
EN BÄTTRE VÄRLD 
FÖR ALLA BARN
Testamentera en gåva till UNICEFs arbete
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COLOMBIA. Judith Qiñonez dricker 
vatten från en kran, som byggts upp 
av UNICEF i den colombianska gräns-
staden Cucuta. Här passerar tusentals 
människor varje dag på sin flykt från 
Venezuela. Utöver att bistå med rent 
vatten har UNICEF bland annat upprät-
tat barnvänliga trygga platser och sta-
tioner för vaccinering i gränsstaden. 
Brist på rent vatten får allvarliga kon-
sekvenser för människors, och särskilt 
barns, hälsa. Vi ger stöd till utbyggnad 
av vatten- och avloppssystem, borrar 
brunnar, installerar pumpar, bygger 
toaletter och utvecklar nya billiga me-
toder för att lösa vattenproblemen – 
för barns rätt till rent vatten och sanitet.

RWANDA. Chantal Ingabire håller sin 
för tidigt födda dotter tätt intill krop-
pen, med en så kallad kängurumetod. 
Kroppstemperaturen stabiliseras, lik-
som puls och andning, och gör att bar-
net växer snabbare. Chantal får lära 
sig metoden av personal som utbil-
dats av UNICEF för att särskilt kunna 
ta hand om för tidigt födda och sjuka 
barn. Alldeles för många små barn 
dör av orsaker som går att förhindra. 
UNICEF arbetar för att rädda fler barn 
genom att utbilda sjukvårdspersonal 
och föräldrar. Vi samarbetar med re-
geringar och levererar livräddande 
produkter till katastrofdrabbade områ-
den, där det är extra svårt för barn att 
få en bra start i livet.
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Varför är det viktigt att skriva ett testamente?

Ett testamente ger dig möjlighet att uttrycka din vilja 
för framtiden och är en garanti för att din personliga 
önskan ska bli respekterad och förverkligad. Det kan 
även skänka trygghet till dina anhöriga att få veta hur 
du vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar 

ska fördelas. Du kan testamentera din kvarlåtenskap 
till vem du vill. Om du har barn har de dock alltid rätt 
till sin laglott, det vill säga hälften av arvet efter dig, 
även om det finns ett testamente. De kan dock välja 
att avstå den rätten för att uppfylla din vilja.

ARVSORDNING

Den lag som bestämmer i vilken turordning 
arvingar ärver en avliden persons egen-
dom kallas arvsordning. Genom att skriva 
ett testamente kan du till viss del ändra 
arvsordningen, ett barn har dock alltid rätt 
att kräva sin laglott oavsett vad du skrivit i 
ditt testamente. 

Arvingar delas in i olika klasser: 

Första arvsklassen
Hit hör bröstarvingar, det vill säga barn och 
barnbarn 

Andra arvsklassen
Föräldrar, syskon, syskonbarn 

Tredje arvsklassen
Mor- och farföräldrar, morbror, moster, 
farbror, faster

Alla tre arvsklasserna kan inte ärva samti-
digt, utan finns det någon i den första arvs-
klassen så ärver ingen ur den andra osv. 
Notera att kusiner inte är arvsberättigade.

INDIEN. Sachin Chaudhary, 35 år, leker med sin tvååriga son Krishna Chaudhary.

Vad händer om jag inte 
skriver ett testamente?

OM DU ÄR GIFT 
Är du gift så sker bodelning, vilket innebär att era till-
gångar delas i två delar. Din make eller maka ärver 
din del och gemensamma barn får vänta med sitt 
arv till dess att båda föräldrarna avlidit. 

BARN FRÅN TIDIGARE ÄKTENSKAP  
ELLER FÖRHÅLLANDE
Så kallade särkullsbarn har rätt att få ut sin avlid-
ne förälders del av arvet direkt. Fosterbarn har inte 
arvsrätt. 

SAMBOFÖRHÅLLANDE
Då gäller Sambolagen. Den säger att ni inte ärver 
varandra om ni inte särskilt specificerat det i ett 
testamente. 

REGISTRERAT PARTNERSKAP
Samma regler som för äktenskap gäller för registre-
rat partnerskap. 

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN
I detta fall ärver i första hand dina föräldrar. I an-
dra hand ärver dina syskon och deras bröstarvingar. 
I sista hand ärver far- eller morföräldrar eller deras 
barn. Kusiner ärver inte. 

SAKNAR DU ARVINGAR
Om du saknar arvingar och inte skrivit något testa-
mente så går dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.
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Hit går dina pengar

DINA PENGAR KOMMER FRAM  
– OCH FÖRÄNDRAR BARNS LIV
UNICEFs arbete är beroende av gåvor från privat-
personer. Vi fördelar de gåvor vi får enligt strikta 
principer. Det betyder att mest pengar går till de län-
der som har störst behov av hjälp: länder med hög 
barnadödlighet, låg BNP per capita och störst andel 
barn i befolkningen. Fördelningen ska vara långsik-
tig och förutsägbar, men plötsliga, oförutsedda be-
hov ska också kunna tillgodoses. Det är viktigt att 
arbeta tillsammans med lokala myndigheter för att 
finansiering och drift av projekten så småningom tas 
över lokalt. För att säkerställa att vi är effektiva utvär-
derar vi arbetet världen över regelbundet. Vi följer 
upp resultaten lokalt genom ett uppföljningssystem 
som bygger på både interna inspektioner, studier 
och forskning. UNICEF Sverige har ett 90-konto, vil-
ket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll som ställer hårda krav på verksamheten.

VAD GÅR DINA PENGAR TILL?

88 % går direkt till vårt arbete för barn 
11 % till insamlingskostnader 
1 % till administrativa kostnader

Av varje hundralapp du bidrar med går 88 kronor 
direkt till barnen. 11 kronor används till kostnader 
för insamling, för att vi ska kunna hjälpa ännu fler 
barn. Den sista kronan går till administration, det vill 
säga kostnader som behövs för att vi ska kunna dri-
va  organisationen. På unicef.se/effekt kan du läsa 
mer om vad UNICEF åstadkommit för barn runt om i 
världen. Resultat som gjorts möjliga tack vare gåvor 
från våra givare.

När ska jag skriva  
mitt testamente?

Du kan skriva ditt testamente när du vill under livet. Så länge du 
lever kan du ändra ditt testamente, om exempelvis nya relationer 
eller andra händelser påverkar din önskan om hur dina tillgångar 
ska fördelas. 

Hur stort belopp  
måste jag skänka?

Varje gåva är värdefull för barnen – oavsett storlek. En testaments-
gåva kan vara hela kvarlåtenskapen, en andel av den eller ett be-
stämt belopp, det väljer du. Det går att testamentera likvida medel, 
lösöre, värdepapper, fondandelar, bostadsrätt eller fastighet som 
vi sedan säljer. Vid försäljning i UNICEFs namn går hela vinsten till 
vårt arbete eftersom vi är befriade från kapitalvinstskatt. Alla peng-
ar använder UNICEF i arbetet för att skapa en bättre värld för alla 
barn – nu och i nästa generation.

Prata med dina nära
Låt dina nära bli delaktiga i 
dina planer på ett tidigt stadi-
um – berätta hur du tänkt och 
varför ditt beslut känns viktigt 
för dig. Att vårt arbete blir 
omnämnt med en gåva i ett 
testamente är ett förtroende 
vi är tacksamma för, och för-
valtar med stort allvar.
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TCHAD. En bebis väntar på sin tur på ett hälsocenter innan hon blir vaccinerad.

JURIDISKA BEGREPP 

Arvslott 
Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge 
ärver enligt lag. Hälften av arvslotten kan tes-
tamenteras bort. Den andra halvan är bröst-
arvingens laglott. 

Boutredning 
I utredningen ingår bouppteckning över tillgång-
ar och skulder, och efter avveckling av dödsboet 
görs ett arvskifte, där tillgångarna fördelas.
 
Dödsbo 
Kvarlåtenskapen efter en avliden person. 

Kvarlåtenskap
Egendom som tillhört en avliden person.

Legatarie 
Någon som via testamente får till exempel ett 
fast belopp, ett konstverk, smycke eller annan 
fördefinierad gåva – ett legat. Ett legat ska ut-
ges från dödsboet innan arvskifte. En legatarie 
är inte dödsbodelägare och fattar inte beslut om 
dödsboets förvaltning. 

Universell testamentstagare 
Någon som via ett testamente får hela eller en 
viss andel av den avlidnes kvarlåtenskap. Dessa 
förvaltar dödsboets egendom under boets ut-
redning gemensamt med efterlevande maka/
make (i vissa fall sambo) och arvingar som inte 
uteslutits genom ett testamente. 
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 Bosses arv: utbildning

Bo Söderlund arbetade länge som lärare i Värmland och var så en-
gagerad i barns situation att han valde att stödja UNICEFs arbete 
genom att testamentera en gåva. Han brann för alla barns rätt till ut-
bildning och ville främja utbildning där behoven är som allra störst.

”Bosse var en omtyckt lärare, en sympatisk och glad människa. 
Han hade rest mycket i yngre år och blev intresserad av antikvite-
ter och kuriosa på äldre dagar.” berättar ett av Bosses syskonbarn. 
Efter Bosses bortgång bestämdes det att hans arv skulle användas 
i Mali, ett av världens fattigaste länder, där väldigt få barn har till-
gång till skola, och betydligt färre flickor än pojkar är inskrivna.

”Vi är glada över att Bosse förändrade livet för de 
barn som nu genom hans arv får utbildning.”

Genom att vi fokuserar på att nå de mest utsatta barnen, främst 
flickorna, går alltfler barn i skolan. Det ökar i sin tur barnens möj-
ligheter att skapa förändring för sig själva och sina samhällen. Alla 
barn har rätt till utbildning, och tack vare Bosses generösa arv går 
nu 217 barn i skola i byn Keniébougou.

 ”Vi är glada över att Bosse förändrade livet för de barn som 
nu genom hans arv får utbildning och har möjlighet att förändra 
sina liv.” säger ett av Bosses stolta syskonbarn. ”Han var nära 
oss i familjen och vi visste att det här var det han ville – han ville 
göra ett avtryck och inspirera andra att investera i barns framtid.”

JORDANIEN. ”I förskolan får vi lära oss bokstäver-
na och siffrorna, och så leker vi tillsammans.” säger 
Mohammad. Han är sex år och går i en förskola i 
flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Tillsammans med 
landets regering har UNICEF byggt 54 nya förskolor 
i två av flyktinglägren i Jordanien. 65 nya lärare ska 

anställas och ge 4 000 barn möjligheten att gå i för-
skolan, något som är särskilt viktigt för barn på flykt 
för att skapa en känsla av normalitet i en orolig till-
varo. UNICEF utbildar även lärare i inkluderande un-
dervisning för att alla barn, även de med funktions-
nedsättningar, ska känna att de har rätt till utbildning.
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Jörgen Peterzén beskrivs som varm, fantasifull och klok. Han äls-
kade böcker och jobbade länge som förlagsredaktör och översät-
tare. Jobbet betydde mycket men Jörgen ville göra mer för att bi-
dra till en bättre värld, därför var han engagerad i organisationer 
som UNICEF. Jörgens fru Hanna Stenström minns när Jörgen blev 
Världsförälder (månadsgivare) i UNICEF. 

”Jag kom hem en dag och han var så glad. Han berättade att han 
blivit Världsförälder och när han sa det så sträckte han på sig, som 
för att se ut som någon som är pappa till hela världen.”

Då hade Jörgen drabbats av en hjärt- och lungsjukdom och när 
han gick bort 2018 valde Hanna att skänka hans sista pengar till 
UNICEFs arbete för världens barn. 

”Det känns bra att han genom den här gåvan kan få vara pappa 
till världens barn ett litet tag till.”, säger hon.

Visste du att… 
Du kan själv, i ditt testamente, 
bestämma vilket lands lagar 
som ska tillämpas på ditt arv. 
Därmed kan du som svensk 
medborgare bestämma att 
svensk lag ska gälla, även om 
du är bosatt och avlider ut-
omlands.

Så skriver du ett testamente

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente, men vi re-
kommenderar alltid att du låter en sakkunnig se över det.

1. Var tydlig
Ditt testamente måste, för att vara juridiskt giltigt, vara skriftligt 
och undertecknat av dig med namn, ort och datum. Se till att testa-
mentet är lätt att förstå och beskriv vem som ska få vad – det kan 
vara viss egendom, ett belopp eller en fastighet men också ande-
lar av dina totala tillgångar. Uppge namn på dina arvtagare. Skriv 
även adress och personnummer till dem. 

2. Se till att testamentet bevittnas
Din namnteckning ska bevittnas av två personer vid ett och sam-
ma tillfälle. De behöver inte känna till vad som står i testamentet, 
vad de bevittnar är att det som står i testamentet är din vilja. De 
måste vara medvetna om att det är ditt testamente de bevittnar. 
Vittnen får inte vara släkt med dig eller ärva dig. 

3. Ändra när du vill 
Du får ändra innehållet i ditt testamente hur många gånger du vill. 
Tänk på att inte stryka över befintlig text eftersom det då kan an-
ses ogiltigt. Skriv istället ett nytt och riv det gamla, eller skriv ett 
tilläggstestamente. Glöm inte att även det nya testamentet eller 
tilläggstestamentet måste bevittnas av två personer. 

4. Rådfråga sakkunnig
För att vara säker på att du gjort rätt rekommenderar vi alltid att 
du låter en sakkunnig person läsa ditt testamente när du skrivit det 
klart. Ofta kan din bank hjälpa dig, eller en jurist. Du som stödjer 
UNICEF kan få ett förmånligt erbjudande vid upprättande av testa-
mente hos Familjens jurist. Läs mer på: unicef.se/testamente

5. Förvara testamentet tryggt
Lägg ditt testamente på en säker plats, exempelvis i ett bankfack. 
Ha gärna en kopia av testamentet där du förvarar andra värde-
handlingar med en hänvisning till var originalet finns. 

6. Om du testamenterar till UNICEF
Om du vill testamentera en gåva till vårt arbete uppge organisa-
tionsnummer: 802401-4386. Du får gärna meddela oss om du gör 
det, skicka i sådana fall e-post till: testamente@unicef.se. Kom 
ihåg att du aldrig förbinder dig till något. Du kan när som helst 
ändra innehållet i ditt testamente.

Tack för allt, Hans Rosling

2017 gick professor Hans Rosling bort. Han var en eldsjäl som 
kämpade för rättvisa och för att sprida en faktabaserad bild av 
världen. På ett lekfullt sätt bevisade han att världen faktiskt utveck-
las till det bättre. 

”För Hans har det alltid varit viktigt att komma ihåg de som har 
det allra svårast. Därför var det hans önskan att eventuella gåvor i 
samband med hans bortgång skulle gå till UNICEF, FN:s barnfond.” 
säger Hans fru, Agneta Rosling. Tillsammans med resten av famil-
jen startade hon en insamling till Hans minne. Totalt fick insam-
lingen in två miljoner kronor till UNICEFs arbete för världens barn.

ATT LÄMNA EN MINNESGÅVA
 
Om du vill hedra minnet av någon du saknar, och samtidigt bidra till UNICEFs arbete för barns rät-
tigheter världen över, kan du skänka en minnesgåva. Du väljer själv hur stort belopp du vill skänka 
och du får ett fint minneskort att ge bort. 

Hur gör du? Gå in på: unicef.se/minnesgava och följ instruktionerna.

Du kan också ta kontakt med din egen begravning sbyrå och berätta för dem hur du själv vill ha det.

”Jörgen får vara pappa till världens barn ett tag till”
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PAPUA NYA GUINEA. Ika Thomas håller en 
av sina tvillingar i sin famn. Tvillingarna är 
en månad gamla och för tidigt födda.

Att testamentera till UNICEF

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag. Alla gåvor vi får är 
värdefulla och stödjer oss i arbetet att skapa en bättre värld för 
alla barn – nu och i nästa generation. Det är enkelt att inkludera 
UNICEF i ditt testamente: du anger UNICEF, organisationsnummer 
802401-4386 som testamentstagare och specificerar vilken typ av 
gåva du vill ge.

OM UNICEF
UNICEF är en förkortning av United Nations International Emer-
gency Fund. Vi är en del av FN och kallas ofta FN:s barnfond. Vi 
bildades 1946 för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världs-
kriget. Men det som var tänkt som en kortvarig insats har blivit ett 
långsiktigt arbete för att se till att alla barns rättigheter tillgodoses. 
Som en av 34 nationalkommittéer runt om i världen är UNICEF 
Sveriges uppdrag att samla in pengar, påverka svenska besluts-
fattare och informera och utbilda om barns rättigheter. Tack vare 
bidrag från våra givare hjälper UNICEF miljontals barn att över-
leva och utvecklas. Spädbarn vaccineras mot dödliga sjukdomar, 
allt fler flickor får gå i skolan, barn befrias från väpnade styrkor och 
familjer återförenas efter katastrofer.

UNICEF arbetar inom fem fokusområden

 Alla barn ska överleva och utvecklas

 Alla barn ska få en utbildning

 Alla barn ska skyddas från våld och exploatering

 Alla barn ska bo i en ren och trygg miljö

 Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet

Utöver våra fokusområden är vi alltid beredda om det skulle 
inträffa en katastrof och finns snabbt på plats i katastrofdrabbade 
områden. 

Läs mer om våra fokusområden på unicef.se/vad-vi-gor
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Några vanliga funderingar 

Var kan jag få hjälp med juridisk expertis? 
De flesta juristbyråer och advokater kan hjälpa till 
men du som stödjer UNICEF får ett förmånligt erbju-
dande vid upprättande av testamente hos Familjens 
jurist. För att läsa mer och ta del av erbjudandet, gå 
in på: unicef.se/testamente

Vad händer med mina personliga tillhörigheter? 
När du lämnar en gåva till UNICEF vill vi följa den 
vilja som du uttrycker genom ditt testamente. Om 
du inte skriver speciella önskemål, så kommer vi ta 
hand om dina tillgångar med hjälp av en jurist. Vi 
frågar de närmaste om de vill ta emot minnesföre-
mål som fotografier.

Vad händer när UNICEF ärver värdepapper, en fast-
ighet eller bostadsrätt? 
UNICEF Sverige är befriat från kapitalvinstskatt. 
När du testamenterar värdepapper, en bostads-
rätt eller en fastighet genomförs vanligen ett arv-
skifte innan tillgångarna säljs. Fastigheter säljs av 
mäklare på öppna marknaden, enligt våra riktlinjer. 
Därefter går hela vinsten av försäljningen direkt till 
UNICEFs arbete.

Kan jag specificera vad min gåva ska användas till? 
Utan att nämna ett specifikt ändamål kan din gåva 
användas där den behövs mest och gör mest nyt-
ta. Om du värnar om barns hälsa, utbildning, skydd 
mot våld och övergrepp eller akutinsatser, kan du 
ange det som övergripande teman i ditt testamente. 
Om gåvan märks specifikt till något vi inte längre ar-
betar med, kan vi tyvärr tvingas tacka nej till gåvan 
eftersom vi ansvarar för att uppfylla din vilja.

Vad händer om jag inte har något 
testamente när jag dör? 
Har du inte skrivit något testamente, bestämmer 
lagen vem som skall ärva dig. Har du inga närma-
re släktingar än kusiner, tillfaller dina tillgångar All-
männa arvsfonden. Så vill du stödja UNICEFs arbete 
för barn i världen genom ditt arv behöver du skriva 
ett testamente.

Hur stort/litet belopp kan jag testamentera? 
Du kan antingen testamentera hela eller delar av din 
kvarlåtenskap. Du kan också välja att testamentera 
en egendom som till exempel värdeföremål, vär-
depapper eller en fastighet som vi då omsätter och 
använder i vårt arbete för barn i världen. Alla gåvor, 
oavsett storlek, är lika välkomna.

Betalar ni skatt på ett arv?
Nej, arvskatten är avskaffad. UNICEF är dessutom 
befriade från kapitalvinstskatt vilket betyder att hela 
vinsten går till organisationen när vi ärver och säljer 
fastigheter, bostadsrätter eller värdepapper.

KONTAKT 
Mail testamente@unicef.se
Telefon 08-692 25 00 
Pg.nr 90 20 01-7 
Org.nr 802401-4386 



UNICEF Sverige
Box 8161, 104 20 Stockholm
Telefon 08-692 25 00
testamente@unicef.se
unicef.se/testamente

Pg.nr 90 20 01-7
Org.nr 802401-4386

EN BÄTTRE 
VÄRLD FÖR 
ALLA BARN
Testamentera en gåva 
till UNICEFs arbete

Med en gåva i ditt testamente är du med och kämpar för 
barn världen över och deras rätt att överleva och utveck-
las. Tillsammans kan vi se till att fler bebisar vaccine ras 
mot dödliga sjukdomar, att barnsoldater befrias och fa-
miljer återförenas. Vi kan också bygga fler skolor som 
gör att barn lär sig läsa och känner sig trygga.  Det är 
inte alla som kan säga att de förändrar världen. Vill du bli 
en av dem? Ditt arv kan förändra barns liv.


	Varför är det viktigt att skriva ett testamente?
	Vad händer om jag inte skriver ett testamente?
	Arvsordning
	Juridiska begrepp 
	När ska jag skriva mitt testamente?
	Hur stort belopp måste jag skänka?
	Hit går dina pengar
	 Bosses arv: utbildning
	”Jörgen får vara pappa till världens barn ett tag till”
	Tack för allt, Hans Rosling
	Att lämna en minnesgåva
	Så skriver du ett testamente
	Att testamentera till UNICEF
	Några vanliga funderingar 
	Kontakt

