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● Cancerfonden bildades 1951.

● Under 60 år har Cancerfonden samlat in    
    7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder   
    kronor till svensk cancerforskning.

● Cancerfondens vision är att besegra cancer.

● Det övergripande målet är att färre ska    
    drabbas och fler ska överleva cancer.

● Cancerfondens ändamål är forsknings- 
    finansiering samt påverkansarbete.

● Cancerfonden är den enskilt största  
    finansiären av svensk cancerforskning.

● Cancerfonden får inga statliga bidrag utan är  
    helt beroende av testamenten och gåvor från  
    privatpersoner och företag.

Om Cancerfonden 



Vänta inte med att skriva testamente  

Hur ett testamente kan utformas  

Allt började med Ebba och Morri  

Kunskapsläget har aldrig varit bättre 

Din gåva gör skillnad 

”Varje dag görs framsteg 
inom cancerforskningen på 
laboratorier runt om i landet”

Anna Karlsson
– professor i klinisk virologi  
och vetenskaplig sekreterare  
i Cancerfondens forskningsnämnd.
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Genom att skriva ett testamente uttrycker du din vilja för fram-
tiden. Det garanterar att din personliga önskan blir respekterad 
och omsatt i handling. Det är också en trygghet för dina anhöriga 
att tydligt få veta hur du vill att dina ägodelar och ekonomiska 
tillgångar ska fördelas. 

Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill, men dina 
bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, även om du skrivit ett 
testamente. Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet 
till Allmänna arvsfonden. 

Allt fler väljer i dag att testamentera sina tillgångar, eller delar av 
dem, till välgörande ändamål. Att skänka pengar till exempelvis 
cancerforskning är ett sätt att bidra till att fler liv kan räddas i 
framtida generationer. Ger du en gåva till Cancerfonden bidrar 
du till att bekämpa cancer.

För att vara säker på att det blir som du vill 
behöver du skriva ett testamente.
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Vänta inte med att 
skriva testamente



Hur ett testamente 
kan utformas

ange klart och tydligt hur du vill att din kvarlåtenskap ska 
fördelas. Den kan gå till en mottagare eller delas mellan flera 
personer och organisationer.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig 
och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa per-
soner får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av 
testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men  
du behöver inte visa dem innehållet.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du 
vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till 
exempel en begravningsbyrå.

Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värde-
handlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.  
På Cancerfondens webbplats cancerfonden.se kan du läsa mer om 
vad som gäller kring arv och testamente samt hur Cancerfonden 
handskas med de tillgångar vi får genom testamenten.

när Cancerfonden är testamentstagare
Vårt mål är alltid att så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen 
ska komma cancerforskningen till godo och att all avveckling 
sker på ett värdigt sätt. 

Om det inte finns några särskilda anvisningar i testamentet  
gäller följande:
• Vi låter värdera lösöret inför försäljningen som ofta görs  
    på auktion.
• Brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga.
• Fastighet och bostadsrätt säljs på den öppna marknaden.
• Då Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt 
   överförs äganderätten till fastigheten, bostadsrätten samt   
   värdepapper till Cancerfonden innan dessa säljs på den 
   öppna marknaden.

Vi hjälper dig
Ett testamente är ett viktigt dokument som tydligt ska ange din 
vilja. Innan du upprättar ett testamente kan det kännas tryggt att 
prata med någon som känner till de arvsrättsliga bestämmelserna.

Av etiska skäl kan Cancerfondens jurister inte upprätta testamen-
ten i vilka den egna organisationen är förmånstagare.
Men du är välkommen att vända dig till dem med alla frågor om 
vad ett testamente till förmån för  
Cancerfonden innebär.  
Du når dem via e-post: 
jurist@cancerfonden.se 
eller genom att ringa vår växel på  
020-59 59 59 och be att få tala  
med någon av juristerna.

Ladda gärna ner vårt exempel  
på hur ett testamente kan utformas: 

www.cancerfonden.se/testamentera
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Exempel på  
formulering av testamente

Undertecknad (namn, ev adress, personnummer)

förordnar härmed som min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap ska tillfalla (namnge person 

och/eller organisation samt gärna organisationsnummer)

(ort)

(namn, eventuellt adress, personnummer)

(vittne namnteckning)
(vittne namnteckning)

(adress)
(adress)

(postadress)
(postadress)

(namnteckning)

Namn

Namn

den

som ovan

Att

år

Som vi personligen känner denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovan-

stående förordnande innefatta hans/hennes yttersta vilja samt därunder egenhändigt tecknat 

sitt namn intygar undertecknade, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

5



allt började med  
ebba och morri

Cancerfonden grundades 1951 på initiativ av två privatpersoner,
Ebba Andersson och Morri Nidén. Båda hade haft cancer och de 
förstod att fler patienter skulle överleva om det forskades mer.  
De ansåg att de statliga forskningsmedlen var för små. Ebba  
Andersson var hemmafru och medlem i Kvinnogillesförbundet. 
Hon föreslog att förbundet skulle starta en landsomfattande in-
samling under parollen ”I kamp mot kräfta”.

Medlemmarna gick runt med insamlingsbössor och i februari 
1951 hade man samlat ihop 951 000 kronor. Parallellt fick herr-
ekiperingsdirektören Morri Nidén idén att skapa en rikstäckande 
insamlingsorganisation efter amerikansk förebild och arrangera-
de ett första möte på Grand Hotel i Stockholm 1950.

60 års kamp mot cancer
Cancer är en av vår tids största folksjukdomar och den främsta 
dödsorsaken före 75 års ålder. Sedan 1951 har Cancerfonden 
samlat in och förmedlat gåvor från svenska folket till noggrant 
utvalda forskningsprojekt. När Cancerfonden startades famlade 
forskarna i mörker om hur och varför cancer uppstår och läro-
böckerna i medicin drog likhetstecken mellan cancer och död. 
I dag vet forskarna hur cancer uppkommer. Tack vare de nya 
forskningsrönen kan forskarna undan för undan skapa nya  
botemedel och behandlingsmetoder. 

De senaste 60 åren har överlevnaden i cancer fördubblats i Sverige 
till drygt 60 procent. Det är en fantastisk utveckling, men vi ger 
oss inte förrän ännu fler överlever.
Cancerfondens vision är att besegra cancer.

30 % 

60 % 

1951 2011

Fördubblad 
överlevnad

Ebba Andersson Morri Nidén

60 års kamp mot cancer har 
burit frukt. Forskningen har 
gjort enorma framsteg som 
lett till att överlevnaden i 
cancer har fördubblats!
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För den som skänker en gåva till oss är det viktigt att så stor del 
som möjligt av den går till våra ändamål: forskningsfinansiering 
och påverkansarbete. Vi strävar alltid efter att hålla insamlings- 

Kunskapsläget har 
aldrig varit bättre

Din gåva gör skillnad
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Varje år får ungefär 50 000 personer i Sverige ett cancerbesked. 
Det innebär att 1 av 3 drabbas någon gång i livet. De stora sats-
ningarna på cancerforskning har gett resultat och under de 
senaste decennierna har kunskapen om cancersjukdomarna ökat 
dramatiskt. 
I takt med att kunskapsbasen växer får vi allt större möjligheter 
att förbättra den praktiska cancervården. Våra kunskaper om 
bland annat tumörernas individuella egenskaper har möjliggjort 
utvecklingen av skräddarsydda behandlingar som är mer skon-
samma och medför färre biverkningar för patienten.

Vi vet inte hur morgondagens cancerdiagnostik och behandling 
kommer att se ut i detalj, bara att den kommer att vara ännu 
bättre än i dag. Vi har kommit långt och har en klar bild av hur vi 
ska ta oss längre. Vi vet att en ökad och kontinuerlig satsning på 
cancerforskningen ger mångfalt tillbaka. Vi har lärt oss att fram-
steg kostar pengar, men att resultatet i form av räddade liv  
är ovärderligt.

och administrationskostnader så låga som möjligt i förhållande 
till insamlade medel. Cancerfonden har ett 90-konto, vilket bety-
der att vi är godkända av Svensk Insamlingskontroll (SI). Kontot 
är en bekräftelse på att din gåva går till ändmålet utan oskäliga 
kostnader. Den av SI högst tillåtna gränsen för insamlings- och 
administrationskostnader är 25 procent, Cancerfonden ligger 
betydligt lägre. Målet är att vi har ett SI-tal på 15 procent 2015. 

Vi finansierar den främsta forskningen
Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancer-
forskning. Vi finansierar endast den främsta cancerforskningen, 
den med störst möjlighet att nå framgång. För att lyckas finan-
siera all högkvalitativ forskning skulle vi varje år behöva dela ut 
500 miljoner kronor.  
Läs mer om den cancerforskning som Cancerfonden finansierar 
på cancerfonden.se

Klinisk forskning 15% (19)

Epidemiologisk forskning 7% (7)

Vårdforskning 4% (4)

Translationell forskning 21% (8)

Grundforskning 53% (62)

Fördelning av forskningsprojekt 2011


