
CHECKLISTA FÖR DIG SOM BEVITTNAR 
TESTAMENTET (vittne)

Din uppgift är att intyga att testatorns 
namnunderskrift är korrekt, att hen är vid fullt 
förstånd och har skrivit testamentet av fri vilja.

•  Testamentet ska bevittnas och undertecknas 
av dig och ytterligare ett vittne (sammanlagt 
två vittnen) vid ett och samma tillfälle.

•  Som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år 
och vara vid fullt förstånd. 

•  Du får inte vara testamentstagare, det vill 
säga få en del av arvet. 

•  Du får inte vara gift med eller släkt med 
testatorn. 

•  Du behöver inte läsa eller känna till 
innehållet i testamentet men ska veta att det 
är ett testamente du bevittnar. 

•  Kontrollera att testamentet är korrekt 
daterat, att testatorn har skrivit under sista 
sidan och signerat eventuellt övriga sidor. 

•  Skriv under testamentet och glöm inte 
namnförtydligande samt personnummer.

CHECKLISTA FÖR DIG SOM SKRIVER  
TESTAMENTET (testator)

 Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av 
dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda 
är vid fullt förstånd. Förvara testamentet på en 
plats där det säkert kommer att hittas, till exempel 
i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper 
eller på Testamentesförvaring. Du behöver inte 
registrera ditt testamente någonstans.

Tänk på följande:
•  Du kan när som helst skriva om ditt testamente, 

eller skriva ett så kallat tilläggstestamente. Det 
är alltid den senast giltiga versionen av ditt 
testamente som gäller. 

•  Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet 
i testamentet men ska veta att det är ett testa-
mente de bevittnar. 

•  Med sina namnteckningar bekräftar de din namn-
teckning och intygar att du är vid fullt förstånd 

•  Du får inte vara släkt med vittnena. 
• Vittnena får inte stå med i testamentet. 
•  Du och dina vittnen kan inte underteckna testa-

mentet digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller 
liknande. 

•	 	Om	du	planerar	att	testamentera	till	en	eller	flera	
organisationer, berätta det gärna så att de får 
möjlighet att tacka dig. Du behöver inte skicka  
en kopia av testamentet till dem. 

•  Du ska aldrig skicka originalet någonstans, utom 
om du vill till testamentesförvaring. Du kan 
däremot ge en kopia av testamentet till personer 
du litar på, om du vill.

Med ett testamente värnar du det du bryr dig om
Denna mall kan vara en hjälp för dig som vill skriva ett testamente och önskar skänka en del av 
kvarlåtenskapen till en ideell organisation, som exempelvis IOGT-NTO-rörelsen. I mallen har vi listat 
några viktiga punkter att komma ihåg när du skriver ditt testamente. På www.iogtntororelsen.se/
testamenten/ hittar du svar på vanliga frågor samt en ordlista med förklaring på knepiga begrepp 
och juridiska termer. Behöver du ytterligare hjälp kan du kostnadsfritt mejla vår testamentesexpert. 
Kontaktformulär	finns	på www.iogtntororelsen.se/testamenten/.
		 En	testamentsgåva	till	IOGT-NTO-rörelsen	är	ett	fint	sätt	att	värna	framtida	generationers	
möjlighet till en trygg och drogfri uppväxt. IOGT-NTO-rörelsen skapar verksamheter för barn och 
unga, så att varje barn ska ha en trygg vuxen att vända sig till. Vi stöttar vuxna som vill ha hjälp att 
komma ur sitt missbruk och påverkar beslutsfattare så att de tar sitt ansvar för barn och vuxna som far 
illa.	IOGT-NTO-rörelsen	finns	med	genom	livets	alla	skeden.
 Ett varmt och innerligt tack. När du testamenterar till IOGT-NTO-rörelsen är du med och bidrar till 
att	fler	barn	och	unga	får	en	trygg	uppväxt.



Mitt testamente

Jag,

För- och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Adress

Postnummer                        Ort

förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.

Signatur, testator

Signatur, vittne 1 Signatur, vittne 2



FÖRORDNANDE
När du ska testamentera din egendom bör du skriva om den som ärver får ärva med fri förfoganderätt 
eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den som ärver inte själv kan ge bort det ärvda i gåva 
eller testamentera det till någon annan, men kan använda det ärvda efter sina behov. Full äganderätt 
innebär att den som ärver kan göra vad den vill med egendomen. Gåvor till välgörenhet bör ges med 
full äganderätt. 
 Ange nedan hur du vill att din egendom ska fördelas och om den ges med fri förfoganderätt 
eller full äganderätt: (För att skänka till IOGT-NTO-rörelsen uppger du ”IOGT-NTO-rörelsen, 
organisationsnummer 802497-7434” som mottagare). 

Dessa förordnanden gäller inte till den del de inkräktar på mina bröstarvingars laglott. 

Vad varje arvtagare erhåller efter mig liksom avkastningen därav eller det som kan komma att träda 
i dess ställe, ska utgöra mottagarens enskilda egendom* och ej omfattas av äktenskapsbalkens eller 
sambolagens bodelningsregler. (Kryssa i rutan om du vill att detta ska gälla.)

*  Med enskild egendom menas här att personen som ärver vid en skilsmässa får undanta det ärvda utan att behöva dela 
det med sin make/sambo.



TESTATOR

Namnförtydligande 

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

Ort och datum

VITTNEN

Att,

Testators namn

vid fullt förstånd och av fri vilja egenhändigt har undertecknat detta testamente intygas av oss samtidigt 
närvarande testamentsvittnen.

Namn 

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

Namn 

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

UNDERTECKNANDE OCH BEVITTNING

Vittne 1 Vittne 2


