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

I mitt arbete möter jag ofta människor som frågar vad de kan göra för att ge utsatta 
barn ett bättre liv. Jag blir alltid lika inspirerad av att så många vill investera i bar-
nen och deras framtid. Och det finns många sätt att vara med och kämpa för bar-
nen. Ett sätt är att skriva in UNICEF i sitt testamente. Att tänka på sitt testamente 
kan kanske kännas avlägset för många, men det är en betydelsefull handling som 
låter barn världen över få det liv de har rätt till - även i framtiden.

Vi kämpar varje minut för att göra världen lite bättre för alla barn. Och vi gör 
det tillsammans. 

Här kan du läsa mer om vår bakgrund, vårt långsiktiga arbete för barn och hur 
vi sätter gåvorna i arbete. Dessutom får du råd om hur du skriver ett testamente. 
Det är enklare än du tror. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen 
att höra av dig – ring mig på 070 34 20 550 eller mejla astrid.steen@unicef.se.

Att stödja UNICEFs arbete med en gåva betyder att du 
är med och kämpar för alla barns självklara rätt att få sina 
grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.
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Med vänliga hälsningar 

Astrid Steen
Ansvarig arv och testamente,
UNICEF Sverige



UNICEF kämpar för små och stora barn över hela 
världen. Varje dag, året om.

I 70 år har vi arbetat tillsammans med och på upp-
drag av regeringar i 190 länder och därmed har vi ett 
unikt inflytande. Makthavare lyssnar på oss och vi 
påverkar systematiskt lagändringar och handlings-
planer. Vårt arbete ger resultat som förändrar barns 
liv, både idag och i framtiden. Med barnkonventio-
nen som grund kämpar vi för att fler barn ska få ut-
bildning, rent vatten, vaccinationer och skydd från 
våld och övergrepp. 

Idag pågår många och omfattande katastrofer och 
konflikter runt om i världen, vilket drabbar hundra-

tals miljoner barn. Eftersom UNICEF arbetar i nästan 
alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en 
katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt.

Många av de problem utsatta barn möter häng-
er ihop och akut hjälp måste samordnas med lång-
siktiga insatser. Ett hungrigt barn drabbas oftare av 
sjukdomar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan.Ett 
barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och 
utnyttjande. Därför går de gåvor vi får varje år till att 
arbeta långsiktigt och brett med barns alla problem 
och rättigheter – på alla nivåer i samhället.

På unicef.se kan du på nära håll följa vårt arbete 
och möta några av de barn hjälpen nått fram till. 

1940 1950 1960

1946 FN:s generalförsamling 
antar en resolution om att 
bilda UNICEF. Efter andra 
världskriget distribuerar vi 
mjölk, mat och kläder till 
sex miljoner flyktingbarn i 
Europa. 

VI KÄMPAR FÖR ALLA BARN

En av de vanligaste frågorna vi får är om pengarna 
verkligen når fram? Svaret på den frågan är ja. 

Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, 
slum områden, flyktingläger och avlägsna byar för att 
varenda unge ska få den barndom de har rätt till. 

Vi tar alltid ett helhetsgrepp och arbetar med barns 
rättigheter inom alla grundläggande behovsområden.

1970 1980 1990 2000 2010

1988 Tillsammans med WHO, Rotary och 
U.S Centre for Disease Control and  
Prevention grundar UNICEF en allians för 
att utrota polio (GAVI, the Global Polio 
Eradication Initiative.) Poliofallen har sedan 
dess minskat med mer än 99 procent över 
hela världen och viruset är nästan utrotat.

1975 UNICEF och Världs-
hälsoorganisationen (WHO) 
tar gemensamt fram ett 
recept på socker/saltlösning 
(Oral Rehydration Solution, 
ORS) för att behandla 
uttorkning. 

En 70-årig kamp för barns rättigheter

1962 UNICEF hjälper för första gången 
länder med att etablera grundläggande 
hälsovård. Samtidigt finansierar vi för 
första gången formella och informella 
utbildningsprogram, yrkesutbildningar 
och grundskola.

1965 UNICEF får Nobels fredspris för att 
våra insatser visar på ett genombrott för 
tanken om solidaritet mellan länder, vilket 
har hjälpt till att minska skillnaderna mellan 
rika och fattiga stater. UNICEF har visat att 
medmänsklighet inte har några gränser. Alla 
barn får hjälp, oavsett ursprung, religion 
eller nationalitet.

2010 Den globala vaccinationskampanjen 
mot mässling konstateras ha resulterat i att 
antalet dödsfall i sjukdomen minskat med 
78 procent sedan 2000. UNICEF driver the 
Measles Initiative tillsammans med bland 
andra WHO och ett flertal drabbade länder.

DINA PENGAR GÅR TILL DEM SOM  
BEHÖVER DET MEST
UNICEF fördelar de gåvor vi får enligt strikta principer. 
Vi utgår från vad vi vill uppnå genom vår strategiska 
plan för arbetet och pengarna fördelas baserat på be-
hov. Det betyder att mest pengar går till de länder som 
behöver det mest: länder med hög barna död lighet, låg 
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UNICEF ARBETAR INOM 7 OMRÅDEN

 Hälsa
 
 HIV och AIDS
 
 Vatten och sanitet
 
 Näring
 
 Utbildning
 
 Skydd mot våld och övergrepp
 
 Utanförskap

BNP per capita och störst andel barn i befolkningen. 
Fördelningen ska vara långsiktig och förutsägbar, men 
plötsliga, oförutsedda behov ska också kunna tillgodo-
ses. 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 utvärderar vi ar-
betet världen över regelbundet. Vi följer upp resulta-
ten lokalt genom ett uppföljningssystem som bygger 
på både interna inspektioner, studier och forskning.

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att 
vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som 
ställer hårda krav på verksamheten.

STORA FRAMSTEG HAR GJORTS
Glädjande nog har barnadödligheten halverats un-
der de senaste 25 åren. Antalet hiv-smittade barn har 
minskat kraftigt. Fler barn än någonsin går i skolan och 
har tillgång till rent vatten och sanitet och färre barn 
arbetar. Världen kan vara stolt över dessa och många 
andra framsteg, men vårt uppdrag är långt ifrån över. 
Fortfarande finns mycket kvar att göra för att alla barn 
i världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

NYA GLOBALA UTVECKLINGSMÅL
Världens ledare enades i september 2015 om 17 glo-
bala mål som kommer att göra livet bättre för miljar-
der människor och förhoppningsvis styra in utveck-
lingen på en hållbar kurs som går mer i linje med vad 
vår planet klarar av. Vi vet att vi når mätbara framsteg 
när alla aktörer; regeringar, företag och civilsamhälle 
strävar mot samma mål. UNICEF har varit pådrivande 
i att inkludera barns rättigheter i målen och välkom-
nar särskilt de långsiktiga satsningarna på att fortsatt 
få ner barnadödligheten och förbättra situationen för 
barn världen över.
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Varje gåva är värdefull för barnen – oavsett storlek, 
eftersom UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag. 
Vare sig du väljer att skänka en summa pengar, värde-
papper eller ett fritidshus bidrar din gåva till att stödja 
oss i arbetet med att skapa en bättre värld för alla barn 
– nu och i nästa generation.

RÅDFRÅGA EN SAKKUNNIG
Det behöver inte vara svårt att upprätta ett testa-
mente, men vi rekommenderar alltid att du låter en 
sakkunnig se över det. Ofta kan din bank hjälpa dig, 
eller en jurist. Du kan få hjälp med information kring 
nya lagar som ger möjlig  heter du inte haft tidigare 
– till exempel kan du i ditt testamente (genom EUs 
arvsförordning) sedan augusti 2015, bestämma vil-
ket lands lagar som ska tillämpas på hela ditt arv. 
Därmed kan du som svensk medborgare bestämma 
att svensk lag ska gälla, även om du är bosatt och 
avlider utomlands.

LÅT DITT ARV FÅ
BETYDELSE FÖR BARNEN

ARVSKLASSER

Första arvsklassen
Hit hör den avlidnes bröstarvingar, det vill säga dennes 
barn och barnbarn.

Andra arvsklassen
Om det inte finns någon legal arvinge i den första arvs-
klassen går kvarlåtenskapen till de i andra arvklassen, det 
vill säga den avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn.

Tredje arvsklassen
Arvtagarna i denna arvsklass består av den avlidnes far- 
och morföräldrar samt deras barn.

Kusiner är dock inte arvsberättigade. Notera också att 
alla tre arvsklasserna inte kan ärva samtidigt, utan finns 
det någon i den första arvs klassen så ärver ingen ur den 
andra osv.

JURIDISKA BEGREPP

Arvslott Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver 
enligt lag. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort. 
Den andra halvan är bröst arvingens laglott. 
Boutredning I utredningen ingår bouppteckning över till-
gångar och skulder, och efter avveckling av dödsboet görs 
ett arvskifte, där tillgångarna fördelas.
Dödsbo Kvarlåtenskapen efter en avliden person.
Legatarie Någon som via testamente får till exempel ett 
fast belopp, ett konstverk, smycke eller annan för definierad 
gåva – ett legat. Ett legat ska utges från dödsboet innan arv-
skifte. En legatarie är inte döds bodelägare 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 utredning 
gemensamt med efterlevande maka/make (i vissa fall sam-
bo) och arvingar som inte uteslutits genom ett testamente.

TÄNK ÄVEN PÅ ATT:
 
Vara tydlig. Se till att testamentet är lätt att 
förstå och beskriv vem som ska få vad – det 
kan vara viss egendom, som t.ex. smyck-
en, ett belopp eller en fastighet men också 
andelar av dina totala tillgångar.
Uppge namn på dina arvtagare. Skriv även 
adress och personnummer. 
Förvara testamentet tryggt. Ha gärna en 
kopia tillsammans med övriga värdehand-
lingar i hemmet.
Ändra när du vill. Om du gör det, tänk på 
att inte stryka över tidigare text eftersom 
testamentet då kan anses ogiltigt. Skriv ett 
nytt istället och riv det gamla. Eller skriv 
ett tilläggstestamente. 
Meddela oss gärna. Om du testamenterar 
en gåva till UNICEFs arbete uppge vårt or-
ganisationsnr: 802401-4386, och med dela 
oss gärna. Det innebär inget åtagande från 
din sida, men det blir en bekräftelse på din 
vilja om vi i framtiden skulle få en fråga 
från boutredare eller anhöriga.

SÅ SKRIVER DU ETT TESTAMENTE
För att testamentet ska vara juridiskt giltigt 
krävs att:

• Testamentet är skriftligt och egenhändigt 
undertecknat med namn, ort och datum. 

• Att din namnteckning bevittnas av två 
samtidigt när varande vittnen. De behöver 
inte känna till vad som står i testamentet, 
men ska bevittna testamentet samtidigt. 
OBS! Vittnena får inte ärva dig.
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VAD SÄGER LAGEN?
• Skriver du inget testamente, regleras det i Ärvda-

balken vem som ärver dig. Har du inga arvingar, 
går allt du äger till Allmänna arvsfonden. 

• Är du gift ärver din maka/make dig i första hand. 
Har ni barn tillsammans, får era barn ut sitt arv 
den dagen ni båda är borta.

• Har du barn sedan tidigare har dina barn rätt att få 
ut sitt arv direkt efter att du avlider. Styvbarn och 
fosterbarn har ingen laglig rätt till arv. 

• Är du ensamstående får dina bröstarvingar hela 
ditt arv. 

Vill du låta din omsorg sträcka sig utöver dina när-
maste? Om du skriver ett testamente bestämmer du 
själv vad som ska hända med dina tillgångar och 
saker. Dina barn – bröst arvingar – har alltid rätt till 
sin laglott, hälften av arvet efter dig, men de kan na-
turligtvis välja att avstå den rätten för att uppfylla 
din vilja.

PRATA MED DINA NÄRA 
Låt dina nära bli delaktiga i dina planer på ett tidigt 
stadium – 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 förvaltar med stort allvar. Ofta be-
rättar stolta anhöriga om sina släkt ingars generositet 
när vi bekräftar att vi mottagit gåvan.
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BOSSES ARV:
UTBILDNING

Bo Söderlund arbetade länge som lärare i Värmland och var så engagerad i barns 
situation att han valde att stödja UNICEFs arbete – och också testamentera en 
gåva. Han brann för alla barns rätt till utbildning – 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 antikviteter 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 län-
der, där väldigt få barn har tillgång till skola, och betydligt färre flickor än pojkar 
är inskrivna. 
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 ”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 
allt fler barn i skolan. Det ökar i sin tur barnens möjligheter 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.”

Äntligen är Ihor tillbaka på sin förskola, Katusha i 
Kramatorsk. Skolan som ligger i ett av de mest oro-
liga områdena i Ukraina bombades två gånger un-
der 2014. Den senaste gången såg Ihor det. Fönster 
blåstes ut, väggar rasade och skolan var tvungen att 
stänga medan den reparerades. I uppbyggnaden har 

UNICEF bidragit med allt från skolmöbler och skol-
böcker till sportutrustning och hygienartiklar. Likaså 
stöttar vi med psykosocialt stöd till både barn och för-
äldrar, efter de traumatiska upplevelserna. Att få åter-
gå till skolan är viktigt för att kunna leva någorlunda 
normalt trots oron runtomkring.

NU KÄNNER SIG IHOR TRYGG PÅ FÖRSKOLAN IGEN 
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Var kan jag få hjälp med juridisk expertis?
De flesta juristbyråer och advokater kan hjälpa till men du som stödjer UNICEF får 
ett förmånligt erbjudande vid upprättande av testamente hos Familjens jurist.

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 minnesföremål som fotografier, om inte, förstörs de för att inte hamna 
i fel händer.

Vad händer när UNICEF ärver värdepapper, en fastighet eller bostadsrätt?
UNICEF Sverige är befriat från kapitalvinstskatt. När du testamenterar värde-
papper, en bostadsrätt eller en fastighet genomförs vanligen ett arvsskifte innan 
tillgångarna säljs. Fastigheter säljs av mäklare på öppna marknaden, enligt våra 
riktlinjer. Därefter går hela behållningen 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 nytta. 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 arbetar 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 närmare släktingar än kusiner, tillfaller dina tillgångar Allmänna 
arvsfonden. Så vill du stödja UNICEFs arbete för barn i världen genom ditt arv 
behöver du skriva ett testamente.

NÅGRA VANLIGA FUNDERINGAR

Varmt välkommen att kontakta Astrid Steen om du har 
frågor kring arv och testamente. Ring 070 34 20 550 eller 
mejla astrid.steen@unicef.se. Du kan också kontakta vår 
givarservice på tel 08-692 25 00.



DET GÅR ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Verkligheten för många barn världen över kan vara tuff, problemen 
många och ibland stora. Och de problem som utsatta barn möter 
hänger ofta ihop. Ett hungrigt barn blir oftare sjukt. Ett sjukt barn 
orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt 
för våld och utnyttjande. Men det finns lösningar. Det går att för-
ändra världen – om vi gör det tillsammans. Gemensamma insatser 
får effekt. Därför är vårt allra viktigaste uppdrag att hitta lösningar-
na för att skapa en bättre värld för alla barn. 

Det är inte alla som kan säga att de förändrar världen. 
Vill du bli en av dem? Ditt arv kan förändra barns liv. 

UNICEF SVERIGE
Box 8161, 104 20 Stockholm
unicef.se
BG 902-0017, PG 90 20 01-7 
Organisationsnr. 802401-4386
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