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Allt fler svenskar skriver testamente 
 
Under coronapandemin har döden blivit allt mer närvarande för många svenskar, Lavendlas 
senaste undersökning visar att en av tre svenskar tänker på döden mer i dag jämfört med för ett år 
sedan. Detta kan vara en av förklaringarna till varför efterfrågan av testamente hos 
begravningstjänsten har ökat med 40 procent sedan pandemin bröt ut. Samtidigt som efterfrågan 
ökar har åtta av tio svenskar inte skrivit testamente. Lavendlas chefsjurist Catharina Looft menar 
dock att det är viktigt att skriva testamente även om man är sambo eller gift och vill uppmana alla 
svenskar att ta fram ett testamente i tid.  
 
Allt fler svenskar efterfrågar testamente, det visar ny statistik från begravningstjänsten Lavendla som 
i dag tar emot 40 procent fler förfrågningar av testamente jämfört med före pandemin. Samtidigt 
visar en undersökning genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla att endast 13 procent av 
svenskarna har skrivit testamente. Dock planerar så många som en av fem att skriva men har inte 
hunnit ännu. Lika många uppger däremot att de inte tycker att det är nödvändigt.  
 
– Vi ser en tydlig ökad efterfrågan på testamente, vilket kan ha sin förklaring i att många under detta 
omvälvande år insett att livet är skört. Det är glädjande att allt fler väljer att skriva testamente som 
en möjlighet att frångå de arvsregler som finns i ärvdabalken, säger Catharina Looft, Chefsjurist på 
Lavendla. 
 
Varför tycker då svenskarna att det är viktigt att förbereda ett testamente? Undersökningen visar att 
den främsta orsaken är att det ska vara tydligt för dödsboet vem som ärver vad. Det svarar fyra av 
tio. Många anser också att det är viktigt för att undvika bråk och för att det ska bli rättvist för 
arvtagarna. Få tycker dock att det är viktigt att skriva testamente av anledningen att säkerställa så att 
en viss person inte ska få ta del av arvet.  
 
– Behovet av testamente varierar – det kan vara att minimera bråk och osämja mellan arvingarna 
eller att skydda en efterlevande sambo från att tvingas gå från hus och hem då många tyvärr felaktigt 
tror att sambor har arvsrätt. För gifta makar kan det vara viktigt att säkra att viss eller all egendom 
som deras gemensamma barn ärver blir barnens enskilda egendom. Därmed kan den inte ingå i en 
eventuell skilsmässa, säger Catharina Looft, Chefsjurist på Lavendla. 
 
Hallänningarna bäst på testamente 
Hur vanligt det är att ha skrivit testamente skiljer sig en del runt om i landet. I Halland har så många 
som 22 procent ett testamente klart, vilket är den högsta siffran i hela landet. I Jämtland ser dock 
statistiken annorlunda ut, i det norrländska länet har endast sex procent skrivit ett testamente.
  
 
Topplista: Därför tycker svenskarna att det är viktigt att skriva testamente 
1. För att det ska vara tydligt för dödsboet vem som ärver vad 
2. För att undvika bråk 
3. För att det ska bli rättvist bland arvtagarna 
4. För att säkerställa att en viss person ska få mitt arv 
5. För att den/de som behöver arvet mest ska få det 
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För ytterligare information kontakta: 
Jakob Nordström, VD på Lavendla AB 
Telefon: 0706203935 
E-post: jakob@lavendla.se 
 
 
 
Om undersökning 
Undersökningen är genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla i juli 2020. Undersökningen är 
riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 000 personer i åldrarna 18–65 
deltagit i undersökningen. 
 
Bilaga 
 
Tänker du mer på döden nu jämfört med för ett år sedan? 

 Totalt 
Ja 34 % 
Nej 57 % 
Vet ej 9 % 

 
 
Har du skrivit testamente? 

 Totalt 
Ja 13 % 
Nej, jag har inte hunnit men ska göra det 22 % 
Nej, jag vet inte varför det är viktigt 6 % 
Nej, det verkar för komplicerat 4 % 
Nej, jag är för ung 17 % 
Nej, jag får ångest av den tanken 5 % 
Nej, det är inget jag anser är nödvändigt 22 % 
Nej, det är för dyrt 3 % 
Annat 5 % 
Vet ej 3 % 

 
 
Varför är det viktigt att skriva ett testamente? 

 Totalt 
För att det ska vara tydligt för dödsboet vem som ärver vad 43 % 
För att undvika bråk 33 % 
För att det ska bli rättvist bland arvtagarna 23 % 
För att säkerställa att en viss person ska få mitt arv 21 % 
För att den/de som behöver arvet mest ska få det 11 % 
För att den/de som kan förvalta arvet bäst ska få det 9 % 
För att säkerställa att en viss person inte ska få något av mitt arv 7 % 
Annat 8 % 
Vet ej 16 % 

 


