
Testamente 
– En gåva för livet
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3 goda skäl...
...att testamentera 
till Erikshjälpen:
• Din gåva ger hjälp till barn som 
    lever i utsatthet.

• Erikshjälpen kan på ett varsamt  
    sätt ta hand om ditt lösöre.

• Gåvan kommer fram.  
    Erikshjälpen är, och arbetar  
    aktivt för att vara, en organisa- 
    tion med låga omkostnader.
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Ge en gåva – för livet
Genom att skriva ett testamente kan du vara med och bidrar till en bättre framtid för barn och 
deras familjer. För oss på Erikshjälpen är det ett stort förtroende att få föra någons sista vilja 
vidare. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi gör det, för vi vet att gåvan kommer att 
förändra vardagen för barn som behöver starthjälp i livet.  

Många tycker att det verkar svårt att skriva ett testamente, men det behöver det inte vara. 
I den här skriften förklarar vi lite mer ingående hur du kan göra för att det ska gå rätt till. 
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig, så hjälper vi dig!

Du kan förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar   
Med barns drömmar som drivkraft vill Eriks-
hjälpen vara med och förändra världen. Det 
kan vi göra tillsammans. Genom insatser för 
utbildning, hälsa samt trygghet och skydd får 
barn som lever i utsatthet i världen hjälp och 
möjlighet att våga drömma om framtiden. 
Arbetet vilar på barnkonventionen och en  
kristen värdegrund. Erikshjälpen ger barn 

förutsättningar för att de själva ska kunna 
påverka sina liv och framtidsmöjligheter. 
Med din hjälp kan fler barn komma bort från 
fattigdom och utanförskap, få äta sig mätta, 
gå i skolan, vara trygga och bli rättvist be-
handlade. 
Genom din sista vilja kan många barn  
förverkliga sina drömmar. 

Med varm hälsning

Lars-Åke Winberg
Biträdande administrativ chef, Erikshjälpen
Tel: 0709-50 03 60
e-post: lars-ake.winberg@erikshjalpen.se
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Alla har sin anledning att  
skriva – vilken är din?
Vi har olika familjesituatio-
ner. För vissa ändras de också 
över tid. Om du gifter dig fler 
än en gång eller är sambo, om 
du inte har några barn eller 
om du har barn i flera förhål-
landen/är medförälder till 
någon annans barn. Oavsett 

hur din familjesituation ser 
ut är det viktigt att veta vilka 
arvsregler som gäller för just 
dig. Kommer de att fördela 
din kvarlåtenskap som du 
skulle vilja? Vem får ta del av 
ditt arv? Ärver sambor varan-
dra? Hur stor del av arvet har 
dina barn alltid rätt till. Vad 
gäller om du har särkullbarn?

Varför skriva ett testamente?
Ett testamente är ett bra sätt 
att berätta vad du vill ska 
hända med dina pengar och 
ägodelar efter din död. Har du 
inte skrivit något testamente 
avgör lagen strikt hur ditt arv 
ska fördelas.

Om du är gift ärver din 
make/maka dig automatiskt. 
Är du däremot sambo måste 
du skriva ett testamente om 
du vill att din sambo ska ärva 
dig.

Genom ett testamente kan 
du också stödja en person el-
ler en organisation som inte 
automatiskt ärver dig. 
Även om du har barn kan du 
testamentera till en organisa-
tion. Dina barn har alltid rätt 
till sin laglott som motsvarar 

hälften av arvslotten. Den 
andra hälften kan du förfoga 
över genom testamente. 

Ett tydligt testamente
Att skriva ett testamente be-
höver inte vara svårt. Det kan 
upprättas på ett vanligt pap-
per eller i ett färdigt formulär. 
Det är dock viktigt att testa-
mentet är tydligt och korrekt 
för att det ska vara giltigt.

En god rekommendation är 
att ta hjälp av någon sakkun-
nig när du skriver ditt testa-
mente.

Kostnadsfri expertrådgivning
Erikshjälpen har möjlig-
het att erbjuda kostnadsfri 
expertrådgivning. Du kan 
också välja att själv kontakta 
en oberoende jurist, din bank, 
en begravningsbyrå eller att 
utforma testamentet på egen 
hand. 

Två vittnen krävs
När du skriver under ditt tes-
tamente måste två personer 
vara närvarande som vittnen. 
De ska ha fyllt 15 år och får 
inte vara dina nära släkting-
ar eller personer som finns 
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upptagna i ditt testamente. 
Vittnena behöver inte känna 
till innehållet i testamentet, 
men de måste förstå att det är 
ett testamente de bevittnar. 

Du kan ändra ditt testamente
Du är alltid fri att ändra ditt 
testamente. Ett skrivet testa-
mente är inte detsamma som 
att man bestämt sig slutgiltigt. 

Man får inte stryka över och 
ändra i det befintliga testa-
mentet, då kan det ogiltig-
förklaras. Då är det bättre att 
skriva ett nytt. Det senast 
skrivna testamentet gäller, 
men riv för säkerhets skull det 
gamla.

Vad kan jag testamentera?
Du kan välja att ge en viss 
summa pengar, värdepapper 
eller exempelvis fordon, fast-
ighet, mark eller värdeföremål 
genom ditt testamente. Det 
går också att testamentera 
hela kvarlåtenskapen. 

Ingen skatt på din gåva
Erikshjälpen är mån om att ha 
låga omkostnader. Organisa-
tionen betalar ingen skatt på 
det du testamenterar. Eriks-

hjälpen behöver inte heller 
betala skatt på reavinster vid 
försäljning av värdepapper 
eller fastigheter som orga-
nisationen fått i arv. Därför 
kan hela din testamentsgåva 
användas till arbetet för att 
förverkliga barns rättigheter 
och ge liv åt deras drömmar.

Vi hjälper dig med lösöret
Erikshjälpen kan hjälpa dig 
att ta hand om lösöret på 
ett mycket varsamt sätt. På 
många platser i landet finns 
Erikshjälpens second hand- 
butiker och genom försäljning 
av lösöret genereras medel till 
projekt för barn som lever i 
utsatthet runtom i världen.   

Säker förvaring av  
testamentet
Det är viktigt att förvara tes-
tamentet på en säker plats. 
Erikshjälpen tillhandahåller 
kostnadsfri testamentsför-
varing i bankfack. Du kan 
genom oss eller på egen hand 
vända dig till en auktoriserad 
begravningsbyrå som regist-
rerar testamentet i Livsarki-
vet/Vita arkivet. De är kopp-
lade till folkbokföringen och 

vid dödsfall meddelas begrav-
ningsbyrån som garanterar att 
testamentet blir känt efter din 
bortgång.

Gåva dit det bäst behövs
Erikshjälpen har stor när-
het till projekten och vet att 
pengarna kommer fram och 
gör nytta. I ditt testamente 
behöver du inte välja något 
särskilt ändamål, du kan 
anförtro åt Erikshjälpen att 
använda arvet för att hjälpa 
människor där behoven är 
som störst. Men om du känner 
extra starkt för något särskilt 
ändamål kan du uppge det i 
ditt testamente.



Ordlista 
för dig som funderar över testamente

Arvinge kallas den som ärver enligt arvsord-
ningen.

Arvsordning kallas arvingarnas inbördes  
turordning. Arvsordningen delar in nära släk-
tingar i tre arvsklasser där barn och deras barn 
hör till den första. När det inte finns någon  
arvinge i första klassen kommer nästa arv-
sklass i fråga. 

Arvslott kallas den del av kvarlåtenskapen  
som en arvinge ärver enligt lag.

Arvskifte sker efter bodelning. Det innebär att 
testamentstagare delar upp den avlidnes åter-
stående tillgångar.

Bouppteckning är en dokumentation över till-
gångar och skulder som den avlidne efterläm-
nat. Där framgår också vem som är arvtagare.

Bröstarvinge är barn, barnbarn och barnbarns-
barn. Hit hör också adoptivbarn och dennes 
efterkommande.

Enskild egendom betyder att egendomen är 
låst till mottagaren och därmed inte kan tas 
i anspråk av make/maka/sambo vid till ex-
empel en framtida bodelning eller skilsmäs-
sa. Kontakta din bank, en begravnings- eller 
juristbyrå så får du hjälp med detta. 

Jämkning är förfarande då bröstarvinge häv-
dar sin rätt till laglotten, om testamentet före-
skriver annan fördelning av kvarlåtenskapen.

Kvarlåtenskap är egendom som en avliden 
person efterlämnar.

Laglott är den del av bröstarvingens arvslott 
(hälften) som inte kan inskränkas av den  
avlidne genom ett testamente om inte bröst- 
arvingen lämnar sitt godkännande.

Legat är något bestämt som ges bort genom ett 
testamente, exempelvis en möbel, en fastighet 
eller en summa pengar.

Lösöre är tillgångar som till exempel möbler 
och andra lösa föremål från hemmet.

Särkullbarn kallas barn som inte är makarnas 
gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt 
arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma 
barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna 
avlidit.

Testator kallas den som upprättar ett testa-
mente.



Om Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med 
arbete i cirka 20-tal länder. Genom insatser
för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd 
arbetar vi för att barn som lever i fattigdom
och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i 
framtiden.

Verksamheten bedrivs på platser där behoven 
är mycket stora. Arbetet bedrivs i samarbete 
med lokala organisationer, som arbetar nära 
och tillsammans med människorna på plats. 
Genom att se till hela livssituationen för barn 
och familjer jobbar vi långsiktigt och hållbart. 
Vid katastrofinsatser arbetar vi även för att 
följa upp och vara del av återuppbyggnaden. 

År 1967 grundades Erikshjälpen men verk-
samheten startades långt tidigare av den 

blödarsjuke pojken Erik Nilsson. För att upp-
muntra andra sjuka barn skickade han brev 
och presenter till barn som låg på sjukhus. 
Eriks anda lever fortfarande kvar med stöd och 
uppmuntran till sjuka barn i Sverige.  
Läs mer om Farbror Erik på vår hemsida: 
erikshjalpen.se/om-oss

Erikshjälpen granskas
Erikshjälpen har 90-konto sedan 1963 och 
granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Detta innebär en trygghet för givaren eftersom 
Svensk Insamlingskontroll säkerställer att 
kostnader för insamling och administration 
inte får överstiga 25 procent. Erikshjälpens 
kostnader är cirka 12 procent.

Vill du veta mer?
Gå gärna in på Erikshjälpens hemsida  
www.erikshjalpen.se eller kontakta oss via 
telefon: 0383-46 74 50.
Du är också varmt välkommen att besöka 
oss i Huskvarna eller Holsbybrunn, Småland.
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Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna  •  Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn
0383-46 74 50, 0709-50 03 60  •  lars-ake.winberg@erikshjalpen.se  •  www.erikshjalpen.se

Tack!
Varje år bidrar många människor på olika sätt till Erikshjälpens arbete. En del ger 

engångsgåvor, andra är månadsgivare eller faddrar och en del personer väljer att göra 
Erikshjälpen till förmånstagare i sina testamenten. Erikshjälpen tar tacksamt emot alla gåvor 

som gör att vi tillsammans kan förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar.
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