
Viktiga råd och formaliakrav 

 

När du väl har bestämt dig för att skriva ett testamente finns det viktig information om lagar och 

regler, och en del formaliakrav som är bra att känna till.  

 

Vid upprättandet av testamentet 

Ditt testamente måste vara skriftligt och undertecknat av dig med namn, ort och datum. Signeringen 

sker samtidigt som testamentet bevittnas, se punkt 4. 

Ange dina arvtagare med namn, adress och gärna personnummer. Om det handlar om en stiftelse 

eller förening, uppge namn och organisationsnummer. Skåne Stadsmissions organisationsnummer är 

846004-8716. 

Skriv enkelt, tydligt och ingående vilka önskemål du har beträffande dina tillgångar och hur den ska 

fördelas. Detta är viktigt för att undvika missförstånd och tvister men finns inga formella krav på hur 

du ska formulera dig vad gäller din kvarlåtenskap. 

Be två personer som känner dig väl, som är äldre än 15 år, som inte är släkt med dig, och som heller 

inte omnämns i ditt testamente, att bevittna dokumentet. De ska skriftligen intyga att du är "vid dina 

sinnes fulla bruk" och att det är du som skriver under testamentet. Du får själv välja om vittnena ska 

känna till innehållet, eller inte, i ditt testamente.  

Det är bra ifall en sakkunnig tittar på ditt testamente, så att det vid din bortgång faller ut precis på 

det sätt som du önskar. Ta kontakt med bank, familjerättsjurist eller begravningsbyrå. 

Ditt testamente bör sparas och förvaras på en säker plats, exempelvis i bankfack eller kassaskåp. En 

kopia är bra att själv ha hemma.  

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt testamente. Samma formaliakrav som ovan gäller vid 

upprättande av nytt testamente eller tilläggstestamente.  

Den legala arvsordningen och Allmänna Arvsfonden 

Det är upp till dig att själv bestämma över hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. 

Detta kan du reglera i ditt testamente. 

Om det inte finns ett testamente ärver i första hand bröstarvingarna (barn och barnbarn). Om det 

finns ett testamente blir bröstarvingarna ändå aldrig lottlösa. De har alltid rätt till sin laglott som är 

halva värdet av det arv som de skulle fått om det inte fanns ett testamente.  

Enligt arvsordningen har en efterlevande maka eller make ingen ställning som arvinge. Däremot har 

han/hon rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiktad i sin besittning till sin död.  

Ett testamente kan förändra den legala arvsordningen till stor del och det är din sista vilja som gäller, 

om dokumentet är korrekt upprättat.  

 

Ifall det inte finns nära släktingar, och om något testamente inte är upprättat, ärver Allmänna 

Arvsfonden kvarlåtenskapen. 


