
hjälp oss nå öppna hjärtan i 
slutna länder

TESTAMENTERA EN GÅVA



Vi vill se förvandlade individer och samhällen genom att erbjuda bud-
skapet om Jesus Kristus till alla människor på jorden, på ett språk de 

förstår, på ett relevant sätt, där vi använder media som uppmanar till ett 
lärjungaskap som i sin tur gör nya lärjungar.

VI DRÖMMER OM EN VÄRLD 
SOM FÖLJER JESUS!

VÅR VISION



Vi använder de verktyg som fungerar 
bäst och med hjälp av radio, TV, inter-
net, sociala medier når vi in till öppna 
hjärtan och till platser där vi inte alltid 
kan skicka missionärer.
 
Vi arbetar med hela lärjungaresanresan 
från första kontakt via media till att se 
församlingar startas. När vi via media 
får kontakt inbjuder vi till en dialog för 
att upptäcka Guds ord tillsammans. 
Vi uppmuntrar de vi får kontakt med 
att dela sitt upptäckande med vänner, 
och bibelupptäckargrupper startas och 
vi ser människor ledas in i ett lärjun-
gaskap. 

Varje dag ser vi att Gud möter, helar, 
upprättar och frälser människor. Men 
utmaningen är stor och fortfarande 
står en stor del av världens befolkning 
utan kännedom att Jesus finns. Det är 
vårt uppdrag att alla ska få en chans 

att höra vem Jesus är oavsett vem man 
är eller var man bor. Om det är en ung 
kvinna i en storstad i Bangkok, en man 
i mellanöstern eller ett barn i Mali, alla 
har de rätt att få veta vem Jesus är.

Att ge din testamentesgåva till IBRA 
bidrar till att ge hopp, tro och frälsning 
i vårt gemensamma missionsuppdrag. 
Varje gåva gör skillnad stor som liten! 
Om du vill testamentera till IBRA 
ska gåvan ställas till IBRA Radio 
Federation. Du kan själv styra om du 
vill att din gåva ska gå till ett visst land 
eller folk, eller om IBRA får fördela 
din gåva efter var behoven är som 
störst. Ditt bidrag kan bestå av allt från 
kontanter och värdepapper till fast - 
eller lös - egendom. 

Känner du dig osäker på hur du ska gå 
till väga, är du alltid välkommen att ta 
kontakt med oss!

Vår vision är en värld som följer Jesus och IBRA har sedan starten 
1955 nått in till öppna hjärtan i stängda länder.

VÅRT UPPDRAG OCH 
DIN GÅVA

1. Producera innehåll

4. Bibelupptäckar-
grupper

5. Blir döpta och startar 
församling

3. Hitta öppna 
hjärtan som delar 
sin tro

2. Sänder

VI NÅR ÖPPNA HJÄRTAN I SLUTNA LÄNDER
Genom vårt mediarbete når vi onådda folkgrupper i 60 länder på 100 språk. Genom 
personlig kontakt leder vi nyckelpersoner in i ett upptäckande av Bibeln som leder till 
frälsning och dop. Vi tränar människor i lärjungaskapande och planterar nya försam-
lingar.



VAD HÄNDER OM INGET TESTAMENTE FINNS?

Tillsammans kan vi fullfölja 
uppdraget att alla ska få 
chansen att höra vem 
Jesus är!

Ett testamente är den enda möjligheten du har att påverka den 
arvsordning som gäller enligt lag. Det är du och ingen annan som bestämmer. 
Genom att skriva ett testamente ger du uttryck för din sista vilja. Kanske kan den 
viljan en dag ge hopp och framtidstro åt andra människor. Helt säkert kommer 
det kännas som en trygghet för dig och dina anhöriga att veta att det finns ett 
testamente, att så som du nu beslutar att dina tillgångar ska fördelas, är så som det 
en dag kommer att bli.

NÅGRA EXEMPEL PÅ NÄR DET MÅSTE 
FINNAS ETT TESTAMENTE: 

• Om du vill att din och din makes barn ska få del av dina tillgångar 
efter din bortgång och inte när ni båda har avlidit som det annars 
föreskrivs i Ärvdabalken. 

• Om du är sammanboende och vill att din sambo ska ärva något efter 
dig. 

• Om du har speciella önskemål om fördelning av minnessaker eller 
lösöre. 

• Om du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt Ärvdabalken 
ska ärva dig, till exempel en nära vän eller en organisation vars 
verksamhet du vill stödja. 

• Om du inte har någon arvinge men ändå vill bestämma hur dina 
tillgångar en dag ska fördelas.

För den som inte efterlämnar något 
testamente gäller i svensk lag den så 
kallade Ärvdabalken som fördelar 
kvarlåtenskapen efter givna regler. 
Utan testamente är huvudregeln att 
den efterlevande makan/maken ärver 
allt, om makarna är barnlösa eller 
har gemensamma barn. Gemensam-
ma barn får ut sitt arv först då båda 
föräldrarna har avlidit. Barn som 
inte är barn till den efterlevande, så 
kallade särkullbarn, har rätt till sitt 
arv omedelbart efter förälderns död. 
Styvbarn och fosterbarn är inte arvs-

HUR ÄNDRAR MAN ETT TESTAMENTE?

Det kan finnas skäl att se över ett gammalt testamente. Dels kan lagstiftningen 
ha ändrats sedan det skrevs, vilket kan påverka ditt testamente. Dels kan famil-
jeförhållanden ha ändrats. Stryk aldrig över eller ändra i själva dokumentet, risken 
är att det då kan bli ogiltigförklarat. Vill du vara säker på att det verkligen ska 
bli rätt är ett gott råd att makulera det gamla testamentet och skriva ett helt nytt. 
Skulle det vid dödsfall finnas två eller flera testamenten gäller alltid det som skriv-
its senast.

ETT TESTAMENTE ÄR 
PERSONLIGT - HUR VILL DU 
HA DET?

berättigade. Sammanboende bör ha 
ett inbördes testamente. Som sambo 
ärver man annars ingenting. Är man 
ensamstående ärver bröstarvingar 
allt. Bröstarvingar kallas barn inom 
eller utom äktenskapet, adoptivbarn, 
barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. 
Om man är ensamstående och saknar 
bröstarvingar ärver föräldrarna hälften 
var. Om endera eller båda föräldrarna 
är borta, ärver i stället syskon och deras 
bröstarvingar. Finns inga släktingar 
tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna 
Arvsfonden.



Ett beslut du fattar idag kan ge resurser till att nå onådda 
folkgrupper med evangeliet om Jesus.

TESTAMENTE

SÅ SKRIVER DU ETT TESTAMENTE

Ett testamente ska alltid vara skriftligt. Det är bra om det är enkelt och rakt på sak. 
Här bredvid finns ett exempel på hur ett testamente kan se ut. Vissa saker måste 
alltid vara med. Rådfråga någon om du känner dig osäker. 

1. Ett testamente kan ibland bli mycket gammalt. Därför bör de personer 
du vill ska ärva dig identifieras tydligt med namn och personnummer. För 
att undvika missförstånd bör fördelningen av kvarlåtenskap vara tydlig. Jag, Ingemar Svensson, förordnar härmed som min yttersta vil-

ja att min kvarlåtenskap och mina kontanta tillgångar för-
delas enligt nedanstående:

Min systerdotter Iréne Olsson (441103-0000) skall erhålla 
mitt hus och mitt lösöre på Rosenbergsgatan 56, Lingonbergen 
som sin enskilda egendom.

All övrig kvarlåtenskap fördelas lika, (1/2) vardera, mellan 
Frikyrkoförsamlingen i Lingonbergen och IBRA.

Skulle min systerdotter inte vara i livet fördelas hela arvet 
i lika delar mellan frikyrkoförsamlingen och IBRA Federation.

Lingonbergen den 28 maj 2018

...............................

Ingemar Svensson
Rosenbergsgatan 56
793 95 Lingonbergen

Vi intygar härmed att Ingemar Svensson, vilken vi personli-
gen väl känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av 
fri vilja, i vår samtidiga närvaro, förklarat att ovanstående 
testamente innefattar hans yttersta vilja och testamente. Vi 
intygar också att han i vår närvaro egenhändigt skrivit under 
denna handling.

Lingonbergen som ovan

...........................    ...........................

Sofia Knutsson
Storgatan 1
787 33 Lingonbergen

EXEMPEL PÅ TESTAMENTE

Anders Karlsson
Lillgatan 2
787 33 Lingonbergen

2. Testamentet ska undertecknas med ort, datum och egenhändig namn-
teckning. Om testamentet sträcker sig över flera sidor - till exempel tre - är 
det bra att numrera respektive sidor med 1(3), 2(3), 3(3) samt din namn-
teckning på var och en.

3. Bevittningen ska formuleras så att det tydligt framgår att vittnena vet 
och förstår vad det är de bevittnar.

4. Två personer ska samtidigt bevittna namnteckningen när testamentet 
skrivs under. De får inte vara nära släktingar eller betydande arvsmot-
tagare. De ska känna den som skriver testamentet så pass väl att de kan 
intyga att vederbörande är vid sina sinnes fulla bruk och vet vad han gör 
vid tillfället för testamentsskrivningen. De behöver däremot inte känna till 
innehållet i testamentet.



Arvinge - 

Arvskifte - 

Arvslott - 

Avkomsrätt - 

Bodelning - 

Bouppteckning - 

Bröstarvinge - 

Dödsbo - 

Dödsbodelägare - 

Inbördes testamente - 

Laglott - 

Legat - 

Legatarie - 

Skiftesman - 

Särkullbarn - 

Testamentsexekutor - 

Testamentstagare - 

Testator - 

Universell testamentstagare - 

den som tilldelas arv.

den person som får egendom genom testamente.

den som upprättar ett testamente.

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR LITEN ORDLISTA

Var kan jag få hjälp med mitt testamente? 
Lagreglerna för arv och testamente är många och ibland kom-
plicerade. Därför är det en god ide att ta kontakt med en sak-
kunnig om du känner tveksamhet kring hur du ska formulera 
ditt testamente. Du kan vända dig till en jurist på en bank eller 
till en advokatbyrå. Även begravningsbyråer brukar kunna 
förmedla kontakter med juridisk rådgivare. 

Kan jag ändra mitt testamente? 
Ja, hur många gånger du vill, men inte i själva dokumentet. Då 
finns risk att det blir ogiltigförklarat. Det bästa är att makulera 
det gamla och skriva ett helt nytt. Du kan också skriva ett så 
kallat tilläggstestamente. Rådgör om detta med en juridiskt 
kunnig person. 

Var förvarar jag mitt testamente? 
Bäst är att förvara originalet i ett bankfack. Men ha också en 
kopia hemma där dina anhöriga kan hitta det. Har du inget 
bankfack bör du dela ut förseglade kopior till några personer 
du litar på, eller lämna det till en begravningsbyrå eller jurist. 
Tänk också på att tala om för dina anhöriga att det finns ett 
testamente. 

Kan jag testamentera till vem jag vill? 
Ja. Däremot har dina barn alltid rätt till hälften av din 
kvarlåtenskap, den så kallade laglotten, även om du skriver ett 
testamente. Om du vill att någon annan än barnen ska ha hela 
eller delar av arvet kan barnen godkänna testamentet eller god-
känna det med förbehåll för sin rätt till laglott.
 
När bör jag skriva testamentet? 
En god regel är att göra det så snart som möjligt. Se testamentet 
som en försäkring för att din kvarlåtenskap tillfaller de person-
er och de ändamål du själv önskar.

fördelningen av den avlidnes egendom mellan arvingar och 
universella testamentstagare.

en avliden persons samtliga tillgångar och skulder.

den som får ett legat.

utses i de fall dödsbodelägarna är oense om arvets fördeln-
ing.

barn som inte är makarnas gemensamma barn.

den del av arvet som en arvinge får om det inte finns testa-
mente.

rätt till avkastning, ränta eller annan förmån från viss egen-
fom ( till skillnad mot äganderätt och nyttjande).

genomförs enligt i stort sett samma principer som gäller vid 
skilsmässa.

är i första hand till för att make/maka, arvingar och testa-
mentstagare ska få alla tillgångar dokumenterade inför 
bodelning och arvskifte. Boteckningen ska göras inom tre 
månader från dödsfallet.

barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Adoptivbarn och dennes 
barn, barnbarn etc. jämställs med bröstarvingar.

efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och 
universiella testamentstagare. Däremot inte legatarier.

upprättas mellan två eller flera personer som testamenterar 
till varandra. Det vanligaste är inbördes testamente mellan 
makar.

en bestämd sak i testamentet, exempelvis ett konstverk, en 
fastighet eller en specifik summa pengar.

kan utses i ett testamente och är den som ska verkställa 
testamentet efter dödsfallet.

person eller exempelvis organisation som fått hela eller del 
av kvarlåtenskapen genom förordnande i testamente.

tillämpas bara på bröstarvingar då testamente finns dvs. då 
arvet inte regleras enligt den vanliga arvsordningen. Laglot-
ten utgör hälften av den arvslott som bröstarvinge skulle fått 
om inget testamente funnits. 



IBRA, Box 151 44, 167 15 Bromma
Gustavslundsvägen 18, 167 51 Bromma

08-608 96 00 | info@ibra.se
www.ibra.se


