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Ditt livs gåva kan  
ge hopp åt andra
Handledning för testamenten, arv och gåvor
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Det finns ett liv efter detta på fle
ra sätt. Runt omkring dig har du 
kanske familj, släkt och vänner, 

människor som betyder mycket för dig och 
som du kommer leva vidare genom.

Att skriva ett testamente kan för många 
kännas som en både avlägsen och slutgiltig 
handling, men i själva verket kan det vara 
en hjälp att tänka igenom sitt liv och sina 
prioriteringar. Ett testamente kan du skriva 
oavsett hälsotillstånd, ålder, ekonomi och 
familjesituation.

Du kanske har ett engagemang för något 
särskilt som du gärna understödjer. Att 
skriva testamente kan vara ett fint sätt att 
förstärka och förlänga det engagemanget. 
Det är en hoppingivande tanke att ens liv 
har betydelse för fler än en själv. Med ett 

testamente kan du vara med och ge hopp 
åt fler. Din kärlek och omsorg kan komma 
många till del.

Livet är föränderligt och när du har skri
vit ett testamente är det viktigt att då och 
då se över det så att det verkligen motsvarar 
din sista vilja.

I Bibeln kan du läsa tänkvärda ord som 
detta: ”Om vetekornet inte faller i jorden 
och dör förblir det ett ensamt korn. Men om 
det dör ger det rik skörd”. (Johannesevang
eliet 12:24)

Ditt livs gåva kan ge rik skörd och bidra 
till uppfyllandet av EFS vision ”människor 
och samhällen förvandlade av Jesus”.

Kerstin Oderhem
Missionsföreståndare, EFS

Ditt livs gåva kan ge 
hopp åt andra
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Ske din vilja
Ett testamente är den enda möjlig-
heten du har att påverka den arvs-
ordning som gäller enligt lag.  
Genom att skriva testamente ger du 
uttryck för din sista vilja. Då är det 
du och ingen annan som bestämmer.  
Den viljan kan en dag ge hopp och 
framtidstro åt andra människor.
Helt säkert kommer det att kännas 
tryggare både för dig och dina när-
maste att veta att du uttryckt din 
sista önskan i ett testamente.
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Några exempel på  
när det måste finnas  
ett testamente
• Om du vill att dina och din makes/ma

kas gemensamma barn ska få ärva direkt 
efter din bortgång och inte vänta tills ni 
båda avlidit.

• Om du vill att din sambo ska ärva något 
från dig.

• Om du har speciella önskemål om fördel
ning av minnessaker och lösören.

• Om du vill att någon som inte är arvsbe
rättigad ska ärva dig, till exempel EFS.

• Om du inte har några arvingar och vill 
bestämma till vem och hur dina tillgångar 
en gång ska fördelas.

Varför är det  
viktigt att skriva  
ett testamente? 
Poängen med att skriva ett testamente är att 
du kan bestämma vem som ska ärva dig och 
hur din egendom ska fördelas. Genom ditt 
testamente kan du låta någon som annars 
inte skulle vara arvsberättigad ta del av din 
kvarlåtenskap och därmed ändra den legala 
arvsordningen. I ditt testamente kan du 
även stödja en organisation som ligger dig 
varmt om hjärtat.

En gåva till EFS, Salt – barn och unga i 
EFS eller till våra teologiska utbildningar är 
mer än ett stöd. Det är en investering i en 
bättre framtid för många.
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Vad händer om  
det inte finns  
ett testamente? 
Det beror på den avlidnes familjesituation. 
För den som inte efterlämnar något testa
mente gäller svensk lagstiftning som förde
lar kvarlåtenskapen efter givna regler. 

Om personen är gift är huvudregeln att 
den efterlevande maken/makan ärver allt. 
Detta gäller både för barnlösa äkta makar 
och om det finns gemensamma barn. Ge
mensamma barn får ut sitt arv först då båda 
föräldrarna avlidit.

Barn som inte är barn till den efterle
vande, så kallade särkullsbarn, har rätt till 

sitt arv omedelbart efter sin förälders död. 
Fosterbarn och styvbarn är inte arvsberät
tigade.

Sambor måste skriva testamente om de 
vill ärva varandra. Som sambo har man 
ingen arvsrätt.

Är man ensamstående ärver de så kallade 
bröstarvingarna allt. Bröstarvingarna är 
barn, adoptivbarn, barnbarn, barnbarns
barn och så vidare. Finns inga bröstarvingar 
ärver föräldrarna. Om endera eller båda 
föräldrarna är avlidna ärver i deras ställe 
den avlidnes syskon och deras bröstarving
ar. Finns inga arvsberättigade släktingar 
tillfaller tillgångarna den statliga Allmänna 
arvsfonden.

Första  
arvsklassen:

Barn, barnbarn

Avliden

Andra  
arvsklassen:

Föräldrar, syskon, 
syskonbarn

Tredje  
arvsklassen:

Morföräldrar, 
farföräldrar, 
Morbror, moster, 
farbror, faster

Allmänna  
arvsfonden
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Såhär skriver du  
ett testamente
Ett testamente måste vara klart och entydigt 
för att inte misstolkas. Formkraven är noga 
och precisa men enkla att följa:

• Ett testamente ska vara i skriftlig form, 
undertecknat och bör dateras. Det ska 
bevittnas av två personer.

• De båda vittnena ska vara samtidigt 
närvarande och kunna intyga att den som 
skrivit testamentet är vid sina sinnens 
fulla bruk, att de blivit kallade för att 
bevittna ett testamente, att de har sett 
den som skrivit testamentet underteckna 
det eller att testator inför vittnena intygar 
att det är dennes underskrift. Vittnena 
behöver däremot inte känna till själva 
innehållet i testamentet.

• Vittnena ska vara över 15 år och får inte 
vara förmånstagare i testamentet. De får 
heller inte vara make/maka eller nära 
släkt med testatorn.

• Via din bank kan du få det bevittnat.

Det går att upprätta ett testamente själv 
men vi rekommenderar att du ber en 
sakkunnig om rådgivning för att allt ska bli 
korrekt.

Kan jag göra  
ändringar och tillägg  
i ett testamente?
Det går att göra ändringar i sitt testamente 
så ofta man vill. Men tänk på de tidigare 
nämnda formkraven. Det går inte bara att 
stryka över och göra ändringar direkt i 
testamentet, eftersom detta kan leda till att 
hela testamentet blir ogiltigt.

Vill du ändra eller lägga till något kan du 
göra detta i ett ”tilläggstestamente”. Detta 
har samma formkrav som huvudtestamen
tet. Skriver du ett helt nytt testamente, riv 
då sönder det tidigare skrivna så att inga 
missförstånd kan uppstå. Om du skriver ett 
nytt testamente är det bra om du där skriver 
”Härmed återkallar jag tidigare skrivet 
testamente”.

Även om du inte tänker göra några 
ändringar kan det vara klokt att se över ett 
testamente med jämna mellanrum så att 
det fortfarande är korrekt med avseende på 
arvsfördelningen.
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Vad kan jag  
testamentera  
till EFS?
Oavsett nivå på gåvan till EFS kommer det 
att göra skillnad och bidra till vår vision: 
Människor och samhällen förvandlade av 
Jesus.

• Du kan välja att ge en andel av din kvar
låtenskap, till exempel 10 procent eller  
25 procent.

• Du kan skänka fast egendom som hus, 
bostadsrätt med mera. Ha i åtanke att det 
är skattemässigt fördelaktigt att skänka 
egendomen och låta EFS sälja den. Då 
slipper du eventuell reavinstskatt och 
EFS är helt skattebefriat.

• Du kan skänka en aktie eller obligations
post. Både du och EFS slipper reavinst
skatt och värdet ökar med 40 procent 
jämfört med om du först säljer och ger 
resterande pengar till EFS.

• Du kan välja att ge en summa pengar 
eller delar av ditt arv.

• Om du saknar arvingar kan du överväga 
att ge all din kvarlåtenskap till EFS, Salt – 
barn och unga i EFS eller Johannelund.
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EFS mission  
– där det bäst behövs
En gåva till detta ändamål ger EFS största 
möjlighet att använda gåvan där behoven 
vid den aktuella tidpunkten är störst.  
Ibland gäller det arbetet i Sverige, ibland 
internationellt, ibland vår teologiska utbild
ning vid Johannelund. Ofta kan testaments
gåvorna bli grunden för en nysatsning.

För att EFS ska kunna satsa på en bred 
verksamhet i Sverige och internationellt 
behövs en stabil ekonomi. Tillsammans blir 
det EFS mission.

Om du vill stödja hela EFS arbete  
ska du skriva ”EFS mission”.

Förslag på ändamål

EFS arbete bygger 
på volontärer och 
ideella människors 
engagemang och gåvor.
BILD: JONATAN KNUTES

Glada elever vid invig-
ningen av nya lokaler 
för grundskolan Happy 
Valley School i den 
indiska byn Padhar.
BILD: JAKOB ARVIDSSON
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Målet är att 
presentera Jesus. 
Vi behöver levande 
församlingar i 
Sverige med låga 
trösklar, sen får 
Gud fylla dem 
med människor.”
Anna Olsson, samarbetskyrkopräst  
i EFS Tallhedskyrkan och Hortlax  
församling.
BILD: JOHAN ERICSON
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Evangelisation
Vår missionskallelse handlar om att nå vida
re med evangeliet. Detta är Jesu kallelse till 
sina lärjungar och vi får vara med och bära 
det uppdraget vidare. Detta görs bland an
nat via stöd till projekt inom evangelisation, 
församlingsutveckling och mediamission.

Utbildning
För att missionsarbetet ska ha en stabil 
grund behövs utbildning med en helhetssyn 
på människan. Ökad kunskap och utbild
ning leder till bättre förutsättningar för 
människor att själva forma sina liv och ta 
vara på de resurser de har. Utbildning inom 
teologi, ledarskap, hälso och sjukvård med 
mera har till syfte att tjäna hela människan.

Diakoni
Ett trovärdigt och helt missionsarbete 
behöver uttryckas praktiskt. Jesus kallar 
oss till kärlek och omsorg om människ
ors konkreta livssituation. Hälso och 
sjukvård, barn och kvinnors rättigheter, 
utvecklingsarbete, miljö och demokra
tifrågor är viktiga som ett uttryck för 
Guds kärlek till alla människor. Skolor, 
sjukhus och liknande är inte enbart so
ciala inrättningar utan också platser där 
människor kommer i direkt kontakt med 
evangeliet om Jesus Kristus.

Om du vill stödja EFS internatio-
nella mission ska du skriva  
”EFS internationella mission”.

EFS internationella mission
EFS internationella mission är holistisk 
och arbetar med tre prioriterade områden: 
evangelisation, utbildning och diakoni.
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Jag har inte 
bara fått mat, 
kläder och 
utbildning. 
Jag har även 
fått ett nytt 
tankesätt och 
en syn på livet. 
Nu lämnar jag 
mina bekymmer 
och bördor till 
Gud.”
Josef Bekele, 23 år, tidigare  
gatubarn och en av de unga 
människor som funnit en fristad 
hos EFS samarbetspartner  
Hope for Children i Addis Abeba  
i Etiopien.
BILD: DAGMAWIT ALEMAYEHU
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Salt – barn  
och unga i EFS
EFS barn och ungdomsarbete bedrivs 
genom den självständiga organisationen 
Salt. Målsättningen med Salts arbete är 
att barn och ungdomar ska få lära känna 
Jesus Kristus, komma till tro på Jesus och 
att följa honom. Detta sker genom läger, 
söndagsskola, scouter, barnkörer med 
mera. Salt vill vara en plattform för den 
unga generationen av EFS:are, där de får 
möjlighet att växa och utvecklas både i sin 
tro och i sina personliga gåvor.

Om du vill stödja EFS verksamhet 
bland barn och ungdomar ska du 
skriva ”Salt – barn och unga i EFS”.

Målsättningen med 
Salts arbete är att 
barn och ungdomar 
ska få lära känna 
Jesus Kristus.
BILD: RICKARD L ERIKSSON
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Teologiska utbildningar  
vid Johannelund
Vid Johannelund utbildas blivande präster, 
pastorer, förkunnare och själavårdare. Ett av 
målen med utbildningen är att rusta blivan
de medarbetare att tillsammans med ideellt 
engagerade bygga levande kristna gemen
skaper och församlingar. Ett annat mål är 
att forma bibelförankrade förkunnare. Din 
gåva till EFS teologiska utbildningar är en 
strategisk framtidssatsning för evangelium.

Om du vill stödja detta arbete 
med att utbilda för tjänst i Guds 
rike ska du skriva ”EFS – teolo-
gisk utbildning vid Johannelund”.

Johannelund 
har utbildat för 
tjänst i Guds 
rike sedan 1862.
BILD: JONATAN KNUTES



Vad kan din  
testamentsgåva 
möjliggöra?
Varje krona som testamenteras till EFS 
kommer bidra till visionen ”människor 
och samhällen förvandlade av Jesus”. 
Här följer några exempel på vad din 
gåva kan bidra till.

15 000 kr
Ettårig ledar
skapsutbildning  
för en kvinna inom  
Mekane Yesus
kyrkan i Etiopien.

300 000 kr
En halvtids
tjänst i ett år 
för att nyplan
tera i Sverige.

50 000 kr
Fyraårig sjuk
sköterskeut
bildning för en 
student i Indien. 

100 000 kr
Treårig barn
morskeutbildning 
vid Aira sjukhus 
i Etiopen för tre 
studenter.

100 000 kr
Två månaders drift 
av mobil klinik som 
ger basal hälso
vård till 10 000 
människor på lands
bygden i Somalia.
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315 000 kr
Driva fritids
gården för 60 
barn i Rama i 
Etiopien i ett år. 

420 000 kr
Dövskola i Eritrea 
för en klass med 
tolv barn under 
sex år. 

600 000 kr
En missionär  
kan varje utsänd  
i utlandstjänst  
i ett år.  

1,4 miljoner
En missionärs
familj kan vara 
utsända i utlands
tjänst i ett år. 
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Hur ser ett  
testamente ut?
Här är ett exempel på 
hur ett testamente kan se 
ut. Det går att upprätta 
själv, men det kan vara 
bra att anlita en sakkun
nig för att säkerställa att 
allt blir rätt.

TESTAMENTE

Namn Pers.nr. Adress

Eventuella tidigare av mig upprättade testamenten upphör härmed att gälla. 

Min yttersta vilja är att all min kvarlåtenskap skall fördelas på följande sätt:

1. Till min släkting Jan Lange 10 000 kr

2. Till EFSföreningen i Exstad 20 000 kr

3. Återstoden av min kvarlåtenskap ska tillfalla EFS (org.nr 8020008184)

Ort, datum Underskrift

Undertecknade, för ändamålet särskilt tillkallade testamentsvittnen, intygar 

att [Namn] ovan angivna dag, med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i vår 

samtidiga närvaro förklarat förestående förordnande innefatta hans yttersta 

vilja och testamente och därefter egenhändigt undertecknat detsamma.

Datum, som ovan  Datum, som ovan

Sven Svensson  Inga Ingesdotter

Exvägen 3   Förlagsvägen 65

123 45 Storstad  687 90 Ebyn
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Har du frågor?
Ta gärna kontakt med EFS kansli om du har 
för avsikt att inkludera EFS i ditt testamente 
så kan vi hjälpa dig med eventuella frågor. 
Det är värdefullt om du vill berätta för oss 
om du har eller ska inkludera oss i ditt testa
mente. 

Om du vill att EFS ska registrera en kopia 
av ditt testamente, sänd kopian till EFS 
kansli.

Kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

Ange rätt mottagare
Om du lägger in EFS som förmånstagare i 
ditt testamente är det bra att ange organisa
tionsnummer i testamentet för att undvika 
missförstånd.

EFS organisationsnummer: 8020008184
Salts organisationsnummer: 8024306956

Om du vill ge till en region, distrikt eller 
förening så anger du namnet på regionen, 
distriktet eller föreningen.
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Har du frågor om vår verksamhet eller om testamenten?  
Varmt välkommen att kontakta oss på  

018–430 25 00 eller info@efs.nu


