
DEN FINASTE 
GÅVAN!

VA R M E D OC H G E  B A R N E N E N L J U SA R E  F R A MTI D 
–  TE S TA M E NTE R A T I LL  R Ä DDA B A R N E N!



HÄR OCH NU 
FÖR FRAMTIDEN

När du skriver in Rädda Barnen i ditt testamente ser 

du till att ditt engagemang för barnen lever vidare. 

Du fortsätter att rädda nyfödda, stoppa undernäring, 

återförena familjer, bota sjukdomar, bekämpa 

barnarbete, främja psykisk hälsa och motarbeta 

utanförskap. 

Du skyddar barn mot våld och sexuella övergrepp, 

bidrar till att de får gå i skolan och ser till att de 

får mat och rent vatten. Tack vare dina och andras 

generösa gåvor kan vi göra världen bättre för barnen, 

varje dag – även i framtiden! 

MOÇAMBIQUE Paula var åtta år när cyklonerna Idai drog in över landet. 
Hennes hem förstördes och familjen sökte skydd under ett bord på en marknad, 
innan de lyckades ta sig vidare till tryggheten i ett flyktingläger. Bara några veckor 
senare drabbades Moçambique av ytterligare en kraftig cyklon och situationen blev 
ännu värre för befolkningen. Vi var en av få organisationer som hade tillgång till 
en helikopter, vilket gav bra överblick över katastrofområdet och behoven. Vi flög 
in 51 ton nödhjälp och såg till att alla livsviktiga saker kom fram till barnen. 
Våra insatser nådde ut till 416 272 människor. Av dem var mer än hälften barn.



BANGLADESH När Aziz var sex år blev han skjuten i benet under en attack i hembyn i 
Myanmar. Han tappade bort sina föräldrar och när de till slut hittade honom var benet 
infekterat och måste amputeras. Som hundratusentals rohingyer flydde de till Cox’s Bazar 
i Bangladesh. Idag är Aziz gladare och varje dag efter skolan leker han med vännerna på 
vår barnvänliga plats. Här får barnen psykosocialt stöd, hjälp att klara av tillvarons kaos 
och möjlighet att bara vara barn en stund. När barnen är hos pålitliga vuxna får föräldrarna
dessutom förutsättningar att bygga upp sina liv igen. 

DIN GÅVA GÖR LIVSVIKTIG SKILLNAD
Rädda Barnen arbetar både i Sverige och i 120 länder världen över. Vi arbetar 
långsiktigt för att skapa hållbar förändring för barnen. Och vi gör akuta insatser för 
att rädda barns liv och skydda dem som lever mitt i brinnande krig eller förödande 
katastrofer. När du ger en testamentesgåva är du med och hjälper de barn som har 
det allra tuffast. Dina pengar används där våra experter bedömer att behoven är som 
störst och där de gör mest nytta för barnen. Din gåva ger bestående förbättringar 
för barn – här och nu för framtiden.



SÅ LÄNGE BARNEN BEHÖVER OSS
I hundra år har vi nått framgångar att vara stolta över. 

■ Som när vi startade den första barnvänliga platsen* efter andra världskriget till exempel. 
Än idag är det vi kallar för ”barnvänliga platser” en av våra viktigaste metoder för att 
skydda barn och tillgodose deras rättigheter i krig och katastrofer. Här kan barnen vara 
barn, leka med kompisar och få psykosocialt stöd av trygga vuxna. 

■ När vi bedrev en intensiv kampanj som resulterade i att Sverige, som första land i världen, 
införde en lag mot barnaga 1979. Eller när vi med hårt arbete bidrog till grundandet av 
FN:s barnkonvention 1989 och medverkade till att den blev svensk lag 2020. 

■ Eller när vi hjälpte ett stort antal barn att återförenas med sina familjer efter folkmordet i 
Rwanda 1994. Att återförena barn med sina föräldrar och syskon är ett av våra viktigaste 
uppdrag än idag och något vi arbetar med dagligen.

Det finns mycket för oss att vara stolta över och varje dag läggs nya bedrifter till 
listan. Vi anpassar våra insatser efter barnens behov och fortsätter att göra skillnad. 
Det kommer vi att göra, så länge barnen behöver oss.

ALLTID PÅ BARNENS SIDA
Viljan att göra världen bättre för barnen har drivit oss ända sedan 19 maj 1919. 
Då grundade Eglantyne Webb Save the Children, som ett svar på barnens svåra och 
utsatta situation efter första världskriget.

Svenska Rädda Barnen startades av Ellen Palmstierna, bara ett halvår senare. Idag 
finns vi i 200 av landets 290 kommuner, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi är 
på plats i 119 länder och arbetar för barns rättigheter i maktens korridorer i städer 
som Genève och New York.

SVERIGE Att röra på sig och vara en del av en 
gemenskap – det är viktiga friskfaktorer! Men tyvärr 
har inte alla barn samma förutsättningar att delta i 
organiserade fritidsaktiviteter. Avgifter, avstånd och 
fördomar är några av de hinder som kan finnas och vi 
arbetar på olika sätt för att fler barn ska få en menings-
full fritid. DOIT är en verksamhet som riktar sig till barn 
i årskurs 3 till 6 i socioekonomiskt utsatta områden. 
Lokala idrottsföreningar bjuds in för att hålla i aktiviteter 
efter skoltid och barnen får prova bland annat fotboll, 
basket, dans, boxning, friidrott och segling.

*



SÅ HÄR SKRIVER DU DITT TESTAMENTE
Att skriva ett testamente är inte svårt, men du måste hålla dig till vissa regler för att det ska 
vara giltigt. Inspireras gärna av exemplet på sidan intill och tveka inte att höra av dig om du 
har frågor. Du når kundservice på 08-698 90 30 eller kundservice@rb.se.

SKRIV TYDLIGT

■  Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av dig personligen – med ort och 
datum. Texta även ditt namn och personnummer tydligt.

■  Om testamentet består av flera sidor är det bra att numrera dem.  

■  Skriv ”Mitt testamente” som rubrik överst i dokumentet. Ta gärna hjälp av exemplet på 
nästa sida.

■  Beskriv din vilja så att det är lätt att förstå. Var tydlig med vilka som ska ärva dig. 
Skriv deras namn, personnummer, alternativt organisationsnummer och adress.

■  Om du vill testamentera en gåva till Rädda Barnen: ange organisationsnumret 
802002-8638.

TESTAMENTET SKA BEVITTNAS

■  Din underskrift måste bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle.

■  Vittnena får inte vara nära släkt med dig och inte heller arvsberättigade/jäviga och 
måste ha fyllt 15 år. 

■  Ha gärna med en vittnesformulering, ett så kallat vittnesintyg. Den bör formuleras 
så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar. 
Se formulering i exemplet på nästa sida. 

TA HJÄLP AV EN SAKKUNNIG OM DU BEHÖVER

■  Låt gärna en sakkunnig se över testamentet för att vara säker på att du har gjort rätt.  

■  Du kan vända dig till din bank, en advokatbyrå och en del begravningsbyråer för att 
få hjälp. 

FÖRVARA PÅ EN SÄKER PLATS

■  Testamentet behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt enligt lag. Men 
förvara det på en säker plats, till exempel i ett bankfack, hos en begravningsbyrå eller i 
ett brandsäkert skåp för värdesaker hemma.

■  Ha gärna en kopia lättåtkomlig och anteckna på kopian var originalet finns.

■  Tala om för dina närstående att det finns ett testamente. Berätta hur du har tänkt och 
varför dina önskemål är viktiga för dig.

Jag (skriv ditt namn och personnummer)  bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente 

hur min egendom ska fördelas efter min bortgång.

Eventuella tidigare testamenten som jag upprättat upphör härmed att gälla.

ALTERNATIV 1:

Rädda Barnen, organisationsnummer 802002-8638 ska erhålla följande:

- ett belopp om       kronor. 

- följande egendom (till exempel värdepapper, fastighet eller föremål)

Resten av min kvarlåtenskap ska fördelas enligt lag.

ALTERNATIV 2:

All min kvarlåtenskap ska tillfalla Rädda Barnen, 

organisationsnummer 802002-8638.

Ort och datum: 

Namnteckning: 

VITTNESINTYG: 

Att Namn Namnsson, som vi känner väl, denna dag, vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja 

förklarat ovanstående förordnande innefatta Namn Namnsson yttersta vilja och testamente samt 

detsamma egenhändigt underskrivit, intygar undertecknade särskilt anmodade och på en gång 

närvarande vittnen”

MITT TESTAMENTE

Här ser du ett exempel på hur du kan formulera ditt testamente. 
På räddabarnen.se finns även en pdf med mallar som du kan skriva ut och fylla i. 

din underskrift

vittnets underskrift

vittnens namnförtydligande och adress

vittnets underskrift

vittnens namnförtydligande och adress

Det här är ett exempel på hur ett 
testamente kan formuleras. Du kan 
använda något av de två alternativen här 
nedanför när du skriver ditt testamente.

Exempel på motivering.

Exempel på motivering.

Namnteckning: Namnteckning:

”



UGANDA Joy bodde med sin familj i Sydsudan. En dag attackerades byn av soldater och 
föräldrarna dödades framför sina två äldsta barn. Farmodern tog barnbarnen och flydde för 
livet. De yngsta barnen bar hon på ryggen under den nio dagar långa vandringen till flyktinglägret 
i Uganda. Längs vägen mötte de soldater, som under dödshot tvingade av dem allt de ägde, 
inklusive kläderna de hade på sig. Tack och lov kom de till slut fram till säkerheten och idag går 
Joy och hennes syskon ofta till vår barnvänliga plats. Där får de psykosocialt stöd och hjälp att 
bearbeta sina upplevelser. De äldsta barnen går i skolan och syskonen har fått skor, kläder och 
allt annat de behöver. 



SVAR PÅ NÅGRA VANLIGA FRÅGOR
Här har vi samlat svaren på några av de frågor som vi brukar få om testamen-
ten. Vi hoppas att det kan underlätta för dig. Om du inte hittar svaret på dina 
frågor bland exemplen så är du mer än välkommen att höra av dig! Du når 
kundservice på 08-698 90 30 eller kundservice@rb.se. 

VAD HÄNDER OM JAG INTE HAR SKRIVIT NÅGOT TESTAMENTE?

Om du inte har skrivit ett testamente bestämmer lagen vem som ska ärva dig. Dina barn 
(bröstarvingar) har alltid rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Det står dem 
dock fritt att avstå sin del om du uttryckt en annan vilja i ditt testamente. Om det varken 
finns arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.

HUR KAN ARVET FÖRDELAS?

Dina bröstarvingar, alltså barn och/eller barnbarn har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälf-
ten av arvslotten. Resten kan du fördela som du vill. 

VAD KAN JAG TESTAMENTERA TILL RÄDDA BARNEN?

Du kan testamentera vad du vill till Rädda Barnen, det kan till exempel vara fastigheter, 
värdepapper, pengar, möbler och föremål. 

VAD HÄNDER MED MINA TILLHÖRIGHETER?

Din gåva till oss är ett stort förtroende och vi tar hand om och avvecklar egendomen på ett 
värdigt sätt. Om du inte skrivit ner några särskilda önskemål tar vi hand om dina tillgångar 
med hjälp av en dödsboutredare. Vi frågar anhöriga om de vill ta emot minnesföremål som 
brev och fotografier. Om inte så förstörs de, för att inte hamna i orätta händer. Därefter 
värderas lösöret och säljs, oftast på auktion. Värdepapper, bostadsrätter och fastigheter 
överlåts till Rädda Barnen och säljs av oss på öppna marknaden. Rädda Barnen är befriade 
från kapitalvinstskatt och hela behållningen kan därför användas till vårt arbete för barnen.

JEMEN Åttaåriga Arwa var på en mangoodling när ett bombplan dök upp vid horisonten. Händerna och 
benen blev svårt brännskadade i attacken. På sjukhuset fick hon första hjälpen, men familjen hade inte råd 
med operationerna som skulle ge tillbaka full funktion. När Rädda Barnen hörde talas om Arwa hjälpte vi 
till med kostnaderna och idag mår hon bättre! Men barnen i Jemen behöver fortsatt mycket hjälp. Vi ger 
psykologiskt stöd, delar ut mat och rent vatten, bidrar med sjukvård, bygger tillfälliga skolor och driver 
barnvänliga platser där barnen kan leka i trygghet.    



GÅR DET ATT GÖRA ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

I ETT REDAN SKRIVET TESTAMENTE?

Ja, du kan ändra hur många gånger du vill, bara du tänker på formkraven. Gör däremot inte 
ändringar direkt i testamentet eftersom det kan leda till att det blir ogiltigt. Skriv istället ett 
helt nytt testamente alternativt ett tilläggstestamente. Riv sönder tidigare testamenten, så 
att det inte blir några missförstånd. Glöm inte att även ditt tilläggstestamente måste bevitt-
nas av två personer.

VAR KAN JAG FÅ HJÄLP?

Det kan vara klokt att betala för en stunds rådgivning för att få reda på vad som gäller, 
så att det blir som du vill. Särskilt om du är gift eller sammanboende och har barn från ett 
tidigare äktenskap eller relation. Hör efter om din bank kan hjälpa till, eller vänd dig till en 
juristfirma alternativt en större begravningsbyrå. 

Av etiska skäl kan vi på Rädda Barnen inte hjälpa dig att skriva testamente där vi är 
förmånstagare. Men du är självklart välkommen med frågor om vad ett testamente till 
förmån för Rädda Barnen innebär. Ring oss på telefon 08-698 91 19 eller 08-698 90 30.

BERÄTTA GÄRNA!

Tala gärna om för oss om du planerar att testamentera till Rädda Barnen. Då får vi möjlighet
att visa vår uppskattning och kan hjälpa dig med eventuella frågor. Om du vill kan vi också 
skicka löpande information om vårt arbete och annat som kan intressera dig. Du förbinder 
dig inte till någonting genom att berätta för oss om dina planer. Du kan ändra testamentet 
när som helst utan att meddela oss om förändringen. 

SYRIEN Åttaårige Nael bor i ett flyktingläger i norra Syrien. Tälten ger inte mycket till skydd och 
vintertid händer det att barn dör av kylan. Området härjas också ofta av stormar och översvämningar 
på vintern och när latriner och avlopp flödar över blir stanken i lägret outhärdlig. Med det förorenade 
vattnet sprids dessutom sjukdomar som exempelvis kolera. Vi gör allt vi kan för att hjälpa barnen. Vi delar 
ut skor, kläder, madrasser, liggunderlag och varma filtar. Vi bidrar med mat, vatten och bränsle för värme 
och matlagning. Och vi ser till att barnen får fortsätta att gå i skolan.

SOMALIA Hasina är tre år och bor med sin familj i Somalia. Människorna i östra Afrika drabbas av 
allt fler klimatrelaterade katastrofer, som långvarig torka, översvämningar, gräshoppsangrepp och 
cykloner. Familjerna hinner inte återhämta sig och lider svårt av både mat- och vattenbrist. Hasinas 
familj försörjde sig tidigare på sin boskap, men sedan djuren dog av torkan har de haft svårt att klara sig. 
Vi arbetar intensivt för att förse familjer både med rent vatten och kontantstöd så att de kan köpa mat. 
Vi behandlar även undernärda barn och hjälper familjer att hitta ny försörjning.



ATT RÄDDA BARNEN

VÅRT VARMASTE TACK
FÖR DIN VIKTIGA GÅVA!

ÄR ATT RÄDDA VÄRLDEN.

KONTAKTUPPGIFTER:

Rädda Barnen 
Besöksadress: Gustavslundsvägen 141, Bromma 
Postadress: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 30  |  E-post: kundservice@rb.se  |  Org. nr: 802002-8638

Swish: 902 0033  |  Plusgiro: 90 2003-3  |  Bankgiro: 902-0033

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så 
effektivt och ansvarsfullt som möjligt. Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader och är stolta över att vi 
2020 lyckades använda 91 procent till våra direkta insatser för barn.


