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Bodelning enligt Äktenskapsbalken

Två slag av egendom:

Giftorättsgods 

Enskild egendom

Huvudregeln är giftorättsgods om inte annat bestämts genom 

1) äktenskapsförord 

2) villkor i gåvobrev

3) villkor i testamente



Bodelning innebär:

En likadelning av makarnas giftorättsgods minus skulder.

”Lägg ihop, skaka om och dela”

Ex….



Bodelning enligt Sambolagen

Gäller bara så kallad samboegendom;

• bostad och bohag som är införskaffat för 
gemensamt användande



Sambolagen omfattar inte

Bil

Fritidshus

Bankmedel

Kontanter

Aktier

m.m.



Arvsrätt enligt Ärvdabalken

• Make ärver före gemensamma barn, men inte före s.k. särkullbarn

• Sambo ärver inte alls

• ALLA barn har arvsrätt efter sina biologiska föräldrar eller sina 
adoptivföräldrar 

• Kan ej göra sina barn och barnbarn helt arvlösa - Laglott! (halva 
arvslotten)



Vem får mina pengar utan testamente?
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Testamente – formella krav

Testator:

• Myndig

• Vid sunt och fullt förstånd

• Fri vilja

Handlingen:

• Undertecknad

• Bevittnad av två ojäviga vittnen samtidigt närvarande



Framtidsfullmakt 

• En ny form av ställföreträdarskap som trädde i kraft 1 
juli 2017

• En möjlighet att själv välja vem som ska företräda dig 
när du själv inte längre kan - istället för en god man 
eller förvaltare

• Om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållande varaktigt och i huvudsak inte har förmåga 
att fatta beslut i de angelägenheter som fullmakten 
avser

• Ikraftträdandet bedöms av fullmaktshavaren



En framtidsfullmakts omfattning

• Fullmaktsgivaren bestämmer omfattningen vid upprättandet av 
fullmakten

• Gäller för ekonomiska och personliga intressen

• Gäller ej i frågor om hälso- och sjukvård, samtycke om medicinsk 
behandling eller frågor såsom giftermål, bekräfta faderskap, 
upprättande av testamente som är av utpräglad personlig karaktär 



En framtidsfullmakts innehåll

• En eller flera fullmaktshavare – var för sig eller gemensamt

• Heltäckande eller begränsad 

• Försäljning av fastighet eller bostadsrättslägenhet

• Arvode 

• Granskare 

• Gåvor



Varför upprätta en framtidsfullmakt, redan idag?

1. Ger trygghet och större 
frihet för dig att påverka din 
framtid

2. Underlättar för släktingar 
och anhöriga att veta vad 
som gäller utan inblandning  
av det offentliga systemet 





FRÅGOR?





Mejlsignatur – total återbäring

För att uppmärksamma återbäringen kan du som rådgivare använda följande text i mejl till 

kunder som tar del av återbäringen:

________________________________________________________

Du är med och delar på 30 miljarder!

30 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelade vi 2018 till dig och de andra spararna i traditionell förvaltning.

Våra förvaltare har under lång tid skapat bra avkastning. Trots oroliga tider på börsen landade återbäringsräntan för året 

på 8,4 procent. De senaste 15 åren har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,8 procent före skatt och avgifter (2004-

2018).

Läs mer om årets siffra på skandia.se/aterbaring

Du hittar värdeutvecklingen på just din försäkring i ditt årsbesked som skickas ut löpande under året med start vecka 11.
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Är du med och delar på 30 miljarder? 

• Du som sparar i vår vanligaste sparform, traditionell 
förvaltning, är ägare i Skandia. Inte nog med det, du är 
även med och delar på de 30 miljarder som vi 
fördelade i återbäring 2018.

• Ett sparande i traditionell förvaltning garanterar alltid 
ett visst belopp, med möjlighet till mer. 
Återbäringsräntan för 2018 var 8,4 procent. 

• Läs mer om Skandias traditionella förvaltning på 
www.skandia.se



Marknadsföringsmaterial

Skandia Liv Traditionell förvaltning

3 år      2016-2018 6,4%

5 år      2014-2018      8,4%

10 år    2009-2018     6,2%

15 år    2004-2018      5,8%

Garanterat – Försäkringssparande med 

garanterade minsta utbetalningsbelopp!

Genomsnitt/år

Allvädersportfölj

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i traditionell försäkring kan både öka

och minska i värde men man kan dock inte få ett lägre belopp utbetalat än det garanterade beloppet.

Portföljens fördelning

2018-09-30
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