
En broschyr om att skriva

TESTAMENTE

Låt ditt livsverk fortsätta





VARFÖR ska jag skriva testamente?
Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina 
ägodlar efter din död. Det underlättar för dina efterlevande. Har du inte skrivit något 
testamente är det lagen som avgör hur ditt arv ska fördelas. Har du inga nära släktingar 
går dina tillgångar till staten och hamnar i Allmänna arvsfonden. De delar visserligen ut 
pengar till ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar, men du kan inte vara 
säker på att pengarna går till just sådan verksamhet som du skulle vilja stödja.

Dina bröstarvingar (barn och barnbarn) har alltid rätt till sin laglott på hälften av det du 
lämnar efter dig, den andra hälften kan du ge till andra ändamål om du vill det. Du kan 
ge till det som du allra helst vill stödja. 

Även om du har barn och barnbarn kan du testamentera en del av det du lämnar efter 
dig till Ljus i Öster och andra välgörenhetsorganisationer. Många föräldrar vill givetvis 
att barnen ska ärva det mesta, men skulle dina barn misstycka till att du till exempel gav 
10 % av arvet till en organisation du stöttat hela ditt liv?

Alla borde egentligen skriva ett testamente, det är inget man behöver vänta med tills 
man blir gammal. Man kan ändra sitt testamente hur många gånger som helst under sin 
livstid. Speciellt personer som har lite mer invecklade familjeförhållanden bör skriva 
testamente, till exempel om man har särkullbarn.

Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt lagen. Det 
innebär att i första hand din make/maka ärver dig, gemensamma barn ärver först när 
båda föräldrarna avlidit. I den första arvsklassen finns sedan dina barn. Skulle de vara 
döda går arvet till barnbarnen. Finns det inte någon i den första arvsklassen går man 
vidare till andra och ev. till den tredje. Saknar man nära släktingar går kvarlåtenskapen 
till Allmänna arvsfonden. 

ARVSORDNINGEN
Första arvsklassen
Barn och barnbarn

Andra arvsklassen
Föräldrar, syskon och syskonbarn

Tredje arvsklassen
Morföräldrar, farföräldrar, mor-
bror, moster, farbror och faster

Allmänna arvsfonden
Har du inga nära släktingar enligt 

ovan går din kvarlåtenskap till 
Allmänna arvsfonden



SÅ HÄR GÖR DU för att skriva ett testamente?

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testemente. Till skillnad från många andra län-
der kan du i Sverige enkelt skriva ett testamente själv bara du har vittnen.

Skriv ner din vilja tydligt
Ditt testamente måste vara skriftligt, du ska datera det och skriva under och få det bevitt-
nat. Var tydlig och detaljerad så att det blir lätt att förstå vad din vilja var. Skriv gärna ner 
namn och personnummer på dina arvtagare. Om du testamenterar till en organisation 
ska du skriva ner organisationsnumret. Ljus i Östers organisationsnummer är 802003-
0972.

Din underskrift ska bevittnas
För att testamentet ska vara giltigt ska två personer bevittna det. De ska vid samma 
tillfälle skriva under på att detta är din vilja och du är vid sunt förnuft när du skriver din 
namnteckning. De som bevittnar testamentet får inte vara släkt med dig och inte heller 
ärva något enligt testamentet. De behöver inte få veta vad det står i testamentet, men de 
måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar.

Rådfråga någon sakkunnig
Även om det inte är svårt att skriva ett testamente kan det vara klokt att låta någon sak-
kunnig person se över det. Du kan få hjälp hos din bank, en advokatbyrå eller hos en del 
begravningsbyråer. 

Förvara testamentet på säker plats
Förvara testamentet på en säker plats, till exempel i ett bankfack, så att det inte kommer i 
orätta händer och förstörs efter dödsfallet. Det kan också vara bra att ha en kopia hemma 
med anvisning om var originalet finns. Om du har testamenterat något till oss får du gär-
na meddela oss det, men det innebär inget åtagande från din sida. Du har ingen skyldig-
het att meddela oss om du senare ändrar ditt testamente.



EXEMPEL på ett testamente?

Mitt testamente

Jag, ..............................................................................................................................................förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente………………………………………….............................................................................……………………………………..............................................................................................…………………………………..............................................................................................………………………………………….............................................................................……………………………………..............................................................................................…………………………………..............................................................................................Utöver ovanstående ska organisationen Ljus i Öster med organisationsnummer 802003-0972 erhålla:
q  ett fast belopp om ……………… kr
q  ……. procent av min kvarlåtenskap
q följande egendom (t ex fastighet, bostadsrätt, värdepapper, ägodel)
…………………………………..............................................................................................…………………………………..............................................................................................

Ort och datum: …………………………………..................................................................Underskrift: …………………………………........................................................................Att …………………..........................vid fullt förstånd och av fri vilja egenhändigt har undertecknat detta testamente intygas av oss samtidigt närvarande testamentsvittnen.

Vittne 1: …………………………………..............................................................................Vittne 2: …………………………………..............................................................................

fyll i namn, personnummer och adress

namn på den som skriver testamentet

namn, personnummer samt namnteckning
namn, personnummer samt namnteckning

här fyller du i din vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas

här fyller du i vad du vill ge till Ljus i Öster



FRÅGOR och SVAR

När bör jag skriva ett testamente?
Så fort du har börjat tänka på det. Man måste inte vänta tills man blir gammal, eftersom du 
alltid kan ändra dig och skriva ett nytt testamente. 

Måste testamentet skrivas på en speciell blankett?
Nej, det kan skrivas på vanligt papper. Det viktigaste är att det är tydligt och korrekt under-
skrivet för att det ska vara giltigt. Omfattar det flera sidor ska varje sida signeras.

Vad kan jag testamentera?
Du kan välja att ge en viss summa pengar, värdepapper, fastigheter, fordon, mark eller värde-
föremål i ditt testamente. Du kan givetvis också testamentera hela din kvarlåtenskap eller en 
procentandel av den. Har du bröstarvingar har de rätt till hälften av din kvarlåtenskap, s k 
arvslott. Resten är du fri att ge till vem du vill.

Är det skatt på arv?
Nej, arvsskatten är avskaffad i Sverige. Ljus i Öster är dessutom befriade från kapitalvinst-
skatt. Det betyder vi inte behöver betala reavinst på fastighetsförsäljning eller värdepap-
persförsäljning, vilket ger ännu mer till mission. Det du ska tänka på då är att skriva in att 
fastighet, bostadsrätt eller aktieinnehav ska tillfalla Ljus i Öster, inte att det först ska säljas 
och beloppet sedan ska tillfalla Ljus i Öster. Då måste dödsboet först betala kapitalvinstskatt.

Vem kan bevittna ett testamente?
Två personer ska vara närvarande när du skriver under och bevittna din namnteckning, 
samt att du är vid dina sinnens fulla bruk. De ska ha fyllt 15 år och får inte vara nära släk-
tingar eller personer som finns upptagna i testamentet.

Kan jag ändra mig?
Du kan ändra ditt testamente hur många gånger du vill. Du får inte ändra för hand i ett tes-
tamente, utan då måste du skriva ett nytt som ersätter det förra. Du kan också skriva in att 
detta ersätter ett tidigare, och för säkerhets skull riva sönder det gamla. Varje nytt testamente 
måste bevittnas på nytt.

Hur får Ljus i Öster reda på att de finns med i ett testamente?
När en person går bort och det finns ett testamente där Ljus i Öster är nämnt kontaktar 
boutredaren oss. Se till att förvara testamentet på en säker plats. Den som planerar att skriva 
in oss i sitt testamente får givetvis gärna berätta det, men det är inget krav.

Kan Ljus i Öster hjälpa mig att skriva ett testamente?
Vi kan ge dig information, råd och tips, men när det gäller själva skrivandet är det bättre 
att du tar hjälp av någon som inte har något intresse i vad du skriver i testamentet. Annars 
riskerar vi att bli anklagade för att påverka människor att skriva på ett visst sätt, vilket gör att 
testamentet eventuellt kan ogiltigförklaras.



ORDLISTA

Allmänna arvsfonden
Om man inte har skrivit något testamente och saknar 
arvsberättigade släktingar tillfaller arvet staten och 
hamnar i Allmänna arvsfonden. Den förvaltas av 
Kammarkollegiet och stödjer projekt för barn och 
ungdom.

Arvinge 
kallas den som har rätt till ett arv enligt arvsordning-
en.

Arvslott
kallas kvarlåtenskapen.  som en arvinge ärver enligt 
lag. 

Arvsordning
kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsord-
ningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser där 
barn och deras barn hör till den första. När det inte 
finns någon arvinge i första klassen kommer nästa 
arvsklass i fråga. 

Boutredning 
är en dokumentation över den avlidnes tillgångar och 
skulder. I utredningen ingår även en bouppteckning 
och till sist ett arvskifte. 

Bröstarvinge  
är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hit hör också 
adoptivbarn och dennes efterkommande.

Dödsbo 
Kvarlåtenskap som inte ännu har fördelats genom 
arv. Dödsboet är en juridisk person.

Enskild egendom
betyder att egendomen är låst till mottagaren och 
därmed inte kan tas i anspråk av make/maka/sambo 
vid t ex en framtida bodelning eller skilsmässa.

Inbördes testamente 
Testamente som upprättas gemensamt av två eller 
flera personer, till förmån för varandra. Skrivs ofta 
mellan sambor, som inte ärver varandra enligt lag.

Jämkning
är förfarande då bröstarvinge hävdar sin rätt till lag-
lotten, om testamentet föreskriver annan fördelning 
av kvarlåtenskapen.

Kvarlåtenskap 
är egendom som en avliden person efterlämnar.

Laglott 
är den del av arvet som bröstarvingar har rätt till 
enligt lag. Motsvarar hälften av arvslotten. 

Legat 
är något bestämt som ges bort genom ett testamente, 
exempelvis en möbel, en fastighet eller en summa 
pengar.

Lösöre  
är tillgångar som t ex möbler och andra lösa föremål 
från hemmet.

Orubbat bo
Ett uttryck som användes i testamenten upprättade 
före 1987. Idag har det ersatts av ”fri förfoganderätt”.

Särkullbarn
kallas barn som inte är makarnas gemensamma. 
Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin 
förälders död. Gemensamma barn får ut sitt arv först 
när båda föräldrarna avlidit.

Testamentsexekutor
är en person som genom ett testamente får i uppdrag 
att förvalta och avveckla ett dödsbo i enlighet med 
den vilja testatorn uttryckt i testamentet.

Testator 
kallas den som upprättar ett testamente.
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