går att överlåta.98 De familjerättsliga 

reglerna om bodelning avgör huruvida den pensionstypen ska ingå i bodelning eller undan-

tas.99 Finns det tecken på att make har inflytande över sin arbetsgivare måste dessutom as-

sociationsrättsliga regler blandas in för att avgöra huruvida den maken har bestämmande 

inflytande eftersom det har inverkan på huruvida tjänstepension ska ingå.100 Det faktum att 

flera regelsystem kan behöva tillämpas vid bodelning gör att reglerna blir svårtillämpade. 

5.3 Oförenlighet med tanken bakom pensionssparandet 
När det gäller pensionssystemet som stort kan det konstateras att möjligheten att spara till 

en pension i sig bygger på tanken att individer ska kunna trygga sin framtid ekonomiskt. 

Detta genom att göra avsättningar till ålderspension. Genom den demografiska utveckling-

en och förändringarna i den lagstadgade pensionen har tjänstepensioner fått en allt större 

betydelse när det gäller sparande till pension. Det faktum att make kan bli tvungen att dela 

med sig av hela eller delar av sin tjänstepension i bodelning, beroende på hur ägarförhål-

landena ser ut, gör att make inte fullt ut kan känna den ekonomiska trygghet som är avsedd 

att åstadkommas med pensionssparande. Denna brist på ekonomisk trygghet blir extra på-

taglig när make har bestämmande inflytande eftersom det då inte är så enkelt som att en-

bart ägandet avgör. Den allmänna pensionen är den enda pensionsrättighet som make fullt 

                                                
98 Se bl. a. IL 58:7. 

99 Se bl. a. ÄktB 10:1. 

100 Dom 2011-03-04 i mål T4300-10. 
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ut kan räkna med att få tillgodoräkna sig hela värdet av vid en bodelning, dessutom utgör 

den allmänna pensionen idag endast en liten del av en individs pensionssparande.101  

De under 5.2 angivna tillämpningssvårigheterna som följer av att flera regelsystem ska till-

lämpas vid behandlingen av tjänstepensioner har inverkan även på den ekonomiska trygg-

heten som önskas uppnås med ett pensionssparande. Det faktum att reglerna och dess 

samverkan är svåra att förstå för människor i allmänhet skapar en oförutsebarhet. Detta le-

der till att tryggheten i att tjänstepensionsspara till viss del försvinner eftersom make inte 

förstår reglerna och därför inte kan veta huruvida dennes tjänstepension ska ingå i en bo-

delning och delas med den andre maken eller ej.  

5.4 Oförenlighet med principer kring bodelning 
Det framgår av förarbeten till bodelningsreglerna att dessa ska vara enkla att tillämpa och 

förstå för folk i allmänhet så att de inte ska behöva blanda in juridisk expertis.102 Tillämp-

ningssvårigheterna och omständigheten att inte alla pensioner behandlas lika är en bidra-

gande faktor till att reglerna blir svåra att förstå. Motivet om att underlätta tillämpningen av 

bodelningsreglerna och på så sätt öka förståelsen av reglerna för folk i allmänhet kan därför 

enligt mig inte anses uppfyllt när det gäller behandlingen av pensioner. Detta gäller i syn-

nerhet tjänstepensionsförsäkring eftersom det kan krävas upp till tre olika regelverk vid av-

görandet av huruvida de ska ingå i bodelning. 

Angående likadelningsprincipen kan det konstateras att gällande rätt, ur en synvinkel kan 

anses överensstämma med denna princip. Låt säga att tjänstepensionsförsäkring, omvänt 

vad som är gällande rätt idag, istället skulle undantas från bodelning även då make har be-

stämmande inflytande över arbetsgivaren. Konsekvensen skulle bli att make skulle ha möj-

lighet att istället för att ta ut lön, avsätta pengar i tjänstepension eftersom han har viss för-

fogandemöjlighet över tjänstepensionen. På detta sätt kan make undanta lön som i vanliga 

fall skulle ingått i bodelning till förmån för sin egen tjänstepension och på så sätt få peng-

arna för sig själv. Då den synvinkel används framgår det att gällande rätt förhindrar undan-

dragande av giftorättsgods, vilket också innebär att det förhindrar att likadelningsprincipen 

frångås. 

                                                
101 ÄktB 10:3. 

102 Prop. 1986/87:1 s. 39. 
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Å andra sidan kan följande synvinkel användas. Det behöver inte vara så att make avsätter 

mer till sin pension än vad som vore fallet om denne ej haft bestämmande inflytande. Make 

kan avsätta endast vad som motsvarar den kollektivavtalade tjänstepensionsavsättningen på 

området. I så fall stämmer denna ordning inte speciellt bra ihop med likadelningsprincipens 

motiv att få en till jämnare fördelning av makarnas förmögenhet vid bodelning. Detta ef-

tersom det kan vara så att den ena makens kollektivavtalade tjänstepension inte ska ingå 

medan den andre makens tjänstepension motsvarande samma belopp ska ingå.  

5.5 Förslag på behandling av tjänstepensionsförsäkring 
Som angivits ovan har make med bestämmande inflytande över bolaget som äger dennes 

tjänstepensionsförsäkring möjlighet att avsätta mer av sin lön till tjänstepension än vad som 

skulle varit fallet om maken enbart varit anställd hos bolaget utan ett sådant bestämmande 

inflytande och avsättning till tjänstepension skett enligt kollektivavtalad överenskommelse. 

På detta sätt kan make som driver eget företag öka sin tjänstepension och minska sin lön. 

Lön ingår i vanliga fall i bodelning som giftorättsgods, att lönen då byts bort till förmån för 

tjänstepension som enligt huvudregeln ej ska ingå i bodelning kan anses motivera att be-

stämmande inflytande ska föranleda att tjänstepensionsförsäkring ska ingå, vilket är gäl-

lande rätt.  

Frågan är om det är motiverat att hela tjänstepensionsförsäkringen ska ingå i en bodelning 

bara av denna anledning. Bara för att möjligheten att byta bort lön mot tjänstepensionsför-

säkring finns betyder det inte att alla som har bestämmande inflytande utnyttjar den, det 

kan göras avsättning till pension precis som kollektivavtalet på området anger trots be-

stämmande inflytande. Ska avsättning till tjänstepensionsförsäkring som motsvarar den på 

området kollektivavtalade tjänstepensionen ingå i bodelning? Enligt min mening är det mer 

motiverat att endast låta makes tjänstepensionsförsäkring ingå i bodelningen i den omfatt-

ning den överstiger den på området kollektivavtalade tjänstepensionen. Jag anser således att 

endast det som make avsatt utöver vad som skulle blivit avsatt till pension ifall bestäm-

mande inflytande och förfogandemöjlighet ej varit för handen och pensionsavsättningen 

gjorts enligt kollektivavtalet på området är det som ska ingå i bodelningen.  

För att förtydliga min tankegång lämnas här ett exempel på möjliga utfall dels enligt gäl-

lande rätt, dels enligt mitt ovan beskrivna förslag. Låt säga att A och B ska genomgå äkten-

skapsskillnad och därför förrättas bodelning. Makarna A och B:s enda tillgångar är tjänste-

pensionsförsäkringar. A och B är verksamma inom samma kollektivavtalsområde. A har en 
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rakt igenom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring av ett värde av 100 000 kr som ägs 

av A:s arbetsgivare. B:s tjänstepensionsförsäkring uppgår till 150 000 kr och ägs av B:s ar-

betsgivare. B har dock bestämmande inflytande över arbetsgivaren genom aktieägande och 

en styrelsepost och B:s tjänstepension överstiger dessutom vad som är kollektivavtalsenlig 

avsättning till tjänstepension på området.  

Enligt gällande rätt skulle följande uppdelning ske vid en bodelning: A skulle få behålla hela 

värdet av sin tjänstepensionsförsäkring. B skulle få dela värdet av sin tjänstepensionsförsäk-

ring med A då denna ska ingå i bodelning eftersom B har bestämmande inflytande över ar-

betsgivaren som äger tjänstepensionen. Efter bodelningen skulle således B inneha 75 000 kr 

i tjänstepensionsförsäkring medan A skulle inneha 175 000 kr i tjänstepensionsförsäkring. 

Genom att tillämpa särskilda jämkningsregeln och dessutom göra en uppdelning mellan 

den del av makes tjänstepension som motsvarar den på området kollektivavtalade tjänste-

pensionen och den del som överstiger kan på detta sätt åstadkommas en jämnare delning 

av makars tjänstepensionsförsäkringar när ena maken har bestämmande inflytande över bo-

laget som äger dennes tjänstepensionsförsäkring. 

Skulle en uppdelning istället ske genom att endast den del som överstiger den kollektivavta-

lade avsättningen till tjänstepensionsförsäkring på området ska ingå i bodelning blir bodel-

ningsresultatet jämnare. A skulle fortfarande få hålla sin tjänstepensionsförsäkring utanför 

bodelningen. B:s tjänstepension skulle delas upp där 100 000 kr är jämförbar med vad som 

motsvarar kollektivavtalad avsättning till tjänstepensionsförsäkring och 50 000 kr är det 

överstigande beloppet. 100 000 kr av B:s tjänstepensionsförsäkring skulle då hållas utanför 

bodelningen och 50 000 kr skulle ingå och således delas lika mellan makarna. Slutresultatet 

enligt detta föreslagna förfarande skulle bli att både A och B var för sig får en tjänstepens-

ionsförsäkring på 125 000 kr efter bodelningen vilket får anses vara ett betydligt mer jäm-

bördigt resultat. 

 



  

 
35 

6 Slutsats 
Av lagtext i förening med förarbetena och de få rättsfall som finns att tillgå följer att tjäns-

tepensionsförsäkring ska ingå i sin helhet i en bodelning i det fall make har bestämmande 

inflytande över bolaget som står som ägare till försäkringen. Är detta då motiverat utifrån 

ur den makes perspektiv vars försäkring ska ingå till följd av bestämmande inflytande, med 

hänsyn till dennes behov av en fullgod pension? 

Enligt min mening är det motiverat att tjänstepensionsförsäkring ska behandlas annorlunda 

när make har bestämmande inflytande över bolaget som står som ägare till tjänstepensions-

försäkringen än hur den ska behandlas när inget bestämmande inflytande föreligger. Detta 

anser jag eftersom risken med att make har förfogandemöjlighet över sin tjänstepensions-

försäkring på detta sätt är att make avsätter mer av sin lön till tjänstepension än vad som 

skulle varit fallet om bestämmande inflytande ej förelegat och avsättningarna gjorts i enlig-

het med kollektivavtal. 

Jag anser dock inte att hela makes tjänstepension ska behöva ingå till följd av att make har 

bestämmande inflytande. Tjänstepensionen blir allt viktigare som sparform, särskilt efter 

förändringarna i den lagstadgade pensionen samt med tanke på vår ökade medellivslängd. 

Hela poängen med att spara i tjänstepension är att kunna känna ekonomisk trygghet inför 

framtiden. Det faktum att det finns en risk att make ska få lämna ifrån sig halva värdet av 

sin tjänstepension i en bodelning reducerar den tryggheten. 

Att hela makes tjänstepension ska ingå i bodelning till följd av bestämmande inflytande när 

den andra maken har en motsvarande tjänstepension till lika värde som ska lämnas utanför 

eftersom den maken inte har bestämmande inflytande stämmer, enligt mig, inte speciellt 

bra överens med likadelningsprincipen. Denna princip genomsyrar bodelningsreglerna och 

därför kan det inte anses motiverat att reglerna ska få nämnda utfall. 

Jag anser sammanfattningsvis att det är motiverat att makes tjänstepension ingår i bodel-

ning med anledning av äktenskapsskillnad men endast till den del den överstiger vad som 

motsvarar vad som skulle blivit avsatt om make ej haft bestämmande inflytande över tjäns-

tepensionen. För att åstadkomma detta anser jag att den särskilda jämkningsregeln ska till-

lämpas och att en uppdelning mellan vad som motsvarar kollaktivavtalad tjänstepension 

och det överstigande beloppet ska ske vid bodelning av makars tjänstepensionsförsäkringar. 
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