
Information om testamente



Testamentet fyller en viktig funktion efter att någon går 
bort. Det har en speciell karaktär eftersom det kan sä-
gas uttrycka en människas sista önskan i livet. De fl es-
ta skriver testamente eftersom de önskar sina ägodelar 
hamna hos nära, kära eller en välgörenhetsorganisation 
de brinner starkt för. Genom att skriva testamente kan 
författaren bestämma vem som ska ta emot vad och på 

vilket sätt samt ifall egendom ska ges bort med speciella 
krav. Om testamente inte fi nns fördelas ägodelarna en-

ligt svensk lag till den avlidnes släkt och familj.



Vad är ett testamente hur skriver man ett 
testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testatorn (det 
juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att inom 
vissa gränser bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar 
efter döden. För att vara giltigt måste ett testamente skrivas under av 
testatorn, som ska vara myndig, och dessutom vara bevittnat av två 
personer. Även omyndiga personer får upprätta testamenten men det 
gäller då bara inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete. 
Vill du testamentera till Save the Orangutan är det viktigt att tydligt 
skriva in organisationsnamnet samt organisationsnumret (802435-
6613) för att det ska anses giltigt.

De som bevittnar testamentet får inte själva omfattas av testamentet 
men det är inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. 
Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt la-
gens bestämmelser och behöver inte registreras någonstans. 

Varför bör jag skriva ett testamente?

Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som återfi nns i 
ärvdabalken inte ska följas är ett testamente nödvändigt. Om du helt 
saknar bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) är det möjligt att helt fritt 
bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Släktingar som 
inte är bröstarvingar har ingen tvingande rätt till arv. I ett scenario 
utan bröstarvingar får testatorn välja hur egendomen ska fördelas. 
Det kan vara viktigt att skriva testamente ifall författaren önskar att 
sin sambo ska ha rätt till arv, eftersom det enligt lag inte fi nns någon 
sådan rätt (endast en rätt till gemensam bostad och bohag).

Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting 
utöver bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett tes-
tamente. Detta eftersom sambor inte har någon lagreglad rätt till arv.

Vad gäller särkullbarn har de en rätt att direkt ärva sin bortgång-
ne mamma eller pappa. Särkullbarn är barn utanför äktenskap eller 
samboförhållande. Det är endast bröstarvingar som har en rätt till arv 
enligt lag vilket medför att andra släktingar inte har sådan rätt. I takt 
med att familjekonstellationer kan se ut på många olika sätt kan det 
därför vara viktigt att skriva testamente.



Om jag vill skriva ett testamente – hur gör jag?

Det kan verka svårt att skriva testamente själv med de regler och krav 

som fi nns. Det fi nns en mängd frågor som kan komma upp, exempelvis 

vem som ska bevittna testamentet, vart förvaring ska ske, om regist-

rering krävs hos Skatteverket eller särskilda frågor om särkullbarn? 

Om man är ordentligt påläst går det utmärkt att upprätta ett eget tes-

tamente. Vanligast är dock att man tar hjälp av en jurist.

Genom ett samarbete med Lavendla Juridik erbjuder vi reducerade 

priser på testamenten och andra juridiska dokument. Läs mer på: 

https://lavendla.se/givasverige-medlem/ 

Du kan också läsa mer om testamenten via denna länk.

Genom att testamentera till Save the Orangutan är 

du med och bidrar till att bevara de akut utrotnings-

hotade orangutangerna samt den regnskog de lever i. 

Regnskogen och dess ekosystem har en oerhört vik-

tig roll i att bevara livet på jorden. Genom att skriva in 

Save the Orangutan som arvtagare i ditt testamente 

kan du därmed bidra till orangutangerna och livet i 

regnskogen även efter din tid på jorden.



Save the Orangutan

Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra de ut-
rotningshotade orangutangernas överlevnad och bevara deras livsmil-
jöer. I detta ingår även att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.

Save the Orangutan grundades år 2007 och är en fristående med-
lemsorganisation i Sverige som är helt beroende av frivilliga bidrag. 
Med hjälp av hängivna bidragsgivare har vi i över 10 år arbetat för att 
säkra den vilda orangutangens överlevnad och bromsa skövlingen av 
orangutangens hem i regnskogen samt de övriga konsekvenser som 
följer då regnskogen försvinner.

Save the Orangutan står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll 
och Giva Sverige - Branschorganisationen  för tryggt givande.

Om du beslutar dig för att ta med Save the Orangutan i ditt testamen-
te är vi väldigt tacksamma om du berättar det för oss. Du kan också 
alltid höra av dig till oss ifall du har några frågor.

Save the Orangutan
c/o Stavegren & Partners 
Ekonomikonsult AB
Arenavägen 41
121 77  Johanneshov 

Tfn: 08-55 91 24 38 
E-post: info@savetheorangutan.se 
Organisationsnummer: 802435-6613
Plusgiro: 900142-1


