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Allmänna arvsfonden – är en svensk 
statlig fond, instiftad av riks dagen 1928, dit 
medel tillfaller från de dödsbon som inte har 
någon förmånstagare, alltså när det varken 
finns någon släkting närmare än kusin eller 
något skrivet testamente. Fonden skall verka 
för att med innestående medel främja verk-
samhet av ideell karaktär till förmån för barn, 
ungdom och personer med funktionshinder. 
Fonden förvaltas av Kammarkollegiet.  
Myndigheten Arvsfondsdelegationen  
beslutar hur pengarna ska användas.

Arvlåtare – avliden som efterlämnar ett 
arv.

Arvtagare – den som ska erhålla ett arv.

Arvskifte – är en handling eller själva  
delningen av den avlidnes kvarlåtenskap 
mellan dödsbodelägarna. Enligt lag skall  
ett arvskifte vara skriftligt.

Arvslott – är den del av arvet som  
tillfaller en arvinge.

Bodelning – är fördelning av egendom  
tillhörande två sambor eller giftorättsgods 
tillhörande två makar. 

Bouppteckning – är en skriftlig handling 
som enligt lag skall redovisa samtliga till-
gångar och skulder i samband med dödsfall. 
Även till fället när handlingen upprättas kall-
las bouppteckning.

Boutredning – är en benämning för de 
åtgärder som måste vidtas i samband med 
en persons bortgång. Boutredningen avslutas 
först då dödsboet avvecklats genom arvskifte.

Boutredningsman – en utomstående person, 
ofta en auktoriserad boutredare från  
begravningsbyrån, en jurist eller advokat  
som i dödsbodelägarnas ställe sköter 

boutredningen. En boutredningsman kan 
även tillsättas av tingsrätten efter ansökan 
från en eller flera dödsbodelägare. Detta kan 
bli aktuellt när osämja råder bland delägarna.

Bouppgivare – den som bestämmer dag och 
tid för bouppteckning samt uppger vilka till-
gångar och skulder som finns i boet, och där-
efter undertecknar själva bouppteckningen.

Bovårdare – den som tar hand om de 

praktiska åtgärder som blir aktuella vid ett 
dödsfall, exempelvis sköter ekonomin, om-
besörjer att en bouppteckning görs, tar hand 
om post, vattnar blommor osv.

Bröstarvinge – den avlidnes barn,  
barnbarn osv.

Delgivning – överlämna en handling, t.ex.  
en testamentskopia till legala arvingar  
inför eller i samband med bouppteckning.

Dödsbo – den avlidnes bo, dvs. det  
den avlidne lämnar efter sig.

Dödsboanmälan – en enklare form av  
bouppteckning som görs när den avlidnes  
tillgångar inte räcker till mer än kostnader  
i samband med begravning. Den görs av 
kommunens socialförvaltning i den kommun 
där den avlidne var folkbokförd.

Dödsbodelägare – arvingar till den  
avlidne.

Efterarvingar – arvingar, legala eller genom 
testamente, som får vänta på sitt arv tills 
t.ex. båda makarna är avlidna. 

Fri förfoganderätt – anger att någon 
ärver något som sedan går vidare i arv till 
annan, t.ex. barn. Efterlevande make ärver sin  
avlidne make med fri förfoganderätt före de 
gemensamma barnen.

Några ord och uttryck
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Full äganderätt – anges i testamente när 
testamentstagare erhåller arv som inte om-
fattas av efterarvsrätt. Testamentstagaren är 
då fri att göra som han vill med arvet.

Förmyndare – t.ex. föräldrar är förmyndare  
för sina barn.

Förrättningsman – den som upprättar  
en bouppteckning. Skall vara kunniga och 
ojäviga.

Enskild egendom – är den egendom som 
inte ingår i en bodelning. Enskild egendom 
kan uppstå genom arv eller gåva med för-
behåll att egendomen skall vara mottagarens  
enskilda eller genom äktenskapsförord som 
är upprättat mellan makar.

Giftorätt –  en latent rätt till den andra  
makens tillgångar i äktenskapet. Realiseras 
först vid bodelning.

Kvarlåtenskap – tillgångar minus skulder  
som finns efter den avlidne.

Laga kraft – ett testamente vinner laga 
kraft när det skriftligen har godkänts av 
samtliga arvingar som uteslutits helt eller 
delvis från arv, eller när klandertalan inte  
har förts mot ett testamente inom sex månader 
från mottagandet.

Laglott – är hälften av arvslotten och är  
en bröstarvinges lagliga rätt till arv efter  
en förälder.

Legala arvingar – de som enligt lag  
har rätt till arv.

Legat – en bestämd sak eller belopp som  
någon erhåller genom testamente.

Legatarie – den som har rätt till visst  
föremål eller ett bestämt belopp enligt  
testamente.

Lösöre – bohag och husgeråd som finns 
i en bostad.

Oskiftat dödsbo – dödsbo där inget arvs-
skifte har gjorts.

Skiftesman – utses av tingsrätten efter  
ansökan av dödsbodelägare när enighet inte 
kan uppnås över hur ett dödsbo skall skiftas.

Särkullbarn – barn som inte är gemensamt 
med efterlevande maken.

Testamentarisk efterarvinge –  
arvinge som genom testamente erhåller 
arv som någon annan har innehaft med fri 
förfogande rätt.

Testamentsexekutor – person som testator 
har utsett i testamentet att sköta förvaltningen 
och fördelningen enligt testamentet.

Testator – den som testamenterar bort 
något.

Universell testamentstagare – den  
som genom testamente får hela eller delar av 
den avlidnes kvarlåtenskap och därmed blir 
dödsbodelägare.

Överförmyndarnämnd – en kommunal  
tillsynsmyndighet för gode män, förmyndare 
och förvaltare. 
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