
Testamentesguide  

 

Mindre eller större - varje testamentsgåva tas tacksamt emot och bidrar till arbetet 

mot utsattheten i vår stad. Här får du en kort vägledning till vad du bör tänka på när 

du skriver ditt testamente. 

 

Syftet med att skriva ett testamente är, som i vilken annan avtalssituation som helst, att förebygga 

oförutsedda händelser. Här kan du reglera vad som ska hända med din kvarlåtenskap och ange de 

villkor som ska gälla och respekteras när du inte längre lever. 

 

Ett testamente är en frivillig handling, men nödvändig om du inte vill att lagens standardregler ska 

gälla för dina ägodelar. Samma sak gäller om det saknas släktarvingar och du inte vill att Arvsfonden 

ska ärva dig, utan i stället föredrar att ge en gåva till något särskilt ändamål eller verksamhet som du 

känner ett engagemang för. 

 

1. Arvingarna 

Som arvingar anger du anhöriga, vänner och/eller Stockholms Stadsmission om du vill stödja vårt 

arbete. Du kan välja att rikta gåvan direkt till någon av våra enheter, som till exempel Klaragården 

eller Äldreverksamheten, eller överlåta till oss att fördela pengarna där behoven är störst vid 

aktuell tidpunkt. 

 

2. Fördelning av tillgångarna 

Du kan välja att fördela tillgångarna på olika sätt: 

- ge bort ett bestämt belopp och/eller föremål, till exempel bostadsrätt, till en mottagare. 

- låta en mottagare ärva hela kvarlåtenskapen, alternativt fördela den mellan flera arvingar. 

Dessa sätt kan givetvis kombineras. 

 

3. Förvaltning av kvarlåtenskapen  

Om du vill försäkra dig om att dina önskemål fullföljs och överlåta på en särskild person att 

avveckla dödsboet, kan du utse en testamentsexekutor. Välj någon du känner förtroende för, en 

oberoende jurist eller Stockholms Stadsmission. Det senare är relativt vanligt när vi utses till den 

enda testamentstagaren. Då kan Stockholms Stadsmission även åta sig att förvalta och avveckla 

dödsboet samt fullfölja önskemål om begravning. 

 

4. Viktiga formalia  

Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två ojäviga och samtidigt 

närvarande personer. 

 

5. Förvara testamentet 

Ett vanligt ställe att förvara testamentet på brukar vara ett bankfack, men du kan också be din 

testamentsexekutor eller en advokatbyrå att förvara det åt dig. I de fall du valt Stockholms 

Stadsmission till testamentsexekutor åtar vi oss att förvara ditt testamente utan kostnad. 

 

6. Professionell hjälp 

Vill du ha rådgivning eller hjälp med att upprätta ett testamente bör du vända dig till en 

familjerättsjurist på din bank, en advokatfirma eller begravningsbyrå. 


