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Att testamentera en gåva till IM är ett fint sätt att fortsätta 
ditt engagemang för en medmänsklig värld. Din omtanke 
och välvilja lever kvar och du bidrar till att förändra livet för 
människor som lever i fattigdom och utanförskap. Gåvan  
förvaltas via långsiktiga och stabila verksamheter i femton  
länder världen över. IM kämpar för flickors rätt att gå i skolan, 
för kvinnors möjlighet att försörja sig, för fredliga och öppna  
samhällen och mycket annat. Vi har kommit långt, men 
mycket återstår och varje gåva gör skillnad.

Låt ditt engagemang leva vidare!

Bild framsida

Mutukwa School i Manicaland, Zimbabwe, där  
IM tillsammans med samarbetspartnern Simukai  
ger stöd till åtta olika grupper som arbetar för 
föräldralösa barn och för mänskliga rättigheter. 
Foto Erik Törner/IM



IM bygger på engagemang och människors vilja att bidra. 
Gåvor som kommer via testamenten är en stor och viktig 
inkomstkälla. Mer än en femtedel av våra gåvor kommer via 
testamenten.

Ingen gåva är för liten och varje krona används på bästa sätt. 
IM har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 
Det betyder att max 25 procent av organisationens intäkter  
får användas till administrations- och insamlingskostnader.  
Vi strävar alltid efter att hålla dessa kostnader nere.

Din gåva går till IMs verksamhet och vi använder resurserna 
där de gör mest nytta. Oavsett vilka projekt som finansieras 
kan du känna dig trygg med att pengarna går till att förbättra  
livet för människor som lever i utsatthet och fattigdom – 
människor som tack vare dig får en ljusare framtid.

Därför  
är din gåva 
viktig



DET HÄR BIDRAR DU TILL  
MED DIN GÅVA

När du testamenterar en gåva till IM bidrar du  
till IMs arbete för att bekämpa fattigdom och  
utanförskap. Här är några exempel på vad vi gör:

Möjlighet för kvinnor att försörja sig
Genom organiserade sparlåneklubbar kan kvinnor 
gå samman och låna pengar för att starta verk-
samheter. Där kan de också få kunskap om exem-
pelvis företagande och odling. När kvinnor får en 
inkomst stärks deras roll i samhället och deras  
barn får möjlighet att gå i skolan. 

Kamp mot tvångsäktenskap
Inget barn ska giftas bort och föda barn! IM  
kämpar för att stoppa tvångsäktenskap för barn och 
för att minska antalet tonårsgraviditeter. Vi gör det 
också möjligt för flickor att gå klart skolan.

Alla ska få plats
Människor med funktionsnedsättning diskri-
mineras världen över. IM arbetar för att alla ska 
kunna ta plats i samhället på lika villkor. Det gör 
vi genom att ge människor möjlighet att få sina 
rättigheter tillgodosedda, till exempel när det gäller 
att gå i skolan och arbeta.

Ett inkluderande Sverige
I Sverige gör rasism, diskriminering och bristan-
de insatser att nya svenskar riskerar att hamna i 
utanförskap. Genom att skapa olika mötesplatser 
arbetar IM för att nya och etablerade svenskar ska 
mötas och forma ett inkluderande Sverige tillsam-
mans. I IMs regi drivs också projekt som syftar till 
att nyanlända vuxna ska kunna starta företag eller 
komma in på arbetsmarknaden.

Tillsammans är vi starka
I många länder minskar utrymmet för människor 
att organisera sig, och många aktivister som käm-
par för mänskliga rättigheter och miljöfrågor tystas 
med hot och våld. IM arbetar för att skapa öppna, 
inkluderande och fredliga samhällen där både 
människor och organisationer kan utvecklas.

På följande sidor träffar du några av alla de män-
niskor som berörs av det arbete som IM gör. 

Bild höger

Maheshvari Devi arbetar för fair trade-företaget 
DevBhumi i Uttarakhand i Indien. Genom arbetet 
kan hon försörja sin familj samtidigt som hon  
skapar sig en starkare roll i samhället. Det ger  
henne större möjlighet att påverka sitt och sina 
barns liv. IM stöttar DevBhumi som skapar för- 
sörjningsmöjligheter för mer än 7 000 producenter  
– de flesta av dem är kvinnor.  
Foto Erik Törner/IM



Bild vänster

Fattigdom är en av de främsta orsakerna till att 
barnäktenskap och tidiga graviditeter är vanligt  
i Zimbabwe. Tadiwa var bara ett barn när hon 
gifte sig och själv fick barn. Hennes man lämnade 
henne efter några månader och hon stod ensam 
i världen, utan utbildning och utan framtidshopp. 
Genom IMs partner i Zimbabwe, Rosaria Memorial 
Trust, fick hon möjlighet att komma tillbaka till 
skolan. Idag är hon själv mentor för unga flickor 
och kämpar mot tvångsäktenskap och sexuella 
övergrepp. Foto Malin Kihlström/IM

Bild ovan

Det är livsfarligt att vara ung i El Salvador. Många 
barn och ungdomar hoppar av skolan på grund  
av osäkerheten. Risken att bli skjuten, eller att bli  
rekryterad till de kriminella gängen pandillas, är 
stor. I Anades ungdomsgrupp Colectivo Sol Mayor 
som får stöd av IM, lär sig ungdomar respektera 
varandra och att leva utan våld. Foto Isadora Bennet/IM



Bild ovan

Tillsammans med lokala samarbetspartners,  
bland annat i Moldavien, ser IM till att barn och  
ungdomar med funktionsnedsättningar får gå  
i skolan. Vi arbetar också för att förändra  
diskriminerande lagstiftning och skapa förutsätt-
ningar för människor med funktionsnedsättningar 
att ta del i samhället på lika villkor. Här får  
Nicoleta hjälp av en kompis att hålla i pennan.  
Foto IM/Moldavien

Bild höger

”Min granne sa att det var hans mark. Han drog 
upp mina grödor, dödade och åt upp mina getter 
och kycklingar och jagade bort mig med våld.” 
Erida Mausauri i Malawi har med stöd av IM fått  
tillgång till kostnadsfri juridisk hjälp. På så sätt 
fick hon tillbaka den mark som hennes granne 
med våld tog från henne för många år sedan. Nu 
odlar hon sötpotatis och majs och kan försörja  
sig och sin familj. Foto Malin Kihlström/IM



1. Skriftligt
Ett testamente måste alltid vara skriftligt.  
Skriv enkelt och rakt så att det är lätt att förstå. 
Skriv gärna testamente överst i dokumentet. 

2. Arvtagaren tydligt angiven
Ange namn, adress och helst personnummer  
på arvtagaren. Om det är till en organisation som 
IM är det viktigt att ange organisationsnummer. 
IMs organisationsnummer är: 845 000-0768.  
Vi uppskattar om du meddelar dina planer att 
testamentera till vår organisation.

3. Beskriv kvarlåtenskapen tydligt
Det är viktigt att beskriva kvarlåtenskapen så 
tydligt som möjligt så att det inte uppstår några 
frågetecken kring din vilja. Om det är mer  
än en sida så numrera sidorna i testamentet till  
exempel 1/3, 2/3, 3/3.

4. Undertecknas och bevittnas
Ort och datum ska anges och namnteckningen  
ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

5. Vittnen
De två personer som ska bevittna namnteckningen 
måste uppfylla vissa krav.

De ska ha fyllt 18 år och vara vid sunt och fullt 
förstånd.

De får inte vara nära släktingar som ingår i någon  
av de tre arvsklasserna och som därmed har rätt  
att ärva dig. 

De får inte vara jäviga, det vill säga de får inte vara 
omnämnda i testamentet eller vara närstående till 
någon som omfattas av testamentet. De behöver 
inte veta vad som står i testamentet men ska vara 
medvetna om att det är namnteckningen för ett 
testamente de bevittnar.

6. Ändringar
Du får ändra testamentet hur många gånger  
du vill. Det ska inte göras för hand i testamentet.  
Antingen kan du upprätta ett tilläggstestamente  
(det är då viktigt att innebörden i de båda doku- 
menten inte kolliderar med varandra) eller skriva  
ett nytt, i båda fallen ska de bevittnas enligt  
punkt 5 ovan.

Här är några saker som måste vara med  
för att skapa ett giltigt testamente:

Steg
för steg

Det finns vissa saker som är nödvändiga för att testamentet  
ska vara giltigt. Anlita gärna en jurist eller låt en sakkunnig  
person titta på testamentet, till exempel din banks jurist, en  
advokatbyrå eller en jurist på en begravningsbyrå. 



Exempel:

Testamente för NN

Jag, NN 123456-7890, vill att min kvarlåtenskap ska fördelas enligt följande:

Namn, relation, personnummer, gåva (t ex min bil)
Namn, relation, personnummer, gåva (t ex 100 000 kronor)
Namn, relation, personnummer, gåva (t ex 10% av kvarlåtenskapen)

Sedan samtliga begravnings- och bouppteckningskostnader är betalda samt  
medel avsatta för gravskötsel ska återstoden tillfalla IM, Individuell Människohjälp,  
organisationsnummer 845 000-0768.

Ort och datum
NN
Gatuadress
Postadress
Bevittnas

NN, som vi känner personligen, har denna dag, med sunt förnuft och fri vilja  
förklarat ovanstående testamente innefatta hennes/hans yttersta vilja.  
NN har också egenhändigt undertecknat detsamma. Det intygar vi, undertecknade  
och samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum
Namn Namn
Gatuadress Gatuadress
Postadress Postadress 
Personnummer Personnummer

Så skriver
du ett
testamente

Att skriva ett testamente är inte så svårt,  
men om du är osäker rekommenderar vi att  
du tar kontakt med en jurist. 



FRÅGOR OCH SVAR

Är det vanligt att man ger en 
testamentesgåva till IM?
IM får sedan lång tid tillbaka testamentesgåvor  
från våra givare. Gåvorna står för över 20 procent 
av våra insamlade medel och har stor betydelse  
för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet runt  
om i världen. 

Vad händer om jag inte skriver  
ett testamente?
Om du inte skriver något testamente är det  
ärvdabalken som gäller. I den regleras hur och till 
vem din kvarlåtenskap fördelas. Utan testamente  
är det den efterlevande maken eller makan som 
ärver allt om makarna är barnlösa eller bara har 
gemensamma barn. Finns det särkullsbarn har de 
rätt till sitt arv omedelbart efter förälderns död, 
medan gemensamma barn, så kallade bröst- 
arvingar, får vänta till dess att båda föräldrarna 
gått bort. Som bröstarvinge räknas barn, barnbarn, 
barnbarnsbarn i all oändlighet. Hit räknas också 
adoptivbarn och deras barn. Dock inte styvbarn 
och fosterbarn.
   Om du inte har några bröstarvingar (dvs barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn osv som tillhör den första 
arvsklassen) är det nästa arvsklass som träder in. 
Den består av föräldrar och syskon. Syskon har 
endast rätt till arv om någon av föräldrarna är död 
och de får då dela på den avlidne förälderns arv. 
Därefter är det anhöriga i den tredje arvsklassen 
som ärver dig. Dessa består av far- och morföräldrar  
samt deras barn. Kusiner ärver inte varandra. I sista 
hand går kvarlåtenskaperna till Allmänna Arvs-
fonden som fördelar pengar till olika projekt och 
verksamheter, se mer på www.arvsfonden.se. 

När måste det finnas ett testamente?
Det finns vissa situationer när det måste finnas 
ett testamente. Till exempel:
Om du vill att din och din makes/makas barn ska 
få ta del av dina tillgångar direkt efter att du gått 
bort och inte behöva vänta som det föreskrivs i  
ärvdabalken (med begränsning för det som till- 
kommer maken enligt prisbasbeloppsregeln).
   Om du är sammanboende och vill att din sambo 
ska ärva något efter dig.
   Om du har någon specifik sak som du vill att 
någon person ska få.
   Om du vill att någon, till exempel en organisa-
tion, ska få del av dina tillgångar.
   Om du inte har någon arvinge och vill bestämma 
hur och till vem tillgångarna ska fördelas.
   Om du har för avsikt att testamentera egendom 
och vill att den ska utgöra mottagarens enskilda 
egendom. På så vis kan du skydda egendom vid 
exempelvis en eventuell skilsmässa.
   Om du har för avsikt att testamentera egendom 
och vill att den ska förvaltas på ett visst sätt. 

Var förvarar man ett testamente?
Det säkraste sättet att förvara ett testamente är i ett 
bankfack eller hos en begravningsbyrå som erbjuder 
förvaring. Notera gärna var testamentet finns.  
   När personen dör skickas en kopia till dödsbo- 
utredaren som därefter kontaktar IM. Du behöver  
inte kontakta IM själv, men vi uppskattar om  
du meddelar oss att du tänker ge en testamentes-
gåva till vår organisation.

Behöver IM betala skatt på min testamentesgåva?
Nej, arvs- och gåvoskatt togs bort 2004.

Hur vet jag att pengarna kommer fram?
IM finns på plats i de regioner där vi arbetar och 
genom våra regionkontor håller vi nära kontakt 
med de partnerorganisationer som vi samarbetar 
med. På så sätt kan vi på nära håll följa arbetet och 
säkerställa att det sker så effektivt och resultatinriktat 
som möjligt. Den lokala förankringen ger också 
långsiktighet och hållbarhet i projekten.
   IM har nolltolerans mot korruption och arbetar 
ständigt för att minimera riskerna för att pengar 
hamnar i orätta händer. Några av IMs verktyg för 
att garantera att pengarna når fram är interna och 
externa utvärderingar, interna riktlinjer för ekonomisk 
uppföljning och revisorer på alla nivåer.

IM HAR 90-KONTO 
och granskas därmed av Svensk Insamlingskontroll. 
Det innebär bland annat att maximalt 25 procent 
av intäkterna får användas till administrations- och 
insamlingskostnader. Vi strävar alltid efter att hålla 
nere dessa kostnader, 2018 var siffran 18 procent.

Har du fler frågor om testamentesgåvor?
Du är varmt välkommen att kontakta  
Erik Edling på telefon 046-32 99 38 eller  
via e-post erik.edling@imsweden.org

ORDLISTA

Kvarlåtenskap – den egendom  
som en avliden person efterlämnar.

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

Universell testamentstagare – den 
som får hela eller en viss andel av 
kvarlåtenskapen, alternativt återstoden 
sedan andra arvtagare fått sin del.



Resultatet av en ung kvinnas övertygelse

Hösten 1938 startade en ung kvinna, Britta Holmström,  
den rörelse som senare skulle få namnet IM. Samtidigt som 
Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien lämnade Britta  
Sverige för att ge sig ut i en kamp för alla människors lika 
värde och rättigheter.

Den apati som Britta mötte bland kvinnor i ett flyktingläger 
i Prag blev utgångspunkten för den hållning som kännetecknar 
IM – att se hela människan med alla hennes behov. Att bli 
sedd som individ, känna delaktighet och kunna sysselsätta 
sig är minst lika betydelsefullt som mat, medicin och kläder. 
Britta samlade in medel för att kunna förse kvinnorna med 
böcker, garner och stickor för att få den att fokusera på annat 
än sin situation och tända hopp om framtiden.

Verksamheten spred sig snart utanför Europas gränser och  
under åren har IMs arbete påverkat hundratusentals män-
niskor i olika delar av världen. Än idag är IM en organisation 
som bygger på engagemang från de som vill bidra till att lösa 
dagens och morgondagens utmaningar. Ett engagemang som 
behövs för att skapa en rättvis och medmänsklig värld.

Bild 

Britta Holmström Foto IMs arkiv



IM är en svensk biståndsorganisation  
som arbetar för en värld fri från fattigdom 
och utanförskap, där alla kan ta del av  
sina rättigheter och ta makten över sina liv.  
Vi stärker utsatta människor så att de av 
egen kraft kan förändra sin situation.  
IM grundades 1938 och är religiöst och 
partipolitiskt obunden. imsweden.org
IM, Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund


