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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Högskolan i Kristianstad under vårterminen 

2004. Arbetet med uppsatsen har varit givande och gett oss en djupare syn när det 

gäller pensionsfrågor och hur pensionssystemet är uppbyggt. 

 

Vi vill tacka vår handledare professor Carl Martin Roos för ideér, hjälp och stöd 

under resans gång. Vi vill också framföra ett tack till Universitetsadjunkt Bengt 

Åkesson som hjälpte oss under de första veckorna. 

 

Kristianstad i juni 2004 

 

 

Ramona Gustavson     Jenny Jansson  
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Sammanfattning 
 

Titel    Skyddsregler i tryggandelagen 

Ämne/kurs  Kandidatuppsats i Handelsrätt, 10 poäng 

Författare  Ramona Gustavson 

   Jenny Jansson 

Handledare Carl Martin Roos, Professor i Handelsrätt, Högskolan 

Kristianstad 

Nyckelord Pensionsstiftelse, nöjaktig, betryggande, avkastning, 

skyddsregler. 

Syfte Syftet med vår uppsats är att utreda vad lag (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) stiftar 

om de olika skyddsreglerna. Krav på nöjaktig placering, 

begränsningar för återlån och skydd vid överlåtelse av 

verksamheten och hur dessa regler skyddar 

pensionsborgenärerna.  

Metod Vi arbetar utifrån den rättsdogmatiska metoden. 

Slutsats Fler företag vill bilda pensionsstiftelser och då behövs det 

också en bra reglering och lagstiftning på området. Vi har 

skrivit om bakgrunden till pensionsstiftelser, där vi har 

behandlat pensionsystemet och vilken lagstiftning som är 

aktuell på området. Vidare har vi presenterat vår 

huvudinriktning, vilka skyddsregler som finns i 

Tryggandelagen och tittat på vad de olika rättskällorna säger 

och kommenterar i ämnet. Det är dessutom ny lagstiftning på 

väg, som ska gälla i hela EU. Vi har kommit fram till att 

Tryggandelagen har bra skyddsregler men att det är 

svårdefinierade uttryck som finns i skyddsreglerna och snäva 

gränsdragningar.   
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1. Inledning 

 
1.1 Ämnet 

Förmånen att få pensionsutbetalningar från sin arbetsplats när man går i pension är 

inte så många förunnat. Att det bara är de högt uppsatta cheferna som har möjlighet 

till pension är en vanlig förekommande åsikt. Men fler företag har börjat avsätta 

pengar i stiftelser för att trygga sina anställdas pensioneringar. 

 

Stiftelser har funnits länge i Sverige. Redan under den första kristna tiden infördes 

systemet att för framtiden anslå egendom för olika ändamål.1 I gamla tider var det 

vanligt att man gav eller testamenterade egendom till kyrkan eller till sjuk- och 

fattigvården, som då bedrevs i kyrkans regi. Senare inriktades donationsvilja mot 

undervisningsområdet och mot slutet av 1800-talet växte det fram ett bestående 

intresse för donationer till förmån för högre utbildning och vetenskaplig forskning.2 

 

En stiftelse bildas när egendom genom ett förordnande avskiljs för att användas till ett 

visst ändamål. I Sverige i dag finns det olika slags stiftelser, t.ex. stipendiestiftelser 

som har till syfte att ge bidrag från avkastningen på stiftelsens förmögenhet. En 

berömd stipendiestiftelse är Nobelstiftelsen, som delar ut Nobelpriset. Många 

stiftelser drivs idag som näringsverksamhet för att uppfylla sitt syfte.3 

 

Trots att stiftelser har existerat länge i Sverige så har det inte funnits någon 

lagstiftning förrän på senare tid. Efter ett långvarigt förberedelsearbete antog 

riksdagen 1994 en stiftelselag (1994:1220), som framför allt gäller för vanliga 

stiftelser.4 

 

Tryggandestiftelser är ett gemensamt namn för stiftelser som värnar om personalen, i 

samlingsbegreppet ingår pension- och personalstiftelser, det sistnämnda kan vara till 

exempel en semesterby som företaget har som de anställda får disponera.5 Ett känt 

                                                           
1 Lundén, B. 2002, sid. 9. 
2 Hemström, C. 2002, sid. 110. 
3 Smiciklas, M. 2000, sid. 188. 
4 Hemström, C. 2002, sid. 110. 
5 Lundén, B. 2002, sid. 33. 
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exempel på en pensionsstiftelse är Handelsbankens ”Oktogonen”, den bildades 1973 

och vid pensioneringen kan de anställda hämta ut sin andel av fonden. Alla anställda 

som har arbetat lika länge får lika mycket. De som gick i pension 1998 och arbetat i 

banken sedan 1973 kasserade hem närmare 3 miljoner kronor. Vidare går det att 

utläsa i artikeln att ”Stiftelsen är en av de viktigaste maktmedlen för 

handelsbankssfärens fortsatta kontroll av banken.”6  

 

Tryggandestiftelser är inte reglerade i stiftelselagen utan det är Lag (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. som reglerar dessa stiftelser. I denna lag finns 

det reglerat hur pensionsutfästelserna skyddas så att de anställda får de pensioner som 

de är berättigade till vid pensioneringen. 

 

Företagens intresse för att bilda pensionsstiftelser ökar kraftigt och härmed vill fler 

företag bilda sådana stiftelser. Det är både stora och små företag som bildar 

pensionsstiftelser då de är till för att trygga pension samt att de kan utnyttjas som 

reserv vid till exempel en företagsförsäljning.7 

 

1.2 Syfte 

                             Syftet med vår uppsats är att utreda vad lag (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) stiftar om de olika skyddsreglerna. Krav på 

nöjaktig placering, begränsningar för återlån och skydd vid överlåtelse av 

verksamheten och hur dessa regler skyddar pensionsborgenärerna.  

 

1.3 Metod 

Företeelsen pensionsstiftelse är relativt outforskat, det finns en del gammal litteratur 

men på senare tid har det inte skrivits så mycket på området. Vi har valt att inventera 

varje rättskälla för sig såsom lag, förarbete, rättsfall och doktrin. Stor vikt har lagts 

vid att redogöra för rättsfall och doktrin vilket innebär att vi ska tolka och 

systematisera gällande rätt. Uppsatsen är härmed genomförd enligt en rättsdogmatisk 

metod.8 

 
                                                           
6 Guldregn över SHB-anställda, 1999, Finanstidningen. 
7 Fler företag vill bilda pensionsstiftelse, 1990, Dagens industri. 
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1.4 Avgränsningar 

Vi kommer endast att skriva om pensionsstiftelser, personalstiftelser som även ingår i 

begreppet tryggandestiftelser utelämnar vi. Vi koncentrerar oss på tre paragrafer i  

tryggandelagen och det är: 10a § som reglerar hur stiftelsen ska placera sina medel på 

ett nöjaktigt sätt, 11§ som stiftar hur återlån ska säkras, samt 23 § som behandlar 

skydd vid överlåtelse av en pensionsstiftelse.  

 

1.5 Uppläggning 

I kapitel ett finns inledning till ämnet, syfte, metod och avgränsningar. Sist återfinns 

en disposition över uppsatsen. 

 

I kapitel två skriver vi om bakgrunden till ämnet, hur pensionssystemet är uppbyggt, 

vidare förklarar vi vad allmänna pensioner, tjänstepensioner och privata pensioner är 

och hur de är organiserade. 

 

I kapitel tre behandlar vi tjänstepension, historik, dagens tjänstepensioner, vidare 

kommer vi in på pensionsstiftelser, lite om tryggandelagen och de andra civilrättsliga 

regler som berör området. Sist skriver vi om vilka skatteregler och 

normalplaceringsregler som gäller. 

 

I kapitel fyra gör vi en översikt över tryggandelagen, där vi även kommenterar 

förarbeten till tryggandelagen. 

 

I kapitel fem kommer vi in på vad lag, förarbete, rättsfall och doktrin säger om krav 

på nöjaktig placering, begränsningar för återlån och skydd vid överlåtelse av 

verksamheten. 

 

I kapitel sex skriver vi sammanfattande synpunkter på och värdering av 

skyddsreglerna. 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
8 Peczenik, A. 1995, sid. 33. 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Pensionssystemet 

Med pension avses i allmänhet ålderspension. Ålderspension betraktades länge som 

en belöning, som arbetsgivaren gav till den som hade gjort sig förtjänt av det. Efter 

hand började pensionsfrågan regleras mera avtalsmässigt, som en del av de förmåner 

som är förenade med anställningen. Detta var vanligast för tjänstemän och mindre 

vanligt för arbetare.  

 

Privat tjänstepensionering ordnades försäkringsvägen, till exempel genom SPP 

(Svenska personal-pensionskassan, numera Försäkringsbolaget SPP), eller genom 

direkta pensionsutfästelser antingen från arbetsgivaren eller av en särskild för 

företaget bildad pensionsstiftelse. I botten av det nuvarande systemet för 

ålderdomsförsörjningen ligger emellertid pensionsanordningarna genom 

socialförsäkringen. 

 

Den allmänna pensionsåldern är 65 år men denna åldersgräns innebär inte en 

skyldighet att lämna anställningen. Arbetstagare har rätt att vara kvar i anställningen 

till 67 års ålder. Uppsägningstiden är dock endast en månad och personen saknar 

företrädesrätt till ny anställning.9 

 

2.2 Allmänna pensioner 

För arbetare och för de flesta andra utom tjänstemän var folkpensioneringen det enda 

arrangemanget för ålderdomsförsörjningen fram till slutet av 1950-talet. Lagen om 

allmän pensionsförsäkring från 1913 är den första folkpensionslagen. Den gav rätt till 

pension vid varaktig oförmåga till arbete, dock senast vid fyllda 67 år även om 

arbetsoförmåga inte hade uppkommit. Pensionen grundades i första hand på avgifter 

från den enskilde, från tiden då man började arbeta till dess man uppnådde 

pensionsåldern. Utöver avgiftspension utbetalades ett pensionstillägg, som togs från 

allmänna medel och var inkomstprövat. 1935 kom en ny lag om folkpensionering som 

innehöll en avgiftsdel (grundpension) och en tilläggsdel. 1946 års lag om 

folkpensionering bestäms helt efter försörjningsprincipen, alla hade rätt till 
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ålderspension men beloppet man fick var beroende av om man var gift eller ogift.10 

Under 1950-talet började man diskutera hur en förbättrad arbetarpensionering skulle 

komma till stånd. Frågan som diskuterades var om arbetarpensioneringen skulle lösas 

genom lagstiftning (”obligatoriet”) eller avtalsvägen genom arbetsmarknadsparternas 

eget ansvar. 

 

Lagstiftningen valdes och 1959 infördes en allmän tilläggspension (ATP), som sedan 

blev den allmänna försäkringen. Denna skulle omfatta inte endast arbetstagare utan 

skulle gälla alla kategorier av förvärvsarbetande, även självständiga företagare. ATP-

systemet visade sig inte vara hållbart på grund av att den ekonomiska utvecklingen 

har lett till att den finansiella basen för systemet sviktat. Efterhand har ATP-systemet 

ersatts av ett nytt ålderspensionssystem vilket regleras i lagen om inkomstgrundad 

ålderspension 1998:674 (LIP). I det nya systemet så är det livsinkomsten som är 

avgörande för pensionens storlek. I ATP-systemet är det inkomsten under de 15 bästa 

av minst 30 intjänandeår. Övergången till LIP sker successivt, gamla systemet gäller 

för alla födda före 1938 och LIP gäller för alla födda 1954 eller senare. För 

åldersgrupperna 1938-1953 blir pensionen beräknad delvis enligt det gamla, delvis 

enligt det nya systemet. 

 

Det äldre ATP-systemet ska vi bara skriva lite kort om. Den så kallade allmänna 

pensionen består dels av folkpension, som man får oberoende av tidigare 

förvärvsarbete eller avgiftsbetalning, dels av tilläggspension som grundas på inkomst 

av förvärvsarbete (inte bara anställning). Detta sätt ger tydligt uttryck för att 

pensionen är en efter hand intjänad förmån, dock bestäms som nämnts tidigare 

pensionsnivån av de 15 bästa åren. I detta system finns det inget direkt samband 

mellan avgifter och pensionsrätt. Både folkpension och tilläggspension, gemensamt 

kallad den allmänna pensionen  kan man få i form av ålders-, förtids- eller 

efterlevandepension. 

 

Det nya pensionssystemet, grundat på LIP, kännetecknas av ett starkare samband 

mellan avgifter och pension. Detta system är avgiftsrelaterat, inte förmånsrelaterat. 

                                                                                                                                                                      
9 Adlercreutz, A. 2003, sid. 244. 
10 Schmidt, F., 1974, sid. 9, 15, 20. 
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Ett viktigt begrepp är pensionsgrundande inkomst. Till detta begrepp hör inkomst av 

anställning och annat förvärvsarbete upp till högst 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomster 

före det år en person fyller 16 år räknas inte och det finns ingen övre åldersgräns. 

Pensionsrätt får räknas även för vissa andra inkomster som till exempel 

socialförsäkringsersättningar och utbildningsbidrag. De inkomster och andra belopp 

pensionen beräknas på kallas pensionsunderlaget.  

 

Pensionsrätten fastställs årligen och är 18,5 % av vars och ens pensionsunderlag. Av 

dessa är 16 % rätt till inkomstpension, de återstående 2,5 % är rätt till premiepension. 

Dessa pensionsförmåner baseras på helt olika system. Inkomstpensionen bygger på 

fördelningssystemet, kännetecknat av att ingående avgifter skall användas direkt för 

betalning av utgående pensioner via allmänna pensionsfonden. Administrationen 

sköts av de allmänna försäkringskassorna och RFV som tillsynsmyndighet. 

Premiepensionen grundas på premiereservsystemet, kännetecknat av att avgifterna 

fonderas tills medlen ska användas för utbetalning till den som betalat avgift för 

förmånen. Här ges en valfrihet för den försäkrade när det gäller placering av medlen. 

Premiepensionsmyndigheten sköter pensionsformen som försäkringsgivare. Det finns 

ytterligare en typ av pension, det är garantipension. Denna skall utgå till den som haft 

mycket låg eller inga inkomster och finansieras med skattemedel. Likt folkpensionen i 

det gamla systemet ska garantipensionen ge en grundtrygghet.  

 

Pensionsåldern i det nya systemet är flexibel från 61 år och uppåt. Ju längre man 

väntar med att ta ut pension, ju större blir pensionsrätten. Pensionsrätt intjänas även 

av en pensionär som har anställning eller bedriver annat förvärvsarbete. Ett visst 

efterlevandeskydd kan ordnas i det nya premiepensionssystemet, det sker på 

bekostnad av utgående premiepension.  

 

I det gamla pensionssystemet som fortfarande gäller för många äldre, förvaltas 

medlen för ändamålet inrättade pensionsfonder, AP-fonder. Sådana fonder skall även 

finnas i det nya systemet enligt lag 2000:192 om allmänna pensionsfonder (Ap-

fonder). Det ska finnas 6 pensionsfonder. AP-fonderna är myndigheter som förvaltar 

de medel som flyter in från avgifter inom försäkringen för inkomstgrundande 

ålderspension. Premiepensionsmyndigheten (PPM) står som försäkringsgivare och har 
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som uppgift att informera och propagera för utövandet av valfriheten. PPM ska för 

varje pensionssparare ha ett premiepensionskonto som visar utvecklingen av 

pensionsspararens tillgodohavande.11 

 

2.3 Tjänstepensioner 

När det gäller pensionsstiftelser så är det frågan om tjänstepension. Definitionen på 

tjänstepension är ersättning för i tjänsteförhållande tidigare utfört arbete, det vill säga 

uppskjuten del av lönen. Tjänstepensioner består av två olika typer som man skiljer 

åt, det är statliga tjänstepensioner och privata tjänstepensioner som vi behandlar i 

nästa avsnitt.12 Tjänstepension är ett komplement till folkpension, ATP och pension 

enligt det nya allmänna pensionssystemet.13 Vi kommer att beröra tjänstepensioner 

vidare i stycke 3.2. 

 

2.4 Privata pensioner 

Pensionsutfästelse från arbetsgivaren kan vara förenade med vissa villkor, till 

exempel att arbetstagaren ska vara kvar i tjänst vid pensionsålderns inträde, vilket kan 

göra pensionsförmånen osäker för arbetstagaren. Man säger då att pensionsrätten är 

”antastbar”. Finns det inget sådant villkor, och arbetstagaren har rätt till så stor del av 

pensionen som belöper på pensionsgrundande tjänstetid, säger man att pensionsrätten 

är ”oantastbar”, som det är i SPP. Slutar arbetstagaren sin tjänst i förtid, har han rätt 

till ”fribrev” på sin intjänade pension, vilket ger rätt till ett belopp som utfaller vid 

viss uppnådd pensionsålder. Denna pensionsform är uttryck för en ”intjäningsprincip” 

på detta område.  

 

De större företagen har oftast inrättat särskilda pensionsstiftelser, som man avsätter 

medel till som underlag för fullgörande av framtida pensionsförpliktelser. En fördel 

med detta system från arbetsgivarens sida är att stiftelsens tillgångar kan utnyttjas i 

företaget. Detta regleras genom lag 1967:531 om tryggande av pensionsutfästelse 

m.m. (tryggandelagen). Vi kommer att skriva mer om pensionsstiftelser längre fram i 

arbetet.  

                                                           
11 Adlercreutz, A. 2003, sid. 244. 
12 Schmidt, F. 1974, sid. 1. 
13 Palm, A. 2003, sid. 42. 



 12

Allmän pensionsplan är ett centralt begrepp i tryggandelagen, 4 § definierar detta 

som: ”sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares 

efterlevande som innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom 

kreditförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse enligt denna lag eller annan likvärdig 

anordning”, samtidigt som planen ska ha godkänts av central arbetstagarorganisation 

(förbund).  

 

Mönstret för begreppet allmän pensionsplan är den så kallade ITP-planen. ITP är en 

förkortning av industrins och senare även handelns tilläggspension. Privatanställda 

tjänstemän hade redan före ATP-systemets genomförande varit tillförsäkrade 

pensioner i privata pensionssystem. När de nu kom att omfattas av det allomfattande 

ATP-systemet, uppkom behov av att komplettera, att bygga på 

socialförsäkringsförmånerna med på avtal grundade pensionssystem, så kallade 

avtalspensioner. Efter förhandlingar 1960 mellan SAF, SIF och SALF (numera 

ledarna) genomfördes ITP-planen i form av en rekommendation. Motsvarande 

överenskommelse träffades även för andra tjänstemannaområden, handeln, bankerna, 

försäkringsbolagen etc. ITP-planen utvecklades efter hand och fick 1969 formen av 

kollektivavtal. Numera gäller ITP-avtal 1976 mellan SAF och PTK automatiskt för 

alla företag inom avtalsområdet.  

 

Avtalet har ändrats vid olika tillfällen och blivit mönsterbildande för motsvarande 

avtal inom bank- och försäkringsområdena samt inom kooperationen. Sedan 90-talet 

har arbetsgivarparten försökt få till ett mera avgiftsbaserat system.  

 

ITP-planen innehåller regler om ålderspension, kompletterande ålderspension, 

delpension, sjukpension och familjepension. Enligt äldre regler utgår även särskild 

änke- eller änklingpension. Syftet är att ITP ska komplettera de förmåner som 

utbetalas från den allmänna försäkringen. Samordningen med denna är en 

huvudprincip. Tekniskt anknyter planen delvis till ATP-systemet genom kopplingen 

till basbeloppet. På detta sätt skall värdebeständighet vara inbyggd även i det 

kompletterande pensionssystem. För arbetsgivare som är bunden av ITP-avtalet finns 

det två möjligheter att bereda dessa förmåner, nämligen (1) att teckna 



 13

pensionsförsäkring i SPP och (2) att fondera inom företaget med tillämpning av 

skuldföringssystemet.  

Skuldföringssystemet borde vara den vanligaste utvägen för större företag. När 

företaget redovisar i balansräkningen under rubriken Avsatt till pensioner ska det 

anges, hur stor del av beloppet som avser PRI-skuld, vilket sammanhänger med de 

former för tryggande som är föreskrivna, när försäkringsvägen inte anlitas. 

Anslutning skall då ske till Pensionsregistreringinstitutet (PRI), som administrerar 

systemet i nära samarbete med SPP. För ytterligare säkerhet skall kreditförsäkring 

tecknas i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, Ömsesidigt (FPG), för att företagets 

insolvens inte ska påverka pensionsrätten. Arrangemanget kallas därför FPG/PRI-

systemet. 

 

I avtalsuppgörelsen mellan SAF och LO 1971 ingick även ett avtal om ett mot ITP-

planen svarande pensionsarrangemang för arbete, STP (särskild tilläggspension). 

Syftet med detta är liksom i ITP-planen att komplettera ålderspensionen från den 

allmänna försäkringen enligt AFL med en avtalsförsäkring genom AMF 

pensionsförsäkringsaktiebolag. STP har genom överenskommelse mellan SAF och 

LO ersatts av ett nytt pensionssystem för arbetare, som införts från 1996, kallat 

avtalspension SAF-LO. Detta nya system är avgiftsrelaterat och ger ökad valfrihet för 

arbetstagaren. Det är ett led i utvecklingen mot gemensamma pensionsvillkor för alla 

anställda.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Adlercreutz, A. 2003, sid. 248. 



 14

 

3. Tjänstepension 

 
3.1 Historik 

Det har sedan gammalt förekommit att goda arbetsgivare ansvarat för sina anställdas 

försörjning när de inte orkat arbeta längre. Reservationer för förmånerna gjordes 

vanligen inte och förmånerna kunde dras in när det passade arbetsgivaren. 

Pensionskassor där pensionssparande kunde ske fanns inte förrän Ränte – och 

kapitalförsäkringanstalten (RKA) startade sin verksamhet 1850. För 

efterlevandepensioner hade Civilstatens – respektive Militiestatens Enke – och 

Pupillcassa grundats redan på 1740 – talet, denna resulterade efter några turbulenta 

årtionden i den ännu existerande Allmänna Änke – och Pupillkassan i Sverige. RKA 

finns också kvar, men sedan 1992 med namnet Handelsbankens 

Livförsäkringsaktiebolag som helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken. 

 

Mot slutet av 1800 – talet i samband med industrialismens genombrott började 

pensionsförsäkringsbolag dyka upp mer allmänt och det är då de första 

företagsanknutna pensionsstiftelserna tillkommer. Pensionsstiftelser reglerades första 

gången i 1937 års lag om aktiebolags pensions – och andra personalstiftelser. 

Stiftelser enligt den lagen kallades ofta bundna men det bildades även fria stiftelser. I 

båda formerna var det vanligt att stiftelserna inte hade några andra tillgångar än 

reversfordringar på arbetsgivaren utan några säkerheter. Man kallade dessa stiftelser 

för reversstiftelser medan stiftelser med andra tillgångar benämndes realstiftelser.15 

 

Stiftelserna var så kallade beredandestiftelser, som själva utfäste och utbetalade 

pensioner. Pensionerna var inte säkrade i större mån än inom ramen för stiftelsens 

förmögenhet. Arbetsgivaren hade ingen skyldighet att täcka upp underskott. Det 

tvingas arbetsgivare inte göra enligt tryggandelagen heller, men enligt denna är det 

                                                           
15 Palm, A. 1998, sid. 92. 
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arbetsgivaren som, oavsett stiftelsens förmögenhet, ansvarar för utfästa pensioner och 

möjligheterna till uttag ur pensionsstiftelserna är begränsade.16 

 

Det senaste inom lagstiftningen när det gäller pensionsstiftelser är nya EU-regler som 

ska införas. Reglerna skärper kraven på stora svenska pensionsstiftelser. De förbjuder 

pensionsstiftelserna att spela högt med de anställdas pengar, vidare kommer också 

kraven på bättre information. De nya direktiven är strängare när det gäller placeringar. 

De nya reglerna syftade till att få bättre avkastning på tjänstepension men också till att 

få en trygghet för pensionärerna. Med stor sannolikhet kommer de nya direktiven 

också innebär att tillsynen över de stora pensionsstiftelserna flyttas från länsstyrelsen 

till finansinspektionen. Exakt hur de ska införas ska en utredning komma med förslag 

på.17 

 

3.2 Dagens tjänstepension 

Den som är berättigad till tjänstepension måste ha varit anställd i det företag som 

utlovat pensionen eller få pensionen som efterlevande (inbegripet personer som för 

sin försörjning varit beroende av den avlidne) till person som varit anställd hos 

utbetalaren. Pensionen kan också utgå från en arbetsgivare som övertagit en 

näringsverksamhet från den som utlovat pensionen.  

 

Förr ansåg man att pension var en gåva för lång och trogen tjänst, men 1936 slog 

högsta domstolen fast i målet NJA 1936 s. 251 att tjänstepension är ersättning för 

tidigare utfört arbete (dvs. tjänsteinkomst) och att gåvoskatt inte ska betalas. 

Avgörandet innebär inte att man kan acceptera hur stora utbetalningar som helst till 

en tidigare anställd eller hans efterlevande som pension.18 

 

Pension kan endast utgå efter det att anställningen upphört. Vid minskning av 

arbetstiden och därmed en lönesänkning kan pension utgå för den bortfallna 

lönedelen. Det finns inga bestämmelser om lägsta ålder vid utbetalning av 

                                                           
16 Palm, A. 1998, sid. 93. 
17 Nilsson, P. 2004, Dagens Nyheter, 20040127. 
18 Palm, A. 1998, Sid. 40. 
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ålderspension eller att betalningarna måste pågå under viss minsta period för att det 

skall vara fråga om pension.19 

 

En pensionsutfästelse innehåller vanligtvis regler om hur den utlovade pensionsrätten 

skall intjänas. Där kan också anges vid vilken tidpunkt pensionsrätten ska börja gälla, 

vanligtvis anställningstidpunkten och den är också ofta definierad som en viss 

procentsats av lönen.20 

 

3.3 Pensionsstiftelser 

Det är ofta större företag som bildar pensionsstiftelser för att avsätta medel som ska 

vara till underlag för framtida pensionsförpliktelser dvs. trygga pensionen för sina 

anställda. Arbetsgivaren avgör själv när och till vilket belopp avsättningarna skall 

göras.21  

 

En fördel med pensionsstiftelse för arbetsgivaren är att stiftelsens tillgångar kan 

utnyttjas i företaget.22 Företag som har en egen pensionsstiftelse ordnar 

pensionsskyddet utan att vara beroende av försäkringsbolag och banker, det ger 

betydligt friare förvaltning och placeringsramar än vid försäkring.23 Enligt 

tryggandelagen menas med en pensionsstiftelse att en av arbetsgivaren grundad 

stiftelse som uteslutande ska trygga pension till arbetstagare eller deras efterlevande 

eller en viss grupp av arbetstagare eller deras efterlevande. För att bilda en stiftelse 

måste man anta stadgar och överföra medel samt ge pensionsstiftelsen ett namn som 

ska innehålla ordet pensionsstiftelse. 

 

Stiftelsen får inte utfästa pension. Den egendom som arbetsgivaren har fört över till 

stiftelsen ligger bara som säkerhet för arbetsgivarens pensionslöften. När 

arbetsgivaren har pensionsutgifter för anställda som ingår i stiftelsens destinatärskrets 

kan arbetsgivaren ta gottgörelse ur pensionsstiftelsen. 

 

                                                           
19 Kihlström, L. 1997, sid. 42. 
20 Kihlström, L. 1997, sid. 48. 
21 Kihlström, L. 1997, sid. 71. 
22 Adlercreutz, A. 2003, Sid. 249. 
23 Palm, A. 2004, Pensioner & Förmåner, 20040217. 
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Styrelsen i pensionsstiftelsen ansvarar för att förmögenheten är placerad på ett 

godtagbart sätt och för att stiftelsens medel inte används för något annat än stiftelsens 

ändamål.24 

En pensionsutfästelse fungerar som en pantsäkerhet och den aktualiseras genom att 

stiftelsen träder i likvidation. Det går till så att stiftelsen köper pensionsförsäkringar 

motsvarande pensionsutfästelserna så långt det räcker av kvarvarande förmögenhet.25 

 

Pensionsstiftelse som grundats av ett aktiebolag får inte äga aktier i bolaget, denna 

bestämmelse syftar till att säkerställa att pensionsstiftelsen blir beroende av 

arbetsgivarens ekonomiska ställning. Detta förfarande kan dock godkännas av 

länsstyrelsen.26 Vad gäller fåmansbolag så regleras det i Aktiebolagslagen 12:7 § som 

behandlar låneförbud.27 

 

3.4 Tryggandelagen 

Som vi nämnt tidigare så är pensionsstiftelser inte reglerade i stiftelselagen utan när 

det gäller denna typ av stiftelser så är det tryggandelagen som gäller.  

 

Den ordning eller oordning som gällde pensions – och personalstiftelser ledde till att 

en pensionsutredning tillsattes 1954. Arbetet ledde 1961 fram till en provisorisk lag 

”med vissa bestämmelser om pensionsstiftelse”. Utredningens fortsatta arbete 

resulterade 1964 i slutbetänkandet SOU 1964:41, efter vilket den civilrättsliga 

propositionen 1967:83 och skatterättsliga propositionen 1967:84 utmynnade i den 

sedan 1968 gällande tryggandelagen (lag1967:531).28 Vi kommer i nästa kapitel 

(fyra) gå in på djupet i tryggandelagen och beskriva viktiga paragrafer.  

 

3.5 Civilrättsliga regler (bl.a. stiftelselagen) 

Under civilrättsliga bestämmelser hamnar i första hand lagen (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse (TrL) som vi går in närmre på i nästa kapitel, och 

lagen om tillsyn över stiftelser. (1994:1220) (Stiftelselagen)  

                                                           
24 Lundén, B. 2002, sid. 32. 
25 Kihlström, L. 1997, sid. 80. 
26 Kihlström, L. 1997, sid. 81. 
27 Kihlström, L. 1997, sid. 82. 
 
28 Palm, A. 1998, sid. 93. 
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Vad gäller skatteområdet så får man beakta inkomstskattelagen 28 kapitlet där 

avdragsbegränsningar finns reglerade, som den särskilda löneskatten på 

pensionskostnader samt avkastningsskatten.29  

 
Stiftelselagen 

Vi tänkte vidare skriva om vad stiftelselagen reglerar och vi tar upp de paragrafer som 

TrL hänvisar till. 

 

I 3:6 § finns det reglerat värdet av stiftelsens tillgångar och i denna paragraf går det 

att utläsa att tillgångar ska tas upp till det värde som tillgången är värd vid en 

försäljning. 

5 kapitlet reglerar skadestånd där det i 1 § står att om en styrelseledamot eller 

förvaltare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen skall han ersätta 

skadan. I 2 § regleras när en revisor är ersättningsskyldig. Är man ersättningsskyldig 

kan man dock jämka enligt 3 §. 

 

5 kap. 4 § visar vilka som kan väcka talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 § och 

2 §. Till exempel stiftaren eller om denne är avliden efterlevande make eller sambo. 

styrelseledamot. 5 kap. 5 § visar vilka man inte kan väcka talan mot om det inte 

grundar sig på brott. 

 

3.6 Skatteregler 

Bakgrunden till att man bildar pensionsstiftelser är i första hand skattemässiga.30 

Skattereglerna för stiftelser är i många fall gamla och omoderna. Sedan 1942 har 

lagstiftningen i stort sett varit oförändrad, och i vissa fall ännu längre tillbaka i tiden, 

 

Vid 1990 års skattereform brydde man sig inte om att ta upp frågan om stiftelsers och 

ideella föreningars beskattning. 1988 hade man tillsatt en kommitté som hade i 

uppdrag att se över reglerna om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av stiftelser 

och ideella föreningar. 1995 redovisade kommittén ett förslag till ny 

                                                           
29 Kihlström, L. 1997, sid. 9. 
  
30 Lundén, B. 2002, sid. 34. 
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skattelagstiftning, men förslaget har ännu (år 2002) inte lett till någon proposition från 

regeringen och alltså ingen lagstiftning.31 

 

Ur inkomst- och förmögenhetsskattesynpunkt kan stiftelserna delas in i tre grupper: 

• Helt skattebefriade stiftelser 

• Begränsat skattskyldiga stiftelser 

• Obegränsat skattskyldiga stiftelser. 

 

Pensionsstiftelser tillhör de stiftelser som är helt befriade från inkomst- och 

förmögenhetsskatt. De betalar istället avkastningsskatt.32 

 

3.7 Normalplaceringsregler för stiftelser 

Reglerna om placering av en pensionsstiftelses tillgångar är av central betydelse och 

utöver bestämmelserna i 10a § och 11 § TrL så rekommenderar länsstyrelserna 

allmänt att stiftelserna i sin förvaltning av förmögenheten ska tillämpa vissa av dem 

utgivna normalplaceringsregler. 

 

Då dessa regler är många och väl formulerade så väljer vi endast att skriva ner en kort 

och koncis sammanfattning efter länsstyrelsernas rekommendationer. En stiftelse 

medel får placeras i: 

• Skuldförbindelser med låg kreditrisk eller med säkerhet i sådan panträtt i 

jordbruks-, affärs- eller bostadsfastigheter i Sverige. 

• Fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret samt bankföretag eller 

försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige. 

• Aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med 

optionsrätt som är inregistrerade vid svensk börs. 

• Andelar i värdepappersfonder som omfattas av lagen (1990:1114) om 

värdepappersfonder. 

• Andra svenska värdehandlingar som med hänsyn till sin art och till den säkerhet 

som de erbjuder kan anses jämförliga med någon av de värdehandlingar som 

anges under de andra punkterna.33  

                                                           
31 Lundén, B. 2002, sid. 166. 
32 Lundén, B. 2002, sid. 166. 
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Dessa ovannämnda regler innehåller ett allmänt uttalande om intresset av 

riskspridning och de är inte några för stiftelserna bindande föreskrifter. Länsstyrelsen 

kommer inte att anmärka mot placeringen om en stiftelse har placerat sin förmögenhet 

i sådana tillgångar som anges i normalplaceringsreglerna och som även sett till att det 

finns en riskspridning. Observera dock att placeringar som inte överensstämmer med 

rekommendationerna kan vara tillåtna.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
33 Kihlström, L. 1997, sid. 157. 
34 Kihlström, L. 1997, sid. 159. 
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4. Översikt över tryggandelagen 
 

En lag som är mycket viktig att titta och som vi har nämnt tidigare är Lag (1967:531) 

om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (även kallad tryggandelagen, TrL). 

 

Lagen om tryggande av pensionsutfästelser innehåller tvingande regler om 

tryggandestiftelser, dock anger förarbetena till TrL att pensionsutfästelser är ett avtal 

och att villkoren kan åsidosättas om de är oskäliga.35 Vidare finns bestämmelser om 

hur pensionsutfästelser till de anställda tryggas och lagen anger på vilket sätt man kan 

trygga arbetsgivarens löfte om pension till arbetstagare eller dennes efterlevande.36 

 

Förarbete till TrL  

Propositionen (1967:83 sid. 2) föreslår en omläggning av de former på hur en 

arbetsgivare kan trygga sina pensionsutfästelser. Istället för en revers ska 

arbetsgivaren kunna redovisa avsättningen som en särskild skuldpost, benämnd 

’Avsatt till pensioner’. Pensionsstiftelsen som har andra medel än fordringar mot 

arbetsgivaren, så kallade realstiftelser, ska finnas kvar. Värdet av stiftelsens tillgångar 

ska vara oberoende av arbetsgivarens ekonomiska situation samt att det i stiftelsens 

styrelse ska finnas lika många representanter för arbetstagaren som för arbetsgivaren. 

Det föreslås också att särskilda bestämmelser meddelas till skydd för 

pensionsborgenärerna för det fall att arbetsgivaren överlåter näringsverksamheten på 

annan eller upphör med den. “Det är avsett att de civilrättsliga reglerna i detta 

lagförslag ska kompletteras med skatterättsliga bestämmelser. Den nya lagstiftningen 

föreslås träda i kraft den 1 mars 1968.” 

 

Före tillkomsten av 1937 års lag så inrättade många bolag särskilda pensionsfonder. 

Under depressionsperioden på 1930 - talet utnyttjade många bolag pensionsfonderna 

för att täcka förluster. Med anledning därav uppmärksammades dessa fondbildningar 

och att de inte skänkte den trygghet som pensionsborgenärerna föreställt sig. Det 

fanns härmed ett behov av ett ökat skydd för bolagens pensionsfonder. Syftet att 

trygga fonderna skulle lättast vinnas genom stiftelsebildning och 1937 års lag tillkom. 

                                                           
35 Palm, A. 2001, Att säkra direktpension med kreditförsäkring, Balans, sid. 38. 
36 Olsson, K. 1996, sid. 66. 



 22

 

Den ordningen som var stiftad enligt 1937 års lag om aktiebolagspensions- och andra 

personalstiftelser med bundna respektive fria revers- och realstiftelser utsattes för 

allvarlig kritik. För att finna lösning på de problem som uppstått på grund av den 

bristande enhetligheten tillsattes det 1954 en utredning vid namn 

pensionsstiftelseutredningen. Denna utredning avgav ett betänkande (SOU 1961:14) 

som efter behandling ledde fram till lagen (1961:583) med vissa bestämmelser om 

pensionsstiftelse. Genom denna lag sammansmältes de bundna och fria stiftelserna 

och stiftelsens medel spärrades i pensionsreserven, det vill säga arbetsgivarens skuld 

för pensioner åt dem som omfattas av styrelsens ändamål (destinatärerna). Denna lag 

var endast av provisorisk karaktär så utredningsarbetet fortsatte genom en prövning 

av hela rättsområdet.  

 

Det slutliga resultatet av utredningen var ett betänkande vid namn pensionsstiftelser 2. 

Lagförslag om tryggande av privata pensioner mm. (SOU 1965:41). I betänkandet 

föreslås att reversstiftelserna skulle avskaffas och att realstiftelser ska bestå och få en 

självständigare ställning gentemot arbetsgivare. Fordran på pension föreslås få 

förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs.37 

 

Allmänna bestämmelser - TrL 

Vad gäller allmänna bestämmelser så står det i 1 § att arbetstagare eller arbetstagares 

efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom arbetsgivarens utfästelse om 

pension.  

 

I 2 § går det vidare utläsa att arbetstagaren har intjänat så stor del av utfäst pension 

som motsvarar förhållandet mellan det antal år arbetstagaren varit i arbetsgivarens 

tjänst och antalet år från tjänstens början till pensionsåldern. 

 

Enligt 3 § så beräknar man kapitalvärdet som i sin tur utgör nuvärdet av den 

pensionsrätt som vid beräkningstillfället finns intjänad enligt pensionsutfästelsen. Två 

faktorer som är viktiga vid denna beräkning är livslängdsantagandet och 

ränteantagandet. Livslängdsantagandet är den återstående livstid som gäller för en 

                                                           
37 Prop. 1967:83, sid. 40, passim. 
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individ vid en viss ålder, beräknas genom en genomsnittsberäkning. Ränteantagandet 

(3,5 %) används genom att man diskonterar det belopp som i framtiden väntas bli 

utbetalda.38 Något antagande om skattebelastning finns inte. 

 

Pensionsstiftelser 

I TrL 9 § - 22 § finns det reglerat vad som gäller vid pensionsstiftelser.  

I 9 § stadgas det att: “Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse 

vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller 

arbetstagares efterlevande.” Reglerna om pensionsstiftelser utgör grunden för vilka 

rättigheter, skyldigheter och ansvar som en arbetsgivare har gentemot arbetstagaren.  

 

I 10 § stadgas det att en pensionsstiftelse skall omfatta en viss grupp av arbetstagare 

eller efterlevande, vidare står det i 10a § att pensionsstiftelsens styrelse ska se till och 

ansvarar för att stiftelsens förmögenhet är placerad på ett nöjaktigt sätt och att 

stiftelsens medel används för stiftelsens ändamål. 

 

Får stiftelsen låna ut medel till arbetsgivaren? Enligt 11 § så får stiftelsen utlåna 

medel om den får betryggande säkerhet för lånet, men den får inte ta emot egendom 

från arbetsgivaren om det väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över 

egendomen. Vidare stadgar denna paragraf att stiftelsen ej får äga aktier i bolaget om 

stiftelsen är grundad av ett aktiebolag. Det kan dock gå bra om tillsynsmyndigheten 

godkänner det. 

 

I 14 § regleras det att arbetsgivaren har vid en pensionsstiftelse rätt till gottgörelse ur 

stiftelsens förmögenhet motsvarande sina pensionsutbetalningar eller motsvarande 

erlagd premie. Denna gottgörelse utgör skattepliktig intäkt för arbetsgivaren samtidigt 

som den utgör en minskningspost i arbetsgivarens underlag för särskild löneskatt. 

 

I 17 a § är det reglerat att en pensionsstiftelse är bokföringsskyldig. Denna skyldighet 

ska fullgöras enligt bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). En stiftelse ska 

                                                           
38 Kihlström, L. 1997, sid. 49. 
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därmed upprätta årsredovisning som i sin tur ska undertecknas av samtliga 

styrelseledamöter. 

 

Enligt 19 § ska en stiftelse träda i likvidation vid exempelvis konkurs och då är 

stiftelsens fordran mot arbetsgivaren omedelbart förfallen till betalning. Likvidationen 

tas om hand av stiftelsens styrelse enligt 20 §. 

 

Upphörande av näringsverksamhet 

I 23 § - 26 § TrL finns det reglerat vad som händer vid upphörande av 

näringsverksamhet.  

 

I 23 § står det att: “Övergår näringsverksamheten från en arbetsgivare till en annan 

och avtalas därvid att ansvaret för pensionsstiftelse skall överflyttas på efterträdaren, 

skall samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av pensionsfordringen.”  

 

Enligt 25 § så är det anstiftat att om en arbetsgivare upphör med sin 

näringsverksamhet och ansvaret för pensionsutfästelsen inte överflyttas på någon 

annan ska arbetsgivaren trygga utfästelsen genom att köpa pensionsförsäkring. 

 

Personalstiftelse 

27 § - 30 § reglerar personalstiftelse men vi har valt att avgränsa oss till 

pensionsstiftelse. Vi kommer därför inte gå in på lagstiftningen inom detta område. 

 

Tillsyn 

31 § - 33 § reglerar tillsyn, där det anstiftas att tillsynsmyndigheten är länsstyrelsen i 

det län där arbetsgivaren har sin hemvist och att denna myndighet ska ingripa om det 

kan antas att pensionsstiftelsen inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande 

föreskrifterna.  

 

 

 

Likvidation 
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Upphör företaget med sin näringsverksamhet och pensionsutfästelserna är tryggade 

genom pensionsstiftelse så ska stiftelsen träda i likvidation. Den förmögenhet som 

finns i stiftelsen köper stiftelsen pensionsförsäkringar för, där premien i sin tur 

beläggs med särskild löneskatt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Skyddsregler i tryggandelagen 



 26

 
Vi ska i detta kapitel gå djupare in på de redan nämnda skyddsreglerna som finns i 

tryggandelagen. De skyddsregler vi valt att lägga tyngdpunkten på är paragraferna 

10a §, 11 § och 23 § i Tryggandelagen. 10a § reglerar kravet på nöjaktig placering av 

stiftelsens förmögenhet, 11 § stiftar om begränsningar för återlån och 23 § reglerar 

skyddet vid överlåtelse. Vidare ska vi ange vad de olika rättskällorna lag, förarbeten, 

rättsfall och doktrin kommenterar och säger om dessa skyddsregler. För att repetera 

lite av det som vi har skrivit tidigare tänkte vi här återge lite bakgrund till varför 

skyddsregler i Tryggandelagen kom till.  

 

Det restes krav på att lagstiftaren i början på 1960-talet skulle göra ändamålsenliga 

och rationella former för den privata pensioneringen. Det system som tidigare 

reglerades genom 1937 års lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser 

ansågs som otillfredsställande och föråldrat. Det var då som TrL kom till och 

tryggandestiftelserna fick en delvis ny utformning. Tryggandestiftelserna blev här 

också realstiftelser vilket innebär att stiftelsens förmögenhet ska bestå av reala 

tillgångar och de så kallade reversstiftelserna förbjöds.39 Reversstiftelserna utmärktes 

av att stiftelsens enda tillgång var en reversfordran mot arbetsgivaren och om denna 

gick i konkurs var stiftelsens fordran oprioriterad.40  

 

Placeringen av stiftelsens förmögenhet ska bestämmas av styrelsen om stiftaren inte 

meddelat särskilda föreskrifter rörande placeringen. De kontrollorgan som finns är 

revisorn och tillsynsmyndigheten. De ska bevaka att förmögenheten är placerad på ett 

ändamålsaktigt sätt.41  

 

Ett av syftena med placeringsreglerna i TrL är att ge stiftelsens styrelse en 

självständig ställning i förhållande till stiftaren. Kontentan är att stiftelsernas uppgift 

att trygga en utfästelse och när som helst vara beredd att infria den, kräver särskilda 

krav på placeringen. Tillgångarna måste vara möjliga att realiseras så snart utfästelsen 

behöver infrias.42 

                                                           
39 Olsson, K. 1996, sid. 53. 
40 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 12. 
41 Olsson, K. 1996, sid. 341. 
42 Olsson, K. 1996, sid. 355. 
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5.1 Krav på nöjaktig placering – 10a § TrL 

Denna paragraf infördes 1 januari, 1996 i TrL samtidigt som lagen (1929:116) om 

tillsyn över stiftelser (TL) upphävdes. I TrL har paragrafen samma innehåll som 15 § i 

sistnämnda lag som då tidigare gällde för pensionsstiftelser. Enligt 10a § ska 

stiftelsens förmögenhet vara nöjaktigt placerad och detta är ett uttryck för en allmän 

stiftelserättslig grundsats.43 

 

Lag – 10a § TrL 

“En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett 

nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte använts för annat än stiftelsens 

ändamål.” 

 

Förarbeten 

Förarbetena till TL innehåller begränsat med information om innebörden av nöjaktig 

placering.44 I propositionen 1993/94:9 behandlas bestämmelserna om 

tillsynsmyndighetens befogenheter samt skadeståndsskyldighet för 

styrelseledamöterna och frågan är om dessa bestämmelser ska tas in i TrL. 

Remissinstanserna har inte berört frågan och skälen för förslagen är att reglerna om 

förevarande stiftelseform bör kvarstå i Tryggandelagen. Vidare skrivs det att TrL 

nödvändigtvis bör kompletteras med bestämmelser bland annat om placeringen av en 

tryggandestiftelses förmögenhet. 

 

Rättsfall 

Laila Kihlström refererar till vissa rättsfall från regeringsrätten där rätten har ansett att 

det inte finns skäl att göra någon inskränkning i styrelsens placering, där länsstyrelsen 

har lagt ett föreläggande om att de skulle ha placerat förmögenheten annorlunda. 

Regeringsrätten uttalar i flera av fallen att placeringen skall bedömas med hänsyn till 

det syfte pensionsstiftelsen har och att placeringens säkerhet framstår som mera 

angelägen än avkastningen. Detta säkerhetsintresse bör dock inte “onödigtvis“ sänka 

                                                           
43 Olsson, K. 1996, sid. 344. 
44 Olsson, K. 1996, sid. 345. 
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avkastningen.45 Vi kommer nu att presentera de rättsfall som finns under paragrafen i 

sin korthet. 

 

RÅ 1962:33  

Målet behandlar om länsstyrelsen kan ställa krav på säkerhet för stiftelsens fordran. 

Reversen som skulle förfalla till betalning 6 månader efter skedd uppsägning, innehöll 

också en föreskrift om uppsägningen. Efter att länsstyrelsen granskat 

räkenskapssammandraget menade de att uppsägningsklausulen i reversen inte kunde 

godkännas. De uppmanade styrelsen att av bolaget begära en ny revers och anmärkte 

vidare att stiftelsen under tidigare räkenskapsår till bolaget utlånat vad stiftelsen 

tillhöriga aktier på 43 934 kronor. I den mån stiftelsen hade andra tillgångar än 

reverser på av bolaget gjorda avsättningar ägde stiftelsen inte rätt att låna ut dessa 

medel till bolaget utan att för fordringen ställdes säkerhet, som kunde godtagas av 

länsstyrelsen. Stiftelsens styrelse uppmanades därför att av bolaget begära sådan 

säkerhet för 43 934 kronor. 

 

I svar från stiftelsen upplyste de att uppsägningsklausulen i reversen ändrats i enlighet 

med granskningsmannens önskan. När det gäller kravet på säkerhet för viss del av 

reversbeloppet anförde stiftelsen att dess styrelse gjort framställning om detta till 

bolaget, som förklarat att försträckningen tillkommit i enlighet med stiftelsens stadgar 

och att bolaget därför inte ansåg sig skyldigt att tillhandahålla den av stiftelsen nu i 

efterhand begärda säkerheten. Länsstyrelsen yttrade i resolution: enligt 15 § lagen om 

tillsyn över stiftelser skall länsstyrelsen tillse bl.a. att stiftelsens förmögenhet är 

placerad på ett nöjaktigt sätt. Ifrågavarande lån på 43 934 kronor kan inte anses vara 

en nöjaktig placering. De för stiftelsen fastställda stadgarna ger inte stiftelsen rätt att 

lämna bolaget det berörda lånet utan säkerhet. På grund av detta föreläggs stiftelsens 

styrelse vite om de inte bevisar att nöjaktig säkerhet ställts för fordringen eller att 

fordringen uppsagts till betalning inom skälig tid. 

 

Ärendet överklagades till kammarrätten och avgjordes av regeringsrätten. 

Regeringsrätten yttrade följande: Enligt stiftelsens stadgar får densamma anses 

oförhindrad att, utan att begära säkerhet, till bolaget utlåna såväl grundkapital som 

                                                           
45 Kihlström, L. 1997, sid. 159. 
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vad senare av bolaget avsatts till stiftelsen. Regeringsrätten lämnar besvären utan 

bifall. Detta rättsfall avgjordes innan TrL kom till därför kan stiftelsen i detta fall låna 

ut medel till bolaget utan säkerhet, detta skulle inte gå idag då lagstiftningen kräver 

betryggande säkerhet, vilket kommer att visa sig i följande rättsfall. 

 

RÅ 1979:2:9  

I detta rättsfall har en pensionsstiftelse köpt två fritidsfastigheter av huvuddelägaren i 

det pensionsutfästande bolaget. Fastigheterna skulle disponeras av denna delägare 

mot att han betalade för drift och underhåll, men då inte erlade någon hyra. Detta 

förvärv betalades dels med en utfärdad revers med inteckningsmedgivande, dels 

genom övertagande av ett lån.  

 

Länsstyrelsen kom fram till att förvärvet inte kunde utgöra någon nöjaktig placering, 

då förvärvet skett av huvuddelägaren och att denne skulle disponera fastigheterna 

hyresfritt. Dessutom iklädde sig pensionsstiftelsen skulder till ett belopp motsvarande 

köpeskillingen och denna skuld gällde främst mot huvuddelägaren. Länsstyrelsen 

uppmanade stiftelsen att sälja fastigheterna och reglera skulden. Stiftelsen menade på 

att andra placeringsalternativ inte skulle utgöra tillräcklig säkerhet med hänsyn till 

inflationen. Fastigheterna ansågs däremot kunna ha en betydande värdestegring. 

 

Kammarrätten kom fram till att fastigheterna ej är en nöjaktig placering efter vad som 

“i övrigt förekommit i målet”. 

 

Regeringsrätten hänvisade till bristen på uttalanden i förarbetena och sade att det 

ursprungliga kravet på “betryggande” placering i TL ersatts med ett nöjaktighetskrav. 

Härmed sänktes kravet och förklarades med att placeringar måste göras som “inte 

onödigtvis nedbringar förmögenhetens avkastning”. Kontentan är att placering i 

fritidsfastigheter ej var fel vid denna tidpunkt. Detta fall har ett prejudikatvärde då 

doktrin ofta hänvisar till rättsfallet om vad som anses med nöjaktig placering. Vi 

återkommer till resonemanget senare under doktrin avsnittet. 
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RÅ 1980:2:72  

I detta rättsfall behandlades frågan om en pensionsstiftelse får ta upp ett lån för att 

sedan köpa aktier. Länsstyrelsen hänvisade till att upplåning för inköp av aktier var 

främmande för stiftelsens ändamål och sade att stiftelsen skulle avveckla 

verksamheten. 

 

Kammarrätten uttalade även de att även om det inte finns någon lagbestämmelse som 

förbjuder stiftelsen att ta upp lån och köpa aktier så ligger det “i sakens natur” att ett 

sådant handlande “är förenat med avsevärda risker för förlust”. 

 

Regeringsrätten menade att upplåning för inköp av aktier inte kan anses innefatta 

förvaltning av stiftelsens förmögenhet. Kontentan är att både kammarrätten och 

regeringsrätten lämnade besvären från stiftelsen utan bifall och enligt detta fall är det 

fel av en pensionsstiftelse att ta lån för att köpa aktier. 

 

RÅ 1983:2:62  

Målet handlar om en pensionsstiftelses utlåning av medel uppfyller kravet på nöjaktig 

placering av stiftelsens förmögenhet. Pensionsstiftelsen anhöll i skrivelse till 

länsstyrelsen om tillstånd att låna ut 500 000 kr till ett bolag. Säkerhet för lånet skulle 

utgöras av pantbrev på 700 000 kr, överhypotek om 50 000 kr och kompletterande 

bankgaranti. Lånet skulle löpa med en ränta på en procent utöver gällande diskonto, 

dock lägst 13 procent. Lånetiden skulle vara tio år, varav de första fem åren 

amorteringsfria.  

 

Länsstyrelsen lämnar tillstånd till begärd utlåning under förutsättning dels att säkerhet 

lämnas i form av pantbrev och överhypotek upp till 1 275 000 kr samt bankgaranti på 

minst 175 000 kr dels att räntesatsen bestämmes till lägst fyra procent utöver 

diskontot. Stiftelsen överklagade och yrkade att utlåningen skulle godkännas på de 

räntevillkoren som stiftelsen föreslagit länsstyrelsen. 

Kammarrätten anser att den lägsta avkastning som länsstyrelsen föreskrivit för 

utlåningen får med hänsyn till omständigheterna anses som skälig. Kammarrätten 

avslår besvären. 

 



 31

Regeringsrätten hänvisade till vad som tidigare sagts i rättsfallet RÅ 1979:2:9 där det 

sades att placeringen vid en allmän bedömning ska framstå som ändamålsenlig med 

hänsyn till stiftelsens syfte. ”Vad beträffar avkastningen gäller inte något krav på att 

den ska vara maximal. Regeringsrätten uttalar att lagens ståndpunkt mot bakgrund av 

dess förarbeten får anses vara att intresset av avkastning är underordnat i förhållande 

till säkerhetskravet men att intresset av avkastning ändå har den styrkan att 

säkerhetsintresset inte ”onödigtvis” ska nedbringa avkastningen. Inget hindrade därför 

stiftelsen att låna ut pengar på ovan nämnda villkor.” 

 

RÅ 1986:160  

Fallet handlar om pensionsstiftelses återlån utan amorteringsplan av medel till 

arbetsgivaren och om detta återlån uppfyller kraven på betryggande placering av 

stiftelsens förmögenhet. Denna pensionsstiftelse meddelade i skrivelse till 

länsstyrelsen att stiftelsen lånat ut 1 956 000 kr till stiftarbolaget mot säkerhet i form 

av pantbrev i vissa fastigheter. Stiftelsen uppgav att lånet lämnats mot en räntesats av 

3 procent över diskontot och att lånet förföll till betalning vid anfordran.  

 

Länsstyrelsen bedömde säkerheten för lånet vara betryggande och yttrade: 

Länsstyrelsen förelägger stiftelsen att komplettera reversen dels med amorteringsplan 

på högst 15 år med rak amortering, dels med villkor att lånet kan sägas upp till 

betalning på sex månader om likvidationsanledning skulle uppstå för stiftelsen under 

lånets löptid. I besvär yrkade stiftelsen att stiftelsens utlåning skulle godkännas på de 

i reversen angivna villkoren.  

 

Kammarrätten yttrade att som förutsättning för att en stiftelses utlåning skall anses 

innebära en nöjaktig placering av stiftelsens medel bör som länsstyrelsen anfört gälla 

att marknadsmässiga amorteringsvillkor tillämpas. Kammarrätten avslår besvären. 

 

Regeringsrätten hänvisar till domarna RÅ 1979 2:9 och RÅ 1983 2:62 när det gäller 

kravet på nöjaktig placering. Där ges den innebörden att placeringen skall vid en 

allmän bedömning framstå som ändamålsenlig med hänsyn till det syfte 

pensionsstiftelsen har. Placeringens säkerhet träder därvid i förgrunden. Kravet på 

säkerhet måste som redan konstaterats i det föregående anses uppfyllt. Vid 
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bedömningen av om förmögenhetens placering är nöjaktig bör också – såvitt nu är i 

fråga – placeringens likviditet beaktas. Kravet på likviditet bör dock underordnas 

kravet på säkerhet. Likviditetskravet måste i detta fall anses vara väl tillgodosett i och 

med att lånet är förfallet till betalning vid anfordran. Därtill kommer att lånet enligt 

huvudregeln i 19 § andra stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. – 

utan hinder av vad som kan ha avtalats – vid likvidation förfaller till betalning 

omedelbart. Vid angivna förhållanden föreligger inte laglig grund för det av 

länsstyrelsen meddelade föreläggandet. Regeringsrätten upphäver, med ändring av 

kammarrättens dom, länsstyrelsens beslut. Kontentan är att en pensionsstiftelse får 

enligt detta rättsfall lämna säkerhet i form av pantbrev i vissa fastigheter och då 

samtidigt inte ha någon amorteringsplan. 

 

RÅ 1986:171  

Målet handlar om pensionsstiftelsens förmögenhet varit nöjaktig placerad, när 

stiftelsens tillgångar i huvudsak utgjorts av aktier. Länsstyrelsen fattade följande 

beslut: av pensionsstiftelses räkenskapssammandrag framgår att stiftelsens tillgångar 

huvudsakligen utgjordes av aktier. Enligt praxis medges stiftelse placera 50-60 % av 

stiftelsens behållning i börsnoterade svenska aktier. Mot bakgrund av ovanstående 

förelägger länsstyrelsen med stöd av 16 § Tillsynslagen stiftelsens styrelse att 

begränsa sitt aktieinnehav till 50 - 60 procent av sin totala behållning.  

 

Kammarrätten yttrade: Oavsett vad stiftelsen anfört kan en sådan placering av 

förmögenheten ej anses uppfylla lagens krav på att vara nöjaktig placerad. 

Aktieinnehavet bör begränsas till högst 60 procent av stiftelsens förmögenhet i 

enlighet med länsstyrelsens beslut. Kammarrätten avslår besvären. 

 

Regeringsrätten refererar till domarna RÅ 1979 2:9 och RÅ 1983 2:62, som uttalar ett 

krav på att placeringen vid en allmän bedömning skall framstå såsom ändamålsenlig 

med hänsyn till det syfte pensionsstiftelsen har. Placeringens säkerhet framstår därvid 

som mer angelägen än dess möjligheter till tillväxt. Någon inskränkning i 

pensionsstiftelsers medelsförvaltning till att endast omfatta placering i visst slag av 

tillgångar eller till viss på förhand bestämd fördelning på olika slag av tillgångar 

föreligger inte. Regeringsrätten upphäver, med ändring av kammarrättens dom, 
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länsstyrelsens beslut. Kontentan är att en pensionsstiftelse är fri enligt detta rättsfall 

att placera hela förmögenheten i börsnoterade aktier om den så önskar.  

 

Doktrin 

Det finns utförliga kommentarer som är motiverade angående frågan om hur en 

stiftelses tillgångar bör eller ska placeras. Länsstyrelserna rekommenderar dessutom 

pensionsstiftelsernas styrelser att följa vissa så kallade normalplaceringsregler, 46 som 

vi tidigare har nämnt och redovisat kortfattat. Rättsfallen som vi refererat till i 

föregående avsnitt kommenteras nedan.  

 

Det finns en relativt sparsam rättspraxis som har bidragit till att någorlunda klarlägga 

innebörden. Rättspraxis består av ett 30-tal avgöranden i de olika rättsinstanserna. 

Från avgöranden i Regeringsrätten går att utläsa att det finns en avvägning vad gäller 

nöjaktig placering mellan två intressen, det är säkerhet och avkastning. Här ska 

säkerhetsaspekten väga tyngst och varje placering som inte äventyrar uppfyllandet av 

stiftelsens ändamål kan därför accepteras. Olsson jämför här rättspraxis med vad 

regeringsrätten kom fram till i RÅ 1979 ref. 2:9 där de kom fram till att 

fritidsfastigheter var nöjaktig placering.47  

 

Vad avser pensionsstiftelser så har Regeringsrätten prövat frågan om placering av 

tillgångar och då uteslutande för pensionsstiftelser, eftersom dessa stiftelser är 

speciella med enda syfte att trygga pensionsutfästelser. Detta i sin tur innebär att 

stiftelsen måste vara beredd att ta kapitalet i anspråk eller att betala gottgörelse för att 

infria utfästelserna ifall det utfästande bolaget inte kan göra det. Olsson hävdar att 

innebörden av nöjaktig är speciell i pensionsstiftelserna jämfört med andra stiftelser 

på grund av det sociala ansvaret och kravet på möjlighet till omedelbar realisation. 

Hon skriver vidare att det är tveksamt att dra några generella slutsatser giltiga för alla 

stiftelser på grund av en relativt sparsam rättspraxis. Hon har vidare bedömt det vara 

av värde att redovisa rättspraxis, då regler om nöjaktig placering även fortsättningsvis 

gäller för tryggandestiftelserna och 10a § TrL.48  

                                                           
46 Kihlström, L. 1997, sid. 79. 
47 Olsson, K. 1996, sid. 345. 
  
48 Olsson, K. 1996, sid. 345. 
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Olsson kommenterar rättsfallet RÅ 1979:2:9 och kravet på nöjaktig placering med att 

yttra: “placeringen ska vid en allmän bedömning framstå som ändamålsenlig med 

hänsyn till pensionsstiftelsens syfte. Därför måste placeringens säkerhet framstå som 

mera angelägen än dess möjligheter till avkastning”. Regeringsrätten godkände 

placeringen då värdeutvecklingen för fritidsställen i Stockholmsregionen bedömdes 

som mycket förmånlig. De anförde också att placeringar ska ges företräde “som 

tryggar stiftelsen mot såväl nominella förluster som mot att dess kapital urholkas 

genom den fortgående penningvärdeförsämringen”.49 

 

I RÅ 1986:171 förelade länsstyrelsen stiftelsen att begränsa sitt aktieinnehav då 

placering i aktier innebär ett visst risktagande och innehavet kanske måste omvandlas 

till kontanta medel och förlust kan uppkomma. Olsson skriver att enligt praxis skulle 

stiftelsen få placera 50-60 procent av tillgångarna i börsnoterade aktier. Länsstyrelsen 

ålade därför stiftelsen att omplacera sin förmögenhet och begränsa innehavet av 

aktier.  

Olsson anför vidare att regeringsrätten hänvisade till RÅ 1979 ref. 29 och 1983 ref. 

2:62 där det har uttalats om stiftelsens syfte och att säkerheten går framför 

tillväxtmöjligheten. Rätten ansåg dock att detta synsätt inte innebar någon 

inskränkning vad gäller att endast placera i vissa typer av tillgångar eller till en 

förutbestämd fördelning mellan olika slag av tillgångar.50  
 

Olsson jämför denna dom med en annan dom som Kihlström har kommenterat. Fallet 

handlar om placering av icke börsnoterade aktier. Kammarrätten kom fram till (mål: 

6225-1990) att den aktuella pensionsstiftelsen med tillgångar på flera miljarder 

kronor, kunde placeras i även icke börsnoterade aktier då det ej går att säga att denna 

placering inte skulle vara nöjaktig. Detta beroende på omständigheterna 

(förmögenhetens storlek och överskott i verksamheten).51 Kontentan här är att även 

icke börsnoterade aktier kan accepteras som placeringsval under vissa särskilda 

förhållanden. 

 

 

                                                           
49 Olsson, K. 1996, sid. 345. 
50 Olsson, K. 1996, sid. 348. 
51 Kihlström, L. 1997, sid. 166. 
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5.2 Begränsningar för återlån – 11 § TrL 

En pensionsstiftelse har rätt att lämna lån till arbetsgivarföretaget om det ställs 

säkerhet för lånet. Är det ett fåmansföretag krävs det att de driver rörelse och är i 

behov av lån. Specifikt för återlån till arbetsgivaren ställer 11 § upp det strängare 

kravet på betryggande säkerhet, vilket innebär bankgaranti, goda pantbrev i fast 

egendom eller något likvärdigt. En bankgaranti får inte vara tidsbegränsad, av den 

anledningen att det är lätt att stiftelsen glömmer tidsgränsen och plötsligt står utan 

säkerhet för utlåningen. För pantbrev i fast egendom anger länsstyrelserna 

normalplaceringsregler och att de inte får gå över 75 procent av det aktuella 

marknadsvärde, som en värderingsman lämnat intyg om. Säkerhet i form av 

företagshypoteksbrev godtas normalt inte bland annat därför att länsstyrelserna har 

små möjligheter att bevaka och följa upp företagets ekonomi. Säkerhet i form av 

personlig borgen godtas inte.52  

 

Under remissbehandlingen i propositionen 1967:83 behandlades frågan om återlån till 

arbetsgivaren med stort intresse. Denna paragraf vilar på den uppfattningen att en 

stiftelse anses ha full handlingsfrihet i frågan om var stiftelsen vill placera sina medel. 

Kärnpunkten var att bör lagstiftaren hindra att en stiftelse självständigt lånar 

arbetsgivaren medel? Vid ett nekande svar uppkommer en annan fråga, det är vilka 

krav som då ska ställas på säkerheten i fråga. Vid en kreditbedömning bör man inte 

bara beakta substansvärdet utan också företagets räntabilitet samt 

utvecklingsförmåga.53  

 

Lag – 11 § TrL 

”En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren. Avtal som strider 

mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till arbetsgivaren, om det ställs 

betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyndigheten medger det. 

 

En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som väsentligt 

begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller får en stiftelse som 

                                                           
52 Palm, A. 1998, sid. 148. 
53 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 74.  
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har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten godkänner det, äga aktier i 

bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhållande till detta som avses i 1 kap. 5 § 

aktiebolagslagen (1975:1385). 

 

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension till 

arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmansföretag enligt 

56 kap. 2 och 3 § § inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i fråga om stiftelsens rätt att 

lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i 12 kap. 7 och 8 § § samt 19 kap. 1 § 

aktiebolagslagen tillämpas. Lag (1999:1239)”. 

 

Förarbeten 

Frågan om så kallade återlån, som är praktisk och betydelsefull, tilldrog sig stort 

intresse under förarbetena till TrL. Utredningen kom fram till att stiftelsen inte skulle 

vara hindrad att återlåna medel om det fanns en affärsmässigt försvarlig säkerhet. 

Härigenom ansågs kravet på en tillfredsställande placering av stiftelsens kapital 

tillgodosett  så långt som var möjligt.54  

 

Departementschefen uttalade i Prop. 1967:83 sid. 130 att om fordringen är förenad 

med en säkerhet bör säkerheten återgå till arbetsgivaren. Härmed fastslås att stiftelsen 

själv ska besluta hur förmögenheten ska placeras. I förarbetena till TrL anges att med 

betryggande säkerhet avses att säkerheten är ”bankmässig”. Vad menas då med 

”bankmässig”? Enligt Prop. 1967:83 sid. 131 så hänvisar departementschefen till den 

säkerhet som ställs vid bankernas kreditgivning, 2:13 § Bankrörelselagen (1987:617). 

Olsson skriver vidare att bankgaranti, obligationer, börsnoterade aktier och pantbrev 

torde vara allmänt accepterade som säkerhet. I vissa fall har det krävts att säkerheten 

ska uppgå till en viss del av egendomens värde.55  

 

Utredningen föreslår att stiftelsen inte får ta emot fordran från arbetsgivaren. Har 

sådan fordran ändå överlämnats är den att anse som ogiltig. Det ska dock inte finnas 

något förbud för återlån, förutsatt att arbetsgivaren ställer “affärsmässigt försvarlig 

säkerhet”. Utredningen föreslår vidare förbud för en stiftelse att ta emot tillgångar 

                                                           
54 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 14. 
55 Olsson, K. 1996, sid. 357. 



 37

från arbetsgivaren om det har knutits inskränkande villkor till tillgången. Detta förbud 

bör ses mot bakgrund av att stiftelsens styrelse föreslås få full handlingsfrihet i fråga 

om placeringen av stiftelsens tillgångar. Slutligen föreslår utredningen förbud för 

stiftelsen att äga aktier i bolaget. 

 

Departementschefen ansåg att bankmässig säkerhet bör krävas för rätt att få återlåna 

medel ur stiftelsen och får då förmånsrätt enligt Handelsbalken framför oprioriterade 

fordringar. Innebörden i säkerhetskravet har bäst kunnat anges genom uttrycket 

“betryggande“. Vad gäller inskränkande villkor till stiftelsens rätt att förfoga över 

tillgångarna som överlämnats av arbetsgivaren bör det jämkas så att förbudet kommer 

att avse villkor som väsentligt begränsar rätten att förfoga över egendomen. Med 

väsentlig begränsning bör avses till exempel ett avyttringsförbud. Den sista 

inskränkningen i stiftelses medelsförvaltning, förbud för stiftelse att äga aktier i 

stiftarbolaget har varit svårförståeligt framförallt beträffande börsnoterade aktier. 

Stiftelse bör därför få inneha aktier om tillsynsmyndigheten godkänner det och skulle 

det vara mer riskabelt än annan aktieplacering?56 

 

Rättsfall 

RÅ 1979:2:14  

Målet handlar om att kammarrätten har upphävt beslut av länsstyrelsen att ej medge 

undantag från bestämmelserna i 11 § första stycket TrL. Länsstyrelsen har inte ansetts 

vara behörig att föra talan mot kammarrättens dom.  

 

Pensionsstiftelsen ansökte hos länsstyrelsen om medgivande enligt 11 § första stycket 

TrL att till ett aktiebolag låna ut ett visst belopp. Av ansökningen framgick att lånet 

avsåg 148 000 kr och att till säkerhet för lånet, som var avsett för bolagets rörelse, 

skulle ligga en företagsinteckning på 250 000 kr – inom förmånsrättsläge 400 000 kr 

– meddelad i all den näringsverksamhet bolaget bedrev i Sverige. Länsstyrelsen 

avslog ansökan och anförde som skäl: Ett villkor för att dispens skall kunna medges 

är att godtagbar säkerhet ställs. Detta krav innebär att säkerheten bör utgöras av 

fastighetsinteckning, bankgaranti eller liknande. Däremot kan företagsinteckning inte 

anses vara tillfredsställande. 

                                                           
56 Prop. 1967:83, sid. 126. 
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Stiftelsen överklagade till kammarrätten som med hänsyn till vad Bankinspektionen 

yttrade upphäver länsstyrelsens dom och ger stiftelsen rätt. Bankinspektionen anförde 

i korthet följande: Enligt banklagen skall säkerhet utgöras av borgen, fast eller lös 

egendom och vara betryggande. Om en företagsinteckning ska betraktas som 

betryggande säkerhet beror på vilket underlag den har i tillgångar som omfattas av 

inteckningen, bedömningen måste grundas på aktuell redovisning från företaget i 

fråga. Av skäl anses företagsinteckning ha belåningsvärde högst till en viss del 

(omkring 50 - 75 procent) av den inteckningsbara egendomens värde. Av det anförda 

framgår det att företagsinteckning kan vara att anse som betryggande säkerhet. 

 

Länsstyrelsen överklagade till Regeringsrätten som inte tar upp målet med 

motiveringen att länsstyrelsen saknar behörighet att föra talan mot kammarrättens 

dom. Kontentan är att företagsinteckning kan vara att anse som betryggande säkerhet 

i vissa fall. 

 

RÅ 1986:154  

Målet behandlar fråga om tillämpning av låneförbudet enligt 11 § tredje stycket TrL. 

jämfört med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen vid lån från pensionsstiftelse till det 

fåmansbolag som bildat stiftelsen.  

 

En pensionsstiftelse lånade ut 300 000 kr till det fåmansföretag som bildat stiftelsen. 

Bolagets ende styrelseledamot var samtidigt styrelseledamot i stiftelsen. 

Länsstyrelsen yttrade följande: I enlighet med 11 § tredje stycket TrL erfordras i detta 

fall dispens för utlåning till arbetsgivaren. Dispensen skall sökas hos länsstyrelsens 

taxeringsavdelning. Mot bakgrund av att bifallen dispensansökan inte föreligger, 

förbjuder länsstyrelsen, med stöd av 16 § tillsynslagen (1929:116) verkställighet av 

stiftelsens beslut om utlåning till aktiebolaget. Stiftelsen överklagade beslutet till 

kammarrätten som lämnar besvären utan bifall. 

 

Regeringsrätten anser att bestämmelserna i bl.a. 12 kap. 7 § aktiebolagslagen 

(1975:1385) äger motsvarande tillämpning. Stiftelsen har gjort gällande att 

undantagsbestämmelserna i 12 kap. 7 § andra stycket aktiebolagslagen är tillämplig 

och anfört att aktiebolaget driver rörelse, att lånet är uteslutande avsett och behövligt 
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för rörelsen och att lånet sett från stiftelsens sida är ett led i dess 

förmögenhetsförvaltning.  

 

Regeringsrätten förklarar med ändring av kammarrättens dom och länsstyrelsens 

beslut, att lånet inte strider mot 11 § tredje stycket tryggandelagen.   

 

Doktrin 

Det finns ingen gräns enligt 11 § för hur stor del av stiftelsens medel som får utlånas 

till arbetsgivaren med betryggande säkerhet. Kihlström frågar sig här om utlåning av 

stiftelsens medel till arbetsgivaren som skulle vara förenlig med 10a § där det 

regleras, som tidigare nämnts, att förmögenheten skall vara placerad på ett nöjaktigt 

sätt. Vilket i sin tur innebär krav på riskspridning och om då säkerheten är fullgod 

(ex. bankgaranti) så skulle det kanske inte behövas någon riskspridning. Såvitt vad 

som är känt så finns det ingen rättspraxis som belyser frågan.57  

 

Kihlström kommenterar vidare att stiftelsens tillgångar ska ha ett realt värde. För att 

få lämna lån av stiftelsens medel till arbetsgivaren krävs enligt 11 § TrL att 

betryggande säkerhet ställs för lånet eller att tillsynsmyndigheten medger att lånet 

lämnas.58  

 

Bestämmelserna i 11 § är avsedda att förhindra att arbetsgivaren får ett alltför 

dominerande inflytande i pensionsstiftelsen och att stiftelsens tillgångar inte blir 

beroende av arbetsgivarens ekonomiska ställning. Det finns en 

pensionsstiftelseutredning som vi har nämnt tidigare där bestämmelserna ska ses mot 

bakgrund av att stiftelsens styrelse ska få handla fritt med hur de vill placera 

stiftelsens tillgångar. I 11 § slås det fast att en pensionsstiftelse inte får motta en 

fordran mot arbetsgivaren. Däremot medges det i 11 § att stiftelsens medel får 

återlånas till arbetsgivaren det finns dock ett krav om att betryggande säkerhet ställs 

på lånet eller att tillsynsmyndigheten godkänner lånet.59  

 

                                                           
57 Kihlström, L. 1997, sid. 81. 
58 Kihlström, L. 1997, sid. 39. 
59 Kihlström, L. 1997, sid. 80. 
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Kihlström kommenterar prop. 1967:83 sid. 131 med att betryggande säkerhet innebär 

högre krav än vad den generella bestämmelsen om nöjaktig placering 10a § gör. I 

denna proposition ges även exempel på fall där undantag från säkerhetskravet skulle 

kunna medges av tillsynsmyndigheten. Ett exempel skulle kunna vara att en till bank 

knuten pensionsstiftelse sätter in medel hos banken. Vad gäller medgivande så menar 

Kihlström att det i praktiken nästan aldrig förekommer att tillsynsmyndigheten 

medger återlån utan säkerhet. ”I de fall en till bank knuten pensionsstiftelse har sina 

likvida medel placerade på ett inlåningskonto i banken, torde inte medgivande från 

tillsynsmyndigheten krävas för detta.”60  

 

Departementschefen uttalade sig i föregående nämnda proposition och utvecklar där 

vad kravet innebär då arbetsgivaren är skyldig att ställa säkerhet som stiftelsen finner 

”affärsmässigt försvarlig” och att det från vissa håll uttalats önskemål om strängare 

krav på säkerhet, då detta krav anses allt för vagt och obestämt. Departementschefen 

ansåg att bankmässig säkerhet bör krävas för att få återlåna medel ur stiftelsen. 

”Innebörden i säkerhetskravet har ansetts bäst kunna anges genom uttrycket 

betryggande.”61  

 

En ytterligare inskränkning i stiftelsens medelsförvaltning var på förslag enligt 

pensionsstiftelseutredningen och ledde fram till ett förbud för en stiftelse att äga aktier 

i stiftarbolaget. Vissa remissyttranden har hänvisat till utredningens uttalande att 

stiftelsen i princip har fria händer vid medelsförvaltningen. Detta förbud har ansetts 

vara svårförståeligt beträffande börsnoterade aktier. Här har advokatsamfundet och 

FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) liknade åsikter då de förstnämnda anser 

att det i vissa fall kan vara till fördel att äga aktier i stiftarbolaget, dels kan bolaget 

stimuleras att överlämna aktier, dels motverkas splittring av aktier. FAR menar att det 

avgörande borde vara aktieplaceringen och hur riskabel den skulle vara vad gäller 

placering i moder- eller dotterbolag. Föreningen drar härmed slutsatsen att förbudet 

bör ersättas med en regel som gör det möjligt för länsstyrelsen att lämna dispens för 

ovannämnda aktieinnehav.  

 

                                                           
60 Kihlström, L. 1997, sid. 80.  
61 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 74. 
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Departementschefen menar att det saknas tillräckliga skäl att göra ett sådant avsteg 

från den uttalade principen att en stiftelse ska ha fria händer med sin 

medelsförvaltning. Med andra ord så bör en stiftelse få ha aktier i stiftarbolaget om 

länsstyrelsen godkänner förfarandet. Vad gäller aktieinnehav så bör destinatärernas 

intressen vara vägledande.62  

 

Olsson skriver att i en situation när arbetsgivaren inte kan infria ett pensionslöfte, 

exempelvis vid konkurs, ska stiftelsens tillgångar användas för att infria 

arbetsgivarens utfästelser. Detta innebär att stiftelsen måste vara beredd att infria 

utfästelsen och prestera likvida medel för att exempelvis köpa pensionsförsäkringar. 

Stiftelsens likviditet är därför mycket viktig och därmed bör inte alltför mycket medel 

lånas ut.63  

 

Vilken verkan har det om en stiftelse bryter mot de uppställda förbuden i 11 

paragrafen? Detta kan belysas med att återge lagrådets uppfattning. Vid bedömandet i 

fråga om ett legalt förbud ska bli ogiltigt bör hänsyn främst tas till om ogiltigheten 

framstår som påkallad med hänsyn till förbudets syfte. De finner att det övervägande 

skälet talar för att förbudet för en stiftelse att mottaga fordran mot arbetsgivaren 

förbinds med den verkan att avtalet blir ogiltigt. Vidare ansåg de att en uttrycklig 

regel om detta skulle intas i lagtexten, övriga förbud bör det inte knytas någon regel 

till som medför ogiltighetsverkan då länsstyrelsen ska utöva kontroll på detta 

område.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
62 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 77. 
63 Olsson, K. 1996, sid. 294. 
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5.3 Skydd vid överlåtelse av verksamheten – 23 § TrL 

I och med Tryggandelagen kom en regel som skulle skydda de pensionsberättigade 

arbetstagarna om arbetsgivarna skulle upphöra med sin näringsverksamhet. Upphör 

arbetsgivaren med näringsverksamheten är han tvungen att teckna 

pensionsförsäkringar för sina pensionslöften. Sker så att någon annan övertar 

näringsverksamhet så kan arbetsgivaren välja att antingen köpa pensionsförsäkringar 

eller låta efterträdaren ta över ansvaret för stiftelsen, men i sistnämnda fall blir det 

fråga om byte av gäldenär och då måste länsstyrelsen godkänna detta övertagande.65  

 

Denna paragraf är ett komplement till 25 § i samma lag, då 25 § reglerar vad som 

händer om stiftarbolaget lägger ned sin verksamhet.  23 § vilar på den uppfattningen 

att pensionsborgenärerna har ett visst mått av trygghet på sin pensionsfordran så länge 

denna har ett motvärde i rörelsetillgångarna.66  

 

Lag – 23 § TrL 

”Övergår näringsverksamhet från en arbetsgivare till en annan och avtalas därvid att 

ansvaret för pensionsutfästelse skall överflyttas på efterträdaren, skall samtycke till 

överflyttningen inhämtas från innehavaren av pensionsfordringen. 

Tillsynsmyndigheten äger medge att samtycke icke behöver inhämtas, om 

efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen. Något samtycke behövs inte vid 

ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619). 

 

Har det i författning meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande av 

fordringsägares rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första stycket. 

Innehavare av pensionsfordran behöver dock inte underrättas eller kallas enligt 14 

kap. 13, 16 och 26 § § aktiebolagslagen (1975:1385) eller förtecknas och kallas i 

ärende om fusion enligt 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om 

tillsynsmyndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning enligt 6 

kap. 5 § andra meningen, nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 6 § och 

nedsättning av reservfonden enligt 12 kap. 4 § tredje stycket aktiebolagslagen. Har 

                                                                                                                                                                      
64 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 72. 
65 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 15. 
 
66 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 121. 
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ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästelsen ha samma 

rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträdaren från dagen för 

anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen är företrädaren fri från ansvar för 

utfästelsen. Lag (1995:1580).” 

 

Förarbeten 

Det finns svårigheter vad gäller tolkningen av upphörande av rörelsegren eller 

väsentlig del av verksamheten och det kan vara svårt att bestämma om en rörelse 

upphör. Avseendet bör fästas vid om rörelsegrenen utgör en väsentlig del av företaget. 

 

Vid överlåtelse av rörelsen till efterträdare erinrar utredningen att avtalet mellan 

företrädaren och efterträdaren måste godkännas av pensionsborgenären för att 

företrädaren ska bli friskriven. Kan detta samtycke inte erhållas bör tillstånd kunna 

lämnas av tillsynsmyndigheten som i sin tur ska inrikta sig på efterträdarens 

ekonomiska ställning. Utredningen föreslår en bestämmelse där pensionsborgenären 

ska anses som anställd hos efterträdaren från den dagen då ansvaret överflyttats. 

Bestämmelsens syfte är att skapa ett tjänsteförhållande mellan efterträdaren och 

pensionsborgenären. 

 

Departementschefen framhåller att det under remissbehandlingen riktats ganska hård 

kritik mot lagförslaget. Det synes ibland som att det är svårt att bestämma begreppet 

rörelse, näringsverksamhet eller rörelsegren. Vad gäller överlåtelseavtal så borde ett 

sådant avtal få giltighet om båda parterna är överens att förvärvaren ska överta 

ansvaret för överlåtarens pensionsutfästelser. Departementschefen anser det lämpligt 

att överlåtaren kan ha möjlighet att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att få 

tillstånd till överflyttningen, då det anses vara skäligen opraktiskt att först få samtycke 

från pensionsborgenärerna.67 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Prop. 1967:83, sid. 163. 



 44

Rättsfall 

RÅ 1997:30  

Målet handlar om två frågor, första frågan är om förutsättningar förelegat för 

länsstyrelses medgivande enligt 23 § tryggandelagen till överflyttning av ansvaret för 

pensionsutfästelse. Den andra frågan behandlar om beskattningskonsekvenser vid en 

överflyttning: förhandsbesked angående inkomstskatt och löneskatt. Denna fråga 

behandlar vi dock inte. 

 

Bolaget ansökte hos Länsstyrelsen om medgivande enligt 23 § TrL att få flytta över 

ansvaret för vissa pensionsutfästelser till sitt svenska moderbolag. De 

pensionsutfästelser som berördes avsåg arbetstagare som redan hade gått i pension 

samt så kallade fribrevsinnehavare. Avsikten var inte att någon näringsverksamhet 

skulle övergå till moderbolaget. Utfästelserna var kreditförsäkrade hos 

försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG), som för sin del medgett att utfästelserna 

efter övertagandet fick omfattas av moderbolagets kreditförsäkring hos FPG. 

 

Länsstyrelsen yttrade: enligt 23 § TrL förutsätter övertagande av hela eller i vissa 

sammanhang delar av ett företags näringsverksamhet och i samband därmed 

övertagande av ansvar för pensionsutfästelse. Eftersom någon övergång av 

näringsverksamhet inte är i fråga, saknas förutsättningar för begärt medgivande. 

Ansökan avslås. Bolaget överklagade till kammarrätten som ansåg att förutsättningar 

för att tillämpa 23 § TrL inte föreligger. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd. Av det redan sagda framgår att 

bestämmelserna i 23 § TrL enligt sin lydelse tar sikte endast på det fallet att 

pensionsutfästelser överflyttas i samband med att näringsverksamhet övergår från en 

arbetsgivare till en annan. Frågan i målet är om länsstyrelsen har ägt lämna 

medgivande enligt första stycket i paragrafen trots att överflyttningen av 

pensionsutfästelser avses ske utan samband med att näringsverksamhet övergår. 

Regeringsrätten delar kammarrättens uppfattning att det inte är möjligt för 

länsstyrelsen att med de i paragrafen angivna rättsverkningarna lämna medgivande till 

ett gäldenärsbyte i andra fall än det som uttryckligen anges i lagtexten. Länsstyrelsens 

beslut att inte lämna bolaget det begärda medgivandet var därför riktigt. 
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RÅ 2001:45  

Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och 

därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser 

till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna 

pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, 

inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta 

föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt 

på pensionskostnader. Vi behandlar inte detta rättsfall eftersom frågan som ska 

avgöras är en skatterättslig fråga. 

 

Doktrin 

Paragrafen utgår ifrån att pensionsskulden överflyttas till samma arbetsgivare som 

övertar rörelsen. I vissa fall kan dock pensionsskulden övertagas, helt eller delvis av 

en annan arbetsgivare än den till vilken rörelsen övergått. Denna sistnämnda situation 

berörs varken av lagtexten eller i förarbeten och med hänsyn till detta så saknas det 

skäl att uppfatta 23 § som en legal inskränkning i parternas handlingsfrihet. 

Lagstiftaren har på pensionsborgenärernas bästa velat hindra att skulden kvarstår hos 

företrädaren sedan denna frånhänt sig sina tillgångar.68  

 

23 § reglerar det fall då efterträdaren övertar ansvaret för pensionsskulden. Det blir 

här ett byte av gäldenär och efterträdaren blir ansvarig för pensionsåtagandena. 

Vidare gäller enligt svensk rätt att en företrädare endast kan friskriva sig från sitt 

ansvar med borgenärernas samtycke, då de annars kan lida skada om efterträdarens 

ställning vore sämre än företrädarens.69  

 

23 § är inte tillämplig på förfaranden då endast en gren eller del av näringsverksamhet 

avyttras. Utredningen hade här föreslagit att bestämmelsen skulle gälla även i detta 

fall. Rörande detta anförde departementschefen: ”Om de båda parterna i ett 

överlåtelseavtal beträffande en särskild gren av en näringsverksamhet träffar 

överenskommelse om att förvärvaren skall överta ansvaret för överlåtarens 

                                                           
68 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 123. 
69 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 122. 
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pensionsutfästelse torde ett sådant avtal få giltighet enligt allmänna rättsgrundsatser 

med samma konsekvenser som lagen uppställer.” Lägger en arbetsgivare ned viss 

verksamhetsgren eller övertas inte ansvaret för de pensionsutfästelser, som givits åt 

arbetstagare inom denna gren, synes däremot någon skyldighet för arbetsgivaren att 

teckna pensionsförsäkring för utfästelserna inte föreligga. Att märka är ju i denna 

situation, att ett väsentligt motvärde i tillgångar kan finnas kvar och att arbetsgivaren 

alltjämt förfogar över en verksamhetsorganisation. 

 

Det är viktigt att skapa ett tjänsteförhållande mellan efterträdaren och 

pensionsborgenärerna även för den tid dessa varit anställda hos företrädaren. Den 

viktigaste verkan torde vara att hänföra till skatterättens område. Efterträdaren kan 

nämligen med stöd av bestämmelsen räkna pensionsborgenärerna som anställda redan 

dagen för anställningen hos företrädaren.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sammanfattande synpunkter på och värdering av skyddsreglerna 

 

                                                           
70 Helmers, D. & Ekström, A. 1974, sid. 126. 
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Vi kommer i detta kapitel att försöka oss på att återge våra egna synpunkter och en 

värdering av denna lag och dess skyddsregler. 

 

Det riktades allvarlig kritik mot de stiftelser som existerade innan tryggandelagen 

kom till då många utnyttjade pensionsfonderna för att täcka förluster samt att de inte 

skänkte den trygghet som pensionborgenärena föreställt sig. Det fanns härmed ett 

behov av ett ökat skydd för bolagens pensionsfonder och syftet att trygga fonderna 

skulle lättast vinnas genom stiftelsebildning. Reversstiftelserna avskaffades, 

realstiftelser bestod och stiftelsen fick en självständigare ställning gentemot 

arbetsgivare samt att pensionsborgenärerna blev skyddade i arbetsgivarens konkurs. 

 

De problem vi stött på är att det är svårdefinierade begrepp i tryggandelagen. För det 

första så är nöjaktig ett ord som rymmer väldigt mycket. Detta begrepp är 

kommenterat som att det finns en avvägning vad gäller nöjaktig placering mellan två 

intressen och det är säkerhet och avkastning. Här ska säkerhetsaspekten väga tyngst 

och varje placering som inte äventyrar uppfyllandet av stiftelsens ändamål kan därför 

accepteras. Det finns ändå ett intresse av avkastning, styrkan i säkerhetsintresset ska 

”onödigtvis” inte nedbringa avkastningen. Det gäller att hitta en avvägning och 

balansgång mellan säkerhet och avkastning. Ett annat svårdefinierat begrepp är 

betryggande som knyts an mycket med nöjaktighetskravet. Vad gäller begränsningar 

för återlån så ställs det upp ett strängare krav med ”betryggande säkerhet” än det gör 

vid placering av tillgångarna.  

 

Att det kan vara riskfyllt att placera medel i olika placeringsformer är ett faktum som 

stiftelsen och arbetsgivaren bör känna till. Det ursprungliga kravet på “betryggande” 

placering ersattes med ett nöjaktighetskrav. Härmed sänktes kravet och det 

förklarades med att placeringar måste göras som “inte onödigtvis nedbringar 

förmögenhetens avkastning”. I detta sammanhang bör stiftelsen tänka på var och hur 

de placerar sina tillgångar. 

 

Placeringar kan skilja sig åt från vad lagstiftaren egentligen menar, såsom att 

stiftelsens medel ska placeras på ett nöjaktigt sätt. Det ryms ganska många 

frågetecken inom denna definition. Enligt RÅ 1979 2:9 så fann Regeringsrätten att 
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fritidsfastigheter var en nöjaktig placering, motiveringen var det gynnsamma läget i 

skärgården, men hur hade lagstiftaren ställt sig till om fastigheterna låg i, låt oss säga 

Säffle? Inget ont om Säffle men var dras gränsen för om det är ett gynnsamt läge eller 

inte? Vad vi har förstått så säger lagstiftningen att man ska titta på varje enskilt fall 

och varje stiftelse för sig och det är här syftet kommer in. Vad är syftet och ändamålet 

med pensionsstiftelsen?  

 

Vad sägs då om avkastningen? Enligt Regeringsrätten så finns det inget krav på att 

den ska vara maximal. Kravet på säkerhet måste anses uppfyllt enligt RÅ 1986:160 

och vid bedömningen av om förmögenheten är nöjaktigt placerad bör också 

placeringens likviditet beaktas. Detta krav på likviditet måste också det underordnas 

kravet på säkerhet. Placeringens säkerhet framstår därvid som mer angelägen än dess 

möjligheter till tillväxt.  Detta med likviditeten är viktigt utifrån den aspekten om 

bolaget skulle gå i konkurs, då utfästelserna måste betalas till pensionsborgenärerna 

med kontanta medel. 

 

Frågan om så kallade återlån som är praktisk och betydelsefull tilldrog sig stort 

intresse under förarbetena till tryggandelagen. I förarbetena anges att med 

betryggande säkerhet avses ‘att säkerheten är bankmässig’ och vad menas med det? 

Jo, att den säkerhet som ställs vid bankernas kreditgivning, såsom bankgaranti, 

obligationer, börsnoterade aktier och pantbrev torde vara allmänt accepterade som 

säkerhet. Vi anser att bankväsendet har bra policys vad gäller säkerheter och 

kreditgivning, så vi tycker att detta är fungerande även i praktiken.  

 

En stiftelse ska inte vara förhindrad att återlåna medel om det finns en affärsmässigt 

försvarlig säkerhet. Kravet på en tillfredsställande placering av stiftelsens kapital är 

då tillgodosett så långt som möjligt. Dessa bestämmelser är avsedda att förhindra att 

arbetsgivaren får ett alltför dominerande inflytande i pensionsstiftelsen och att 

stiftelsens tillgångar inte blir beroende av arbetsgivarens ekonomiska ställning.  

 

Vad gäller överlåtelse av näringsverksamhet har det varit svårt att värdera de olika 

rättskällorna eftersom det inte finns så mycket skrivet. Dessutom har vi egentligen 

bara ett rättsfall under denna paragraf så det är svårt att komma med synpunkter.  
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Problemet är som tidigare nämnts, att det kan vara svårt att säga vad som menas med 

rörelse, respektive rörelsegren? Var drar man gränsen? Problemet diskuterades redan i 

förarbetena där de olika instanserna hade delade uppfattningar om vad som avsåg 

rörelse eller inte rörelse. Ett annat problem är att det inte regleras någonstans i 

tryggandelagen om vad som gäller då pensionsskulden, helt eller delvis, övertas av en 

annan arbetsgivare än den till vilken rörelsen övergått.  

 

En sammanfattning av rättsläget säger oss att rättsfallen är vägledande vad gäller 

skyddsreglerna. Stiftelsen och dess styrelse ansvarar för att pensionsborgenärernas 

utfästelser tryggas på ett bra och ändamålsenligt sätt och så bör det enligt vår mening 

också vara. 

 

När det gäller huruvida rådande lagstiftning på området är tillräcklig eller inte, anser 

vi att en utveckling mot god sed samt en utveckling av praxis är att föredra framför 

ytterligare lagstiftning. Vår bedömning är att det är svårt att lagstifta kring, bestämma 

och begränsa var en pensionsstiftelse får placera och inte placera sina tillgångar. Det 

är här som tillsynsmyndigheten kommer in, i dag länsstyrelsen, som hjälper till med 

vad som anses bäst utifrån varje stiftelse. Den uppfattning som vi genom vår studie 

har fått är att länsstyrelsen bör fortsätta vara tillsynsmyndighet för att ha en kontroll 

över att pensionsstiftelserna hanterar sina åtaganden på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Näst sist vill vi säga att det är en fördel och mer förmånligt för en arbetsgivare att 

stifta en pensionsstiftelse än att köpa pensionsförsäkringar därför att stiftelsens 

tillgångar kan utnyttjas i företaget.  Företag som har en egen pensionsstiftelse ordnar 

pensionsskyddet utan att vara beroende av försäkringsbolag och banker, det ger 

betydligt friare förvaltning och placeringsramar än vid försäkring. 

 

Vi bedömer till sist att det hade varit positivt om begreppen nöjaktig och betryggande 

definierades i lagen på ett mer detaljrikt och konkret vis för att stärka 

pensionsborgenärernas ställning. Som vi nämnt tidigare så är en förändring på gång 

inom denna lagstiftning genom nya EU-regler. Reglerna skärper kraven på stora 

pensionsstiftelser och de förbjuder pensionsstiftelserna att spela högt med de 
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anställdas pengar. De nya direktiven är strängare när det gäller placeringar och de 

syftar till att få bättre avkastning på tjänstepension men också till att ge en trygghet 

för pensionärerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Källförteckning 
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Offentligt tryck 

 

Propositioner 

Prop. 1967:83 Förslag till Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Prop. 1975/76:79 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1982/83:24 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1986/87:7 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1990/91:136 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1992/93:69 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1993/94:9 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1995/96:74 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  

Prop. 1999/2000:2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av 

pensionsutfästelse m.m.  
 

 

Rättsfall 

 

Regeringsrättens årsbok, referat 

RÅ 1962:69 

RÅ 1979:2:9  

RÅ 1979:2:14 

RÅ 1980:2:72 

RÅ 1983:2:62 

RÅ 1986:154 
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RÅ 1986:160  

RÅ 1986:171 

RÅ 1997:30 

RÅ 2001:45 
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