
Din Jurist
Vad händer när något händer? Planera din 
framtid för ett tryggare liv.
Ett klokt sätt att börja planera sin framtid är att ställa sig själv 
frågor om hur man vill ha det. Vem ska ärva vad? Hur kan jag säkra 
framtiden för min partner? Behöver jag uppdatera mitt testamente?

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med 
dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Som sambor är det 
extra viktigt att testamentera vad den efterlevande partnern ska 
ärva eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag.

För gifta är det också bra att kunna säkra tillvaron för partnern 
om det finns särkullbarn, då särkullbarn har rätt att få ut sitt arv 
direkt vid sin förälders bortgång. Ett testamente kan reglera att 
särkullbarnet endast får rätt till sin laglott (t.ex. med möjlighet 
att särkullbarnet ska få ut hela sitt arv när även den kvarlevande 
maken är avliden), vilket skapar bättre förutsättningar för den 
kvarlevande maken att bo kvar i ert gemensamma hem.

Viktigt att tänka på 
Då testamentet är en värdefull handling är det viktigt att det bevaras 
väl och kan visas upp i original efter din död. Det kan även finnas 
skäl till att tala med en jurist om att kombinera testamentet med 
äktenskapsförord eller samboavtal för att exempelvis reglera hur 
egendom ska fördelas mellan dig och din partner.

Få är insatta i hur familjejuridiken påverkar dem om något skulle 
hända. Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesktning®, där du 
och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som 
händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller 
separera. Boka på vår hemsida eller på 010-458 08 00.
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Om Familjens Jurist
Vi på Familjens Jurist är experter inom familje- 
juridik. Vi vet vad som gäller juridiskt när man 
flyttar ihop, separerar eller dör. Och viktigast av allt  
– vi hjälper dig att se till så att allt blir som du och
dina närmaste vill.
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Hur vet jag att testamentet är giltigt? 
Jag och min bror hittade, det vi tror är, ett testamente i 
vår avlidne pappas bostad men vi är osäkra på om det är 
ett giltigt dokument. Vad krävs för att det ska anses vara 
ett testamente? Vi tänkte att det eventuellt kan vara en 
kopia men hur ska vi veta var originalet finns isåfall? 

För att dokumentet som ni har hittat efter er pappa ska 
anses vara ett testamente så krävs det att han har skrivit 
om hur han vill att en del eller hela kvarlåtenskapen efter 
honom ska fördelas. 

Det finns även formkrav som måste vara uppfyllda för att 
ett testamente ska vara giltigt och därför rekommenderar vi 
att man tar hjälp av en jurist för att vara säker på att det blir 
som man vill. För att er pappas testamente ska vara giltigt 
behöver det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat 
av er pappa och två vittnen. De två vittnena måste vara 
äldre än 15 år och får inte vara släkt med er pappa eller vara 
mottagare av arvet. 

Testamentet ses som en värdehandling just för att det, som 
utgångspunkt, behöver vara i original för att vara giltigt. 
Därför råder vi våra kunder att förvara sitt testamente i 
bankfack eller genom en testamentsförvaringstjänst likt 
den Familjens Jurist erbjuder. 
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