
Testamentesguiden
En guide för dig om hur man  

kan skriva testamente.
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Vid upprättande av ett testamente kommer det   
ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om 
hur man förordnar CancerRehabFonden som 
förmånstagare.  

Vi på CancerRehabFonden hoppas därför att  
denna guide ska kunna hjälpa dig en bit på vägen  
när det gäller upprättande av testamente. 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att 
kontakta oss på info@cancerrehabfonden.se eller 
ringa oss på telefonummer +46(0)8-522 001 00

Hälsningar, 

Eva Hansen
Generalsekreterare CancerRehabFonden 
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Varför testamente?

När någon dör reglerar lagen arvsordningen.  
Närstående släktningar till den avlidne delas in i tre 
arvsklasser. Arvet går till andra och tredje arvsklassen 
först om arvtagare i första klassen saknas. 

Första arvsklassen: 
I första arvsklassen ingår barn, adoptivbarn och barn-
barn. Dessa personer kallas bröstarvingar.  
Om den avlidne har flera barn delas arvet lika mellan 
dessa. Om någon av den avlidnes barn själv har avlidit 
ärver dennes barn sin förälders del. Styvbarn och 
fosterbarn räknas inte till denna arvsklass. 

Andra arvsklassen: 
I andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar.  
Dessa har vardera rätt till hälften av arvet.  
Om någon av föräldrarna är avliden delar arvlåtarens 
syskon den förälderns arvslott. I avlidet syskons ställe 
inträder syskonets bröstarvingar. Om det i familjen 
finns halvsyskon äger dessa samma arvsrätt som övriga 
syskon till den gemensamma föräldern. Finns det inga 
syskon eller avkomlingar till dem men lever någon av 
arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet. 

Tredje arvsklassen: 
I tredje arvsklassen ingår mor- och farföräldrar.  
Om dessa är avlidna ärver istället mor – och far- 
föräldrars barn vilket betyder att föräldrars syskon – 
farbror, faster, morbror och moster till den avlidne  
har arvsrätt. Om det saknas arvingar på ena sidan  
går hela arvet till andra sidan. Efter detta avslutas 
arvsrätten dvs, kusiner har inte arvsrätt. 

Efterlevande make/maka ingår inte i arvsordningen 
utan dessa har enligt lag en särställning. Efterlevande 
make/maka ärver all arvlåtarens egendom förutsatt  
att makarna hade gemensamma barn. Makars 
gemensamma barn får inte ut något arv efter sina 
föräldrar förrän båda föräldrarna är avlidna.  
Däremot har särkullbarn (barn till den avlidne men  
ej den efterlevande) rätt att få ut sin arvslott direkt. 
Styvbarn och fosterbarn är ej arvsberättigade och för 
att dessa ska få en del av kvarlåtenskapen krävs ett 
testamente kring detta. 

Saknas make/maka eller finns det inte någon arvinge  
i de tre arvsklasserna tillfaller hela arvet Allmänna 
Arvsfonden.
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Välj vem som  
får ärva dig med  
ett testamente

Om du vill att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett 
annats sätt än enligt den legala arvsordningen kan du 
välja att upprätta ett testamente.

Om du väljer att upprätta ett testamente kan du 
testamentera kvarlåtenskapen efter eget val. Dock har 
barn rätt till sin s.k. laglott  vilken utgörs av hälften av 
den arvslott barnet hade fått om testamente inte hade 
upprättats. 

Om man i sitt testamente gör förordnande som 
inkräktar på barnens laglott, måste barnen begära 
jämkning av testamentet för att få ut sin del. 
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Hur upprättar du  
ett testamente

Vem får skriva testamente
För att få upprätta ett testamente måste du fyllt 18 år.  
Om du är under 18 år får du upprätta testamente om: 
 1. Om du är eller har varit gift 
 2. Om du är 16 år och har egendom som du  
 enligt lag själv får råda över 

Juridisk hjälp? 
Om du fyllt 18 år eller tillhör någon av det två undan-
tagskategorierna kan du utan juridisk upprätta ett 
testamente. Dock finns de vissa formkrav på hur man 
upprättar ett testamente. Är man osäker kring dessa 
bör man ta hjälp av en jurist. 
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Krav för att testamentet ska vara giltigt
För att ett testamente ska vara giltigt ska detta vara 
skriftligt. Undertecknande av dokumentet ska ske av 
personen som upprättar testamentet (testator). Detta 
ska ske i samtidig närvaro av två vittnen som känner 
testatorn. 

De två testamentvittnena ska vid upprättande av 
testamentet skriva under en s.k. vittnesmening som 
bestyrker handlingen och genom vilken de intygar att 
de sett testator underteckna testamentet.  

Om du väljer att upprätta ett testamente bör du 
berätta för dina närstående att detta gjorts. Testamen-
tet behöver inte registreras hos någon myndighet. 
Dokumentet bör förvaras tillsammans med övriga 
värdehandlingar. 

Vem får bevittna ett testamente
Ett testamentsvittne måste ha fyllt 15 år. Följande 
personer får dock inte vara vara testamentsvittne:  
 1.  Personer vars psykiska tillstånd gör att de 

saknar insikt om betydelsen av vittnes- 
bekräftelsen

 2. Make/maka, närstående eller släkt till testator
 3. Den till vilken förordnade görs i testamentet 

Ändra upprättat testamente 
Du kan ändra ett testamente hur många gånger som 
helst. För varje ändring krävs att du följer reglerna för 
upprättande av testamente, för upprättande av 
testamente, för att detta annars riskerar att ogiltigför-
klaras. Om det vid ett dödsfall finns fler än ett 
testamente gäller det senast upprättade. Därför 
rekommenderas att man makulerar alla icke aktuella 
testamenten, eller i det senare testamentet anger att 
detta upprättas med upphävande av det tidigare. 
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Vad händer när ett  
testamente aktiveras?

I samband med att en person avlider uppstår ett 
dödsbo. I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar, 
skulder, skyldigheter och rättigheter. 

Delägarna i dödsboet de s.k. dödsbodelägarna är 
make/maka, sambo, arvingar enligt de olika arvsklas-
serna och universella testamentstagare. Dessa 
personer är också förvaltare av dödsboet. Gemensam-
ma barn är dock normalt inte dödsbodelägare i den 
första avlidne förälderns dödsbo, utan först i den sist 
avlidne förälderns. 

Bouppteckning
Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteck-
ningsförrättning genomföras. Om den avlidne 
efterlämnat ett testamente ska detta vinna laga kraft 
innan det kan verkställas. Detta kan ske genom att 
samtliga arvingar godkänner testamentet. Om ett 
godkännande inte lämnas har arvingarna sex månader 
till på sig att väcka s.k. klandertalan vid domstol. 

Om en klandertalan väcks kan det dröja avsevärd tid 
innan tvisten är avgjord och testamentet vinner laga 
kraft. 

När testamente vunnit laga kraft sker bodelning och 
arvskifte. Arvskiftet involverar de arvingar och 
testamentstagare som berörs. När detta har skett 
upplöses dödsboet. 

Vad händer om arvingar och  
testamente saknas
Om den avlidne saknar arvingar och inte upprättat 
testamente tillfaller kvarlåtenskapen den statliga 
Allmänna Arvsfonden. Om man önskar att kvarlåten-
skapen helt eller delvis ska tillfalla en annan mottager 
än Allmänna Arvsfonden exempelvis en ideell 
förening som CancerRehabFonden ska man ange 
detta i testamentet. Här kan du välja att testamentera 
delar av dina tillgångar förordna exempelvis följande: 

”Skulle ingen arvinge vara i livet ska återstoden av 
min kvarlåtenskap tillfalla CancerRehabFonden”
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Din testamentesgåva hjälper  
cancerdrabbade 
CancerRehabFonden kämpar för att alla cancerdrab-
bade ska kunna få rehabilitering. Att känna livsglädje 
och må så bra som möjligt efter cancer. Forskningen 
löser cancergåtan, vi tar hand om verkligheten.

CancerRehabFonden är helt beroende av frivilliga 
bidrag från privatpersoner och företag. Med din gåva 
kan vi hjälpa fler cancerdrabbade att få den rehabilite-
ring som behövs i samband med cancer. 
Ditt bidrag gör skillnad!
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Exempel – Testamente

Jag Jan Andersson, gör härmed följande förordnande 
om min kvarlåtenskap. 

De fastigheter som ingår i min kvarlåtenskap ska 
tillfalla min systersson Anders Svensson. Vidare ska 
min systerdotter Anna Svensson ha 350.00 kr såsom 
enskild egendom. 

CancerRehabFonden ska ha 50.000 kr. 

Skulle ingen av mina arvingar vara i livet ska återstoden 
av min kvarlåtenskap tillfalla CancerRehabFonden. 

Göteborg, den 15 Mars 2007 
   

Jan Andersson 
Västra Gågatan 10 A 
113 48 Göteborg 

Jag Susanne Gustafsson och Harald Björk intygar 
härmed att Jan Andersson denna dag i bådas vår 
samtliga närvaro förklarat att ovanstående testamente 
innefattar hans yttersta vilja och att han då skrivit 
under handlingen.  

Vi intygar vidare att vi känner Jan Andersson väl  
och att han är vid sunt och fullt förstånd. 

Göteborg, den 15 Mars 2007 
   

Susanne Gustafsson 
Fritidspedagog
Humlestigen 98
111 27 Uppsala

Harald Björk
Lärare
Taggsvampsvägen 22
111 31 Uppsala






