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1. I�LED�I�G    

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Äktenskap ingås mellan två personer som efter ingåendet kallas makar.1 Till 

äktenskapet har lagstiftaren kopplat samman ett stort antal rättsregler, huvud-

sakligen genom ÄktB, som efter äktenskapets ingående får verkningar i huvud-

sak mellan makarna. Det fanns en uttrycklig ambition från lagstiftarens sida – 

som styrde reformarbetet på det familjerättsliga området när det inleddes i 

början på 1960-talet – att äktenskapet skulle vara den naturliga formen för 

familjebildning. De lösningar som lagstiftaren valt att införa har därför varit 

inriktade på att lösa praktiska problem på sätt som praktiskt taget alla männi-

skor kan acceptera.2 

 

Även i samband med införandet av ÄktB under 1980-talet tog lagstiftaren dess 

utgångspunkt från att lagstiftningen ska vara anpassad för alla. I förarbetena 

anfördes att eftersom reglerna om makars egendomsförhållanden har stor prak-

tisk betydelse för de flesta är det viktigt att människor i allmänhet har möjlig-

het att sätta sig in i vad dessa regler innebär. Vidare ska lagstiftningen värna 

om makarnas självständighet gentemot varandra, men samtidigt är det emeller-

tid viktigt att lagstiftningen skyddar den ekonomiskt svagare maken i fall då 

äktenskapet upplöses. En avvägning har gjorts mellan dessa delvis motstående 

intressen. Det finns heller inga intentioner från lagstiftarens sida att fullt ut låta 

andra än makar komma i åtnjutande av det rättsliga system som skapats; vill 

två parter ordna sina ekonomiska förhållanden gentemot varandra enligt det 

äktenskapsrättsliga systemet måste äktenskap ingås.3 Ett visst undantag finns 

för två personer som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden; 

undantaget faller utanför ramen för denna framställning och kommer därför 

inte beröras.4 

 

                                                 
1 Se 1 kap 1 § ÄktB.  
2 Se prop 1973:32, s 84.   
3 Se prop 1986/87:1, s 39f.  
4 Se Sambolagen (2003:376). 
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Att sammanleva i ett äktenskap medför sådana ekonomiska verkningar på två 

parter att lagstiftaren har ansett att det är nödvändigt att det finns ett särskilt 

regelsystem för makarnas egendomsförhållanden.5 

 

Av statistik från SCB framgår att antalet giftermål har ökat från slutet 

1990-talet; antalet giftermål ligger för närvarande på ca 50 000 per år. För 

närvarande lever ca 3,2 miljoner av Sveriges ca 9,5 miljoner invånare i ett 

äktenskap.6 Under 2012 slutade 23 422 äktenskap med skilsmässa. Antalet 

skilsmässor har legat relativt konstant sedan 70-talet.7  

 

Som framgår av nedan delas Sveriges pensionssystem in i tre delar, allmän 

pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Vad gäller tjänstepension 

så hade ca fyra miljoner personer i Sverige år 2005 rätt till tjänstepension från 

en arbetsgivare.8 Det framgår vidare från SCB:s senaste årsbok att 42 procent 

av kvinnorna och 35 procent av männen har ett privat pensionssparande.9 

 

På grund av att ett stort antal personer i Sverige har ett pensionssparande 

kommer det med stor sannolikhet att uppkomma frågor om hur dessa rättighe-

ter ska delas vid en äktenskapsskillnad.  

 

Det ska även understrykas att, möjligtvis med hänsyn till lagstiftarens intentio-

ner och mål, förväntats makarna själva kunna genomföra bodelningen vid en 

äktenskapsskillnad. Det är normalt inte möjligt att få hjälp av staten med att 

anlita en juridisk kunnig person att förrätta bodelning mellan makarna.10 Det är 

även så att i det rättskydd som personer förväntas ha i Sverige genom 

s k hemförsäkring undantas tvister som har ett samband med äktenskapsskill-

nad och även tvister som avser uppbrytning av makarnas ekonomiska gemen-

skap.11 Lagstiftarens intentioner om att reglerna om makarnas egendomsförhål-

                                                 
5 Se prop 1973:32, s 84.  
6 Se http://www.scb.se/Pages/Article____333977.aspx.  
7 Se http://www.scb.se/Pages/Article____358938.aspx.  
8 Se prop 2004/05:165, s 78. 
9 Se Statistiks Årsbok för Sverige 2013, s 524. 
10 Se rätthjälpslagen (1996:1619) 10 § åttonde punkten; jfr dock med 17 kap 7a § ÄktB ifråga 
om ersättningsgarantin för bodelningsförrättare.    
11 Se http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Privat/P00296.pdf; punkten 2.2.3 i 
avsnitt D och 9 § andra stycket rättshjälpslagen.    
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landen ska hållas enkla kan således även motiveras med det faktum att det inte 

är möjligt, att inom ramen för det reguljära skyddssystemet avseende rättskydd 

och rätthjälp, att anlita juridisk expertis vid en bodelning. 

 

 

1.2 Syfte och problemställning 

 

”Allt giftorättsgods är jämlikt, men visst giftorättsgods är mer jämlikt än an-

nat”.12 Visst giftorättsgods är s k särskild egendom. 

 

Makars egendom är antingen giftorättsgods eller enskild egendom.13 Vid äk-

tenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas genom bodelning och i bo-

delningen ska makarnas giftorättsgods ingå.14 

 

Som citatet i inledningen av detta avsnitt antyder ska inte allt giftorättsgods 

behandlas på samma sätt. Av 10 kap 3 § framgår följande. 

 

”[r]ättigheter 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 rättighe-

ten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant slag som 

avses i första meningen, undantas från bodelning enligt vad som sägs i andra 

och tredje styckena. 

 

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension som den 

efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) 

om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen. Detsamma gäller en 

rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av en försäkring, om 

det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst. Om pensionsspar-

kontot eller försäkringen ägdes av den avlidna maken, tillämpas i stället be-

stämmelserna i lagen om individuellt pensionssparande eller försäkringsavtals-

lagen (2005:104). 

 

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som 

någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individu-

                                                 
12 En adaption av “[a]ll animals are equal, but some animals are more equal than others" från 
Gorge Orwells novell Anilmal Farm. 
13 Se 7 kap 1 § ÄktB. 
14 Se 9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB. 
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ellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med 

hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 

skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Detsamma gäller rätt till pen-

sion på grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskat-

tas som inkomst och försäkringen gäller rätt till 

1. ålderspension eller sjukpension, eller 

2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen vid bo-

delningen.”. 

 

Särskild egendom är sådan egendom som omfattas av paragrafens första 

stycke. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka pensionsrättigheter som ska 

ingå i en bodelning. Fokus ligger på att utreda vilka pensionsrättigheter som 

vid tillämpning av 10 kap 3 § ÄktB första stycket första meningen kommer att 

undantas från bodelning. 

 

Frågorna är således; 

  

i) Vilka pensionsrättigheter som är särskild egendom på grund av att rät-

tigheterna är oöverlåtbara eller av personlig art? 

ii) Hur görs bedömningen om en pensionsrättighet är oöverlåtbar eller av 

personlig art? 

iii) Med beaktande av resultatet som erhålls ovan, ska andelar i Oktogonen 

ingå i en bodelning?15     

 

 

1.3 Metod 

 

Framställningen följer traditionell rättsdogmatisk metod, d v s fastställande av 

gällande rätt har gjorts enligt rättskällornas inbördes rangordning och värde-

ring. Vad som därigenom framkommit har sedan legat till grund för den metod 

som använts för att besvara frågan om hur andelar i Oktogonen ska behandlas 

vid en bodelning.  

                                                 
15 För beskrivning av Oktogonen se avsnitt 5.4 nedan.   
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1.4 Disposition och avgränsning 

 

I avsnitt II ges en överblick över makarnas egendomsförhållanden och hur 

bodelning sker; därefter följer avsnitt III med en beskrivning över det svenska 

pensionssystemet och slutligen ges i avsnitt IV en överblick av särskild egen-

dom. Analysen återfinns i avsnitt V och innehåller även en tillämpning av vad 

som framkommit på ett utvalt område. Framställningen avslutas med en för-

teckning av använda källor ordande på sedvanligt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. MAKARS EGE�DOMSFÖRHÅLLA�DE� 

 

 

2.1 Inledning 

 

I 1 kap 1 § ÄktB anges att ”[i] denna balk finns bestämmelser om samlevnad i 

äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.”. Sedan den 

1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Bestämmelserna i äktenskapsbalken 

tillämpas på par som ingår äktenskap, oavsett makarnas kön; samma gäller för 

andra författningar som hänvisar till begreppen äktenskap och makar.16 

 

Genom äktenskapet blir en mängd bestämmelser tillämpligt mellan makarna. 

En stor del av detta regelverk behandlar just makarnas egendomsförhållan-

den.17 Det finns inga intentioner från lagstiftarens sida att fullt ut låta andra än 

makar komma i åtnjutande av det rättsliga system som skapats; vill två parter 

ordna sina ekonomiska förhållanden gentemot varandra enligt det äktenskaps-

rättsliga systemet måste äktenskap ingås.18 

 

Även om äktenskapet innebär att en stor mängd regler blir tillämpliga mellan 

makarna är utgångspunkten att makarna är ekonomiskt självständiga personer 

och att de var för sig förvaltar sin egendom och svarar för sina skulder.19 Den 

rätt som finns till den andre makens egendom, giftorätten, är latent och aktuali-

seras först vid bodelning; viss skyddslagstiftning innebär dock vissa rådighets-

inskränkningar avseende makarnas bohag och bostad. För att avgöra vem av 

makarna som äger viss egendom får ledning sökas i allmänna förmögenhets-

rättsliga principer, t ex är den av makarna som köpt, bytt till sig eller erhållit 

egendom som gåva att betrakta som egendomens ägare.20 

 

                                                 
16 Se NJA II 2009 s 104. 
17 Se kap 6 – 13 ÄktB. 
18 Se prop 1986/87:1, s 39f.  
19 Se 1 kap 3 § ÄktB och prop 1986/87:1, s 64. 
20 Se Tottie, kommentaren till 1 kap 3 § och 7 kap 5-9 §§ ÄktB. 
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Makarnas egendom är antigen enskild egendom eller giftorättsgods.21 I den 

mån egendomen är giftorättsgods ska den normalt ingå i bodelning. Undantag 

finns dock, bland annat kan viss personlig egendom och egendom av särskilt 

slag, som i och för sig tillhör kategori gifträttsgods, undantas från bodelning.22 

 

 

2.2 Historisk tillbakablick 

 

Bestämmelser om äktenskap har sedan medeltiden funnits i en särskild balk; då 

benämnd giftermålsbalk. År 1734, i samband med att ett gemensamt lagverk 

skapades för hela Sverige, infördes den s k äldre giftermålsbalken. Äldre gif-

termålsbalken gällde fram till införandet av i nya giftermålsbalken år 1920; 

kompletterande lagstiftning antogs dock vid flera tillfällen under bland annat 

1800-talet.23 Enligt äldre giftermålsbalken saknade hustrun rätt att förvalta sin 

egendom utan mannens samtycke; egendomen var samägd med mannen som 

boets förvaltare.24 Fördelningen av boet vid bodelning var beroende av om 

lands- eller stadslagar var tillämpliga; i det tidigare fallet uppgick hustruns 

andel i giftorättsgodset till en tredjedel och mannens till två tredjedelar och i 

det senare fallet gällde en hälftendelning.25     

 

Nya giftermålsbalken var ett nordiskt samarbete och likande lagstiftning inför-

des i Danmark, Norge, Finland och Island.26 I nya giftermålsbalken fastställdes 

att huvudprincipen för bodelning vid äktenskapsskillnad ska vara likadelning.27 

I den nya ordningen blev även makarna självständiga i ekonomiskt hänseen-

de.28  

 

Redan år 1949 fortsatte reformarbetet av familjerättslagstiftningen. Reformar-

betet fortsatte och olika delar av familjerättslagstiftningen ändrades stötvis från 

                                                 
21 Se 7 kap 1 § ÄktB. 
22 Se Tottie, kommentaren till 7 kap 1 §. 
23 Se Tottie, inledning.  
24 Se Brattström, s 34. 
25 Se Teleman, s 13.  
26 Se Tottie, inledning. 
27 Se prop 1986/87:1, s 42.  
28 Se Brattström,  s 35. 
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1960-talet. Den 1 januari 1988 infördes ÄktB, varvid ändringarna samlades i 

ett nytt regelverk.29 

 

 

2.3 Makars egendom, vem äger vad? 

 

Även om makarna är självständiga rättssubjekt har lagstiftaren – genom portal-

paragraferna i 1 kap 2 och 4 §§ ÄktB och genom ett antal paragrafer i 6 kap 

ÄktB fastslagit att makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Genom 

äktenskapet kommer i regel en ekonomisk sammanflätning ske mellan dem 

som är gifta med varandra.30 Genom makaras gemenskap uppstår därför ett 

antal frågor avseende vilken egendom som tillhör vilken make. 

 

Som angetts i inledningen ovan avgör allmänna förmögenhetsrättsliga principer 

vem av makarna som äger viss specifik egendom; utgångspunkten har varit den 

samma sedan nya giftorättsbalken införande, d v s att den som tillskjutit medel 

för förvärvande av specifik egendomen är egendomens ägare.31 I ÄktB saknas 

det regler för att avgöra vem av makarna som är ägare till viss egendom; un-

dantag finns dock i 6 kap ÄktB. Av 6 kap 1 och 2 §§ ÄktB framgår att makarna 

efter förmåga ska bidra till bådas behov uppfylls och att en av makarna kan 

vara tvungen att skjuta till medel till den andre maken för att uppfylla dennes 

behov. Enligt 6 kap 3 § kommer de medel som den sämre bemedlade maken tar 

emot att tillhöra mottagaren och så även egendom som den förvärvar för sitt 

personliga behov. 

 

Som framgår nedan saknas det normalt anledning att reda ut vem av makarna 

som äger vad vid en bodelning; vardera maken har ändå rätt till hälften av 

giftorättsgodset. Frågan kan dock vara av stor betydelse t ex upplösning av 

makarnas gemenskap vid en av makarnas död. Den efterlevande maken har då 

möjlighet, med stöd av 12 kap 2 § första stycket ÄktB, att välja om bodelning 

                                                 
29 Se Tottie, inledning. 
30 Se prop 1986/87:1, s 57. 
31 Se Teleman, s 26. 



13 
 

inte ska ske; på så sätt kan den efterlevande maken behålla hela sitt giftorätts-

gods, som sin andel.  

 

Mellan makar kan det många gånger vara svårt att utreda vem av makarna som 

köpt en viss sak; det är även så att den andre makens inköp av t ex förbruk-

ningsartiklar m m i viss mån bidragit till att den andre maken har haft möjlighet 

att göra ett förvärv. I äldre rättspraxis, vilket även förutsatts av lagstiftaren, var 

det avgörande vem av makarna som hade betalt för egendomen. I nyare rätts-

praxis har det utarbetats en presumtion innebärande att i de fall där, p g a ma-

karnas inkomstförhållanden, det kan antas att makarna i lika stor del bidragit 

till boets utgifter m m, så kan förvärv av viss egendom anses vara gjort gemen-

samt. Vikt i nyare rättspraxis läggs vid om omständigheterna i övrigt vid själva 

inköpet ger vid handen att makarna från början avsett att göra ett gemensamt 

förvärv.32 Ifråga om inköp av familjebostaden har det i praxis utarbetats en s k 

dold samäganderätt. Dold samäganderätt antas vara överenskommet mellan 

makarna om t ex en fastighet anskaffats för att användas som makarnas genen-

samma bostad och båda makar bidragit till förvärvet. Den ”dolda” ägarens 

insats är inte en gåva eller lån till den ”öppne” ägaren, vilket den öppne ägaren 

antas ha förstått. Det antas att makarnas partsvilja varit att fastigheten skulle 

innehas med samäganderätt.33  

 

 

2.4 Giftorättsgods   

 

När makar ingår äktenskap förändras inte deras äganderätt till viss egendom. 

Äktenskapet innebär däremot att en make får giftorätt, d v s ett anspråk på viss 

andel i den andra makens giftorättsgods vid en framtida bodelning.34  

 

Makars gendom delas upp, ifråga om kategorisering enligt ÄktB, i två typer av 

egendomsslag, giftorättsgods eller enskild egendom. Vilken egendom som är 

                                                 
32 Se Teleman, s 26ff och NJA 1981 s 693, NJA 1982 s 589, 1992 s 163, NJA 2008 s 826 samt 
RH 1986:25.    
33 Se Agell, s 117f. 
34 Se Teleman, s 21f.  
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giftorättsgods framgår av 7 kap 1 § ÄktB, ”[e]n makes egendom är giftorätts-

gods i den mån den inte är enskild egendom.”. 

 

Äktenskapet innebär dock vissa rådighetsinskränkningar för makens giftorätts-

gods. Ifråga om fast egendom finns ett förbud mot att, utan andra makens 

samtycke, avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjande-

rätt upplåta fast egendom om egendomen är giftorättsgods. Vidare får maken 

heller inte ifråga om egendom som utgör makarnas gemensamma bostad eller 

bohag, utan andra makens samtycke, (i) avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller 

på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas 

gemensamma bostad, (ii) avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med 

nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bo-

stad, eller (iii) avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag.35 Om 

makarna inte kan enas kan får domstol avgöra frågan efter ansökan av den 

maken som vill företa någon av de, i detta stycke, uppräknande åtgärderna.36  

 

Uppdelningen i giftorättsgods och enskild egendom är avgörande för vad för 

egendom som ska ingå i bodelning mellan makarna; det framgår av 10 kap 1 § 

ÄktB att i bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Lagstiftaren har dock 

undantagit viss typ av egendom från bodelning trots att den i och för sig är att 

anse som giftorättsgods; bl a undantas kläder och andra föremål som makarna 

har uteslutande för personligt bruk, personliga presenter, ersättningar relaterade 

till personskada och kränkning enligt 10 kap 2 § ÄktB. I 10 kap 3 § ÄktB finns 

reglering om egendom av särskilt slag, som undantas från bodelning, under 

förutsättning att det skulle strida mot vad som gäller för rättigheten ifråga, att 

rättigheten ingår i bodelning; i samma paragraf finns särskild reglering om 

pensionsrättigheter. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Se 7 kap 5 § ÄktB. 
36 Se 7 kap 8 § ÄktB. 
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2.5 Enskild egendom 

 

All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild. Egendom kan vara 

enskild (i) om det anges att egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord, 

(ii) om maken fått egendomen i gåva från någon annan än andra maken med 

villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, (iii) om maken 

förvärvat egendomen genom testamente eller arv och det anges i testamente att 

egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (iv) eller om make erhållit 

egendom genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäk-

ring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt IPS som tecknats av någon 

annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottaga-

rens enskilda egendom; generellt är även vad som trätt i enskild egendoms 

ställe även att räkna som enskild egendom. Avkastning från enskild egendom 

är giftorättsgods om det inte särkilt angetts annat i den rättshandlingen som 

gjorde egendomen till enskild egendom.37 

 

 

2.6 Bodelning 

 

Enligt 9 kap 1 och 4 §§ ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses, d v s när 

domstolen dömer till äktenskapsskillnad, om det pågår ett mål om äktenskaps-

skillnad kan bodelning ske direkt. Trots att det är ett formellt krav, på bodel-

ning i samband med dom på äktenskapsskillnad, saknas det sanktioner mot 

makar som inte genomför bodelning; det innebär att makar kan underlåta eller 

skjuta upp en bodelning. Genom att makarna självständigt har givits en rätt att 

ansöka om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare och bodelningsförrät-

taren kan genomföra en tvångsmässig bodelning, kan inte en av makarna hind-

ra att bodelning kommer till stånd.38 Det är även så att makarnas anspråk på sin 

giftorättsandel inte preskriberas.39 

 

                                                 
37 Se 7 Kap 2 § ÄktB.  
38 Se 17 kap 1 och 6 §§ ÄktB. 
39 Se Teleman, s 248f. 
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Det är även möjligt att genomföra en bodelning under bestående äktenskap; 

lagstiftaren har ansett att det kan finns ett sådant behov av bodelning under 

pågående äktenskap för att skapa klarhet i en äganderättssituation samt för att 

skapa ekonomisk utjämning mellan makarna.40 

 

Det är egendomen, giftorättsgodset, som fanns vid tidpunkten den dag då talan 

om äktenskapsskillnad väcktes som ska delas eller om bodelning sker på grund 

av ena makens död, den egendom som fanns den dagen då dödsfallet inträffa-

de.41 Även om det funnits viss debatt bland rättsvetenskapsmän samt att det 

inte klarlagts helt i förarbeten till nya giftorättsbalken eller ÄktB är det numera 

klarlagt att det giftorättsgods som ska delas ska värderas när bodelningen 

genomförs, eller annorlunda uttryckt, när boet är utrett.42 

 

Vid bodelningen beräknas makarnas andel i boet. När denna beräkning görs 

ska varje make avräkna så mycket av dess giftorättsgods att den maken får 

täckning för sina skulder. Finns det skulder med förmånsrätt i enskild egen-

dom, ska endast överskjutande skuld i förhållande till värdet av den enskilda 

egendomen tas med. Det värde som sedan finns kvar, efter gäldstäckningen, 

läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, det är makarnas 

giftorättsandel. Makarna får sedan värdet av sin giftorättsandel utav den egen-

dom som finns eller en skifteslikvid i pengar. Makarna har rätt att på sin lott få 

sitt giftorättsgods. Det finns dock även vissa skyddsregler vad gäller makarnas 

gemensamma bostad och bohag; i vissa fall kan en av makarna, den som bäst 

behöver egendomen, få bostaden och bohaget på sin lott.43 

 

 

2.7 Jämkning av bodelning 

 

I 12 kap 1 § ÄktB har det införts en jämkningsregel som kan tillämpas vid 

bodelning; en bodelning kan jämkas om det är oskäligt att – särskilt i förhål-

lande till äktenskapets längd men även makarnas ekonomiska förhållanden och 

                                                 
40 Se prop 1986/87:1, s 53. 
41 Se 9 kap 2 § ÄktB. 
42 Se Teleman, s 107ff. 
43 Se 11 kap ÄktB. 
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omständigheterna i övrigt – en make lämnar egendom i den omfattning som 

följer av 11 kap ÄktB.  Bodelning kan då göras på så sätt att maken får behålla 

mer av sitt giftorättsgods. Med anledning av att lagstiftaren har fokuserat på 

framförallt äktenskapets längd har det växt fram en modell för jämkning för 

kortvariga äktenskap, den s k giftorättstrappan; enligt modellen jämkas en 

bodelning vid äktenskap som varat kortare en fem år på så sätt att den andel av 

giftorättsgodset som ska delas utgår från som minst en femtedel vid äktenskap 

kortare än ett år upp till en fullständig delning när ett äktenskap varat fem år.44 

 

I 6 kap 7 och 8 §§ ÄktB finns det bestämmelser om underhållsbidrag från ena 

maken till den andra maken efter äktenskapsskillnad. Utgångspunkten är att 

efter äktenskapsskillnad så svarar makarna själva för sin försörjning. 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. Har den ena 

maken svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap eller finns 

det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra 

maken för längre tid än; hänsyn ska tas till om den ena maken behöver bidrag 

för att skaffa sig pensionsskydd. Underhållsbidrag ska normalt betalas fortlö-

pande, men föreligger särskilda skäl, såsom att den underhållsberättigade be-

höver ett bidrag för att skaffa sig pensionsskydd, kan andra maken förpliktas 

att betala underhållsbidraget med ett engångsbelopp. Formellt är underhållsbi-

drag inte att se som jämkning, men lagstiftaren har ansett att det kan tjäna 

samma syften.45 

 

I 12 kap 2 § första stycken har den efterlevande maken fått en rätt att jämka 

bodelning på så sätt den efterlevande maken kan begära att vardera sida ska 

behålla sin giftorättsgodsandel, eller endast dela en del av sin giftorättsgodsan-

del. Någon prövning av jämkningsyrkandet sker inte och det saknar betydelse 

vilken inställning den avlidna makens rättsinnehavare har till yrkandet.46 

 

                                                 
44 Se Teleman, s 172ff och prop 1986/87:1, s 186f . 
45 Se prop 1986/87:1, s 185. 
46 Se prop 1986/87:1, s 190. 
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3. PE�SIO�SSYSTEMET 

 

 

3.1 Inledning 

 

Det saknas en given definition av vad som avses med pension. Syftet med 

pension är att innehavaren av pensionsrättigheten ska ha medel för sin försörj-

ning efter yrkeslivet, innebär dock att avsaknaden av en definition inte vållar 

några problem med vad som avses med pension. Pension är en fordran som den 

pensionsberättigade har på att i framtiden erhålla ersättning av från den som 

utfäst att betala ut pensionen.47 Även den skattemässiga regleringen av området 

leder till att det inte råder några egentliga missförstånd runt begreppet pension. 

För att åtnjuta de skattemässiga fördelarna som finns vid avsättning av medel 

för pension krävs bland annat att utbetalning av pensionen inte sker förrän 

normalt tidigast då den pensionsberättigade uppnått 55 års ålder; utbetalning av 

pension kan normalt inte heller ske under kortare tid fem år.48            

 

Pensionssystemet beskrivs i Sverige generellt genom en pyramid. Pensionspy-

ramiden visar även de olika pensionskategoriernas ekonomiska betydelse för 

en person i allmänhet.49 

     

 

Figur 1 

 

Nedan ges en beskrivning av det svenska pensionssystemets olika delar.     
                                                 
47 Se Brattström, s 51.  
48 Se 58 kap 10 och 11 §§ IL. 
49 Se Brattström, s 52. 
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3.2 Historisk tillbakablick 

 

På 1800-talet började pensionssystem införas inom staten; det utvecklades 

pensioneringsregler och pensionsutfästelser för ordinarie innehavare av en 

statlig tjänst. Genom en lag från 1907 infördes den, i princip, första enhetliga 

pensionsreglementet för statstjänstemän; det var dock fortfarande vanligt att 

varje statligt verk hade sin egen pensionskassa. En allmän och obligatorisk 

pensionering infördes genom lag den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäk-

ring. Pensionen var uppbygg av två delar; (i) dels en del som byggde på en 

individuell beräkning enligt försäkringstekniska grunder på basis av de avgifter 

som betalats (ii) och dels en del som utgjordes av en behovsanpassad del som 

bekostades av allmänna medel. 

 

Det förekom sedan tidigare socialförmåner på det privata området, men den 

första pensionsplanen för tjänstemän, även vissa tjänstemän inom kommunens 

regi omfattades, tillkom år 1917. För privata arbetare fanns endast ett fåtal 

kollektivavtal där pensionsplan ingick i början av 1900-talet. År 1922 infördes 

tjänstepensionering för kommunalt anställda. År 1935 infördes lag om folkpen-

sionering vilket innebar ett system med grundpensioner, utan koppling till 

premier, som finansierades av det allmänna; pensionen var dock fortfarande 

knuten till inkomst. Genom 1946-års lag om folkpensionering höjdes pensio-

nerna och var inte längre till någon del kopplad till inkomst. 

 

I takt med folkpensionens utbyggnad förändrades även tjänstepensioneringar-

na, men år 1947 var en tjänstepensionering av någorlunda god beskaffenhet 

dock fortfarande förbehållen vissa mindre grupper privatanställda samt tjäns-

temän och arbetare i statlig och kommunal tjänst. 

 

År 1960 infördes lag om allmän försäkring och för allmän tilläggspension; 

genom detta skapades den allmänna tilläggspensioneringen, ATP. I samband 

med detta kom ett nytt reglemente för tjänstepension på det statliga området 

som samordnades med ATP-systemet; även på den inom det kommunala om-
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rådet samordnades pensioneringen med ATP-systemet. På den privata sidan 

framförhandlades ITP-planen (Industrin och handelns tilläggspension för tjäns-

temän) fram som ett komplement till ATP-systemet. 

 

År 1963 trädde lagen (1962:381) om allmän försäkring i kraft och därigenom 

sammanfördes den folkpensionen med ATP-systemet till ett pensionssystem; 

principerna i detta system för allmän pension kvarstod oförändrade fram till 

90-talets reformering och införande av dagens pensionssystem. 

 

1971 slöts en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter; därigenom 

infördes en särskild tilläggspension (”STP”) för privatanställda arbetare. Tjäns-

tepensioneringen för statliga tjänstemän har sedan 1974 sin grund i avtal.50 

 

 

3.3 Allmän pension 

 

Allmän pension; basen av pyramiden51 är den del av pensionen som ombesörjs 

av staten. Under 90-talet reformerades den allmänna pensionen. Reformens 

syfte var att skapa ett system som är följsamt mot den samhällsekonomiska och 

demografiska utvecklingen. Det reformerade ålderspensionssystemet omfattar 

ett standardskydd enligt inkomstbortfallsprincipen som ett grundskydd för dem 

som haft inga eller låga förvärvsinkomster. Pensionssystemet bygger på livsin-

komstprincipen, d v s pensionen baseras på inkomsten under hela förvärvslivet. 

Tillgodoräknad pensionsrätt grundas huvudsakligen på den pensionsgrundande 

inkomsten, men även förtidspension, vård av små barn, plikttjänstgöring och 

studier med studiemedel kan grunda pensionsrätt.52 

  

Huvuddelen av inkomstpensionen grundar sig på inkomster av anställning, 

varmed likställs uppdrag, och annat förvärvsarbete såsom aktiv näringsverk-

samhet m m.53 Sparande till pensionen sker genom att det varje år avsätts 18,5 

procent av en persons lön och andra skattepliktiga ersättningar, upp till 7,5 

                                                 
50 Se SOU 1990:76, s 47ff. 
51 Se figur 1. 
52 Se prop 1997/98:151, s 1. 
53 Se prop 1997/98:151, s 192. 
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inkomstbasbelopp, till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, 

går till inkomstpensionen och resterande del på 2,5 procent, går till premiepen-

sionen.54 

   

Personer födda före 1938 får inkomstpensionen på sätt som gällde före refor-

men. Personer födda åren 1938–1953 får inkomstpension beräknat enligt en 

sammanvägning av de det gamla pensionssystemet och det nya pensionssyste-

met. Personer födda år 1954 eller senare omfattas fullt ut av det nya pensions-

systemet.55 

 

Den som haft låg eller ingen inkomst kan istället för inkomstpension få garan-

tipension.56 Garantipensionen grundar sig på antalet bosättning år i Sverige.  

Full garantipension får den som har bott minst 40 år i Sverige från 16 års ålder 

till 64 år års ålder.57 

 

 

3.4 Tjänstepension 

 

Tjänstepension; mitten av pyramiden58 är den del av pensionen som är kopplad 

till en anställning. I vissa sammanhang använd även benämningen avtalspen-

sion. Tjänstepensionen grundar sig på villkor i ett kollektivavtal eller i ett 

individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare och inne-

bär att arbetsgivaren åtagit sig att utge olika förmåner efter pensioneringen.59 I 

Sverige omfattas omkring 90 procent av arbetstagarna av kollektivavtal om 

tjänstepension. Det finns fyra stora kollektiva tjänstepensionsavtal i Sverige; (i) 

ca fyra miljoner privatanställda arbetare har tjänstepension genom Avtalspen-

sion SAF-LO; (ii) ca 1,8 miljoner privatanställda tjänstemän genom ITP; (iii) ca 

en miljon kommun- och landstingsanställda genom KAP-KL; och (iv) ca 

                                                 
54 Se http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html.  
55 Se prop 1997/98:151, s 2 och 
http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html.  
56 Se prop 1997/98:151, s 174. 
57 Se http://www.pensionsmyndigheten.se/GarantipensionGerGrundtrygghet.html.  
58 Se figur 1. 
59 Se prop 2004/05:165, s 78. 
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500 000 statligt anställda genom PA-03.60 Jämfört med internationella förhål-

landen har en stor andel av Sveriges arbetstagare tjänstepension, år 2005 var 

det sammantaget närmare fyra miljoner individer i Sverige som hade rätt till 

tjänstepension (diskrepansen, jämfört mot uppgifterna om antalet anslutna till 

de fyra avtalen punkterna (i) – (iv) ovan, kommer sig av att en individ kan ha 

arbetat inom fler än ett område och erhålla tjänstepension från olika arbetsgiva-

re).61  

 

Det råder avtalsfrihet avseende tjänstepensioner, d v s det finns ingen civilrätts-

lig reglering avseende själva avtalsvillkoren eller hur arbetsgivarens utfästelse 

ska vara utformad; den behöver t.ex. inte vara skriftlig.62 Med hänsyn till att 

den svenska tjänstepensionsmarknaden karaktäriseras av att det stora flertalet 

anställda har sina pensionsförmåner reglerade genom kollektivavtal kan dock 

påpekas att för kollektivavtal råder inte avtalsfrihet ifråga om form; i 23 § 

MLB uppställs ett krav på skriftlig form för att bindande kollektivavtal ska 

komma till stånd. 

 

Pension betraktas som uppskjuten lön, men det finns begränsningar beträffande 

arbetsgivarens rätt att göra avdrag för avsatt pension. För arbetstagaren sker 

beskattning när denne får tillgång till pensionen, normalt när utbetalningar 

sker. Arbetsgivaren får, normalt endast, göra avdrag för pensionskostnader om 

kostnaderna för att trygga inte överstiger 35 procent av lönen eller 10 prisbas-

belopp.63 På det belopp som arbetsgivaren avsatt för pension betalas inte ar-

betsgivaravgift, utan särskild löneskatt, för närvarande på 24,26 procent.64 

 

Tjänstepensioner kan delas in i två olika huvudtyper, förmånsbestämda respek-

tive premiebestämda pensioner; de kan även kombineras. Om arbetsgivaren 

utfäster en förmån av viss storlek, vilken vanligen relateras till lönenivå och ett 

visst antal tjänsteår, är det en förmånsbestämd tjänstepension. Arbetsgivaren 
                                                 
60 Se http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html.  
61 Se prop 2004/05:165, s 78. 
62 Se prop 2004/05:165, s 79. 
63 Se prop 2007/08:55, s 45f och 10 kap 2, 5 och 8 §§ IL, 11 kap 6 § IL och 28 kap 3 och 5 §§ 
IL. 
64Se http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/socialavgifter/sarskildlon
eskatt.4.18e1b10334ebe8bc8000594.html, 2 kap 10 § Socialavgiftslag (2000:980) och lagen 
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.     
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får sedan göra de inbetalningar och avsättningar som krävs för att den utlovade 

utfästelsen ska kunna fullgöras. Vid förmånsbestämd pension är kostnadens 

storlek en osäkerhetsfaktor för arbetsgivaren eftersom det kan vara svårt att 

beräkna kostnaderna för de gjorda pensionslöftena; det ger dock en förutsebar-

het för arbetstagarna, eftersom de vet hur hög deras framtida pension kommer 

att bli. Vid en premiebestämd tjänstepension utfäster arbetsgivaren att betala en 

premie av en viss storlek, ofta en viss procent av den anställdes lön. Ofta får 

arbetstagaren själv välja placeringsalternativ. Tjänstepensionens storlek kom-

mer sedan att bero på avkastningen på inbetalade medel och är en osäkerhets-

faktor för arbetstagaren; arbetsgivaren har dock möjlighet att förutse storleken 

på pensionskostnaderna.65 

 

I 58 kap 16 och 17 §§ IL finns ett generellt överlåtelseförbud för tjänstepen-

sionsförsäkringar och är ett krav för att arbetsgivaren ska medges avdrag för  

tjänstepensionsförsäkringen; förbudet gäller dock inte vid ändring av anställ-

ningsförhållanden och efter en sådan förändring kan den anställde bli ägare till 

tjänstepensionsförsäkringen; förbudet i IL förlorar då sin verkan i det enskilda 

fallet.66   

 

 

3.5 Privat pensionssparande 

 

Privat pensionssparande; toppen av pyramiden67 är den del av pensionen som 

är sker på eget initiativ utan inblandning av annan part. Sparande för pension 

kan självklart ske på allehanda sätt. I detta avsnitt redogörs för sådant sparande 

som getts en skattemässig fördel, d v s sparande i pensionsförsäkring och spa-

rande som sker enligt IPS samt även möjligheten som finns för privatpersoner 

utan tjänstepension att spara till pensionen. 

   

Pensionsförsäkring är en form av livförsäkring och omfattar normalt en försäk-

ringsdel och en spardel. Sparandet kan, som nämnts, delas upp i två former, en 

                                                 
65 Se prop 2004/05:165, s 80f.  
66 Se Brattström, s 185f. 
67 Se figur 1. 
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traditionell pensionsförsäkring eller pensionsförsäkring med anknytning till 

fonder; samma pensionsförsäkring kan även innefatta båda momenten. Den 

traditionella pensionsförsäkringen utmärks av att försäkringsbolaget åtar sig att 

utbetala vissa periodiska belopp; sparkapitalet kan således minst förräntas med 

en på förhand bestämd räntesats, detta oavsett om de inbetalade premierna 

räcker för samtliga utbetalningar. Den enskilde försäkringstagaren har i tradi-

tionell pensionsförsäkring inget inflytande över sparkapitalets placering och 

avkastning. Pensionsförsäkring med fondanknytning utmärks av att försäk-

ringstagaren själv kan påverka förvaltningen av sitt sparkapital. Detta möjlig-

görs genom att spardelen placeras som andelar i värdepappersfonder förvaltade 

av fondbolag. Spararen kan välja vilken eller vilka fonder medlen ska placeras 

i. Det betyder att spararen själv bestämmer över den finansiella risken i sitt 

sparkapital och att det saknas utfästelser på förhand om storleken på komman-

de pensionsutbetalningar.68 

 

Genom IPS införde lagstiftaren ett renodlat sparande för pensionen och bred-

dade utbudet av sparformer för att skapa mer konkurrens på området, med mer 

kostnadseffektiv förvaltning, i avsikt att få fler personer att spara inför sin 

pension.69 Enligt IPS ska spararen ingå ett avtal med ett pensionsspararinstitut 

som placerar spararens pengar enligt önskemål. Spararen kan välja tre olika 

sparformer, (i) inlåning, (ii) andelar i investeringsfond och (iii) andra fondpap-

per. Finansinspektionen utfärdar tillstånd för att driva pensionsspararrörelse 

samt utöver tillsyn över sådana rörelser. I IPS regleras även förhållandet till 

spararens borgenärer, förmånstagarförordanden, spararens möjlighet att förfoga 

över insatta medel m m.70 

 

För personer som saknar tjänstepensionsförmåner i anställningen finns en 

möjlighet att på samma villkor som anställda sätta av medel till sin framtida 

försörjning. Av denna anledning kan avdrag för privat pensionssparande erhål-

las som ett allmänt avdrag. Villkoren för detta sparande motsvarar i allt väsent-

ligt de villkor som gäller för tjänstepensionssparandet och avdrag kan fås för 

                                                 
68 Se prop 1992/93:187, s 85f.  
69 Se prop 1992/93:187, s 1. 
70 Se IPS.  
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premier motsvarande upp till 35 procent av lönen, dock högst med 10 prisbas-

belopp.71 

 

För pensionssparande i pensionsförsäkring eller enligt IPS, d v s inbetalningar 

på pensionsspararkonto medges avdrag med 12 000 kronor per år.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Se prop 2007/08:55, s 45 och 59 kap 5 § andra stycket IL.  
72 Se 59 kap 1 och 5 §§ IL. 
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4. SÄRSKILD EGE�DOM  

 

 

4.1 Inledning 

 

Som angetts ovan ska vid äktenskapsskillnad värdet av allt giftorättsgods läg-

gas samman och delas på hälften mellan makarna; från denna huvudregel finns 

dock vissa undantag som hör samman med vad det är för typ av egendom. 

 

4.2 Historisk tillbakablick 

 

Den reglering som fanns om särskild egendom i äldre giftermålsbalken över-

fördes till den nya giftermålsbalken. Det saknades i nya giftermålsbalken ett 

särskilt stadgande om vad som gällde för pension. Lagstiftningen utgick istället 

från ett allmänt stadgande som föreskrev att ifråga om personliga rättigheter 

eller rättigheter som inte kunde överlåtas skulle fördelas mellan makarna enligt 

reglerna om giftorätt under förutsättningen att det inte stred mot som gällde för 

den särskilda rättigheten.73  

 

Bestämmelsen motiverades i lagberedningens betänkande från år 1918; däri det 

angavs att principen om att vissa rättigheter skulle hållas utanför den ekono-

miska gemenskapen mellan makarna skulle behållas eftersom det fanns vissa 

förmögenhetsrättigheter – som på grund av sin natur eller p g a det fanns  

föreskrifter knutna till rättighetsinnehavarens person – som den andra maken 

normalt inte kunde få del av vid bodelning.74 I förarbetena till nya giftermåls-

balken anfördes även att livförsäkring skulle ingå i bodelning om det inte fanns 

ett överlåtelseförbud.75  

 

                                                 
73 Se Brattström, s 125. 
74 Se prop 1997/98:106, s 24.  
75 Se NJA II 1921 s 59. 
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Rätt till allmän pension var p g a förbudet att överlåta sådan pension undanta-

gen bodelningen; av samma anledning var även tjänstepension vanligtvis un-

dantagen bodelning.76 

 

I ett antal rättsfall från Högsta domstolen bekräftades principen att pension 

skulle ingå i bodelning, även tjänstepensioner, under förutsättning att pensions-

försäkringarna kunde överlåtas och att maken var försäkringstagare.77 

 

Den 1 januari 1988 trädde ÄktB i kraft. I 10 kap 3 § ÄktB föreskrevs följande; 

 

”[r]ättigheter 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 

rättigheten. 

 

Även om det inte följer av första stycket, skall rätt till pension på grund 

av en försäkring som någon av makarna äger inte ingå i bodelning, om 

utfallande belopp skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt 

till 

1. ålderspension eller invalidpension, eller 

2. efterlevandepension i fall då rätt till utbetalning av pensionen föreligger vid 

bodelningen.”.  

 

I propositionen anfördes att rätten till pension var den viktigaste rättigheten 

som undantogs vid bodelning samt att de flesta pensionsrätter var oöverlåtbara 

och är därför redan undantagna från bodelning redan enligt gällande rätt. De-

partementschefen anförde vidare att pensionsförsäkringar normalt var in-

skränkta till sådana former av försäkring som tillgodoser pensioneringsbehov 

och att avdragsrätten i skattehänseende inte tillät högre avdrag för premier än 

som anses behövliga för att försäkringstagaren skulle kunna erhålla en normal 

pension. Försäkringstagaren saknade även, i princip, möjligheter att disponera 

över det förmögenhetsvärde som försäkringen representerade. Av dessa anled-

ningar saknades det skäl göra åtskillnad mellan vanlig pension och pensions-

förmåner från pensionsförsäkring.78 

                                                 
76 Se Brattström, s 125. 
77 Se NJA 1928 s 500, NJA 1958 s 671 och NJA 1960 s 411.  
78 Se prop 1986/87:1, s 161ff. 
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Redan den 1 januari 1990 ändrades 10 kap 3 § ÄktB. Genom lagändringen 

lades det till ett tredje stycke enligt följande. 

 

”[r]ätt till pension som avses i andra stycket skall dock helt eller delvis ingå i 

bodelning, om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att undanta pen-

sionsrätten från bodelning.”.  

  

I samband med att lagförslaget behandlades i riksdagens utskott anfördes att de 

problem som hade uppstått i och med att pensionsförsäkringar undantagits från 

bodelning kunde lösas med en jämkningsregel och att samma skäl som angetts 

av departementschefen vid införandet av ÄktB fortfarande innebar att en åter-

gång inte var att föredra.79 

 

Den 1 juli 1993, i samband med att IPS infördes, gjordes ett tillägg till 10 kap 3 

§ ÄktB; tillägget infördes som ett nytt tredje stycke i paragrafen och omfatta-

des således av den jämkningsregel som tidigare hade införts.   

 

”[r]ätt till pension som tillkommer någon av makarna på grund av 

pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande 

skall inte ingå i bodelning.”. 

 

Den 1 januari 1999 trädde de senaste, i sak, gjorda ändringarna i kraft. 10 kap 3 

§ ÄktB fick då sin nuvarande utformning.80 

 

 

4.3 Bodelning av pensionsrättigheter – 10 kap 3 § ÄktB 

 

Med undantag för en obetydlig ändring har det i 10 kap 3 § ÄktB sedan den 1 

januari 1999 föreskrivits följande. 

 

                                                 
79 Se bet 1989/90:LU11, s 4ff.  
80 Den ändring som gjordes den 1 januari 2006 var endast en följdändring i och med att FAL 
införts.     
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”[r]ättigheter 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 rättighe-

ten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant slag som 

avses i första meningen, undantas från bodelning enligt vad som sägs i andra 

och tredje styckena. 

 

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension som den 

efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) 

om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen. Detsamma gäller en 

rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av en försäkring, om 

det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst. Om pensionsspar-

kontot eller försäkringen ägdes av den avlidna maken, tillämpas i stället be-

stämmelserna i lagen om individuellt pensionssparande eller försäkringsavtals-

lagen (2005:104). 

 

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som 

någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individu-

ellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med 

hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 

skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Detsamma gäller rätt till pen-

sion på grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskat-

tas som inkomst och försäkringen gäller rätt till 

1. ålderspension eller sjukpension, eller 

2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen vid bo-

delningen.”.  

 

10 kap 3 § ÄktB kan grovt delas in i tre delar; 

 

i) I andra och tredje styckena återfinns bestämmelser som uttryckligen re-

glerar vad som gäller för rätt till pension på grund av pensionsspararav-

tal enligt IPS; med hänsyn till att bestämmelserna avser specifika rät-

tigheter som är definierade på ett klart och tydligt sätt finns det inga 

egentliga tvivel huruvida pension enligt pensionsspararavtal principiellt 

omfattas av bodelning. 

 

ii) I andra och tredje styckena regleras även specifikt vad som gäller ifråga 

om pensionsrättighet på grund av en försäkring. Ifråga om en försäkring 

måste det inledningsvis avgöras om försäkringen i sig faller under för-
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sta stycket innan det kan avgöras om regelringen i andra och tredje 

stycket ska tillämpas på försäkringen. 

 

iii) I första stycket finns reglering om oöverlåtbara rättigheter och personli-

ga rättigheter, som kan utgöras av pensionsrättigheter, och som - om 

rättigheterna omfattas av första stycket – inte ska ingå i bodelning. 

 

Nedan redogörs inledningsvis för regleringen i andra och tredje styckena samt 

förutsättningarna för jämkning. 

 

   

4.4. Bodelning av pension på grund av pensionssparavtal enligt IPS 

 

Pension på grund av ett pensionsspararavtal enligt IPS ingår i bodelning vid 

äktenskapsskillnad. I 4 kap 1 § IPS anges vilken rätt att överlåta eller annars 

förfoga över tillgångar på ett pensionsspararkonto som en enskild sparare har; i 

bestämmelsen hänvisas bland annat till 58 kap 30 § IL om vilka villkor som 

pensionsspararavtalet måste innehålla. 58 kap 30 § IL hänvisar å sin sida till 

samtliga villkor i 58 kap IL som gäller pensionsspararavtal. Av 58 kap 31 § IL 

framgår att överlåtelse av tillgångarna bland annat endast får ske enligt 4 kap 

16 § IPS; i bestämmelsen framgår att ett nytt pensionsspararkonto ska upprättas 

för en ny kontohavare när tillgångarna på ett specifikt pensionsspararkonto har 

delats vid bodelning mellan makar. Till skillnad mot vad som gäller rätt till 

pension på grund av försäkring kan således rätt till pension på grund av pen-

sionsspararkonto enligt IPS aldrig komma att omfattas av första stycket 10 kap 

3 § ÄktB och vara en vid bodelning oöverlåtbar personlig tillgång. Fördelning-

en av pensionen på grund av ett pensionsspararavtal enligt IPS kommer uteslu-

tande att styras av 10 kap 3 § andra och tredje styckena ÄktB. 

 

Vid bodelning på grund av ena makens död ingår inte den efterlevandes rätt till 

pension på grund av pensionsspararavtal enligt IPS; den avlidnes rätt till pen-

sion kan då komma att ingå i bodelning eller vara undantagen. Om den avlidne 

hade insatt en förmånstagare till pensionssparandet är inte tillgången en del av 

kvarlåtenskapen efter den avlidne maken, se 4 kap 6 § IPS. I de fall då ett 
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förmånsförordnande saknas kommer dock behållningen på pensionsspararkon-

tot utbetalas till den avlidnes dödsbo och därigenom ingå i bodelningen mellan 

makarna.81 

 

 

4.5. Rätt till pension på grund av försäkring som inte omfattas av 10 kap 3 

§ första stycket ÄktB 

 

Som anges i andra och tredje styckena 10 kap 3 § ÄktB tillämpas endast re-

gleringen på försäkringar, där utbetalningar från försäkringen beskattas som 

inkomst som vid utbetalning. Genom regleringen finns således en anknytning 

till IL och den skatterättsliga definitionen av en pensionsförsäkring.    

 

Av 10 kap 5 § samt 11 kap 1 § och 58 kap 4 – 16 §§ IL framgår huruvida en 

försäkring ska beskattas som inkomst i inkomstslaget tjänst, d v s om det är en 

s k pensionsförsäkring. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna i IL 

följande. En pensionsförsäkring kan ge rätt till försäkringsbelopp av tre olika 

slag: ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. Ifråga om ålders- och sjukpension 

gäller att endast försäkringstagaren får vara den försäkrade. Någon förmånsta-

gare får inte insättas till dessa pensioner. För ålderspension, som får utgå högst 

så länge den försäkrade lever, finns det bestämmelser om den lägsta ålder som 

den försäkrade ska ha uppnått innan pensionen får utgå och även en minsta tid 

som utbetalningarna ska ske. Med invalidpension menas pension som utgår till 

den försäkrade högst så länge denne är arbetsoförmögen eller har nedsatt ar-

betsförmåga. Pensionen får upphöra tidigast fem år efter det försäkringsavtalet 

ingicks. Ifråga om efterlevandepension gäller att försäkringstagaren ska vara 

den försäkrade, men med vissa undantag. Med efterlevandepension menas 

sådan pension som efter den försäkrades död utgår till den försäkrades make, 

sambo eller barn. Efterlevandepension får utgå högst så länge den efterlevande 

lever och vissa bestämmelser ges även om minsta löptid.82  

 

                                                 
81 Se Brattström, s 124. 
82 Se Tottie, kommentar till 10 kap 3 §.  
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Om villkoren är uppfyllda handlar det om en pensionsförsäkring som beskattas 

som inkomst när den utfaller och den kommer vid bodelning på grund av äk-

tenskapsskillnad som huvudregel att ingå i bodelning.   

 

Vid bodelning på grund av ett dödsfall behandlas pensionsförsäkringen som 

den efterlevande maken har på samma sätt som rätt till pension på grund av 

pensionsspararavtal enligt IPS, den kommer således inte ingå i en bodelning. 

Om pensionsförsäkringen istället tillhörde den avlidne maken så tillämpas 

FAL. Enligt 14 kap 7 § FAL ingår inte pensionsrätten på grund av tecknad 

försäkring i den avlidne makens kvarlåtenskap om det finns ett förmånstagar-

förordnande; om det saknas ett förmånstagarförordnande utfaller försäkrings-

beloppet till dödsboet och ingår i bodelning.83 

 

Genom lagändringen den 1 januari 1999 avsåg lagstiftaren att privata pensions-

rättigheter skulle regleras av andra och tredje styckena; det kan dock vara så att 

även, som framgår i nedan, att en privat pensionsförsäkring i sig till vissa delar 

kan vara oöverlåtbar och därför i dessa delar falla under första styckets till-

lämpning.    

 

 

4.6 Förutsättningar för jämkning enligt 10 kap 3 § tredje stycket ÄktB    

 

I tredje stycket 10 kap 3 § ÄktB återfinns det en jämkningsregel. Huvudregeln 

är som anförts att pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingår 

i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad; jämkningsregeln innebär att 

dessa rättigheter kan hållas utanför. De faktorer som avgör huruvida jämk-

ningsregeln ska tillämpas är sammanfattningsvis följande. Frågan om rättighe-

ten ska helt eller delvis undantas från bodelning avgörs utifrån en helhetsbe-

dömning. Det finns därigenom skäl att beakta värdet av pensionsrättigheten i 

förhållande till makarnas övriga nettotillgångar. Är värdet på pensionsrättighe-

ten litet saknas det normalt skäl att tillämpa jämkningsregeln. Om värdet är 

stort i förhållande till makarnas övriga nettotillgångar finnas skäl att tillämpa 

                                                 
83 Se Brattström, s 110ff. 
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jämkningsregeln om inte den andra maken har en motsvarande pensionsrättig-

het som inte ingår i bodelningen; det kan även beaktas om den make som inte 

äger pensionsrättigheten kommer att stå egendomslös efter bodelningen om 

rättigheten inte ingår. Särskilt bör makars pensionsrättigheter som inte ingår i 

bodelning beaktas och huruvida den andra maken har pensionsrättigheter som 

inte ingår i bodelningen. Om pensionsrättigheten framstår som en kapitalpla-

cering är det skäl mot jämkning. Ytterligare en omständighet av betydelse kan 

vara om rättigheten huvudsakligen byggts upp när rättigheten enligt äldre 

lagstiftning skulle ha lämnats utanför bodelningen; det kan innebära skäl för 

jämkning. Vidare kan samma argument som ligger till grund för den s k gif-

termålstrappan även tillämpas ifråga om jämkning av pensionsrättighet.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Se prop 1997/98:106, s 62ff. 
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5. A�ALYS 

 

 

5.1 Oöverlåtbara rättigheter och personliga rättigheter 

 

I 10 kap 3 § första meningen första stycket ÄktB föreskrivs följande. 

 

”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 rättighe-

ten.”  

 

Regleringen som återfinns i 10 kap 3 § första meningen första stycket ÄktB har 

till sin språkliga betydelse varit densamma sedan nya giftermålsbalken inför-

des.85   

 

Motiven till bestämmelsen kommer från Lagberedningens betänkande från 

1918. Av vad som där sades framgår att principen om att vissa rättigheter 

skulle hållas utanför den ekonomiska gemenskapen mellan makarna gällde 

redan tidigare. Beredningen framhöll att det fanns vissa förmögenhetsrättighe-

ter, som på grund av sin natur eller om dem givna föreskrifter var så knutna vid 

den berättigades person, att hans make ej eller allenast under vissa förutsätt-

ningar kunde få del i dem.86 Med hänsyn till att regleringen varit densamma 

sedan 1920 är således äldre rättsfall som utvisar hur den ska tolkas fortfarande 

relevanta. 

  

Inledningsvis ska påpekas att bestämmelsen tar sikte på den bakomliggande 

rättigheten, inte vad rättigheten sedermera ger upphov till. Tydligast blir detta 

vid ifråga om periodiska utbetalningar. Om den bakomliggande rättigheten ger 

rätt till vissa periodiska utbetalningar så undantas inte de medel som redan har 

                                                 
85 Se 6 kap 1 § andra stycket Giftermålsbalk (1920:405) där det föreskrevs att ”[i]fråga om 
rättighet, som ej kan överlåtas eller eljest är av personlig art, skola bestämmelserna om 
giftorätt äga tillämpning, allenast såvitt de ej strida mot vad med avseende å rättigheten 
särskilt gäller.”. 
86 Se Tottie, kommentar till 10 kap 3 §. 
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förfallit till betalning från bodelningen; själva utbetalningen är generellt inte att 

anse som egendom av särskilt slag och följer sedvanliga regler för bodelning.87   

 

Regleringen i första stycket första meningen kan inledningsvis systematiseras i 

två kategorier, (i) rättigheter som är oöverlåtbara och (ii) rättigheter som är av 

personlig art.88 

 

 

5.2 Rättigheter av personlig art 

 

Rättigheter som är av en personlig art kan i och för sig vara överlåtbara och 

samtidigt undantagna från bodelning. Den personliga arten hos rättigheten tar 

sig alltså det uttrycket att innehavaren inte tvångsvis ska kunna bli avhänd 

rättigheten. Om det finns ett förbud mot utmätning kan det många gånger 

innebära att rättigheten i sig är av en sådan personlig art att den omfattas av 10 

kap 3 § första stycket ÄktB.89 

 

En uppräkning av personliga rättigheter som faller under bestämmelsen skulle 

tynga denna framställning onödigt; i förevarande fall är det tillräckligt att 

avgöra huruvida rätten till pension är en personlig rättighet som, oavsett överlå-

telseförbud, inte ska ingå i en bodelning.90 

 

Vid en översiktlig betraktelse av förarbetena till äktenskapsbalken samt även 

förarbetena till den ändring som skedde den 1 januari 1999 i 10 kap 3 § ÄktB 

kan det framstå som om pension i sig är en s k rättighet av personlig art.  

 

I förarbetena till ÄktB anges bland annat följande. 

 

                                                 
87 Se Tottie kommentar till 10 kap 3 § och NJA 1936 s 238. 
88 Se Brattström, s 43. 
89 Se Tottie, kommentar till 10 kap 3 §. 
90 För en någorlunda utförlig uppräkning av personliga rättigheter hänvisas till Tottie, kom-
mentar till 10 kap 3 §. 
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”Lika litet som i fråga om rätten till framtida lön går rätten till pension att över-

låta. Rätten till pension utgör en sådan personlig rättighet som inte skall beaktas 

vid bodelning [...].”.91 

 

Av förarbetena till lagändringen från den 1 januari 1999 framgår följande. 

 

”I fråga om rättigheter som inte kan överlåtas kan en indelning ske med ledning 

av om oöverlåtbarheten grundar sig på sociala hänsyn till den berättigade, den 

förpliktades intresse eller ett överlåtelseförbud i ett testamente eller en gåva av 

tredje man. Bland de rättigheter som anses vara oöverlåtbara av sociala skäl 

bör i första hand nämnas rätten till lön och till pension från tidigare arbetsgiva-

re.”.92 

 

I kommande avsnitt kommer det senaste citerade styckets innebörd framgå 

tydligare. Men det går genom en jämförelse av vad som anförts i förarbetena 

från införandet av ÄktB att fastslå att rätt till pension likt rätten till framtida lön 

i sig inte är en rättighet av personlig art. I förarbetena görs en jämförelse till 

rätten till framtida lön, det är dock inte en rättighet som är av personlig art, 

utan en rättighet varigenom det i praxis fastslagits ett överlåtelseförbud mot.93 

Uttalandet vid införandet av ÄktB är endast ett resultat av begreppsförvirring.94 

Det som menas i förarbetena till ÄktB är att rätten till pension utgör en egen-

dom av särkilt slag som på grund av överlåtelseförbud ska undantas från bo-

delning och inte att det är en rättighet av personlig art. Förvirringen beror på att 

i förarbetena till ÄktB används begreppet personlig rättighet som synonym för 

egendom av särskilt slag och inte endast sådan egendom som klassificeras som 

egendom av särskilt slag för att det är en personlig rättighet.        

 

Rätt till pension är således, i sig, inte en rättighet av personlig art. Framställ-

ningen övergår nedan till frågan om ett överlåtelseförbud för en rätt till pension 

innebär att rättigheten i sig ska anses vara egendom av särkilt slag.      

 

 

                                                 
91 Se prop 1986/87:1, s 162.  
92 Se prop 1997/98:106, s 24f. 
93 Se NJA 1913 s 496.  
94 Se Tottie, kommentar till 10 kap 3 §. 



37 
 

5.3 Oöverlåtbarheten 

 

Att en rättighet är oöverlåtbar kan bero på olika orsaker; det kan exempelvis 

bero på avtal, föreskrift vid gåva eller testamente, följa av ett stadgande i lag 

eller allmänna rättsgrundsatser för rättigheten i fråga.95 Som framgår nedan är 

dock inte tillräckligt att en rättighet försetts med ett överlåtelseförbud för att 

den ska undantas från bodelning. 

 

I doktrin har det sedan införandet av ÄktB, inledningsvis genom professor 

Anders Agell, förts fram en ny metod för att avgöra huruvida ett överlåtelse-

förbud i sig ska upprätthållas vid bodelning.96 Tidigare delades de ej överlåtba-

ra rättigheterna i fyra huvudgrupper, (i) rättigheter som till sitt innehåll är 

bestämda genom anknytningen till den berättigades person (t.ex. rätt till kost-

håll och beklädnad), (ii) rättigheter som på grund av föreskrift i lag är förenade 

med ett överlåtelseförbud (understöd och pensionsförmåner), (iii) rättigheter 

vid vars upplåtelse eller överlåtelse bestämts att rättigheten inte får överlåtas 

till annan och (iv) rättigheter för vilka gäller överlåtelseförbud därför att viss 

succession bestämts beträffande rättigheten i fråga.97 

 

I samband med att 10 kap 3 § ändrades 1999 använde departementschefen den 

av professor Anders Agell utarbetade metoden för att motivera på vilka grun-

der en rättighet kunde anses vara oöverlåtbar.98 Enligt metoden ska oöverlåt-

barheten vara motiverad av (i) sociala hänsyn till den berättigade, (ii) hänsyn 

till den förpliktades intresse, eller (iii) villkor genom testamente eller gåva från 

tredje man.99 

 

                                                 
95 Se Teleman, s 70 och Tottie, kommentar till 10 kap 3 §.  
96 Se Brattström, s 44 not 56 däri det anges att professor Anders Agell förde fram den nya 
metoden samt att metoden accepterats och förordats av Lars Tottie, Örjan Teleman och profes-
sor Folke Grauers i deras repsektive standardverk på området.    
97 Se Teleman, s 70 och Tottie, kommentar till 10 kap 3 §. 
98 Se prop 1997/98:106, s 24.  
99 Se Agell, s 314ff. 
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Överlåtelseförbud finns i en mängd fall men denna framställning koncentreras 

på överlåtelseförbud som har direkt relevans för rätt till pension; överlåtelse-

förbud på andra områden kan användas som exempel.100 

 

Inledningsvis ska påpekas att även om lagstiftaren utgått från att privata pen-

sionsförsäkringar ska ingå i bodelning så kan dessa vara uteslutna på grund av 

överlåtelseförbud.101 Om det finns ett oåterkalleligt förordnande till förmån för 

annan än den andra maken avseende den efterlevandepension, på grund av 

försäkringen, som kan utgå så kommer endast den delen den privata pensions-

försäkringen som avser värdet av ålderpensionen att ingå i bodelningen.102 Det 

ska även påpekas att ifråga om allmän ålderspension så är pensionen undanta-

gen i bodelning på grund av ett i lag stadgat överlåtelseförbud.103    

 

Vad gäller oöverlåtbarhetens påverkan på pensionsrättigheter ger ett studium 

av tjänstepensionsrättigheter upplysning om de principer som utarbetats. 

Vid lagändringen, som trädde ikraft den 1 januari 1999, framgår att departe-

mentschefen principiellt ansåg att tjänstepension inte är sådan egendom som 

ska omfattas av bodelning. I propositionen anfördes följande.   

 

”Ett väsentligt syfte med den ändring (ändringen som åsyftas är den ändringen 

som skedde i och med att ÄktB infördes och som innebar att inga pensionsrättig-

heter skulle omfattas av bodelning, min anmärkning) som gjordes vid tillkomsten 

av äktenskapsbalken i reglerna om pensionsförsäkringars behandling vid bodel-

ning var sålunda att åstadkomma likformighet med andra former av pensioner, 

dvs. folk- och tilläggspension samt tjänstepension.”104.    

 

Vidare anfördes i vid genomgång av gällande rätt, ifråga om första meningen 

av paragrafen, följande. 

 

”Bland de rättigheter som anses vara oöverlåtbara av sociala skäl bör i första 

hand nämnas rätten till lön och till pension från tidigare arbetsgivare. Såvitt av-

                                                 
100 För en utförlig uppräkning av överlåtelseförbud m m hänvisas till Tottie, kommentar till 10 
kap 3 §. 
101 Se prop 1997/98:106,  s 38. 
102 Se Brattström, s 137. 
103 Se lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 15 kap 16 §  
104 Se prop 1997/98:106, s 36. 
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ser pension gäller detta vare sig fordran riktar sig direkt mot arbetsgivaren, mot 

en av honom för ändamålet bildad stiftelse eller mot ett försäkringsbolag, vari 

arbetsgivaren tecknat försäkring till tryggande av pensionen.”105 

 

Av det citerade stycket ovan – som anförts i propositionen vid en genomgång 

av vilken särskild egendom som av sociala skäl inte kan anses omfattas av en 

bodelning – fastslås att pension från en tidigare arbetsgivare av sociala skäl inte 

ska omfattas av bodelning. Lagstiftaren har således anknutit till den metod som 

utarbetats i doktrin.  

 

Det innebär att överlåtelseförbud som inte är motiverade av de skäl som angetts 

ovan inte upprätthålls; det gäller även om överlåtelseförbudet återfinns i lag.106   

 

I propositionen har departementschefen anfört följande om synen på tjänste-

pension. 

 

”Som framgått kan rätten till pension på grund av en försäkring vara en sådan 

rättighet av personlig art som inte skall ingå i bodelning, t.ex. vid kollektivav-

talsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Även om den anställde själv är försäk-

ringstagare, kan det tänkas att förfoganderätten är utesluten på grund av be-

stämmelser i anställningsavtalet och att försäkringen därför faller under första 

stycket.”.107 

 

”:är pensionsförsäkringen har anknytning till tjänst ligger det emellertid nära 

till hands att ta äganderätten till försäkringen som utgångspunkt vid prövningen. 

 

Om försäkringen ägs av den försäkrades arbetsgivare, och alltså inte tillhör nå-

gon av makarna, kan försäkringen som sådan inte ingå i bodelningen. Och när 

försäkringen ägs av arbetsgivaren skapar det också en presumtion för at den 

försäkrades rätt enligt försäkringen faller under första stycket. Om den försäk-

rade t.ex. i egenskap av ensam aktieägare har det bestämmande inflytandet över 

arbetsgivaren, så att han i praktiken bara behöver samtycke av sig själv för att 

förfoga över försäkringen, faller hans rätt enligt försäkringen dock troligen 

utanför detta stycke. Detsamma gäller om arbetsgivaren har medgett den an-

                                                 
105 Se prop 1997/98:106, s 24f. 
106 Se Brattström, s 45, enligt Brattström får utmätningsförbudet av skattefordran, som är 
motiverat av administrativa skäl, ingen påverkan vid bodelning.  
107 Se prop 1997/98:106, s 25. 



40 
 

ställde så stor frihet att bestämma om försäkringen, att någon begränsning i för-

foganderätten till förmån för arbetsgivaren inte finns.  

 

Om å andra sidan försäkringen ägs av den försäkrade, torde utgångspunkten 

vara att försäkringen faller utanför detta styckes tillämpningsområde. Även här 

kan emellertid undantag förekomma, närmast i form av villkor i anställningsav-

talet som innebär att den anställde inte kan förfoga över försäkringen.”.108 

    

Det ska understrykas att i första stycket ovan synes departementschefen, likt i 

förarbetena till ÄktB, använt begreppet personlig art på ett förvirrande sätt. Det 

måste i detta fall menas att det inte är endast överlåtelseförbud i själva försäk-

ringsvillkoren som påverkar prövningen om en försäkring omfattas av 10 kap 3 

§ första stycket ÄktB; om det framgår ett överlåtelseförbud i anställningsavta-

let m m så kan det förbudet även innebära att försäkringen inte ska dras in i en 

bodelning. 

    

Av de andra citerade styckena ovan framgår att frågan om det finns ett överlå-

telseförbud, kan jämställas med frågan om arbetstagaren kan förfoga över 

tjänstepensionsförsäkringen. I de fall det finns en möjlighet att förfoga över 

försäkringen så kommer en tjänstepensionsförsäkring ingå i en bodelning; det 

saknas vid den prövningen att göra åtskillnad mellan de fallen då (i) den an-

ställde är ägare till försäkringen och det saknas ett överlåtelseförbud, (ii) den 

anställde har sådant inflytande på arbetsgivaren att den kan sägas förfoga över 

försäkringen genom arbetsgivaren (iii) eller när den anställde, trots att försäk-

ringen ägs av arbetsgivaren, fritt kan förfoga över försäkringen; ifråga om 

punkten (i) hänvisas till NJA 1960 s 411. Principiellt anses, som ovan anförts, 

att överlåtelseförbud vid pensionsrättigheter är tillåtna och ska respekteras av 

sociala skäl. När en förfoganderätt getts till arbetstagaren saknas det således ett 

reellt överlåtelseförbud.  

 

Om tjänstepensionen inte är tryggad på annat sätt än genom en försäkring 

saknas möjlighet för den anställde att förfoga över tjänstepensionen och den 

ska undantas vid bodelning; i doktrin har dock förts fram att i de fall den an-

ställde har sådant inflytande på arbetsgivaren att den anställde fritt kan be-

                                                 
108 Se prop 1997/98:106, s 61. 
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stämma om tjänstepensionen ska tjänstepensionen ändå ingå i bodelningen, jfr 

med punkt (ii) ovan.109 Frågan om en anställd har sådant inflytande över ar-

betsgivaren får bestämmas utifrån accessionsrättsliga principer, d v s normalt 

anses en person som äger mer än t ex 50 procent av aktierna i ett aktiebolag ha 

ett bestämmande inflytande.110 I praxis har dock även ett stort aktieägande, 

dock mindre än 50 procent, kombinerat med att en person ensam utgjort bola-

gets ledning med självständig firmateckningsrätt inneburit att personen ansett 

ha bestämmande inflytande över aktiebolaget.111           

 

En tjänstepensionsförsäkring som inte har ett överlåtelseförbud faller inte 

under första stycket första meningen 10 kap 3 § ÄktB, men kommer, om förut-

sättningarna i andra och tredje styckena 10 kap 3 § ÄktB är uppfyllda, att 

behandlas såsom det vore en privat försäkring.112 

 

Sammanfattningsvis kan följande metod användas för att avgöra huruvida en 

rätt till pension eller liknande rättighet ska omfattas av bodelning, eller undan-

tas på grund av regleringen i 10 kap 3 § första stycket ÄktB. 

 

Det är klart att pensionsrättigheter eller liknande rättigheter avseende fordring-

ar i sig inte kan anses vara är rättigheter av personlig art. Normalt ingår dock 

inte tjänstepension i bodelning eftersom den anställde inte kan förfoga över 

tjänstepensionen; antingen p g a att tjänstepensionen ägs av arbetsgivaren eller 

på grund av ett överlåtelseförbud. Om det finns ett överlåtelseförbud som är 

motiverat av – (i) sociala hänsyn till den berättigade, (ii) hänsyn till den för-

pliktades intresse, eller (iii) villkor genom testamente eller gåva från tredje man 

– så innebär överlåtelseförbudet att rättigheten är att anse som egendom av 

särskilt slag och undantas från bodelning. 

 

 

 

 

                                                 
109 Se Brattström, s 189ff. 
110 Se Brattström, s 155.  
111 Se Svea hovrätts dom i mål T 4300-10, avkunnad den 4 mars 2011. 
112 Se prop 1997/98:106, s 62. 
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5.4 Beskrivning av Oktogonen 

 

En vinstandelsstiftelse skapas normalt i syfte att göra de anställda delaktiga av 

företagets resultat, öka produktiviteten, sprida det individuella ägandet i företa-

get och öka känslan av samhörighet med företaget. På basis av ett företags 

resultat beslutas hur stort belopp som ska överföras till vinstandelsstiftelsen. 

Stiftelsen utgör ett från företaget fristående rättssubjekt och enligt praxis får 

företaget under vissa förutsättningar göra avdrag vid inkomsttaxeringen för det 

till stiftelsen överförda beloppet. Stiftelsen placerar i regel mottagna medel i 

aktier i det företag som lämnat bidraget. Andelsrätt i stiftelsens förmögenhet 

grundas på anställning i det överförande företaget vid en viss tidpunkt eller 

under viss tidsperiod. De individuella andelarna bestäms med utgångspunkt i 

anställningsform, avlönad tid eller liknande. De anställda får sedan utbetalning 

av sin andel i kontanter; när utbetalning sker så beskattas mottagaren i in-

komstslaget tjänst. Den som slutar sin anställning erhåller i allmänhet ett s k 

fribrev avseende sin andelsrätt. Med fribrev avses ett bevis om den eller de 

andelar som den anställde tillgodoförts i redan överförda medel. Bestämmel-

serna om vid vilken tidpunkt den anställde har rätt att få ut sin andel skiftar 

mellan stiftelserna, men sker ofta vid pensionering.113 

 

Oktogonen bildades år 1973 av Svenska Bankmannaförbundets klubbar i 

Svenska Handelsbanken. Oktogonens syfte, enligt dess stadgar från 1973 

framgår av § 2 i stadgarna.  

 

”Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Svenska Handelsban-

ken överlämnar till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken 

och med föreskrift att medlen skall komma de anställda till godo, allt enligt be-

stämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av banken i samband med överläm-

nande av medlen uppställda villkoren.”.114 

 

De medel som Oktogonen mottar från banken tillförs en fond som administre-

ras av Oktogonen; medlen placeras enligt uppställda villkor av Svenska Han-

delsbanken i dess aktier eller i förlagsbevis, utgivna av banken. Oktogonen kan 
                                                 
113 Se prop 1986/87:107, s 11ff. 
114 Se RRK R74 1:56. 
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även, för att uppnå viss riskspridning, placeras en andel av medlen i andra 

börsnoterade aktier eller likartade tillgångar.115 Svenska Handelsbanken ska 

avsätta medel till Oktogonen (resultatandelssystemet) när dess koncerns lön-

samhet är bättre än genomsnittet för jämförbara börsnoterade bankkoncerner i 

Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.116 Beloppen som avsätts 

är en ersättning till de anställda för utfört arbete, för vilken dessa ska beskattas 

såsom för inkomst av tjänst vid den tidpunkt beloppen blir tillgängliga för 

lyftning av respektive anställd. Varje anställd som har del i fonden, får en till 

beloppet bestämd andel av bankens utbetalning, vilken krediteras den anställde 

på ett konto hos fonden.117 

 

Det är tillsvidareanställda i Svenska Handelsbanken som uppfyller vissa kvali-

fikationskrav som får andelar i Oktogonen. Kvalifikationskraven är knutna till 

anställnings- och tjänstgöringstid. När Svenska Handelsbanken beslutar om att 

avsätta pengar från ett visst år får således en anställd en andel av det årets 

avsättning beräknat på den tid under det året som den anställde uppfyllt kvali-

fikationskravet. Utbetalning sker efter ansökan från andelsägare, under förut-

sättning att denne uppnått 59 år, alternativt erhållit sjukersättning (tidigare 

kallat förtidspension) eller ålderpensionerats i förtid enligt 7 § bankernas pen-

sionsavtal.118 Det finns vidare särskilda regler vid den anställdes eller tidigare 

anställdes dödsfall. Det finns vidare ett förbud för den andelsberättigade att 

överlåta eller pantsätta sina vinstandelar.119 

 

 

5.5 Är andelarna i Oktogonen särskild egendom?  

 

Den inledande frågeställningen som behöver avgöras är huruvida andelarna, för 

de anställda, är att anse som en personlig rättighet. Av vad som framgår av 

Oktogonens årsredovisning från 2011 äger Oktogonen ca 10 procent av aktier-

na i Svenska Handelsbanken; den stora ägarandelen i banken har medfört att 

                                                 
115 Se RRK R74 1:56. 
116 Se Oktogonens årsredovisning för 2011 s 7. 
117 Se RRK R74 1:56. 
118 Pensionsavtalet 2002-2013 mellan BAO och Finansförbundet och Pensionsavtalet 2002-
2013 mellan BAO och SACO.  
119 Se rättsutlåtande av Teleman, Örjan, i mål T 1484-07, Solna tingsrätt.  
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två av Oktogonens styrelseledamöter även ingår i Svenska Handelsbankens 

styrelse. Oktogonens styrelse utses i sin tur av Finansförbundets klubbar i 

Svenska Handelsbanken.120 Genom Oktogonen får således anställda i Svenska 

Handelsbanken indirekt ett delägarinflytande i Svenska Handelsbanken. I 

övrigt är andelen i Oktogonen i sig endast av ekonomisk betydelse. Enligt min 

bedömning är inte andelsrätten som en anställd har i Oktogonen en rättighet 

som på något sätt gör att den kan anses vara en personlig rättighet; bland annat 

kan det påpekas att när en anställd slutat på Svenska Handelsbanken upphör 

allt inflytande. Det inflytande som finns tillkommer genom fackklubben och 

har i sig inget med andelen att göra. Frågan om andelsrätten omfattas av 10 kap 

3 § första stycket beror snarare på huruvida överlåtelseförbudet i är motiverat 

av godtagbara skäl. 

 

Som framgår av beskrivningen i föregående avsnitt tilldelas en anställd, under 

förutsättning att vissa mål nås, en andel i Oktogonen utifrån anställningens 

omfattning under det året. Storleken på tilldelat värde beror dock på hur 

Svenska Handelsbankens resultat utvecklats under året; det finns således ingen 

garanti eller liknande för att den anställde kommer att få någonting utöver 

avtalad lön och förmåner. Det kan påpekas att utbetalningarna på så sätt avse-

värt skiljer sig från en pensionsutfästelse, oavsett om utfästelsen garanterar ett 

visst bestämt belopp vid pensionering eller avsätter en viss andel av den an-

ställdes lön som sedan förräntas. Det kan således inte dras en annan slutsats än 

att avsättningarna till Oktogonen är annat en senarelagd bonusutbetalning; det 

saknas därför skäl att liktställa överlåtelseförbudet i detta fall med det överlå-

telseförbud som finns för den allmänna ålderspensionen och som är motiverat 

av sociala skäl. 

 

Vid en bedömning huruvida överlåtelseförbudet är uppställt i den förpliktades 

intresse kan det inledningsvis vara på sin plats att understryka att det är Okto-

gonen som är förpliktade att betala ut pengar beräknat efter en anställds andel i 

stiftelsen; Svenska Handelsbanken har ingen förpliktelse att garantera utbetal-

ningar från oktogonen. Överlåtelseförbudet synes dock vara uppställt i huvud-

                                                 
120 Se Wallander, Jan, Stiftelsen Oktogonen, 2005, s 11. 
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sak utifrån Svenska Handelsbankens intresse. Enligt Oktogonens stadgar över-

lämnar Svenska Handelsbanken medel till förvaltning av Oktogonen för att 

dessa ska förvaltas så att de anställda dels får ett delägarintresse i banken och 

dels så att det kommer anställda till godo. Svenska handelsbanken har ett in-

tresse av att de anställda ska premieras av att banken gör bra resultat; vilket 

tillgodoses dubbelt genom att en del av resultatet överförs till Oktogonen och 

att sedan Oktogonen placerar dessa medel i aktier i Svenska Handelsbanken; 

förräntningen av Oktogonens medel blir således beroende av Svenska Han-

delsbanken presterar ett bra resultat som leder till utdelning. Effektiviteten i 

vinstandelssystemet synes bygga på att alla anställda, i egenskap, av aktieäga-

re, har samma intresse av att Svenska handelsbanken gör bra resultat; utan 

överlåtelseförbudet förloras denna effektivitet. Enligt min bedömning kan inte 

intresset av överlåtelseförbudet, oavsett om det överhuvudtaget kan anses få 

göras gällnade med anledning av att Oktogonen är den förpliktade, inte endast 

vara uppställt i Svenska Handelsbankens intresse utan även lika stor utsträck-

ning de anställda, i form av aktieägare och mottagare av bonus. 

 

Slutligen kan även ett villkor vid gåva motivera ett överlåtelseförbud. Det 

finns, vilket Svenska Handelsbanken självklart är medvetna om, ett generellt 

överlåtelseförbud av andelarna i Oktogonen. Vidare förutsätter Svenska Han-

delsbanken att andelarna inte ingår i bodelning på grund av 10 kap 3 §. Det 

senare saknar enligt min uppfattning betydelse, bankens uppfattning stöd är 

inte underbyggd av att banken anser att utbetalning till vinstandelssystemet 

skulle vara av onerös karaktär; det motsägs även av det faktum att överföring 

till Oktogonen beror på bankens resultat, d v s i förlängningen de anställdas 

prestationer.  

 

Andelar i Oktogonen är således enligt min mening en sådan rättighet som bör 

ingå i bodelning; med hänsyn till att det inte är en försäkring eller sparande 

enligt IPS så kommer inte andra eller tredje stycket att tillämpas på rättigheten. 

En andel i Oktogonen kommer att behandlas som ordinärt giftorättsgods. Det 

kan även påpekas att ett rättsfall med anknytning till fördelning av vinstande-
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lar, dock under andra omständigheter bedömdes utgöra giftorättsgods av dom-

stol.121 

 

 

5.6 Avslutande reflektion 

 

Som anförs i inledningen av denna framställning slutar ca 20 000 äktenskap 

med att makarna, eller någon av dem, begär äktenskapsskillnad. Samtliga dessa 

personer berörs av ÄktB:s regler om egendomsordningen; eventuella oklarheter 

i sådana bestämmelser kommer således att påverka en mängd personer. Det är 

även så att det svenska rättssystemet är, vid en översiktlig anblick, uppbyggt på 

så sätt att makarna förväntas ordna en bodelning utan anlitande av juridiskt 

kunniga personer. Under rådande förutsättningar kan det ställas krav på att 

lagstiftaren uppställer bestämmelser om bodelning som är tydliga och logiskt 

uppbyggda; det kan inte sägas vara fallet med dagens reglering.  

 

Att överlåta till enskilda att avgöra frågor om en tjänstepension ska delas ut-

ifrån den ena makens förfoganderätt över tjänstepensionen torde leda till att 

bodelningar i många fall genomförs på felaktiga premisser; särskilt i de fall då 

arbetsgivaren äger pensionsförsäkringen, men givit den anställde möjlighet att 

förfoga över försäkringen.   

 

Det kan även ifrågasättas på vilket sätt tjänstepensioner är reglerade då frågan 

om en tjänstepension ska ingå i bodelning i bästa fall bestäms av slumpen och i 

värsta fall ensidigt av den ena maken ihop med en arbetsgivare.  

 

På det sätt som bestämmelserna är uppbyggda idag avgörs frågan om en tjäns-

tepension ska delas ensidigt av makens arbetsgivare eller av dem gemensamt i 

förhandling. Är maken eller arbetsgivaren förutseende kan tjänstepensionen 

tryggas så att den faller utanför bodelningen. Om lagstiftaren anser att tjänste-

pensioner ska undantas från bodelning borde detta regleras tydligt i äkten-

skapsbalken. Att tilldela makten över hur en delning av pensionsrättigheter ska 

                                                 
121 Se Svea hovrätts dom i mål T 59-96, avkunnad den 6 november 1996. 
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ske, som kan vara av stort ekonomisk värde, till endast en av makarna strider 

mot den grundläggande tanken om likadelning av giftorättsgodset; ett sådant 

ställningstagande ska avgöras av lagstiftaren.     

 

Samtidigt bör även frågan om vinstandelsstiftelser och andra likande lösningar 

utredas. Det kan inte vara omöjligt att utarbeta principer om hur rättigheter som 

är sammankopplade till en anställning ska behandlas; särskilt när de oftast vilar 

en rätt för arbetsgivaren att utnyttja överföringar till sådana system i skattetek-

nist hänseende. 

 

Avslutningsvis kan påpekas att det framstår som egendomligt att lagstiftaren 

ansett att ett sådant komplicerat område som fördelning av pensionsrättigheter 

vid bodelning i mångt och mycket ska kunna regleras av en mening i en para-

graf.           
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Agell, Anders, /ordisk äktenskapsrätt, /ord 2003:2, [Cit Agell] 

Brattström, Margareta, Makars pensionsrättigheter [Cit Brattström] 

Teleman, Örjan, Bodelning, under äktenskap och vid skilsmässa, 5 u, [Cit 

Teleman] 

Tottie, Lars och Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken, en kommentar, (1 mars 

2012, Zeteo), [cit Tottie] 

Wallander, Jan, Stiftelsen Oktogonen 2005 

Rättsutlåtande av Örjan Teleman i mål T 1484-07 vid Solna tingsrätt 

 

6.4 Övrigt 

 

Statistiks Årsbok för Sverige 2013 

Oktogonens årsredovisning för 2011 

 

6.5 Internet 

 

http://www.scb.se/Pages/Article____333977.aspx 

http://www.scb.se/Pages/Article____358938.aspx 

http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Privat/P00296.pdf 

http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html 

http://www.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html 

http://www.pensionsmyndigheten.se/GarantipensionGerGrundtrygghet.html 

http://www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionen.html 
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http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/socialavgifter/

sarskildloneskatt.4.18e1b10334ebe8bc8000594.html 

 

_____________________ 


