FÖRORD
Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt
och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast mycket
enklare att upprätta ett testamente än vad de flesta
tror. Jag hoppas att den här skriften kan ge en god
vägledning och svar på dina frågor.
Är det ytterligare något du undrar över, är du alltid
välkommen att skriva till oss under adress
Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81
Solna, mejla till oss eller ringa via växeln 08-624 74 00.

Ulf Holmberg
ulf.holmberg@wwf.se
Testamentsansvarig
Världsnaturfonden WWF
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JURISTEN HAR ORDET
”När testamente kommer på tal brukar många undra om man
verkligen behöver skriva ett sådant. Lagen reglerar ju vad som
ska hända med kvarlåtenskapen efter en avliden person.
Det är visserligen sant, men lagen tar ingen hänsyn till hur
just du skulle vilja ha det. Genom att skriva ditt testamente
ger du själv uttryck för vad som förr kallades din sista
vilja. Därmed har du och ingen annan bestämt vad som
ska hända med din kvarlåtenskap.
Oftast är det inte särskilt svårt att skriva sitt testamente.
Läser man den här skriften och följer råden i den, ska det
normalt inte vara några större problem. Med tanke på
formkraven för ett testamente och att lagen uppställer
vissa gränser för rätten att testamentera, bör man dock
rådfråga en jurist om man känner sig osäker eller om förhållandena är komplicerade.
Man kan fråga sig varför testamentet är kringgärdat av
ingående juridiska bestämmelser, medan bestämmelserna
för att ge en gåva är förhållandevis enkla. Skälet är att när
det gäller gåvor kan man själv styra och ställa, men när ett
testamente ska verkställas är man ju inte själv närvarande.
Därför måste ett testamente vara klart och entydigt.
Det finns många skäl till att man bör skriva sitt testamente.
Ett av dem är att man själv bestämmer vad som ska hända
med kvarlåtenskapen. Innehållet i testamentet avgör var
och en själv inom vissa gränser, men det viktiga är man ger
en klar vägledning för sin vilja. Ett testamente ska entydigt
göra klart för eftervärlden vad som gäller. Den möjligheten
bör alla utnyttja.”

Sam Lindstedt
Juristfirman Sam Lindstedt AB
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VARFÖR TESTAMENTE?
Saknas testamente gäller arvsordningen
Lagen reglerar vilken arvsordning som ska gälla när
någon dör. Arvsordningen delar in närstående släktingar i tre arvsklasser. Först när arvingar saknas i en
arvsklass får de som hör till nästa arvsklass del av arvet.

ADOPTIVBARN HAR
SAMMA RÄTT
SOM BIOLOGISKA
BARN OCH ÄRVER
ALLTSÅ SINA
ADOPTIVFÖRÄLDRAR

Första arvsklassen: Grundtanken med arvsordningen
är att barnen ska ärva sina föräldrar. Därför återfinns
barn och barnbarn i första arvsklassen. Alla i första
arvsklassen kallas bröstarvingar. Har den avlidne flera
barn delar de lika på arvet. Om något barn inte längre
är i livet träder dennes barn in och delar på den arvslotten. Adoptivbarn har samma rätt som biologiska barn
och ärver alltså sina adoptivföräldrar. Styvbarn och
fosterbarn räknas alltså inte som arvingar.

begränsningar finns dock i förfoganderätten. Maken
har bl. a inte rätt att testamentera bort egendomen.
De gemensamma barnen får ut sitt arv först när den
efterlevande maken har avlidit. Om det däremot finns
barn till den avlidne som inte är barn till den efterlevande maken, s.k särkullsbarn, så har de rätt att få ut
sitt arv direkt. Eftersom styvbarn och fosterbarn inte
är arvsberättigade enligt arvsordningen, så krävs det
ett testamente för att de ska få del av kvarlåtenskapen.

Andra arvsklassen: Till andra arvsklassen räknas den
avlidnes föräldrar, som får hälften av arvet. Är någon
av föräldrarna avliden delar den avlidnes syskon på
förälderns arvslott. Halvsyskon har samma arvsrätt om
det är deras gemensamma förälder som är död. Skulle
även syskonen vara döda ärver deras barn.
Tredje arvsklassen: Far- och morföräldrar ingår i
tredje arvsklassen. Om de är döda ärver istället
far- och morföräldrars barn. Det betyder alltså att
föräldrars syskon har arvsrätt, d.v.s. den avlidnes
farbror, faster, morbror och moster. Finns ingen
arvinge på ena sidan går hela arvet till andra sidan.
Där slutar arvsrätten. Kusiner har alltså inte arvsrätt.
Efterlevande make ingår inte i arvsordningen, men har
enligt lag ändå en särställning. Om den avlidne var gift
vid tidpunkten för dödsfallet och makarna hade
gemensamma barn, ärver maken all egendom. Vissa
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Skulle det varken finnas arvingar i någon av arvsklasserna eller efterlevande make, går hela arvet till
den statliga Allmänna Arvsfonden.

MAN KAN
TESTAMENTERA SIN
KVARLÅTENSKAP
TILL VEM MAN VILL

I ditt testamente är det din vilja som gäller
Istället för att låta arvsordningen råda kan man upprätta ett testamente. Därmed har man själv talat om
vad som ska hända med kvarlåtenskapen.
Man kan testamentera sin kvarlåtenskap till vem man
vill. Barnen har dock rätt till hälften av kvarlåtenskapen,
den så kallade laglotten, även om testamente upprättas.
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Bestämmer man i sitt testamente att någon annan än
barnen ska ha hela eller delar av barnens laglott, måste
barnen begära jämkning av testamentet vid domstol för
att få ut laglotten. Barnen kan dock välja att avstå från
att begära jämkning av testamentet för att respektera
sin förälders sista vilja.
Familjen Andersson – ett exempel
Vad är skillnaden mellan att ha och inte ha testamente?
Det här exemplet med påhittade personer visar vad
som kan hända vid ett dödsfall.
Sara och Per-Olov Andersson är gifta och har två barn,
Sebastian och Vendela. I ett tidigare äktenskap har
Per-Olov dessutom den vuxne sonen Fredrik. En vinterdag råkar Per-Olov ut för en allvarlig trafikolycka.
Några dagar senare avlider han på sjukhuset.
Fall 1 – det finns inget testamente
Vid bouppteckningen konstateras att det inte finns
något testamente.
Tillgångarna i dödsboet är 600 000 kr. Först görs en
bodelning, där Sara får hälften av tillgångarna som
giftorättsandel, d.v.s. 300 000 kr. Återstående 300 000 kr
är kvarlåtenskapen efter Per-Olov.
Dödsbo
Giftorättsandel
Kvarlåtenskap

300 000 kr
300 000 kr
600 000 kr

Enligt arvsordningen har Per-Olovs tre barn en arvslott
på 100 000 kr vardera. Fredrik, Per-Olovs barn från ett
tidigare äktenskap, får omedelbart ut sina 100 000 kr.
De resterande 200 000 kr tillfaller däremot Sara i
egenskap av efterlevande maka och mor. Sebastian och
Vendela får alltså inte ärva någonting förrän Sara har
gått bort.
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Kvarlåtenskap
Fredriks arvslott
Sebastians arvslott
Vendelas arvslott

100 000 kr
100 000 kr ”ärver Sara”
100 000 kr ”ärver Sara”
300 000 kr

Fall 2 – det finns ett testamente
Vid bouppteckningen konstateras att det finns ett
testamente, där Per-Olov testamenterar sin
kvarlåtenskap till Sebastian och Vendela.
Per-Olov hade alltid talat om att hans barn skulle få en
bra start i livet och att han därför ville finansiera deras
studier. Per-Olov hade redan hjälpt sin äldste son Fredrik
ekonomiskt under studietiden och tyckte därför att
kvarlåtenskapen skulle gå till Sebastian och Vendela.
Detta hade han också skrivit in i sitt testamente.
Pengarna skulle sättas in på ett spärrat bankkonto, som
Sebastian och Vendela får disponera när de blir myndiga.
Per-Olov hade talat med Fredrik om testamentet. Han
var medveten om att Fredrik har rätt till sin laglott,
men hade samtidigt vädjat till honom att inte utnyttja
denna rätt. Det hade Fredrik accepterat.
Nu när testamentet ska verkställas kan alltså Sebastian
och Vendela få 150 000 kr vardera insatta på sina spärrade bankkonton, förutsatt att Fredrik håller sitt löfte
och inte begär jämkning av testamentet hos domstol.
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ÄVEN OM FREDRIK
LOVAT SIN FAR
ATT RESPEKTERA
TESTAMENTET, SÅ
ÄR DEN ÖVERENSKOMMELSEN
INTE JURIDISKT
BINDANDE

Testamente utan jämkning
Sebastian
150 000 kr
Vendela
150 000 kr
300 0oo kr
Även om Fredrik lovat sin far att respektera testamentet, så är den överenskommelsen inte juridiskt
bindande. Fredrik är, trots löftet, i sin fulla rätt att
begära jämkning för att få ut sin laglott. Laglotten
är alltid hälften av arvslotten. Med en arvslott på
100 000 kr blir laglotten i Fredriks fall 50 000 kr.
Testamente med jämkning
Fredrik
50 000 kr
Sebastian
125 000 kr
Vendela
125 000 kr
300 000 kr
Genom att Per-Olov hade upprättat ett testamente
kunde han själv bestämma vem hans kvarlåtenskap
skulle tillfalla. Han hade till och med tänk på
alternativet att inget av barnen längre skulle vara i
livet den dag testamentet skulle verkställas. I så fall
skulle hela kvarlåtenskapen tillfalla den ideella
verksamhet som han gett sitt stöd under många år.
Om Per-Olov inte hade skrivit sitt testamente skulle
kvarlåtenskapen ha fördelars enligt arvsordningen.
Om inga arvingar funnits i livet vid Per-Olovs död
skulle den statliga Allmänna Arvsfonden tagit hand om
hela kvarlåtenskapen.
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ATT UPPRÄTTA TESTAMENTE
Nästan alla får skriva testamente
Alla som fyllt 18 år och är ”vid fullt och sunt förstånd”
har rätt att skriva testamente. Även den som är under
18 år kan i två fall skriva testamente:
• Den som är eller har varit gift och är under 18 år
får upprätta testamente.
• Den som har fyllt 16 år får genom testamente
bestämma om egendom som personen själv enligt
lag får råda över.

OLYCKLIGT OM
”DIN SISTA VILJA ”
SKULLE STUPA
PÅ EN REN
FORMALITET

Måste man anlita juristhjälp?
Lagen ställer inga krav på att ett testamente ska upprättas av en juridiskt skolad person. Man kan mycket
väl själv upprätta sitt testamente.
Känner man sig osäker bör man dock låta en jurist titta
på testamentet. Eftersom lagen ställer upp formkrav på
hur ett testamente ska utformas, vore det olyckligt om
”din sista vilja” skulle stupa på en ren formalitet.
Är förhållandena komplicerade, till exempel om man
är delägare i ett företag, bör absolut en jurist upprätta
testamentet
Vilka krav måste testamentet uppfylla?
Ett testamente ska vara skriftligt. Den som upprättar
testamentet ska skriva under eller bekräfta sin namnteckning i närvaro av två vittnen. Dessa bör känna testatorn väl men får inte själva ha intresse i testamentet.
Vittnena ska sedan med sina namnteckningar skriva
under en så kallad vittnesmening som bestyrker handlingen. Samtidigt bör de ange adress och yrke. Vittnena
måste vara på det klara med att det är ett testamente
de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet
i testamentet.
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När testamentet är upprättat bör du berätta för dina
närmaste att testamentet existerar. Däremot behövs
ingen registrering hos någon myndighet eller dylikt.
Det finns heller inga krav på hur och var ett testamente
ska förvaras, men ett gott råd är att förvara det tillsammans med dina övriga värdehandlingar.
Vem bevittnar ditt testamente?
Nästan alla får bevittna ett testamente.
Det finns dock några undantag:
• Person under 15 år.
• Person som på grund av sitt psykiska tillstånd
inte förstår vad det rör sig om.
• Make till den som skriver testamentet.
• Närmaste släktingar till den som skriver
testamentet eller andra som kan ha intressen i
testamentet eller arvet.

SKULLE DET VID
ETT DÖDSFALL FINNAS
TVÅ ELLER FLER
TESTAMENTEN
GÄLLER DET SOM
SKRIVITS SENAST
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Om man vill ändra i sitt testamente
Ett testamente innebär inte nödvändigtvis att man har
bestämt sig en gång för alla. Man kan ändra sig hur
många gånger som helst. Man kan däremot inte bara
stryka över och ändra i själva dokumentet. Då uppfyller
inte testamentet formkraven och kan bli ogiltigförklarat.
Vill man vara säker på vad som verkligen gäller bör
man alltid skriva ett helt nytt testamente när man ändrar sig. Ett gott råd är att makulera det tidigare skrivna
testamentet.
Skulle det vid ett dödsfall finnas två eller fler testamenten gäller det som skrivits senast.
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VAD HÄNDER SEDAN?

Vart går pengarna om arvingar och testamente
saknas?
Saknas arvingar och testamente, tillfaller arvet den
statliga Allmänna Arvsfonden. Den ska enligt sin instruktion ”förvaltas av kammarkollegiet såsom en
särskild fond för främjande av vård och fostran av
barn och ungdom samt omsorg om handikappade”.

Testamentet träder i kraft
När någon avlider uppstår ett dödsbo. I ett dödsbo ingår
den avlidnes och efterlevande makes tillgångar och
skulder, rättigheter och skyldigheter.

Önskar man en annan mottagare av arvet än Allmänna
Arvsfonden till exempel en ideell stiftelse som Världsnaturfonden WWF, kan man ange det i ett testamente.
En sådan skrivning framgår av testamentsexemplet
på sid 29.

Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo, arvingar
och universella testamentstagare. Förvaltningen av
dödsboet utövas av alla dödsbodelägarna gemensamt.
Inom tre månader efter dödsfallet ska bouppteckningsförrättning genomföras. Finns ett testamente
(skall kunna uppvisas i original!) måste det vinna laga
kraft innan det kan verkställas. Ett testamente vinner
laga kraft genom att samtliga arvingar godkänner det,
vilket också normalt sker direkt.
I annat fall dröjer det innan testamentet vinner laga
kraft, eftersom arvingarna har sex månader på sig att
väcka så kallad klandertalan vid domstol. Väcks ingen
klandertalan inom sex månader vinner testamentet
laga kraft.
Väcks däremot klandertalan kan det dröja avsevärd tid
innan testamentet vinner laga kraft. Sådan klandertalan kan dock bara gälla frågan om testamentets
giltighet med hänsyn till förhållandena vid dess tillkomst. Tvist om testamentets tolkning kan däremot
förkomma utan särskild tidsbegränsning.
Efter bodelningen och när testamentet har vunnit laga
kraft sker arvskifte, det vill säga arvingarna och eventuella testamentstagare delar upp den återstående behållningen. När arvskifte ägt rum upplöses dödsboet.
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WWFS NATURVÅRDSARBETARE
ÄR HELT OCH HÅLLET
BEROENDE AV
FRIVILLIGA BIDRAG

Ditt testamente kan hjälpa naturen
Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande
ideella naturvårdsorganisationer. Sedan starten 1961
har WWF medverkat i över 10 000 naturvårdsprojekt i
130 länder. I dag stöds verksamheten av närmare 6
miljoner människor av alla nationaliteter.
WWFs naturvårdsarbete är helt och hållet beroende av
frivilliga bidrag. Det är tack vare detta generösa stöd
som ord kan bli till handling i form av effektiva räddningsaktioner över hela jorden. I det här sammanhanget kan testamenten åstadkomma storverk i
naturen. I många av de länder där WWF i dag är verksam utgör intäkter från just testamenten en betydelsefull inkomstkälla för finansieringen av våra räddningsinsatser till förmån för hotade djur, växter och deras
livsmiljöer.
Alla bidrag, stora som små, är lika betydelsefulla.
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Exempel på testamente

Var noga med det formella
Som den här skriften har visat är det inte särskilt svårt
att skriva sitt testamente. Det gäller bara att vara noga
och tänk på följande:
• Testamentet ska vara skriftligt, daterat och
underskrivet.
• Testamentets undertecknande ska bevittnas av
två personer.
• Det bästa sättet att ändra i ett testamente är att
skriva ett helt nytt och makulera det tidigare
skrivna testamentet.
• Barnen har alltid rätt till sin laglott.
Med tanke på formkraven för ett testamente kan det
vara en god idé att rådfråga en jurist om man känner
sig osäker eller om förhållandena är komplicerade.
Slutligen: Vid bouppteckningsförrättningen räcker det
inte med testamentskopia, utan testamentsoriginalet
måste kunna uppvisas! Var därför noga med att hålla
reda på var testamentsoriginalet förvaras, förslagsvis i
bankfack eller på annat säkert ställe!
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ORDLISTA
Det finns en hel del termer och utryck som man ofta
stöter på i samband med arvsfrågor. Här är några av
de vanligaste:
Arvinge är den som ärver enligt arvsordningen.
Arvskifte kallas fördelningen av den avlidnes egendom mellan
arvingar och testamentstagare.
Arvsklasserna är tre stycken och bildar tillsammans den legala
arvsordningen.
Arvslott kallas det som en arvinge ärver enligt lag.
Arvsordning kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in närstående släktingar i tre arvsklasser, där barnen
hör till första arvsklassen. Först när det inte finns någon arvinge i
första arvsklassen kan nästa klass komma i fråga. Finns till exempel
efterlevande barn får inte släktingar i andra eller tredje arvsklassen
del av arvet. Arvsordningen kan ändras genom upprättande av
testamente.
Bodelning vid dödsfall genomförs enligt samma principer som
gäller vid bodelning mellan två äkta makar vid skilsmässa.
Bouppteckning är i första hand till för att make, arvingar och
testamentstagare ska få tillgångar dokumenterade inför bodelning
och arvskifte. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader
från dödfallet.
Boutredningsman kallas den som förvaltar dödsboet efter en
avliden person. Kan förordnas av tingsrätten om någon av dödsbodelägarna begär det. I större dödsbon utses ofta en advokat eller en
banks notariatavdelning.
Bröstarvinge är barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Med bröstarvingar jämställs adoptivbarn och dennes barn, barnbarn osv.
Dödsbo omfattar en avliden persons samtliga tillgångar och skulder.
Förvaltningen av dödsboet utövas av alla dödsbodelägarna gemensamt
och de måste vara eniga om varje åtgärd. Ett dödsbo är en juridisk
person, vilket innebär att tillgångarna hålls skilda från delägarna så
länge boutredningen pågår. Skulder kan alltså bara göras gällande mot
dödsboet, inte mot delägarna personligen. Den gemensamma förvaltningen av dödsboet kan i vissa fall tas över av en boutredningsman.
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Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo samt arvingar
och testamentstagare.
Inbördes testamente är något som är vanligt förekommande
mellan äkta makar. Innebörden brukar vara att den make som överlever den andra övertar den avlidnes egendom. Behovet för makar
att upprätta ett inbördes testamente har minskat sedan nuvarande
regler om efterlevande makes särställningar har tillkommit.
Klandertalan ska väckas hos domstol inom sex månader från det
att en arvinge har delgivits testamentet. Klandertalan kan enbart
gälla frågan om ett testamente är ogiltigt med hänsyn till förhållandena vid dess tillkomst.
Kvarlåtenskap benämns den egendom som en avliden person
efterlämnar. Om den avlidne var gift eller sambo menas med
kvarlåtenskap den egendom som står till arvingarnas förfogande
efter bodelning.
Laglott är hälften av bröstarvingarnas arvslott.
Legat är den juridiska termen för en bestämd sak i testamentet,
exempelvis ett konstverk eller en specificerad summa pengar till
någon.
Legatarie kallas den som får ett legat.
Skiftesman utses i de fall där dödsbodelägarna är oense om hur
arvskiftet ska genomföras.
Särkullsbarn kallas barn som inte är makarnas gemensamma.
Särkullsbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart vid sin förälders
död. Gemensamma barn måste vänta till båda föräldrarna är avlidna.
Testamentsexekutor kan utses i ett testamente och är den som
ska verkställa testamentet efter dödsfallet.
Testamentstagare kallas den som får egendom genom testamente.
Testator kallas den som upprättar ett testamente.
Universell testamentstagare är den som får en viss andel av
kvarlåtenskapen.
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NOTERINGAR

TACK

Ett varmt tack till Sam Lindstedt, Juristfirman Sam Lindstedt AB,
som har har hjälpt till med faktagranskning av innehållet i denna bok.
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