Testamente
Hej! Du har vänt dig till oss för att få hjälp
med ett testamente. Till att börja med får du
här svar på frågor som många undrar över.

Vad är ett testamente?
Det är en handling där du bestämmer vad som ska
hända med dina tillgångar när du går bort. I testamentet
bestämmer du vem som ska ärva dig och vad personen,
eller organisationen, ska ärva. Har du inte ett testamente
bestämmer lagregler vem som ärver dig.

Vilka regler gäller för testamenten?
Det ska vara skriftligt, undertecknat av
testator (du) och bevittnat av två personer
(vittnen) som ska vara samtidigt närvarande
när du undertecknar. Det finns också krav
på vittnena, bland annat ska de vara över
15 år, får inte vara släkt med testator och får
inte ärva enligt testamentet. När din HELP-

jurist har upprättat testamentet får du
information och förklaringar om allt detta
för att säkerställa att testamentet uppfyller
alla lagens krav. Det är viktigt, eftersom ett
testamente som inte uppfyller kraven kan
vara ogiltigt. Du kan självklart ställa frågor
om du undrar över något.

Kan jag ändra mitt testamente?
Ja! Du kan ändra det hur många gånger
som helst. Har du upprättat ett testamente
med hjälp av HELP kan du kontakta din jurist
om vilka ändringar du vill göra. När ditt nya

testamente är färdigt ska du förstöra ditt
gamla. Vill du göra en mindre ändring kan
juristen göra ett tillägg till det befintliga
testamentet.

Hur förvarar jag testamentet?
Det är viktigt att du förvarar det på ett säkert
ställe. Det är endast originaldokumentet
som är giltigt och för att det ska kunna göras
gällande måste det originalet uppvisas efter

din bortgång. Den säkraste förvaringen är
i bankfack, alternativt på ett säkert ställe
hemma, som någon du litar på känner till.

Kan jag bestämma om vad som helst i testamentet?
Om du har bröstarvingar (barn eller barnbarn)
har de laglig rätt till sin så kallade laglott.
Det betyder att även om du testamenterar
din kvarlåtenskap till någon annan har
bröstarvingar ändå rätt till sin laglott, om de

begär det. Laglotten är hälften av det arv
som bröstarvingar ärver enligt den legala
arvsordningen (alltså det som gäller om du
inte skriver ett testamente).

Vad ska jag tänka på inför samtalet med juristen?

• Vem vill du ska ärva dig? Hur stor andel
•
•

av din kvarlåtenskap ska varje person/
organisation erhålla?
Om en person ska ärva dig är det bra om
du har dennes personnummer.
Om en organisation ska ärva dig är det bra
om du har organisationsnumret.

• Är det något föremål du vill ska tillfalla en
•
•

specifik person?
Om en fastighet eller bostadsrätt
ska testamenteras behöver juristen
fastighetsbeteckningen eller beteckningen
på bostadsrätten.
Ska arvet efter dig vara enskild egendom
för mottagaren?

Varför skriver man ett testamente?
Det finns lagregler för hur arv ska fördelas i
ärvdabalken. Vill du att arvet efter dig ska
fördelas på ett annat sätt måste du upprätta
ett testamente. Där kan du bestämma både
om fördelningen och om du vill att ett särskilt
föremål eller belopp ska tillfalla en viss person.
En vanlig anledning till att skriva ett testamente

0 kr

är för att säkerställa att en efterlevande
make eller sambo ska kunna bo kvar i den
gemensamma bostaden. Många gör det
också för att bestämma att det arv som
tillfaller deras barn ska vara enskild egendom.
Då kan barnen inte förlora delar av arvet i t ex
bodelning vid en skilsmässa.

Hur mycket kostar det?
Eftersom du har en Juristförsäkring hos HELP kostar det dig ingenting. Även din eventuella
make/maka, registrerade partner, sambo och hemmaboende barn under 20 år får samma
kostnadsfria hjälp. Välkommen!

Vad händer nu?
Om du inte redan har fått kontakt med din HELP-jurist
kommer du att få det inom kort. Juristen svarar på dina
frågor, lyssnar på dina önskemål, upprättar testamentet
och postar originalet till dig. Underteckna det (bevittnat av två personer
som är samtidigt närvarande) och förvara det på en säker plats.
Viktigt! Testamenten registreras inte hos någon myndighet eller annan
instans. Vid din bortgång är det därför viktigt att det framgår att du har
ett testamente och att det finns kvar i original.
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