


Vad vi gör under en livstid lämnar spår, och världen hade inte sett likadan ut idag 
om du inte funnits.

Dina handlingar lämnar avtryck i dina medmänniskors hjärtan, på din arbetsplats 
och i din omgivning. Längs de vägar där du vandrat, de blommor du vattnat och 
de människor du mött. Allt detta bär ditt avtryck och visar att du en gång fanns. 
Vänliga ord som du sagt i förbigående kan leva vidare som värdefulla minnen hos 
någon annan.

Du lever kvar, även efter din bortgång. 

Den insikten hoppas vi att du bär med dig när du ska skriva ditt testamente. Alla 
tänker inte på att de, utöver anhöriga och vänner, kan inkludera en verksamhet 
som de brinner för. Bland barn som växer upp i misär och utsatthet fi nns stora 
behov, och därmed också möjligheter att göra stor skillnad för väldigt många. 
Genom en testamentesgåva kan du lämna ett oerhört fi nt avtryck som förbättrar 
barnens liv och förändrar deras framtid.

VAD KOMMER JAG 
LÄMNA EFTER MIG?
Och hur vill jag bli ihågkommen? Det här är svåra frågor som 
många av oss undviker i det längsta. Om du därför väljer att 
lägga denna folder åt sidan har vi full respekt för det.
Om du i stället läser vidare hoppas vi kunna hjälpa 
dig att sortera tankarna kring ett mycket viktigt ämne.



VARFÖR BÖR JAG 
SKRIVA ETT TESTAMENTE?  
Ett testamente innebär trygghet och tydlighet för dig och dina efterlevande. Där 
kan du berätta hur du vill att det du efterlämnar ska delas upp och användas. 
Inga onödiga eller komplicerade frågor behöver uppstå. Detta är särskilt viktigt 
om du är ensamstående, samboende, om du inte har några barn eller om du 
har fl era barn från fl era olika relationer. 

Oavsett hur din situation ser ut är det klokt att ha något nedskrivet. Om du 
saknar testamente fördelas din egendom enligt arvsrätten. Saknar du arvingar 
tillfaller din egendom staten genom allmänna arvsfonden, och risken är stor att 
ditt livs besparingar kommer fi nansiera satsningar som aldrig har legat just dig 
varmt om hjärtat.

NÄR, VAR OCH HUR 
SKRIVER JAG TESTAMENTE? 
Skriv så snart du har möjlighet. Oförutsedda händelser kan göra att du inte 
hinner med det senare. Självklart kan det kännas motigt att ta tag i frågan, men 
efteråt känns det förmodligen skönt att ha det avklarat. 

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en juridiskt kunnig person när du skriver, 
så att allt blir korrekt och giltigt. Enklast är att kontakta sin bank, en jurist eller 
en begravningsbyrå. Det fi nns färdiga mallar att använda sig av som förenklar 
skrivandet. Om du ändrar dig kan du när som helst gå tillbaka och göra just-
eringar. Förvara testamentet på en säker plats, och berätta gärna för anhöriga 
eller någon vän att det ligger där. Vissa begravningsbyråer erbjuder kostnadsfri 
förvaring i bankfack. 



VEM ÄRVER MIG?
Du har full frihet att testamentera till vem du vill. Däremot har dina 
bröstarvingar alltid rätt till sin så kallade laglott, vilken sammanlagt motsvarar 
hälften av dina tillgångar. Som bröstarvingar räknas dina biologiska barn 
och adoptivbarn samt dina barnbarn och kommande generationer i direkt 
nedstigande led.

Om du inte skrivit något testamente går kvarlåtenskapen i första hand till 
efterlevande maka eller make. Gemensamma barn ärver först när båda 
makarna avlidit. Om du har barn som inte är gemensamma med din partner, 
har de rätt till arvet direkt efter din bortgång. Om du lever i ett samboende 
måste du skriva testamente ifall du vill att din partner ska ärva från dig. 

Om du är ensamstående med barn ärver dina bröstarvingar allt. Om du är 
ensamstående utan barn ärver dina föräldrar dig. Finns de inte kvar i livet är 
det syskon och deras bröstarvingar som ärver dig. I sista hand går arvet till 
far- och morföräldrar och deras barn, farbröder, fastrar, mostrar och 
morbröder. Därefter upphör arvsrätten. 

Om ingen av ovanstående släktingar fi nns i livet och inget testamente 
fi nns upprättat går hela kvarlåtenskapen till statens Allmänna Arvsfond. 



HUR GÖR JAG OM JAG 
VILL TESTAMENTERA 
TILL HOPPETS STJÄRNA?
Skriv att du vill att en viss summa, procent eller en viss tillgång ska gå till Hoppets 
Stjärna, Sverige. Din gåva kommer då att möjliggöra värdefulla insatser i våra pro-
jekt, där vi varje dag gör livet bättre för tiotusentals utsatta barn runt om i världen. 

KAN JAG BESTÄMMA HUR 
PENGARNA SKA ANVÄNDAS? 
Om du vill att ditt arv ska gå till ett visst projekt eller land kommer vi självklart göra 
allt vi kan för att uppfylla din önskan. Kom bara ihåg att samhällen förändras över 
tid. Det projekt du känner för idag kanske inte längre fi nns kvar i samma form den 
dag du går bort. Det vanligaste när människor testamenterar till oss är därför att 
de inte låser pengarna till något specifi kt ändamål, utan skriver att de ska användas 
där de bäst behövs för stunden. 

Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt? För oss är en medmänniskas sista 
vilja helig, och därför är det oerhört viktigt att din gåva används på det sätt som 
du har tänkt dig. Förutom vårt löfte kan vi hänvisa till de kontrollorgan som årligen 
granskar vår verksamhet och garanterar att vi använder insamlade pengar på rätt 
sätt. Vi vågar lova dig att de pengar du testamenterar till oss kommer nå fram till 
utsatta barn och deras familjer.



FÖRSVINNER 
NÅGOT I SKATT? 
Allt du testamenterar till Hoppets Stjärna, oavsett om det handlar om pengar, 
fastigheter, värdepapper eller annat, är befriat från gåvoskatt. Detta innebär att 
hela summan går direkt till vår verksamhet för utsatta barn.

KAN HOPPETS STJÄRNA 
HJÄLPA MIG ATT SKRIVA 
TESTAMENTE?
Vi kan ge dig information, tips och råd, men när det gäller själva skrivandet är 
det bättre att du kontaktar en bank eller jurist som inte har något intresse av 
hur du testamenterar dina pengar. Annars fi nns risk att det uppstår frågor kring 
om vi försöker påverka människor att skriva på ett visst sätt. Däremot hjälper vi 
dig mer än gärna att ta reda på information om olika arvsfrågor. Du hittar en del 
sådan information om du bläddrar i denna folder.

Om du har frågor och funderingar är 
du varmt välkommen att kontakta oss. 

Annica Arnkvist, som ansvarar 
för det viktiga arbetet att förvalta 
testamentesgåvor, kan nås via 
telefon eller mejl:
0662-461 28
annica.arnkvist@starofhope.org



VILKA ÄR HOPPETS STJÄRNA?
Om någon i din omgivning undrar det kan du ta hjälp av den 
här texten för att berätta om oss:

Hoppets Stjärna är en bistånds- och utvecklingsorganisation 
som sedan 1970 har kämpat för att ge barn en bra start i livet. 
Genom långsiktigt utvecklingsarbete ger vi barnen tillgång till 
utbildning, mat och vatten. På så vis formas de till unga vuxna 
med verktygen, viljan och förmågan att av egen kraft lyfta sig 
själva och sina samhällen ur fattigdom och misär. 

Från den ångermanländska byn Kärrsjö, med ett 50-tal 
invånare, når Hoppets Stjärnas insatser idag ut till 30 000 
människor via kontinuerligt stödda projekt i Europa, Afrika, 
Nordamerika, Sydamerika och Asien. I Östeuropa har vi sedan 
1989 kämpat för att inga barn ska tvingas växa upp utanför 
samhället på grund av sin funktionsnedsättning.

Genom åren har vi också nått ut med nödhjälp vid ett 50-tal 
katastrofer, och vi står ständigt i beredskap att rycka ut på nytt.

Kärrsjö 136
890 54 Trehörningsjö

Tel: 0662-461 00 www.starofhope.se
info@starofhope.org

Plusgiro: 90 02 53-6
Swish: 900 253 6
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