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Sammanfattning 
Testamenten blir ständigt föremål för tolkning när dessa ska verkställas. Svårigheter kan 
uppstå när testators vilja ska fastställas mot bakgrund av testamentet, som ofta upprättats långt 
tidigare än tidpunkten för dess verkställande. Testamentstolkning har behandlats flitigt i 
domstolarna och det finns en omfattande rättspraxis på området.  

Frågan om hur långt man kan gå vid fastställande av testators vilja genom tolkning utan att 
strida mot formkraven utgör en viktig fråga för testamentstolkningen. Vilket även är fallet 
gällande förhållandet mellan tolkning och utfyllnad, kanske främst för att utfyllnadsreglernas 
tillämpning inte är beroende av formkraven. Tolkningen är individuell och grundas på den 
enskilde testatorns vilja medan utfyllnaden är generell och således utgör den objektivt bästa 
lösningen ur lagstiftarens och rättstillämparens perspektiv. Utfyllnaden kan också sägas 
motsvara vad lagstiftare och rättsväsende uppfattar som en genomsnittlig testators vilja.  

Angående formkravens inverkan på testamentstolkningen kan då konstateras att tolkningen 
måste ha en anknytningspunkt till testamentet. Det måste således finnas ett förordnande, om 
än felaktigt, som ligger till grund för tolkningen av vad som varit testators vilja. HD har i ett 
antal avgöranden balanserat på gränsen för hur långt man kan gå vid fastställande av testators 
vilja inom gränsen för formkraven. Detta genom att tillämpa tolkning oberoende av 
testamentet. 

Formkravens förhållande till presumtionsreglerna är en svårbesvarad fråga. Framförallt är det 
gällande formkravens betydelse för uppställande av nya presumtioner som åsikterna går isär 
inom doktrinen. Klart är dock att det krävs ett formenligt förordnande för att tillämpa en 
presumtionsregel.  
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Förkortningar 

d.v.s. Det vill säga 

f. Följande sida 

FAL Försäkringsavtalslag(2005:104) 

FB Föräldrabalk(1949:381) 

ff.  Flera följande sidor 

HD Högsta domstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv avdelning I 

Prop. Proposition 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

t.ex. Till exempel 

TL Lag (1930:104) om testamente 

ÄB  Ärvdabalk(1958:637)  
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1. Inledning 

1.1  Testamente  

”Min vilja ske utan strid” lyder ett citat från ett testamente, vilket väl beskriver grunderna för 
testamentsrätten. Två av testamentsrättens huvudsakliga syften är just principen om att 
testators vilja ska accepteras i största möjliga mån och intresset av att förebygga tvister, vilka 
citatet väl sätter ord på.1 Tolkningen syftar till att ge genomslag för testators vilja vid 
verkställighet av testamente och formkravens syfte är bland annat att förebygga tvister. Dessa 
två syften utgör varandras motpoler inom testamentsrätten och såväl lagstiftare som 
rättstillämpare måste ständigt ha detta i åtanke för att balansen inte ska rubbas. 

Testamente som rättshandling härstammar från den romerska rätten. Utvecklingen av 
testamenten som rättsinstitut är sprungen ur den fria bestämmande rätten, patria potestas.2  

Den testamentsrätt vi har idag återfinns i ÄB och bygger till stor del på testamentslagen från 
1930.3 Sedan 1930 års testamentslag har det kommit ett antal avgörande avseende 
testamentstolkning. Det finns idag en omfattande rättspraxis men det kan trots detta vara 
förenat med vissa svårigheter att avgöra vad HD åsyftat med sina avgöranden och därför 
också svårt att med säkerhet fastställa gällande rätt.  

Problem som kan uppstå vid testamentstolkning är att det kan ha förflutit väldigt lång tid från 
testamentets upprättande till dess att det ska verkställas, förhållandena som låg till grund för 
testamentet kan då ha förändrats avsevärt. Det kan exempelvis vara fråga om att egendomen 
har förändrats, att personkretsen har förändrats eller att lagstiftningen har förändrats för att 
nämna några. Det kan i fall när omständigheterna har förändrats vara svårt att utreda vad som 
egentligen varit testators vilja vid upprättandet av testamentet. Testamentstolkningens mål är 
att testators vilja alltid ska ges avgörande betydelse och att denna så långt det är möjligt ska 
kunna utredas och verkställas.4 

Begreppet tolkning innebär i vid bemärkelse hela den process som syftar till att fastställa en 
rättshandlings rättsliga innebörd. Inom testamentsrätten bör man dock med fördel använda 
begreppet tolkning i en snävare bemärkelse. En uppdelning är då påkallad så att begreppet 
delas in i tolkning och utfyllnad. Tolkning innebär att man söker fastställa en individuell 
testators, faktiska eller hypotetiska, vilja. Utfyllnad innebär i sin tur att en generell lösning 
tillämpas, vilken sägs motsvara en genomsnittlig testators vilja. Tolkning är subjektiv och 
individuell medan utfyllnad är objektiv och generell.5 

                                                
1 Immateriellt, s. 1013. 
2 SOU 1929:22 s. 31. 
3 Agell, s. 19. 
4 Se Walin & Lind, kommentar till 11 kap. under rubriken ”Inledning”. 
5 Boström, s. 22 f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka de regler och principer som finns för tolkning av 
testamente. Framställning syftar vidare till att försöka belysa skiljelinjen mellan 
testamentstolkning och testamentsutfyllnad. Därutöver är uppsatsens syfte att utreda 
förhållandet mellan formkraven å enda sidan och å andra sidan möjligheterna att tolka och 
fylla ut testamente. 

För att uppfylla detta syfte ämnas följande frågeställningar besvarar:  

• Hur långt kan man vid fastställande av testators individuella vilja gå vid tolkning av 
testamente? 

• Hur långt kan man vid tillämpning av utfyllnadsregler gå vid fastställande av 
testamentes betydelse?  

• Hur förhåller sig testamentstolkning och utfyllnad till varandra? 
• Vilka begränsningar för tolkning och utfyllnad följer av formkraven för testamente? 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används den rättsvetenskapliga metoden bland annat för att söka fastställa 
gällande rätt. Inom ramen för den rättsvetenskapliga metoden faller den traditionella 
rättskälleläran.6 I uppsatsen används författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin för att 
fastställa gällande rätt. Rättskällornas hierarki utgår från författningar som den primära 
rättskällan och övriga rättskällor som sekundära rättskällor.7 

Arbetet behandlar lagregler i ÄB 11 kap. och 12 kap. vilka till stor del bygger på den 
reglering som infördes redan vid införandet av TL. Reglerna fördes över till ÄB utan större 
förändring 1958, vid införandet av ÄB. På grund av denna nära koppling används förarbeten 
till TL frekvent i arbetet eftersom dessa fortfarande har stor relevans. 

Rättspraxis är särskilt viktigt vid testamentstolkning varför stor vikt kommer läggas vid att 
redogöra för denna.8 Framställningen kommer primärt använda prejudicerande fall från HD. 
Värt att påpeka är att även arvsskattemål kommer att vara föremål för behandling eftersom 
dessa ofta berör frågor om testamentstolkning i domskälen även om detta inte utgör 
huvudfrågan i fallen. Urvalet av rättsfall har gjorts utifrån deras respektive betydelse för den 
rättsvetenskapliga diskussionen, så att omdiskuterade och annars betydelsefulla fall getts ett 
större utrymme.  

Det huvudsakliga materialet utgörs av den rättsvetenskapliga litteraturen på området, rättsfall 
samt statens offentliga utredningar. Angående det offentliga trycket måste här en förklaring 
ges till användandet av SOU 1929:22, trots att det kommit flertalet propositioner och 
utredningar senare. SOU 1929:22 är aktuell idag eftersom den låg till grund för TL och därför 
även ligger till grund för den testamentsrätt som finns idag.9 De regleringar som 

                                                
6 Sandgren, s 36 ff. 
7 Strömholm, s. 390 ff. 
8 Boström, s. 14. 
9 Agell, s. 19. 
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introducerades vid införandet av TL utgör fortfarande grunden för ÄB eftersom stora delar 
flyttades över till den nya lagen utan några större förändringar.10 

Det finns en avhandling från 2003 som behandlar testamentstolkning författad av Viola 
Boström, vilken används i arbetet. Gösta Walin och Göran Lind har utgivit kommentarer till 
ÄB i dess helhet och således även angående testamentstolkning, det är idag dessa 
lagkommentarer som får anses vara mest aktuella på området. Kommentaren av Walin och 
Lind används i digital form i detta arbete, varför hänvisning inte kan ske till sidnummer i 
verket. Referenser till kommentaren hänvisar istället till specifika paragrafer samt under 
vilken rubrik texten är hämtad ifrån.  

1.4 Etiska överväganden  

Arvsrätten generellt kan beröra känsliga personuppgifter, varför försiktighet måste iakttas när 
så är påkallat. I detta arbete är det främst genom rättsfall som uppgifter av känsligare karaktär 
förekommer, varför rättsfall kommer återges utan att ange några uppgifter om parterna då 
dessa uppgifter saknar betydelse för rättsfrågan. Arvsrätten präglas av att det så gott som 
alltid är fråga om parter som står varandra nära, varför stridigheter i sig kan vara känsliga och 
måste behandlas därefter. Ordet ”hen” används som personligt pronomen till tredje person i 
singular i uppsatsen då kön inte har någon inverkan på rättsfrågorna som aktualiseras. Några 
andra överväganden än anonymisering av personliga uppgifter och en könsneutral 
framställning av arbetet är inte påkallat i denna uppsats. 

1.5 Avgränsningar 

Framställningen måste avgränsas för att inte bli allt för omfattande, varför detta arbete 
avgränsats till att behandla testamenten samt tolkning och utfyllnad av desamma. Den legala 
arvsordningen behandlas inte särskilt, men hänvisningar till denna förekommer där så är 
påkallat. Lagstiftningen rörande förverkande och preskription av rätt till testamente 
sammanfaller med densamma för rätt till arv men dessa frågor behandlas enbart avseende 
testamente. Tolkningsfrågor rörande förverkande och preskription lämnas utanför detta 
arbete. Detsamma gäller tolkningsproblem vid laglottskränkning som faller utanför arbetet 
syfte. 

Utanför syftet för detta arbete faller således frågor rörande tolkning av 
förmånstagarförordnande. Trots detta förekommer några rättsfall i vilka 
förmånstagarförordnande behandlas, vilka redogörs för eftersom de även inverkar på 
testamentstolkningen. 

De i laguppställda presumtionsregler som behandlas i uppsatsen är ÄB 11 kap. 2-8 §§ samt 
ÄB 12 kap. 1 §. Andra presumtionsregler än dessa faller således utanför uppsatsens syfte och 
kommer inte redogöras för. Frågor om legats förhållande till varandra behandlas inte i arbetet. 

Uppsatsen behandlar inte djupare frågor om bevisbörda kopplat till testamenten eller 
testamentstolkning, annat än vad som följer av de bevisbördor som presumtionsreglerna 
                                                
10 Walin & Lind, kommentar till Inledning. 
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skapar. I vissa fall måste dock nämnas vad som krävs bevismässigt för att en viss rättsföljd 
ska inträffa. För djupare analys av dessa frågor hänvisas läsaren istället till andra 
framställningar på området eftersom de faller utanför det här arbetets syfte.  

Några konkreta förslag till förändring av testamentsrätten kommer inte föreslås inom ramen 
för detta arbete, då sådana förslag kräver en mer omfattande utredning av specifika frågor. 
Istället ges vissa synpunkter på den utveckling som har skett på området men även viss kritik 
mot utvecklingen förekommer. 

1.6 Disposition 

I det första kapitlet redogörs för syftet med framställningen och för de frågeställningar som 
behandlas. Vidare presenteras vilken metod som har använts och vilket material som ligger 
till grund för uppsatsen. Redovisas gör även avgränsningar gjorda under arbetet samt hur 
uppsatsen är disponerad. Kapitlet behandlar även vissa etiska frågeställningar. 

I kapitel två behandlas inledningsvis testamentsrättens grunder. Först presenteras 
förutsättningarna för att vara behörig att upprätta testamente och vilka som kan utgöra 
testamentstagare. Framställningen redogör för hur ett testamente upprättas och vad det ska 
innehålla. Vidare behandlas ogiltighet och klander av testamente. 

I det tredje kapitel presenteras själva testamentstolkningen, vilket givits ett eget kapitel på 
grund av att det utgör uppsatsens kärna. Här presenteras först testamentstolkningen allmänt 
för att sedan gå igenom de olika presumtioner som förekommer i lagtexten samt de som 
uppställts genom praxis. Efter detta följer en redogörelse för de metoderna som används vid 
tolkning och hur de förhåller sig till varandra men även till formkraven. Slutligen redogörs för 
tolkningens bortre gräns, d.v.s. hur långt kan ett testamente tolkas och vad är det som 
begränsar tolkningsmöjligheterna. 

Det fjärde kapitlet behandlar formkravens betydelse, framförallt vid tolkning och utfyllnad av 
testamente. Inledningsvis redogörs för det skrivna förordnandets betydelse för tolkningen. 
Därefter behandlas förhållandet mellan tolkning och formkrav genom bland annat exempel 
från praxis och doktrin. Efter detta behandlas så förhållande mellan formkrav och utfyllnad på 
samma sätt innan dessa förhållanden analyseras. I analysen görs även jämförelser mellan 
formkravens betydelse för tolkning å ena sidan och å andra sidan utfyllnad. 

Det femte och avslutande kapitlet ger en sammanfattande presentation av den analys som har 
skett i arbetet. Avslutningsvis presenteras slutsatser från arbetet mot bakgrund av valda 
frågeställningar. 
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2. Testamentsrätten 

2.1 Allmänt om testamentsrätten 

Det är idag svårt att uttala sig om förekomsten av testamenten i Sverige men det antas att 
frekvensen är lägre här än i många andra länder, såsom exempelvis USA där testamente är 
den normala formen för att förfoga över kvarlåtenskapen.11 I Sverige har den legala 
arvsordningen till viss del baserats på en stor mängd praxis, vilket skulle kunna förklara 
varför arvsreglerna anses vara förenliga med det allmänna rättsmedvetandet. Att det allmänna 
rättsmedvetandet och den legala arvsordningen går hand i hand kan i sin tur förklara att 
antalet personer som väljer att upprätta testamente är relativt lågt.12  

Syftet med upprättande av testamente är oftast att åstadkomma en annan fördelning av 
kvarlåtenskapen än den som följer av ÄB:s regler, den legala arvsordningen. I vissa fall kan 
upprättande av testamente syfta till att inom ramen för den legala arvsordningen bestämma 
specifikt vad som ska tillfalla vem. Friheten för arvlåtare att genom testamente bestämma vad 
som ska hända med dennes egendom efter ens död kan ses som en naturlig del av den privata 
äganderätten.13  

Testator kallas den person som förfogar över sin kvarlåtenskap genom testamente. Den som 
enligt ett testamente ska erhålla något benämns testamentstagare av vilka det finns två typer, 
nämligen universella testamentstagare och legatarier. Universell testamentstagare kallas den 
som har rätt till en del av eller hela kvarlåtenskapen och legatarie den som har rätt till en viss 
förmån ur kvarlåtenskapen, även kallat legat. Det finns två typer av legat, nämligen saklegat 
och penninglegat.14  Utfyllnadsregler gällande olika typer av legat finns i ÄB 11 och 12 kap. 
men dessa behandlas inte särskilt i inom ramen för detta arbete. 

Inbördes testamenten, kallas testamente mellan två eller flera. Ur tolkningssynpunkt uppfattas 
dessa som flera testamenten men det finns vissa särskilda tolkningsregler. Inbördes 
testamenten är vanligast mellan makar, men förekommer även mellan andra. Ett par 
avgöranden rörande tolkning av inbördes testamenten behandlas senare i framställning.15 

Testamente är den enda dödsrättshandling, även kallat disposition mortis causa, som 
accepteras i svensk rätt. Detta framgår av ÄB 17 kap. 3 § vari stadgas att avtal som ger rätt till 
kvarlåtenskap efter en arvlåtares död inte är giltiga om de inte kan anses utgöra ett 
testamente.16  

Testator ska enligt ÄB 10 kap. 1 § underteckna testamentshandlingen varigenom den anses 
upprättad skriftligen. Det föreligger inte hinder för att någon annan än testator skapar 

                                                
11 Agell, s. 14 f. 
12 Brattström, s. 89. 
13 Boström, s. 102. 
14 Agell, s. 11 f. 
15 Agell, s. 92 
16 Saldeen, s. 20. 
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handlingen i fråga under förutsättning att den undertecknas av testator.17 För ett ordinärt 
testamente krävs det därutöver att testators underskrift, alternativt när denne vidkänner sin 
underskrift, bevittnas av två vittnen. Det är inte tillåtet att någon annan för testators räkning 
skriver under handlingen. På grund av detta accepteras inte heller testamentet varigenom 
någon annan ges i uppdrag att fritt bestämma över kvarlåtenskapen, så kallat 
blancotestamente.18  

2.2 Rätten att upprätta och mottaga testamente 

Rätten att upprätta testamente, eller testationshabilitet som det också kallas, tillkommer när en 
person fyllt 18 år som huvudregel. Det finns dock ett undantag i ÄB 9 kap. 1 §. Undantaget 
gäller de som är minst 16 år, vilka har getts en rätt att testamentera egendom som de själva 
har att råda över enligt FB 9 kap. 3 §.19 Det finns utöver detta undantag ingen möjlighet för 
den som är under 18 år att göra testamente. Ett sådant kan inte heller upprättas av förmyndare 
för den underåriges räkning.20 

Liksom det finns begränsningar i testationshabiliteten finns det begränsningar för vilka 
rättssubjekt som kan vara testamentstagare. Det måste dock framhållas att undantagen för 
vem som kan vara testamentstagare är få till antalet.21  

En första begränsning återfinns i ÄB 9 kap. 2 § som innebär att förordnande till någon som 
inte är född eller avlad, och sedan föds till liv, vid tidpunkten för testators död är utan verkan. 
Huvudregeln för fysiska personer är alltså att endast levande eller foster som sedan föds kan 
vara testamentstagare. Från denna begränsning finns ett undantag enligt vilket testator getts 
rätt att testamentera egendom till exempelvis framtida barnbarn.22 Ett förordnande som inte är 
förenligt med ÄB 9 kap. 2 § st. 2 är inte helt utan verkan per automatik. Förordnandet blir i 
sådant fall föremål för tolkning enligt principen om att testators vilja ska respekteras i så stor 
utsträckning som möjligt men inom de möjligheter som lagen erbjuder.23 

ÄB 9 kap. 2 § är begränsad till att omfatta fysiska personer, men förordnande till juridisk 
person enbart i syfte att kringgå regleringen är ogiltigt eftersom det strider mot syftet bakom 
regleringen.24 

2.3 Testamentes innehåll 

Ett testamente består av förordnanden som styr hur kvarlåtenskapen ska fördelas genom 
frånsteg från den legala arvsordningen. Förordnandena i ett testamente kan vara av olika 
karaktär. De olika formerna av förordnanden utgörs av legat, universellt förordnande och 

                                                
17 Walin & Lind, kommentar till 10 kap. 1 § under rubriken ”Skriftlig form”. 
18 Walin & Lind, kommentar till 9 kap. under rubriken ”Inledning”. 
19 Agell, s. 21 f. 
20 Wallin, s. 8. 
21 Brattström, s. 97 f. 
22 Walin & Lind, kommentar till 9 kap. 2 § under rubriken ”Andra stycket”. 
23 Agell, s. 26. 
24 Walin & Lind, kommentar till 9 kap. 2 § under rubriken ”Begräsningen i rätten att testamentera till förmån för 
ofödda kan ej åsidosättas genom att testator söker nå sitt syfte i en annan juridisk form”. 
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ändamålsbestämmelse.25 Med legat avses en specifik sak (saklegat) eller ett visst 
penningbelopp (penninglegat) och slutligen rätt till avkastning eller rätt att nyttja egendom 
(avkomsträtt).26 Legatarier, vilket den som ska erhålla ett legat kallas, är inte dödsbodelägare 
enligt ÄB 18 kap. 1 § men har istället en rätt att så snart som möjligt erhålla legat och behöver 
inte invänta arvskifte enligt ÄB 22 kap. 1 §. Testamenten kan innehålla önskemål eller 
berättelser av olika slag, vilka inte utgöra några förordnanden. Sådant annat innehåll än 
förordnanden är inte bindande vid verkställande av testamentet. Det kan däremot få betydelse 
vid tolkning genom att visa på en vilja hos testator eller genom att förtydliga den relation som 
rått mellan testators och testamentstagarna.27 

Universellt förordnande innebär att någon sätts i arvinges ställe genom att få rätt till antingen 
hela kvarlåtenskapen, en del av den eller överskottet av densamma, ÄB 11 kap. 10 § st. 2. 
Ställningen för en universell testamentstagare motsvarar legala arvingars och utgör en rätt 
som inte kan fastställas förrän vid arvsskiftet. Det är av denna anledning som universell 
testamentstagare är dödsbodelägare enligt ÄB 18 kap. 1 §.28 

Ett förordnande i form av en ändamålsbestämmelse medför en skyldighet till prestation som 
inte motsvaras av någon rättighet för den prestationsskyldige.29 Förverkligande av 
ändamålsbestämmelse åligger den arvinge eller testamentstagare som erhållit egendomen, 
detta är dock en tolkningsregel vilken åsidosätts om det kan visas att testator avsett något 
annat med förordnandet, ÄB 11 kap. 9 §. Har en legatarie fått ett legat med villkoret att en 
ändamålsbestämmelse ska uppfyllas innebär detta att hela legatet ska återgå till dödsboet om 
ändamålsbestämmelsen inte verkställs.30 Förverkande av legatet borde enligt Walin & Lind 
endast bli aktuellt om det föreligger väsentlig brist vid verkställandet av en 
ändamålsbestämmelse, något som också vinner stöd i praxis.31 

Allt innehåll i testamente kan bli föremål för tolkning av något slag. Så även frågan om ett 
förordnande ska anses vara ett universellt förordnande, legat eller ändamålsbestämmelse kan 
bli föremål för tolkning.32 Betydelsen av ord kan också blir föremål för tolkning. Dess 
betydelse kan synas självklar men avgörande är vad som varit testators avsikt och inte vad 
som kommit till uttryck i testamentet.33 

2.4 Formkrav, återkallelse och tillägg 

Testamente är en rättshandling som omfattas av formkrav, något som har motiverats genom 
att det erinrar testator om rättshandlingens betydelse men även för att säkra framtida 
bevisningen att förordnandet tillkommit enligt laga ordning och angående dess innehåll.34 

                                                
25 Brattström, s. 100. 
26 Agell, s. 27 f. 
27 Lundén och Molin, s. 14 & 138. 
28 Brattström, s. 100. 
29 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 9 § 
30 Agell, s. 29. 
31 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 9 §; NJA 1933 s. 123. 
32 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 §. 
33 Boström, s. 19 f. 
34 Brattström, s. 93 f. 
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Formkraven syftar till att undvika tvister och tvetydighet i testamente men även till att 
förhindra att testator upprättar testamente utan tid till eftertanke då detta kan medföra att 
testamentet inte motsvarar dennes vilja.35Något som vållar problem är istället att återkallande 
av testamente inte omfattas av några formkrav och därför kan ske formlöst förutsatt att 
återkallandet är otvetydigt, vilket framgår av ÄB 10 kap. 5 §. Formkraven prövas ofta av 
rättsväsendet och det finns ett flertal avgöranden från högsta instans. Den rådande 
uppfattningen i doktrinen är att rättstillämpningen inte bör medverka till skärpande av 
formkraven utan att detta ska vara förbehållet lagstiftaren.36 

Formkraven framgår av ÄB 10 kap. 1 § där det stadgas att ordinärt testamente ska upprättas 
skriftligen med två vittnen som ska bevittna testators underskrift på testamentet eller bevittna 
när den samma intygar sin underskrift. Att testator undertecknar testamentet eller vidkänner 
sin underskrift är avgörande för om ett skriftligt testamente ska anses ha tillkommit eller inte 
Från detta krav har dock gjorts avsteg då testator själv varit oförmögen att underteckna 
testamentet, HD accepterade istället att någon hjälpte testator att skriva under ”med hand på 
penna” i NJA 1937 s 221.37Vittnena måste även känna till att det är fråga om ett testamente. 
Det finns dock inget krav på att vittnena ska känna till handlingens innehåll. Vidare ska 
vittnena bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena utgör solennitetsvittnen och deras 
underskrift utgör en förutsättning för testamentets giltighet.38 Att vittnena är sollenitetsvittnen 
innebär att de utgör en nödvändig förutsättning för att ett testamente ska anses vara 
formenligt.39 

Formkrav får betydelse för tolkningen, eftersom tolkningen annars kan gå så långt att 
tolkningen inte har stöd i testamentstexten. En sådan långtgående tolkning är inte förenlig 
med formkraven och därför inte tillåten.40 

Ytterligare möjligheter för upprättande av ett giltigt testamente föreligger om testator är sjuk 
eller befinner sig i en nödsituation och av dessa anledningar inte har möjlighet att upprätta ett 
ordinärt testamente. Testator kan då upprätta ett så kallat nödtestamente, vilket kan vara 
antingen muntligt inför två vittnen eller holografiskt, d.v.s. skriftligen och egenhändigt 
undertecknat.41 Att formkraven som gäller för ordinärt testamente inte behöver beaktas vid 
nödtestamente har motiverats med att det skulle vara inhumant att i dessa situationer. Det är 
dock inte fråga om någon fullständig befrielse från formkrav varför även nödfallstestamentet 
har ansetts strida mot formkraven som gäller för dessa.42 

Vikten av formkrav vid nödtestamente framgår av rättsfallet NJA 1993 s. 341 där ett 
nödtestamente inte accepterades eftersom det ansågs strida mot formkraven.  

                                                
35 Walin & Lind, kommentar till 10 kap. under rubriken ”Inledning”. 
36 Boström, s. 87. 
37 Agell, s. 38. 
38 SOU 1998:110 s. 225. 
39 Agell, s. 37. 
40 Lundén & Molin, s. 149. 
41 Brattström, s. 94 f. 
42 Agell, s. 43. 
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Fallet handlade om att en cancersjuk person hade skrivit anteckningar om sin 
kvarlåtenskap under rubriken ”mina önskningar” dagen för sin död. Efter 
anteckningarna om kvarlåtenskapen följde ett brev avskedsbrev vilket var 
undertecknat. HDs majoritet ansåg inte att anteckningarna om kvarlåtenskapen 
uppfyllde formkraven och godkände därför inte handlingen som ett holografiskt 
testamente. Två av ledamöterna var dock skiljaktiga och ansåg att handlingen 
skulle godtas som testamente då anteckningarna kunde läsas i samband med det 
undertecknade brevet.  

Nödtestamente förutsätter utöver att formkraven beaktas även att testator befunnit sig i nöd. 
Avgörande för bedömningen är hur testator uppfattat situationen, bedömningen är således 
subjektiv och förutsätter inte att nöd faktiskt förelegat utan endast att testator haft godtagbara 
skäl för att uppfatta sig som i en nödsituation.43 Frågan om huruvida testator befunnit sig i 
nöd eller inte har behandlats i praxis genom vilken kan konstateras att kravet på nöd inte alltid 
upprätthålls till fullo. I praxis har nödtestamente godkänts för personer som senare tagit sina 
liv. Personerna i fråga måste utifrån sin egen uppfattning antas uppfattat sig vara i nöd och 
därför haft godtagbara skäl att inte upprätta ordinära testamenten.44 

Som ovan nämnts kräver återkallelse av testamente, i motsats för vad som gäller vid 
upprättande av testamente, inte att några formkrav beaktas utan kan ske formlöst. Dock under 
förutsättning att det är fråga om en tydlig viljeyttring från testator att testamentet inte längre 
ska gälla.45 Av ÄB 10 kap. 5 § framgår att ett testamentariskt förordnande är utan verkan om 
testator förstört testamentshandlingen, otvetydigt tillkännagett att ett förordnande inte längre 
ger uttryck för dennes yttersta vilja eller genom den ordning som gäller för testamentes 
upprättande återkallat förordnandet. Det enda hindret mot återkallelse torde vara om testator 
av någon anledning inte har rättshandlingsförmåga vid tillfället för återkallelsen.46 Ett nytt 
testamente kan innebära att det tidigare testamentet ska anses återkallat trots att det nya 
testamentet inte uppfyller formkraven om det kan antas att det tidigare förordnandet inte 
längre ger uttryck för testators vilja.47 

Det är möjligt att inom ramen för formkraven återkalla en återkallelse av ett testamente. Den 
yttersta gränsen för när det är möjligt att återkalla en återkallelse utgörs dock av när 
testamentshandlingen i fråga inte finns kvar eller återkallelse skett så att testamentet förstörts. 
Så var fallet i NJA 1977 s. 479 där testamentet återkallats genom att handlingen klippts 
sönder. I fallet ansågs återkallelse av återkallelsen inte kunna ske. HD uttalade att formkraven 
för upprättande av testamente behövde beaktas för att handlingen skulle bli giltig som 
testamente igen. Frågan om hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid återkallande av en 
återkallelse är en omstridd fråga. Detsamma gäller för de fall ett testamente återkallas genom 
att ett nytt testamente upprättas och det senare sedan återkallas.48 Det som talar emot att det 
tidigare gällande testamentet åter skulle bli gällande vid återkallelse av det nya är att detta 
                                                
43 Brattström s. 94. 
44 Wallin, s. 17 f. 
45 Brattström, s. 96. 
46 Wallin, s. 25. 
47 Walin & Lind, kommentar till 10 kap. 5 § under rubriken ”Olika sätt att återkalla testamente”. 
48 Brattström, s. 97. 
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skulle kunna åsidosätta de skyddsintressen som formkraven har att skydda. Fråga har dock 
inte prövats av HD och åsikterna i doktrinen går isär, vilket medför att något definitivt svar 
inte går att finna i nuläget.49 

Vid återkallelse av testamente finns därutöver en specialregel för inbördes testamenten i ÄB 
10 kap. 7 § som stadgar att den som genom återkallelse eller ändring av inbördes testamente 
väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, förlorar sin rätt på 
grund av den andres testamente. Nämnda lagrum behandlar det förhållande som råder mellan 
inbördes testamenten vilka kan betraktas som en enhetlig rättshandling. 50 Stadgandet kan inte 
hindra testator från att återkalla sitt förordnande utan syftar till att reglera den återkallandes 
rätt i den andres testamente.51 

Testator kan aldrig bli bunden av en överenskommelse enligt vilken ett testamentariskt 
förordnande ska stå sig, detta följer av ÄB 10 kap. 5 § 2 st. vari stadgas att en utfästelse att 
inte återkalla testamente inte är bindande.52  

2.5 Ogiltighet, klander och delgivning 

Inledningsvis behöver några språkliga frågor klargöras. Ogiltighet används angående 
omständigheter kopplade till testamentes upprättande, liksom gäller för andra rättshandlingar. 
Kan ett testamente av andra anledningar inte verkställas används begreppet overksamhet för. 
Som exempel kan nämnas att ogiltighet aktualiseras när ett testamente strider mot formkraven 
medan overksamhet blir aktuellt om den utpekade testamentstagaren inte finns, vilket kommer 
diskuteras nedan.53 

Ett testamente kan bli ogiltigt på två olika sätt, antingen genom nullitet eller genom 
angriplighet. Ogiltighet genom angriplighet innebär att testamentet måste klandras för att bli 
ogiltigt och klandertalan ska väckas inom sex månader, vilket följer av ÄB 14 kap. 5 §. Vid 
nullitet krävs det inte någon åtgärd för att testamentet ska vara ogiltigt istället kan ogiltigheten 
sägas vara självverkande.54 Vid nullitet tillämpas inte reglerna om klander vilket medför att 
det inte finns någon tidsbegränsning för när ett testamentes ogiltighet genom nullitet kan 
göras gällande. Nullitet föreligger t.ex. om något förordnande inte finns i handlingen, varför 
denna inte kan anses utgöra ett testamente.55 

 Ett testamente som är ogiltigt medför att tolkning inte blir aktuellt eftersom tolkning av 
testamente kräver ett giltigt testamente. Det är alltså inte möjligt att kringgå formkrav med 
hjälp av tolkning.56 HD konstaterade i rättsfallet NJA 1942 s. 265 att det krävs ett giltigt 
testamente för att tolkning av detsamma ska bli aktuellt. Ett ogiltigt testamente kan däremot 
användas som bevis för tolkning av ett annat testamente. I praxis har dock uttalats att detta 

                                                
49 Wallin, s. 28. 
50 Walin & Lind, kommentar till 10 kap 7 §. 
51 Wallin, s. 29 f. 
52 Wallin, s. 25. 
53 Agell, s. 53. 
54 Brattström, s. 102. 
55 Agell, s. 54 
56 Se vidare avsnitt 3.3.1 samt rättsfallen NJA 1942 s. 265, NJA 1991 s. 152 samt NJA 1976 s. 24.  
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endast är möjligt om det testamente som åberopas som bevisning tillkommit före eller i 
samband med det testamente som ska tolkas.57 

Ett testamente kan dessutom vara overksamt utan att för den skull vara ogiltigt. Det kan vara 
fallet om testamentstagaren inte vill ta emot det som testamenterats till denne eller om den 
utsedda testamentstagaren avlidit före testator och ingen istadarätt, d.v.s. rätten att träda i 
testamentstagares ställe, föreligger.58 Ett testamente kan även bli overksamt om det kan 
utredas att testators vilja inte finner något stöd i det skrivna förordnandet. Omständigheterna 
är då sådana att ett nytt förordnande hade varit nödvändigt för att kunna verkställa testators 
vilja. Formkraven medför i sådant fall att det blir omöjligt att ge testamentet en betydelse som 
motsvaras av testators vilja varför detta istället blir overksamt.59 

2.6 Förverkande och preskription 

Såväl förverkande av rätt till arv som preskription av rätt till arv har funnits i svensk rätt 
väldigt länge. Tidiga exempel fanns redan i 1734 års lag, vari stadgades att den som dödar 
annan förlorar sin rätt till arv efter denne.60 

Idag återfinns bestämmelser om förverkande av rätt att ta arv eller testamente i ÄB:s 15 kap. 
men tillämpning av bestämmelserna är inte särskilt vanligt förekommande. Rätten att till ta 
arv och testamente kan, utöver genom förverkande, gå förlorad på grund av preskription 
vilket regleras i ÄB:s 16 kap. Bestämmelserna gäller både rätt till arv och rätt till testamente, 
nedan kommer dock enbart talas om förverkande och preskription av testamente.61  

En person som är arvsberättigad kan på grund av förverkande eller preskription förlora sin rätt 
att ta del av arvet. Följderna blir således att den som varit arvsberättigad inte ärver. Vad som 
händer med den del av kvarlåtenskapen som annars skulle ärvts beror till stor del på 
omständigheterna.62 I lagtexten framgår dock att arvet ska fördelas som om den som förlorat 
sin rätt dött före arvlåtaren, ÄB 15 kap. 4 §. En sådan lösning är dock inte tillräcklig vid 
förverkande av rätt till testamente. Testamentstolkning aktualiseras för att utreda hur 
fördelningen ska ske av den förverkade lotten.63 

Förverkande av rätt till testamente aktualiseras vid uppsåtligt dödande men även vid 
orsakande av testators död genom en uppsåtlig handling innefattande våld, ÄB 15 kap. 1 § st. 
1 och 2. Därutöver krävs att minimistraffet för brottet är fängelse i ett år. Den gärningsman 
som är under femton år drabbas inte av förverkande, ÄB 15 kap. 1 § 3 st. Förverkande 
behöver inte aktualiseras även om den som är arvsberättigad dödat testator om det föreligger 

                                                
57 Lind, s. 307. 
58 Walin & Lind, kommentar till 13 kap. under rubriken ”Inledning”. 
59 Agell, s. 72. 
60 Walin & Lind, kommentar till 15 kap. under rubriken ”Inledning”. 
61 Agell, s. 66.  
62 Brattström, s. 50. 
63 Walin & Lind, kommentar till 15 kap. 4 §. 
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synnerliga skäl, ÄB 15 kap. 1 § st. 4. Som exempel därpå kan nämnas barmhärtighetsdödande 
på testators begäran men även dödandet skett som reaktion på långvariga trakasserier.64 

Förverkande inträder också om någon genom tvång, förledande, missbruk av oförstånd, 
viljesvaghet eller beroendeställning förmår testator att återkalla testamente, att inte återkalla 
testamente eller att upprätta testamente, ÄB 15 kap. 2 §. Detsamma gäller om någon gömt 
eller förstört testamente. 

Enligt ÄB 16 kap. 4 § ska en testamentstagare eller arvinge göra sin rätt gällande inom 10 år 
från dödsfallet, eller från annan tidpunkt då dennes rätt inträder. Iakttas inte tidsgränsen är 
rätten preskriberad, d.v.s. att rätten går förlorad. Huvudregeln innebär att preskription sker 
efter 10 år men därutöver finns i ÄB 16 kap. 1-3 §§ möjlighet till preklusion av rätten till arv 
eller testamente. I dessa fall utfärdar rätten kungörelse vari arvingar eller testamentstagare 
uppmanas göra sin rätt gällande inom 5 år vid risk att rätten annars upphör. Reglerna om 
preskription av testamentstagares rätt kan få stor betydelse i fall där testamente återfinns långt 
senare än dödsfallet, kanske på grund av att testamentets existens varit okänt. Hittas 
testamente inom 10 år får processen med fördelning av kvarlåtenskapen göras om på nytt, 
hittas det däremot inte inom denna tidsfrist är rätten preskriberad även om testamentet hittas. 
Dock måste framhållas att reglerna om preskription till rätt att ta arv inte haft något större 
genomslag i Sverige på senare tid.65 

2.7 Analys 

Testamentsrättens syfte är oftast att åstadkomma en annan fördelning än den legala 
arvsordningen och på så sätt medföra att resultatet i större utsträckning är förenligt med 
testators vilja. Med detta syfte som utgångspunkt är det ett misslyckande när denna vilja 
begränsas oavsett om det beror på att testamentet går förlorat, att formkraven sätter stopp eller 
på grund av någon annan omständighet. Något hinder för att verkställa testators vilja torde 
sällan bero på de få undantag som finns från rätten att göra testamente. Inte heller 
begränsningarna av rätten att motta testamente kan sägas utgör något hinder för 
viljeprincipens efterlevnad.  

Formkraven utgör en central del av testamentsrätten och kan om de inte beaktas, medföra att 
testators önskan om kvarlåtenskapens fördelning inte respekteras. Det är därför viktigt att 
iaktta en viss grad av eftertänksamhet vid upprättande av testamente vilket också har angetts 
vara ett av de argument som anfördes till förmån för formkravens införande. Formkraven får 
stor betydelse för tolkningen eftersom tolkningen annars kan gå så långt att stöd inte längre 
finns i testamentstexten. På grund av formkravens centrala del inom testamentsrätten får även 
testamentets innehåll stor inverkan på möjligheterna att respektera testators vilja. Som 
diskuteras mer senare i arbetet krävs det en anknytningspunkt i testamentet för att en viss 
tolkning ska ges till förordandet i fråga.  

Uttryckt annorlunda kan sägas att formkraven inte kan kringgås med hjälp av tolkning. Inte 
heller kan ett ogiltigt testamente läggas till grund för tolkning, annat än som bevis för 
                                                
64 Walin & Lind, kommentar till 15 kap. 1 § under rubriken ”Andra stycket”. 
65 Brattström, s. 54 f. 
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tolkning av ett annat, formenligt testamente. Overksamhet av ett visst förordnande eller av ett 
testamente kan uppstå till följd av tolkning eller, som oftast borde vara fallet, genom att en 
viss tolkning inte finner stöd i testamentet. Som exempel kan nämnas att ett förordnande inte 
kan tolkas till förmån för den utpekade testamentstagarens arvingar och ingen 
presumtionsregel kan tillämpas eftersom dessa inte är arvsberättigade efter testator, varför 
förordnandet istället blir utan verkan. 

Alla omständigheter i ett testamente kan bli föremål för tolkning av något slag. Frågan om ett 
förordnande utgör ett universellt förordnande, legat eller ändamålsbestämmelse kan uppfattas 
som självklar men även den kan bli föremål för tolkning. Detsamma gäller betydelsen av ord, 
vilket kan framstå som en väldigt enkel uppgift då orden betyder vad de betyder, men även 
här kan svårigheter uppstå. Exempelvis kan testator avsett något annat än det som kommit till 
uttryck i testamentet, testators ordval kan vara oklara eller så kan det skrivna förordnandet stå 
i strid med uttalanden som testator gjort. Liksom vid all tolkning aktualiseras då frågan om 
vad som varit testators vilja vid upprättandet. 
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3. Tolkning och utfyllnad av testamente 

3.1 När aktualiseras tolkning respektive utfyllnad? 

En besvärlig fråga inom testamentsrätten är den om testamentes tolkning och fråga uppstår 
ofta om vad testator avsett med testamentet eller med vissa uttryck i testamentet.66 Grunden 
för all testamentstolkning att ett testamente ska ge uttryck för testators vilja, även kallat 
viljeprincipen, kommer till uttryck i ÄB 11 kap. 1 § vari stadgas att: 

 ”Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma 
med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2-9 §§ stadgas lända till 
efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets syfte och 
övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet.” 

Någon form av tolkning aktualiseras varje gång ett testamentariskt förordnande ska 
verkställas. Tolkningen komplexitet och omfattning kan variera men den syftar alltid till att 
testamentet ges ett innehåll som i största möjliga utsträckning motsvarar testators vilja.67 
Tolkning aktualiseras likväl vid förverkande av rätt att taga testamente, då avseende frågan 
hur fördelningen av den förverkade lotten ska ske.68  

Det är primära tillvägagångsättet är att med hjälp av tolkning fastställa ett testamentes 
innehåll och på detta vis låta testators vilja styra fördelningen. Det är dock inte alltid möjligt 
eller tillräckligt, av olika anledningar, att använda sig av tolkning för att kunna verkställa ett 
testamente. Testamentet kan då behöva fyllas ut med dispositiva regler, även kallade 
utfyllnadsregler, varför man talar om testamentsutfyllnad.69 

Begreppsmässigt måste här göras skillnad mellan tolkning och utfyllnad, vilka ofta faller in 
under begreppet tolkning när det används i sin vidare bemärkelse. Som redan konstaterats 
utgör viljeprincipen grunden för all testamentstolkning, ÄB 11 kap. 1 §. Tolkningen är 
subjektiv och utgår alltid från den individuella testatorns perspektiv. Det kan vara den 
individuella testatorns faktiska vilja eller hypotetiska vilja. Här går en skiljelinje mellan 
tolkning och utfyllnad. Detta eftersom utfyllnadsreglerna utgörs av de uppfattningar som 
lagstiftaren och domstolarna ansett motsvara en genomsnittlig testators vilja. Utfyllnaden är 
objektiv.70  

Tolkning aktualiseras varje gång ett testamente ska verkställas. Det kan handla om en enkel 
form av tolkning för att söka textens språkliga betydelse. Tolkningen kan även komma till 
uttryck genom att en testators hypotetiska vilja får sökas eftersom någon annan 
tolkningsmöjlighet inte kunnat åstadkomma en fördelning i enlighet med viljeprincipen. Är 
inte detta tillräckligt så aktualiseras utfyllnad för att försöka täcka de luckor som kan tänkas 

                                                
66 Wallin, s. 32. 
67 Boström, s. 19 f. 
68 Se avsnitt 2.6.1. 
69 Agell, s. 70 f. 
70 Lind, s. 300 f. 
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finnas i förordnandet. En sådan klar skillnad som beskrivits ovan är dock svår att urskilja i 
praxis. Där är det istället vanligt att tolkning och utfyllnad blandas, eller åtminstone att 
domstolarna inte ger någon förklaring till om de tolkat ett förordnande, skapat en ny 
utfyllnadsregel eller tillämpat en existerande sådan.71  

Utfyllnad aktualiseras inte, som är fallet med tolkning, varje gång ett testamente ska 
verkställas. Istället blir det aktuellt att tillämpa en utfyllnadsregel om testators vilja inte kan 
fastställas vid verkställande av ett förordnade. Syftet med utfyllnaden är, som vid utfyllnad av 
alla typer av rättshandlingar, att komplettera en ofullständig rättshandling med objektiva 
lösningar. 

3.2 Tolkning av testamente 

Begreppet tolkning innebär i vid bemärkelse hela den process som syftar till att fastställa en 
rättshandlings rättsliga innebörd. Inom testamentsrätten bör man dock med fördel använda 
begreppet tolkning i en snävare bemärkelse. En uppdelning är då påkallad så att begreppet 
delas in i tolkning och utfyllnad. Tolkning i sin snävare bemärkelse har beskrivits av Vahlén 
som ”det förfarande, varigenom man fastställer den betydelse i varje särskilt fall av en 
rättshandling eller ett avtal, som ska läggas till grund för fastställande av rättshandlingens 
eller avtalets rättsverkningar”.72 För att förklara den andra delen av tolkning i sin vidare 
mening används begreppet utfyllnad. Utfyllnaden innebär att en rättshandling fylls ut enligt 
allmänna regler. Om tolkning och utfyllnad används ibland uttrycken individuell tolkning och 
generell tolkning, vilka tydligt visar skillnaden mellan de olika.73 

Tolkningsreglerna, eller presumtionsreglerna, i ÄB 11 kap. och 12 kap. är enligt vad som 
framgår ovan endast till för de fall då inget annat anses följa av testamentet eller av testators 
vilja enligt ÄB 11 kap. 1 §. Presumtionsreglerna är således subsidiära i förhållande till 
viljeprincipen. Det gäller vid tolkningen att inte stanna vid den bokstavliga lydelsen utav 
testamentet utan att försöka få fram testators vilja. Det kan då vara fråga om testators faktiska 
eller hypotetiska vilja. Först om någon testators vilja inte kan utrönas eller om denna är 
ofullständig blir det aktuellt att med hjälp av presumtionsregler fylla ut testamentet.74 

Framgår det vid tolkningen att testator tagit ställning till tolkningsfrågan talar man om 
att det är testators faktiska vilja som har fastställts. Denna typ av tolkning är vanligen 
enkel då testators vilja framgår av testamentet i sig eller i vissa fall med stöd av 
uttalanden från testator. Skillnaden mellan testators faktiska vilja och hypotetiska vilja 
är ofta utan betydelse varför begreppet testators vilja oftast innefattar båda två, även 
om det kan finnas vissa skillnader.75  

Vid användande av viljeprincipen söker man vid tolkningen finna den bakom ett 
förordnande liggande viljan, den individuella testatorns vilja, varför det är fråga om en 

                                                
71 Boström, s. 23. 
72 Boström, s. 22. 
73 Walin & Lind, kommentar till 9 kap. 1 § under rubriken ”Metoderna för testamentstolkning”. 
74 Agell, s. 69 ff. 
75 Boström, s. 19. 
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rent subjektiv bedömning. Det är vanligast att vilja och viljeförklaring är 
överensstämmande men vid diskrepans mellan dessa är det viljan som är avgörande 
och viljeförklaringen får träda tillbaka.76 Denna, för testamentsrätten unika, starkt 
viljeteoretiska tolkningsmetod står i kontrast till tolkningsprinciper gällande andra 
rättshandlingar, åtminstone i förhållande till ömsesidigt bindande rättshandlingar.77 

Det är av olika anledningar inte alltid möjligt att urskilja testators faktiska vilja ur testamentet. 
Istället får testators hypotetiska vilja sökas. Vid fastställande av testators hypotetiska vilja 
gäller det att ta reda på vad testator skulle ha avsett med ett förordnande om denne varit 
medveten om de förändringar som skett i sakläget mellan dess upprättande och 
verkställande.78 Testators hypotetiska vilja kan även behöva sökas om testator missat att ta 
ställning till en viss fråga vid upprättande av testamentet. Vid fastställande av hypotetisk vilja 
likväl som vid faktisk vilja är det fråga om att fastställa en individuell testators vilja, 
tolkningen är således subjektiv.79 

NJA 1933 s. 17 behandlade fråga om villkor avseende en minnesfond till syfte att bereda 
understöd till personalen vid en fabrik. I fondens stadgar upptogs villkoret att donationen 
skulle återgå om en strejk utbröt och varade i längre än 2 månader. Lösningen på situationen 
blev att HD konstaterade en hypotetisk vilja med vilken tillämpning av bestämmelsen inte var 
förenlig. I fallet konstaterades följande: 

I minnesfondens stadgar fanns ett villkor enligt vilket donationen skulle återgå till 
givaren om strejk utbröt och denna varade längre tid än två månader. HD konstaterade 
att de förhållanden som rådde när gåvan gavs och de som rådde när strejken bröt ut var 
påtagligt olika, varför denna skillnad behövde vägas in i bedömningen. Det 
konstaterades att villkorets syfte varit att värna samförståndet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare i en tid då en strejk kunde äventyrat eller omöjliggjort det goda förhållandet 
dessa emellan. HD konstaterade vidare att en förändring skett på arbetsmarknaden 
sedan gåvan gavs och att såväl arbetsgivare som arbetstagare inordnats i 
intresseorganisationer. De vidtagna åtgärderna var beslutade på central nivå som en 
motåtgärd mot den organisation vari arbetsgivaren ingick. Det var således inte fråga om 
ett lokalt initiativ till arbetsnedläggning varför tillämpning av återgångsbestämmelsen 
enligt HD synes onaturlig och orimlig. Avslutningsvis konstaterade HD att tillämpning 
av återgångsbestämmelsen inte rimligen kunde utgjort givarens vilja om denne varit 
medveten om de förändrade förhållandena i fallet. 

Rättsfallet NJA 1951 s. 330 behandlade en tvist mellan två regementens underofficerskårer 
angående vilka som hade bättre rätt till en dryckeskanna, även kallad knaggakannan. 
Tolkningsfrågan om bäst rätt till kannan hade ingen bakgrund i testamente, men behandlades 
ändå enligt testamentsrättsliga principer så att givarens hypotetiska vilja lades till grund för 
tolkningen. Omständigheterna i fallet var följande:  

                                                
76 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 § under rubriken ”Viljeprincipen”. 
77 Agell, s. 69. 
78 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 § 1 st. under rubriken ”Viljeprincipen”. 
79 Boström, s. 19 f. 



 

 
 

19 

En dryckeskanna, kallad knaggakannan, hade överlämnats som gåva till det 
sedermera indragna Skånska kavalleriregementes underofficerskår från konung 
Fredrik VII av Danmark år 1860. Efter överlämnandet hade kannan passerat 
vidare till vart och ett av de regementen som haft att vårda det nerlagda 
kavalleriregementets traditioner. Mot bakgrund av kannans koppling till det 
regemente som haft att vårda det nerlagda regementets traditioner ansåg HD att 
kannan skulle tillfalla det återinrättade Skånska kavalleriregementet. 
Bedömningen grundade HD på att det skulle varit kung Fredriks önskan att 
kannan skulle bevaras av den kår som denne velat hedra. 

I fallet NJA 1948 s. 405 ansåg en skiljaktig ledamot i HD att domskälen skulle formuleras så 
att legatarien skulle erhålla medel ur boet när det legat som skulle tillfalla denne hade sålts av 
testator. Övriga ledamöter förenades istället kring slutsatsen att någon otvetydig återkallelse 
inte skett och att testators vilja varit att legatarien av denna anledning ägde erhålla 
motsvarande medel ur boet.  

I testamente hade förordnats att en person skulle erhålla vissa fastigheter vid 
testators död. Fråga om legatariens rätt till motsvarande värde ur boet då testator 
sålt fastigheterna. Testamentstagaren tillerkändes ersättning ur boet då det 
ansågs vara testators vilja. Avgörande var att förordnandet i testamentet 
formulerats så att testators vilja var att pengarna från fastigheterna skulle 
användas till att lösa testamentstagarens lån i specifik egendom vilket även 
framhållits av testator vid försäljningen av fastigheterna i fråga. HD konstaterade 
att omständigheterna i fallet inte var sådana att förordnandet skulle vara 
otvetydigt återkallat. En ledamot var skiljaktig så att denne var enig med övriga 
om slutet men med motiveringen att testator om denne tagit ställning i frågan 
hade velat att legatarien skulle fått rätt till motsvarande medel ur boet. 

I NJA 1978 s. 509 uppstod frågan om vad testator avsett med begreppet ”andel” när denne 
förvärvat ytterligare en andel i en bostadsrättsförening efter testamentets upprättande. HD 
konstaterade att någon hypotetisk vilja inte kunde bevisas och att förordnandet skulle ges den 
tolkning som stöddes av ordalagen. Detta medförde mot bakgrund av föreningens stadgar att 
andel ansågs innefatta den totala andelen i föreningen. 

Frågan uppstod hur förordnande om att testators andel i bostadsrättsförening 
skulle tillfalla en viss testamentstagare skulle tolkas. Detta mot bakgrund av att 
testator nära före sin död, utöver den lägenhet som fanns i testators ägo vid 
förordnandets tillkomst, förvärvat ytterligare en lägenhet i föreningen. HD 
konstaterade att föreningens stadgar knöt begreppet andel till delägares totala rätt i 
föreningen, något som också ansågs vara vedertaget i fråga om begreppet andel i 
ekonomisk förening. HD konstaterade avslutningsvis att förordnandet skulle ges 
den tolkning som vann stöd i ordalagen eftersom det inte gick att fastställa någon 
annan avsikt med förordnandet. 

Mot bakgrund av ovan redovisade rättsfall kan man dra slutsatsen att ett testamente kan 
behöva tolkas om, på grund av t.ex. ändrade lagar eller samhällsförhållanden när ordalagen 
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inte kan anses utgöra testators vilja mot bakgrund av dessa förändringar. Detta innebär att 
testamentet ges den innebörd som motsvarar testators förutsättningar, genom att förordnandet 
omtolkas med stöd av testators faktiska vilja.80 

Har i ett testamentariskt förordnande fel uppstått i viljeförklaringen, om t.ex. fel person pekats 
ut som testamentstagare, ska testamentet verkställas så som varit avsett av testator, detsamma 
gäller fall då testator haft en felaktig uppfattning om förklaringens innehåll, vilket kan vara 
fallet vid felaktigt användande av en juridisk term.81 Detta förutsätter dock att den rätta 
meningen kan urskiljas vilket följer av ÄB 11 kap. 1 § 2 st. I stycket framgår även 
viljeprincipenens ställning och dess företräde i förhållande till ordalydelsen i ett förordnande 
samt att omtolkning med stöd i stycket inte strider mot formkraven.82  

För att omtolkning enligt nämnda stycke inte ska strida mot formkraven krävs att det är fråga 
om testators faktiska individuella vilja, således accepteras inte hypotetisk vilja eller någon 
presumtion i dessa fall.83 För att fastställa testators vilja i dessa fall finns inga begränsningar i 
vilka bevismedel som tillåts, formkraven beaktas istället genom att förordnandet i fråga visar 
att testator haft för avsikt att testamentera om än innehållet blivit felaktigt. Den bortre gränsen 
för tolkning finns i sådana avsikter som inte alls kommit till uttryck i testamentet, inte ens 
felaktigt, och därför inte heller kan beaktas.84 

HD behandlade i NJA 1958 s. 101 frågan om tolkning när testator avsett annat än vad som 
följer av ordalydelsen. Vittnesmål bekräftade att testator inte velat att stiftelsen skulle få del 
av det nytillkomna arvet i fråga. Agell har kritiserat avgörandet och menat att vittnesmålet 
från en nära vän till testator borde lagts till grund för tolkningen. Av denna anledning borde 
det varit av mindre betydelse att testator inte återkallat förordnandet och det universella 
förordnandet bort inte omfatta det nytillkomna arvet.85 Omständigheterna var enligt följande: 

I testamente förordnades att ”hela kvarlåtenskapen”, så när som på vissa legat 
samt begravningskostnader, skulle tillfalla en stiftelse. Testator erhöll kort tid 
efter upprättande av testamentet ett arv, varför frågan uppstod om arvet skulle 
omfattas av testamentet. HD konstaterade att det inte var styrkt att testator velat 
begränsa omfattningen av det universella förordnandet. Därefter gick HD vidare 
genom att uttala att den omständighet att förordnandet fått en omfattning vilken 
testator inte kunde ha räknat med inte kunde medföra overksamhet, i brist på 
återkallelse av förordnandet. Testators vilja kunde inte styrkas angående dennes 
vilja kring det nytillkomna arvets fördelning. Omtolkning kunde inte ske så att 
förordnandet inte skulle omfatta testators nyligen erhållna arv. Det universella 
förordnandet begränsades inte till att avse egendomen innan arvet varför 
stiftelsen fick en väsentligt större egendomsmassa än vad testator kunnat räkna 
med. 

                                                
80 Agell, s. 75 f. 
81 SOU 1929:22 s. 209. 
82 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 § under rubriken ”Andra stycket”. 
83 Agell, s. 76. 
84 Brattström, s. 118. 
85 Agell, s. 77. 
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Kan det utrönas att testator inte velat gynna den i förordnandet utpekade testamentstagaren 
men det ändå inte går att fastställa vem testator avsett föranleder detta att testamentet blir 
overksamt i den delen.86 Detta kan uttryckas så att ett förordnande blir overksamt först om 
testators vilja inte kan fastställas. Denna typ av misstag omfattas inte av sådan villfarelse som 
medför ogiltighet och som avses i ÄB 13 kap. 3 § 2 st.87 

3.3 Utfyllnad av testamente 

När testamentes faktiska innehåll och tolkning av förordnandet inte är tillräckligt för att 
fastställa testators individuella vilja behöver testamentets innehåll ibland fyllas ut med 
dispositiva regler. Utfyllnad anses ofta vara rent rättslig verksamhet då en ofullständig 
rättshandling kompletteras med allmänna regler och sker även inom förmögenhetsrättens 
område. I teorin är det sällan svårt att skilja mellan tolkning och utfyllnad medan det i praxis 
ofta är svårt att avgöra om domstolarna använts sig av tolkning eller utfyllnad för att fastställa 
rättsverkningarna av ett förordnande.88  

De i lagen uppställda presumtionerna kan sägas vara uttryck för vad lagstiftaren uppfattar som 
den objektivt bästa lösningen, detta kan sägas motsvara en genomsnittlig testators vilja. Av 
denna anledning iakttog lagberedningen stor försiktighet vid uppställande av dessa regler.89 

I detta avsnitt behandlas presumtionsreglerna i ÄB 11 kap. 2-8 §§ och ÄB 12 kap. 1§. Andra 
presumtionsregler än dessa behandlas inte, utan har valts bort vid avgränsningen för detta 
arbete. Vilka samtliga är subsidiära till testators vilja, ÄB 11 kap. 1 §. 

ÄB 11 kap. 4 § föreskriver att förordnande om viss egendom som inte finns i kvarlåtenskapen 
är utan verkan. Har testator haft egendom vid tidpunkten för förordnande i testamente och 
sedan frånhänt sig denna bör detta innebära att förordnandet är utan verkan. Testators 
handlande är då att likställa med återkallelse av förordnandet, särskilt om det skett med 
testators vetskap och densamma förhåller sig passiv. Presumtionen har olika styrka beroende 
på om egendomen ersatts med liknande egendom eller om den avhänts utan att annan 
egendom trätt i dess ställe. Har egendomen ersatts med egendom av liknande slag får 
presumtionen anses ha mindre styrka varför det kan vara troligare att förordnandets syfte 
tolkas till testamentstagarens förmån.90  

Denna presumtion bör då ställas mot rättsfallet NJA 1948 s. 405, vilket behandlats ovan under 
avsnitt 3.2.2. I fallet konstaterades en hypotetisk vilja, och förordnandet tolkades så att 
legatarien erhöll medel ur boet istället för att tillämpa presumtionen.  

I vissa situationer kan det uppstå luckor i ett testamente på grund av att ett förordnande inte 
kan verkställas till en viss person. Det kan finnas olika anledningar till att ett förordnande inte 
kan verkställas, såsom att mottagaren har avlidit före förordnandets verkställande, 
testamentstagaren kan ha avsagt sig arvet, mottagaren kan vara okänd eller på annat sätt 
                                                
86 Agell, s. 76. 
87 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 § under rubriken ”Andra stycket”. 
88 Boström, s. 21 ff. 
89 SOU 1929:22 s. 207 f. 
90 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 4 §. 
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förverkat sin rätt. Har testator tagit ställning till hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid denna 
situation fördelas den efter testators vilja enligt viljeprincipen. För de fall testator inte tagit 
ställning till frågan finns två principer, den om istadarätt i ÄB 11 kap. 6 § och den om 
accrescens i ÄB 11 kap. 7 §.91 Lagberedningen gjorde ingen skillnad mellan om det var 
bortfall av universell testamentstagare eller legatarie som låg till grund för tillämpningen av 
accrescens.92 Istadarätt, eller representationsrätt som det också kallas, innebär en rätt att träda 
in i testamentstagares ställning.93 Accrescens innebär att en överbliven testamentslott under 
visa förutsättningar tillfaller de universella testamentstagarna.94 

Istadarätt, d.v.s. rätten att träda i testamentstagares ställe, aktualiseras för barn till 
testamentstagare under förutsättning att dessa är berättigade till arv efter testator, ÄB 11 kap. 
6 §. Denna tolkningsregel kan jämföras med rättsfallen NJA 1991 s. 152, som behandlas 
under avsnittet ”formkrav och tolkning”, och NJA 1942 s. 135. I fallet nedan tillämpades inte 
ÄB 11 kap. 6 § eftersom testamentstagarnas barn inte var berättigade till arv efter testator. HD 
konstaterade istället att det varit testatorernas vilja att så skulle ske mot bakgrund av att dessa 
uppfattat barnen som sina fosterbarn även om så inte varit fallet. 

I rättsfallet NJA 1942 s. 135 uppstod fråga om istadarätt sedan makar upprättat 
inbördes testamenten innebärandes att dessa skulle ärva varandra. Den första 
makens testamente förordnande att all dennes egendom skulle tillfalla maken 
och om denna avlidit före testator skulle makens arvingar erhålla 
kvarlåtenskapen. Den andra maken förordnande i sin tur att maken skulle ärva 
egendomen med nyttjande- och förvaltningsrätt för att vid dennes död tillfalla 
testators arvingar. HD uttalade att de barnlösa makarna betraktat 
testamentstagarna som fosterbarn och därför haft anledning att fördela 
kvarlåtenskapen som om de vore deras egna barn. Mot bakgrund av detta och 
vad som framkommit avseende den andra makens vilja konstaterade rätten att 
testamentena måste tolkas så att testamentstagarnas avkomlingar skulle träda i 
deras ställe.  

Förutsättningarna för att accrescens skall äga rum, så att en överbliven testamentslott tillfaller 
de universella testamentstagarna är som följer nedan, ÄB 11 kap. 7 §. Förutsättningarna är 
förutom att formkraven iakttagits vid upprättande av testamentet, att testamentet inte 
återkallats samt att det inte framgår att testators vilja kan antas medföra en annan fördelning, 
följande: 

i. att testamente inte kan verkställas avseende viss testamentstagare, på grund av att 
denne avlidit innan dennes rätt inträtt eller av någon annan anledning, 

ii. att testamente gjorts om hela kvarlåtenskapen eller om allt utom bröstarvinges laglott, 
iii. att den bortfallne testamentstagarens avkomlingar inte har istadarätt enligt 11 kap. 6 

§.95 
                                                
91 Boström, s. 191. 
92 SOU 1929:22 s. 234. 
93 Lind, s. 299. 
94 Agell, s. 86. 
95 Forsström, s. 610 f. 
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Nämnas bör här också NJA 1948 s. 768 i vilket HD behandlade frågan om hur 
kvarlåtenskapen skulle fördelas sedan förordnande avseende en av de universella 
testamentstagarna återkallats. 

I fallet uppstod frågan om testators släktarvinge eller en universell 
testamentstagare skulle erhålla den del som enligt testamente skulle tillkommit 
en annan universell testamentstagare. Fråga uppstod även om testamentet hade 
återkallats, helt eller delvis, genom de överstrykningar som gjorts i det ena 
exemplaret av testamentshandlingen. 

Är förutsättningarna för accrescens uppfyllda ska den överblivna testamentslotten 
tillfalla universella testamentstagare proportionellt i förhållande till deras andelar i 
kvarlåtenskapen. Att den överblivna testamentslotten ska tillfalla universella 
testamentstagare medför att om någon sådan inte finns fördelningen istället ska ske 
efter den legala arvsordningen.96  

Forsström uttalade med anledning av NJA 1948 s. 768 att motiven bakom avgörandet 
var att en annan fördelning inte kunde godtas på grund av formkraven. I fallet kunde 
det visas att testators velat åstadkomma en annan fördelning men detta var ändå inte 
möjligt på grund av formkraven. Inte heller kunde domstolen genom accrescens 
åstadkomma denna av testators önskade fördelning då förutsättningarna enligt ÄB 11 
kap. 7 § inte var uppfyllda.97 

ÄB 11 kap. 8 uppställer en presumtion för det fall att upplösning av äktenskap och 
samboförhållande har skett eller mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta är dock en 
utfyllnadsregel som är sekundär till testators vilja, varför resultatet kan bli annorlunda om 
testators vilja kan urskiljas.98  

Det finns en presumtion för testamentarisk sekundosuccession enligt vilken ÄB 3 kap. blir 
tillämpligt när efterlevande make erhåller egendom i egenskap av arvinge eller universell 
testamentstagare och denna egendom ska tillfalla annan efter att makens rätt upphört, ÄB 12 
kap. 1 §. Presumtionsregeln är inte tillämplig när någon annan än make är insatt som 
universell testamentstagare med förordnanden om sekundosuccession.99  

HD har avgjort ett antal rättsfall vilka bekräftar presumtionen om att användningen av 
uttrycket ”full äganderätt” i testamente bryter den legala sekundosuccessionen om det 
inte går att via tolkning komma fram till att testator avsett annat.100 Nedan presenteras 
två av dessa avgöranden som har haft stor betydelse för gällande rätt på området. 

I fallet NJA 1950 s. 483 uppstod fråga om hur begreppet ”full äganderätt” skulle 
tolkas vid avsaknad av förordnande om sekundosuccession. HD uttalade att 
begreppet full äganderätt i testamente enligt praxis innebar att den legala 

                                                
96 SOU 1929:22 s. 233. 
97 Forsström, s. 620 ff. 
98 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 8 §. 
99 Walin & Lind, kommentar till 12 kap. 1 §. 
100 Se även NJA 1951 s. 705 och NJA 1993 s. 145. 
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successionen satts åsido och att sekundosuccession inte är aktuellt. Vidare 
konstaterades att detta kunde frångås i fall där omständigheterna kunde visa att 
något avsteg från den legala sekundosuccessionen inte varit avsedd med 
förordnandet. Av utredningen framkom emellertid inga omständigheter vilka 
kunde bryta presumtionen, varför den först avlidnes arvingar inte ansågs 
berättigade till någon del av kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken. 

Rättsfallet NJA 1996 s. 791 behandlade frågan om betydelsen av ”full 
äganderätt” men med förbehåll för bröstarvingars laglott. Domstolen uttalade att 
testamentet inte innehöll något uttryckligt förordnande om sekundosuccession 
och att det inte var möjligt att tolka fram någon sådan vilja.  

Fråga om tolkning av testamente innehållande förordnande om sekundosuccession har 
behandlats av HD i ett för testamentsrätten relativt nytt avgörande. HD uttalade sig i fallet om 
på vilket sätt mottagaren av egendom med fri förfoganderätt får förfoga över denna.101 

I fallet NJA 2004 s. 487 uttalade sig HD angående begreppet ”fri förfoganderätt” 
och hur detta ska tolkas i testamente. HD konstaterar inledningsvis att personen 
som erhållit kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt har haft att fritt förfoga över 
denna men inte att testamentera densamma. Förordnandet har således inte 
inneburit hinder för att avyttra egendomen eller några begränsningar för under 
vilka villkor detta tillåtits ske.  

3.4 Analys  

Som framgått ovan är presumtionsreglerna i lag subsidiära i förhållande till principen om 
testators vilja och dessa blir därför endast tillämpliga när testators vilja inte går att finna. 
Detsamma gäller för de tolkningspresumtioner som uppställts i praxis. För den situationen att 
någon testators vilja inte går att utröna och att det inte finns någon tillämplig presumtionsregel 
kan ett förordnande bli utan verkan. HD har dock gått långt för att genom tolkning tillse att 
testamentet inte ska bli utan verkan varför detta är väldigt ovanligt.102 

En tydlig skiljelinje mellan tolkning och utfyllnad består i att utfyllnad utgörs av rent rättsliga 
verksamhet genom tillämpning av dispositiva regler medan vid tolkning utöver den rättsliga 
metoden även språkvetenskap, logik och psykologi aktualiseras.103 I teorin torde det sällan bli 
ett problem att skilja mellan de båda. I praktiken kan det däremot bli mer vanskligt eftersom 
det förekommer samverkan mellan tolkning och utfyllnad. 

Testators faktiska vilja talar man om när testator tagit ställning till en fråga i testamentet. 
Testator kan ha pekat ut en viss testamentstagare eller viss egendom, frågan är i alla fall 
behandlad och tolkningen avser då vad som varit testators avsikt med förfogandet. Avgörande 

                                                
101 Se även NJA 1975 s. 302 angående efterarvsrätt till försäkringsbelopp som inte ingår i den först avlidnes 
kvarlåtenskap, FAL 14 kap. 7 §. 
102 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. under rubriken ”Metoderna för testamentstolkning”. 
103 Boström, s. 22 f. 
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är testators vilja medan den faktiska viljeförklaringen är av mindre betydelse för tolkningen 
vilket väl överensstämmer med viljeprincipen, ÄB 11 kap. 1 §. 

Interaktionen mellan tolkning och utfyllnad, illustreras bland annat i NJA 1942 s. 147. I fallet 
är det svårt att urskilja om det är tolkning eller utfyllnad som tillämpas för att avgöra en viss 
fråga.104 Lind har uttalat avseende NJA 1991 s. 152 att svårighet kan uppstå vid avgörande av 
om domstolen använt sig av tolkning eller utfyllnad. Anledningen till denna svårighet är 
enligt Lind, HD:s domskäl i fallet vilka inte ger någon klarhet i frågan.105  

Rättsfallet NJA 1942 s. 147 vilket redogjorts för ovan behandlade frågan om hur 
kvarlåtenskapen skulle fördelas när förordnandet stadgade att boets lösa egendom skulle 
”delas lika” mellan ett syskon, ett avlidet syskons barn och ett syskons barn. Tvist uppkom 
angående huruvida förordnandet innebar att egendomen skulle läggas i tre lika lotter för att 
därefter fördelas mellan testamentstagarna i respektive grupp eller fördelas lika på var och en 
av testamentstagarna. Rätten konstaterade att det inte förelåg några omständigheter som talade 
för att testator velat missgynna sitt syskon, varför en uppdelning i tre lotter ansågs vara 
förenligt med testators vilja. Diskussion har uppstått, med anledning fallet, gällande om rätten 
kommit fram till utgången genom tolkning eller med stöd av en presumtionsregel. Det som 
talar för emot presumtion är dock motiveringen att fördelningen ansågs överensstämma med 
testatorernas vilja. Utfallet är svårtolkat och det finns de som menar att det finns en 
presumtion för uppdelning genom arvsgrenar och att testamentstagarna därefter erhåller lika 
lott inom varje gren. Fördelning enligt huvudtalet, innebärandes att samtliga testamentstagare 
får en lika stor del, skulle då enbart aktualiseras när det kan visas ge uttryck för testators 
vilja.106 

Dessa rättsfall, i vilka långtgående tolkningar accepterats av rätten, medför att utrymmet för 
att tillämpa presumtionsregler blir mindre. Konstateras kan att sådana vidsträckta tolkningar 
rör sig i de yttre regionerna av vad som är förenligt med formkraven då tolkningen kan sägas 
vara oberoende av testamentet.107 

Det finns ett stort antal avgöranden gällande frågan om betydelsen av formuleringarna ”full 
äganderätt” och ”fri förfoganderätt”, av vilka ett urval har redogjorts för ovan. Den viktigaste 
frågan här för efterlevande make torde vara makens rätt att genom testamente bestämma vad 
som ska hända med egendomen vid dennes frånfälle. Efterlevande make får rätt att 
testamentera egendomen vid användande av uttrycket ”full äganderätt” men inte vid använde 
av ”fri förfoganderätt”.108 Begreppet ”full äganderätt” har också ansetts bryta rätten till 
efterarv för den först avlidnes arvingar, vilket HD konstaterade i NJA 1950 s. 483 och 
bekräftade i NJA 1996 s. 791. 

Enligt samma devis skapar uttrycket ”fri förfoganderätt” en presumtion som medför att 
mottagaren inte har rätt att testamentera egendomen eller på annat jämförligt sätt förfoga över 

                                                
104 Se även NJA 1948 s. 768 och NJA 1991 s. 152.  
105 Lind, s. 305. 
106 Walin & Lind, kommentar till 11 kap. 1 § under rubriken ”Tolkning med hänsyn till lag”. 
107 Lind, s. 308. 
108 Agell, s. 93. 
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egendomen. ”Fri förfoganderätt” medför således att den legala arvsordningen respekteras så 
att den först avlidnes arvingar har kvar rätten till efterarv.109 Mot bakgrund av rättsfallet NJA 
2004 s. 487 kan ”fri förfoganderätt” anses skapa en presumtion för att mottagaren har rätt att 
sälja egendomen och att det inte föreligger några begränsningar för på vilka villkor detta får 
ske. 

 

                                                
109 Beckman, s. 374 ff. 
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4. Formkravens betydelse vid tolkning och utfyllnad av 
testamente 

4.1 Förordnandets betydelse vid tolkning av testamente 

Tolkningens möjligheter med stöd av viljeprincipen är långtgående, varför frågan om hur 
långt tolkningen kan sträcka sig utan att för den skull vara oförenlig med formkraven är 
svårbesvarad.110 Testamentes tolkning måste ha en anknytning till själva förordnandet, vilket 
kan sägas utgöra den bortre gränsen för hur långt tolkningen kan sträcka sig. Självklart är här 
att alla former av tolkning som kan sägas utgöra ett nytt förordnande är oförenligt med 
formkraven. Det är en ständig balansgång mellan å ena sidan att respektera den subjektiva 
viljan hos testator och å andra sidan formkraven och därmed anknytning till 
testamentshandlingen.111  

Viljeförklaringen i ett testamente fyller flera funktioner, varav att utgöra underlag för 
fastställande av dess språkliga betydelse är den ena. Boström talar här om två sätt att tolka det 
skrivna förordnandet, tolkning enligt normalt språkbruk och långtgående språkligt tolkning. I 
första hand söker man då fastställa förordnandets betydelse enligt normalt språkbruk. I andra 
hand görs en mer extensiv tolkning med syfte att finna vilka tolkningar som rimligen kan 
omfattas av texten.112 

Viljeförklaringen tjänar som en bortre gräns för möjliga tolkningar förenliga med formkraven. 
Lagberedningen uttalade att det är den i laga form avgivna viljeförklaringen som blir föremål 
för tolkning. Uttalandet innebar inte att ordalydelsen skulle vara avgörande men uppställde ett 
krav på anknytningspunkt i förordnandet. Utan anknytning befarades att formkravens 
betydelse skulle gå förlorad.113 

Begränsningar på grund av formkrav för vilka handlingar som kan läggas till grund för 
tolkning kräver en viss försiktighet för att inte inskränka viljeprincipen i onödan. Det har även 
konstaterats tidigare i arbetet att det inte bör vara domstolarnas uppgift att genom tillämpning 
skärpa formkraven. Ett par avgöranden från HD finns avseende förordnandets betydelse med 
anledning av formkraven. 

HD prövade i fallet NJA 1976 s. 24 betydelsen av att en åberopad handling upprättats efter 
den handlingen som är föremål för tolkning, när den senare handlingen åberopats som stöd för 
en viss tolkning. HD konstaterade att hänsyn inte ska ges till uppgift i testamente vid tolkning 
av försäkring när testamentet tillkommit efter försäkringen. Rättsfallet är av stor relevans för 
testamentstolkning även om det i fallet är fråga om tolkning av en försäkring. Agell 

                                                
110 Lind, s. 301. 
111 Agell, s. 72. 
112 Boström, s. 61. 
113 SOU 1929:22 s. 206 f. 
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framhåller att samma tolkningsprinciper ska tillämpas för förordnande i testamente som för 
förmånstagarförordnande i försäkring.114  

I fallet hade som förmånstagare till en livförsäkring insatts den försäkrades make 
eller vid avsaknad av make den försäkrades arvingar. Försäkringstagaren 
upprättade senare ett testamente enligt vilket förordnades att försäkringstagarens 
hela kvarlåtenskap inklusive försäkringsbelopp skulle tillfalla dennes 
sammanboende, vilken även varit sammanboende med försäkringstagaren vid 
tecknande av försäkringen. Frågan uppstod om försäkringsbeloppet skulle 
tillfalla försäkringstagarens arvinge eller dennes sammanboende. Det var i fallet 
ostridigt att testators vilja varit att all egendom, inklusive försäkringsbeloppet, 
skulle tillfalla dennes sambo. Frågan som prövades var istället huruvida 
testamentet kunde användas för att tolka förmånstagarförordnandet i fråga. HD 
konstaterade att en sådant tillvägagångssätt vore oförenligt med formkraven 
eftersom testamentet tillkommit efter förmånstagarförordnandet.  

Rättsfallet NJA 1958 s. 101 som har behandlats ovan fastställer formkravets betydelse 
för tolkning genom att krav ställs på att tolkningen måste avse viljeförklaringen i 
testamentet.115 Fallet har diskuterats i doktrinen, där bland annat Agell kritiserat 
utgången och menat att HD fäst för stor betydelse vid att testator inte återkallat 
förordnandet.116  

4.2 Formkrav och tolkning 

I avsnittet ovan har kravet på anknytningspunkt till testamente diskuterats för att en viss 
tolkning ska godtas. Denna tolkningens bortre gräns har behandlats i ett antal rättsfall men är 
trots detta svårdefinierad. Frågan aktualiseras då hur stark denna anknytning måste vara med 
anledning av formkraven. Ytterligare aktualiseras frågan om kravet på anknytningspunkt kan 
variera med anledning av det materiella innehållet. Här kan konstateras att samtliga tolkningar 
som kan anses utgöra en återkallelse, antingen helt eller delvis, bör accepteras utan beaktande 
av formkraven.117 Detta eftersom återkallelse av testamente kan ske formlöst genom att 
testator otvetydigt gör klart att denne vill återkalla förordnandet, ÄB 10 kap. 5 §. 

Intresset av att testators vilja ska accepteras och intresset av att med formkrav förebygga 
tvister är två inom arvsrätten likvärdiga intressen. Det är emellertid inte tillåtet att inom ramen 
för testationsfriheten besluta om att arvingar och testamentstagare inte får tvista inför domstol 
om frågor gällande testamentstolkning.118  

NJA 1942 s. 265 berörde frågan om formkravens betydelse för tolkning av testamente. HD 
anförde att ÄB 11 kap. 6 § inte var tillämplig på grund av att testamentstagaren inte var 
arvinge efter testator, varför frågan uppstod om testamentet kunde ges detta innehåll genom 

                                                
114 Agell, s. 73. 
115 Brattström, s. 118. 
116 Agell, s. 77. 
117 Boström, s. 81 ff. 
118 Immateriellt, s. 1013. 



 

 
 

29 

tolkning. Den handling som åberopades som bevis accepterades inte av rätten då den inte 
uppfyllde formkraven för testamente. Handlingen kunde inte heller användas som bevis för 
den föreslagna tolkningen eftersom den upprättats efter det första testamentet. 
Omständigheterna var enligt följande: 

I fallet uppkom fråga om förordnande i testamente till en avliden person skulle 
tolkas så att dennes syskon skulle träda in som testamentstagare eller så att 
kvarlåtenskapen skulle tillfalla testators legala arvinge. Mot bakgrund av att 
handlingen som utpekade den dödes syskon som testamentstagare inte uppfyllde 
formkraven för att vara giltigt som testamente fann rätten att den legala 
arvsordningen inte kunde anses vara bruten.  

I fallet NJA 1991 s. 152 behandlas frågan om muntliga uppgifter om istadarätts betydelse i 
förhållande till formkraven. Fallet har som diskuterats ovan lett till diskussion i efterhand 
huruvida HD använder sig av tolkning eller utfyllnad.119 I fallet uttalades följande: 

I testamente förordnades att en fastighet skulle tillfalla viss person. 
Testamentstagaren har emellertid avlidit före testator, varför fråga uppstod om 
fastigheten skulle tillfalla den avlidne testamentstagarens släktingar. Genom 
vittnesmål framgick att testators vilja vid upprättande av testamentet varit att 
testamentstagarens släktingar vid dennes död skulle träda i dess ställe. HD 
konstaterade att huvudregeln är att testamente ska ges den tolkning som följer av 
testators vilja även om denna inte följer av ordalydelsen i testamentet. Detta 
måste i sin tur vägas mot att formkraven medför att tolkningen måste vara 
knuten till testamentet. Rätten redogjorde vidare för att istadarätt tillerkänts 
släktingar till testator genom presumtionsregeln i ÄB 11 kap 6 §. Därutöver 
konstaterade HD att avkomlingar till testamentstagare har rätt istadarätt med 
anledning av avgörandet NJA 1942 s. 135. HD konstaterade emellertid att det i 
litteraturen uttalats, mot bakgrund av NJA 1942 s. 265, att skäl finns för 
upprätthållande av begräsningen i ÄB 11 kap. 6 §. Avslutningsvis fann HD att 
det inte fanns anledning att frångå testator uttalanden vid upprättandet av 
testamentet, varför dessa lades till grund för tolkningen. 

Den för formkraven mest relevanta diskussionen kring rättsfallet är den om när 
testators uttalanden ska vara gjorde för att kunna anses vara förenliga med formkraven. 
HD tycks i fallet gett uttryck för att testators uttalanden kunde läggas till grund för 
tolkning eftersom dessa gjorts vid upprättandet av testamentet. Mot denna uppfattning 
vänder sig dock Lind som istället menar att avgörande borde vara om uttalandena ger 
uttryck för vad som var testators vilja vid upprättandet. När uttalandena är gjorda ska 
således inte spela någon roll mer än i bevissynpunkt. Uttalanden gjorda i nära 
anslutning till upprättandet kommer sannolikt tilldömas ett högre bevisvärde än 
uttalanden gjorda senare i tiden.120 Betydelsen av de ställningstaganden som HD har 
gjort i samband med dessa avgöranden är svårtolkad och mot bakgrund av 
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bedömningen som skedde i NJA 1948 s. 405 uppstår vissa frågetecken. I fallet 
grundade HD tolkningen på uttalanden gjorda ett par år efter testamentet och 
tillämpade av denna anledning inte presumtionen i ÄB 11 kap. 4 § enligt vilken 
förordnandet är utan verkan om egendomen inte finns kvar.121 

4.3 Formkrav och utfyllnad 

Formkraven påverkar möjligheterna att tillämpa utfyllnadsregler genom att det krävs ett 
formenligt förordnande att fylla ut för att en presumtionsregel ska tillämpas. Boström menar 
här att formkraven redan fyllts sin funktion vid upprättande av testamentet. Formkraven får 
störst betydelse när det gäller tolkning av testamente men kan även inverka på upprättandet av 
nya utfyllnadsregler. Angående formkravens betydelse för skapande av utfyllnadsregler har 
Agell framfört att formkraven måste respekteras även vid upprättande av denna typ av 
presumtioner.122  

Boström framhåller att frågan om formkravens betydelse för utfyllnad inte behandlats i 
förarbetena. Vidare konstateras att formkraven inte utgör något hinder för uppställande av 
presumtionsregler mot bakgrund av ÄB 11 kap. 6 §. Boström konstaterar avslutningsvis 
angående presumtionsregler att upprätthållande av formkraven vid såväl upprättande som 
tillämpning av en utfyllnadsregel inte kan anses motiverat.123 

4.4 Analys 

Formkravens begränsande verkan å ena sidan och å andra sidan tolkningens och utfyllnadens 
lösningsorienterade syfte kan sägas utgöra varandras motpoler. Grunden för all tolkning är det 
skrivna förordnandet. Det formuleras ofta som att det krävs en anknytningspunkt i testamentet 
för den avsedda tolkningen för att denna ska anses vara förenlig med formkraven. 

Kravet på anknytningspunkt till testamentet kan sägas utgöra tolkningens bortre gräns. Det 
kan även uttryckas som att man vid fastställande av testators vilja genom tolkning inte kan gå 
längre än att tolkningen har en anknytningspunkt i testamentet. Detta innebär inget krav på att 
ordalydelsen i ett förordnande inte får frångås men likväl att det måste finnas ett förordnande i 
vilket tolkningen kan grundas.  

För att bättre illustrera kravet på anknytningspunkt i testamentet och därmed en del av 
förhållandet mellan formkrav och tolkning, ges följande exempel. Att testators genom 
testamente avsett gynna en viss person med viss egendom men felaktigt pekat ut en annan 
person som testamentstagare. I detta fall kan testamentet tolkas om så att den person som 
testator velat gynna blir testamentstagare trots att denna inte utpekats i testamentet. För det 
fall att något förordnande där en viss person pekas ut som mottagare av viss egendom inte 
finns i testamentet kan inte denna testatorsvilja accepteras genom tolkning. 

I praxis har tidpunkten för handlingars upprättande givits stor betydelse genom att handlingar 
upprättade efter den handling som ska tolkas inte har accepterats med anledning av 
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formkraven. Här ska nämnas bland annat NJA 1976 s. 24 vari ett försäkringsförordnande 
skulle tolkas. HD accepterade i fallet inte att ett senare upprättat testamente lades till grund 
för tolkning av förordnandet. Lind vänder sig mot detta förfarande och anser att tidpunkten 
för upprättande av en viss handling är av mindre betydelse, annat än i bevishänseende. 
Avgörande ska enligt Lind istället vara vad handlingen ger uttryck för, ger den uttryck för en 
testators vilja som fanns redan vid upprättandet av den första handlingen strider inte 
åberopande av den senare handlingen mot formkraven. Ger handlingen däremot uttryck för en 
senare uppkommen vilja hos testator ska handlingen på grund av formkraven inte kunna 
åberopas.  

Formkravens betydelse för utfyllnad är en svårbesvarad fråga. Agell menar dock att 
formkraven måste respekteras vid upprättande av nya presumtionsregler. Som stöd för sin 
åsikt pekar Agell på att lagberedningen, vid uttalande om att tolkningen måste kunna 
förankras i det formenliga testamentet, inte gjort någon distinktion mellan den individuell 
tolkning och uppställande av presumtioner. 124 Några klara uttalanden härom har dock inte 
gjorts i några förarbeten varför ovissheten kring frågan är stor. Mot bakgrund av exempelvis 
ÄB 11 kap. 6 § konstaterar Boström att formkraven inte beaktats vid uppställande av nya 
presumtioner och att beaktande av formkraven inte kan anses motiverat varken vid 
upprättande av eller vid tillämpning av presumtionsregler.125  
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5. Sammanfattande analys och slutsatser 

5.1 Tolkning och utfyllnad 

En distinktion måste upprätthållas mellan begreppen tolkning och utfyllnad, vilka ofta båda 
innefattas i begreppet tolkning. I detta arbete används begreppen dock i sin snävare 
bemärkelse. Tolkning avser då den verksamhet som syftar till att fastställa en individuell 
testators vilja. Utfyllnad å sin sida syftar till att genom allmänna presumtionsregler fylla ut en 
ofullständig rättshandling.  

Tolkning av någon form aktualiseras varje gång ett testamente ska verkställas. Allt innehåll i 
testamente kan bli föremål för tolkning. Det kan handla om så grundläggande frågor som om 
ett förordnande utgör ett universellt förordnande, ett legat eller en ändamålsbestämmelse. 
Därutöver kan betydelsen av orden i ett förordnande bli föremål för tolkning, även om 
betydelse av dessa kan verka självklar måste de läsas mot ljuset av testators vilja. Det skrivna 
förordnandet kan nämligen ge uttryck för något som inte motsvaras av testators vilja och 
måste i sådant fall ges en tolkning som överensstämmer med denna. 

Grundprincipen för all testamentstolkning är viljeprincipen, ÄB 11 kap. 1 §. Viljeprincipen 
innebär att testators vilja ska respekteras i så stor utsträckning som möjligt. Inom ramen för 
denna princip innefattas såväl testators faktiska vilja som dennes hypotetiska vilja. 
Tolkningen ger uttryck för testators individuella vilja, oavsett om det är fråga om dennes 
faktiska eller hypotetiska vilja. Viljeprincipen innebär att man vid verkställande av testamente 
i så stor utsträckning det är möjligt ska fastställa testamentets innebörd genom tolkning. 
Vilket också tyder på att andra lösningar än viljeprincipen inte är att föredra utan snarare 
existerar för att undvika overksamhet.126 

Utfyllnad benämns den strikt rättsliga verksamhet som syftar till att med dispositiva regler 
fylla ut en ofullständig rättshandling. Utfyllnad används inta bara i fråga om testamente utan 
även inom andra rättsområden. Utfyllnadsreglerna kan vara uppställda i lag eller skapade 
genom praxis, samtliga utfyllnadsregler är subsidiära till viljeprincipen, ÄB 11 kap. 1 §. 

Tolkning och utfyllnad kan utan större svårigheter skiljas mellan i teorin. Det blir däremot 
avsevärt svårare i praktiken och domstolarna uttalar sällan om det är tolkning eller utfyllnad 
som har tillämpats. Det finns både lagstadgade utfyllnadsregler och utfyllnadsregler skapade 
genom praxis. Gemensamt för dessa är att de utgör den lösning som lagstiftaren eller 
rättstillämparen objektivt sett anser vara den bästa lösningen. Inga av dessa utfyllnadsregler 
kan därför hänföras till den individuella testatorn eller dennes vilja. 

Som exempel på presumtionsregler måste här nämnas de av HD genom praxis framlagda 
presumtionerna gällande begreppen ”full äganderätt” och fri förfoganderätt”. HD konstaterade 
i NJA 1950 s. 483 att begreppet ”full äganderätt” skapar en presumtion vilken bryter den 
legala sekundosuccessionen för den först avlidnes arvingar om det inte kan visas att testator 
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avsett annat. Detta bekräftades i NJA 1996 s. 791 vari HD inte ansåg presumtionen bruten 
genom förbehåll för bröstarvingars laglott. För att åstadkomma en situation där efterlevande 
make ges rätt att testamentera egendomen men där den legala sekundosuccessionen inte bryts 
måste ett uttryckligt förordnande härom tillkomma. Presumtionen har fått motta kritik för att 
den inte anses motsvara en normal testators vilja eftersom den lämnar åt slumpen vilken släkt 
som får när båda makarna har dött. Den först avlidnes släkt får inte ta del av arvet efter 
makarna medan den sist avlidnes släkt erhåller hela kvarlåtenskapen efter denne.127 

Tolkning och utfyllnad av testamente utgör otvivelaktigt en central av testamentsrätten. Det 
hör till ovanligheterna att någon lösning inte kan finnas genom tolkning eller utfyllnad men 
skulle så vara medför detta att förordnandet i fråga blir utan verkan. Det är som sagt väldigt 
ovanligt vilket till stor del beror på att HD tillämpat tolkningsreglerna långtgående för att 
undvika overksamhet.  

5.2 Formkravens betydelse för tolkning och utfyllnad 

Som diskuterats tidigare utgör formkraven den bortregränsen för hur långt det är möjligt att 
tolka ett testamente. Tolkningen får inte gå så långt att den kan anses utgöra ett nytt 
förordnande. Tolkning och utfyllnad å ena sidan och formkrav å andra sägs utgöra varandras 
motpoler. Detta eftersom formkraven har en begränsande verkan medan tolkningens och 
utfyllnadens syfte är mer lösningsorienterat. Denna balansgång är emellertid viktig att 
upprätthålla för att formkravens syfte inte ska gå förlorat likaväl som för att möjligheterna att 
verkställa ett förordnande inte ska bli allt för begränsade. 

Formkraven utgör inte något hinder för omtolkning av testamente, då det kan utredas att 
testator avsett annat än vad som följer av testamentet. Denna typ av omtolkning kräver dock 
att det finns ett felaktigt förordnande vilket kan tolkas, det räcker således inte att det varit 
testators vilja utan en viss koppling till testamentshandlingen krävs. 

Redan vid införandet av TL uttalade lagberedningen att det krävdes en anknytningspunkt i 
testamente för att tolkning skulle vara förenligt med formkraven. Tolkningen förutsätter 
således utöver ett formenligt testamente även att den genom tolkning tilltänkta lösningen kan 
härledas till ett förordnande. Formkraven kan därför medföra att situation blir sådan att 
testators vilja kan påvisas men att denna vilja inte kan verkställas eftersom det saknas 
anknytningspunkt i ett förordnande. 

Angående tidsaspekten och betydelsen av handlingarnas uppkomst för tolkningen måste 
nämnas ett par HD avgöranden. De centrala fallen är NJA 1991 s. 152 och NJA 1942 s. 265, 
vilka har behandlat frågan om formkravens betydelse vid beaktande av omständigheter 
utanför testamentet som ska tolkas. I fallet 1942 s. 265 ansåg HD att en obevittnad handling 
som upprättats efter testamentet inte kunde läggas till grund för tolkning. Avgörandet NJA 
1991 s. 152 behandlade frågan om muntliga uppgifter vid tidpunkten för testamentets 
upprättande, vilka HD ansåg kunna läggas till grund för tolkningen. Mot bakgrund av de båda 
avgöranden har Lind ställt sig kritisk till att så stor vikt lagts vid tidpunkten för 
upprättandet/uttalandet av de bevisfakta som åberopats till stöd för tolkningen. Lind menar 
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istället att avgörande borde vara om dessa ger uttryck för testator vilja vid upprättandet eller 
om de ger uttryck för en senare uppkommen vilja. I anslutning till dessa avgöranden måste 
också NJA 1948 s. 405 nämnas på grund av de frågor som uppstår när utgången i de olika 
fallen jämförs. I NJA 1948 s. 405 lade HD uttalanden flera år efter att testamentet upprättats 
till grund för tolkning. Lind konstaterar att det fråga om bevisprövning snarare än en generell 
rättslig distinktion gällande tidsaspekten. Av denna anledning föreligger inget hinder mot 
åberopande av nya handlingar eller uttalanden annat än att de tillerkännas ett lägre 
bevisvärde.128  

HD har i ett antal rättsfall varit beredda att göra väldigt långtgående tolkningar med stöd av 
omständigheter utanför testamentena i fråga. Denna typ av tolkning minskar utrymmet att 
tillämpa utfyllnadsregler och medför att tolkningen kan sägas vara oberoende av testamentet. 
Formkravens inverkan på möjligheterna till tolkning ställs i dessa fall på sin spets och 
tolkning rör sig här nära den gräns som formkraven uppställer. 

Formkravens betydelse för presumtionsreglerna är en fråga utan självklart svar. Det finns 
olika uppfattningar inom doktrinen samtidigt som frågan inte behandlats i några förarbeten. 
Klart torde dock vara att formkraven inte behöver beaktas vid tillämpning av en 
presumtionsregel eftersom detta kräver ett formenligt förordnande att fylla ut. Formkraven har 
då beaktats redan vid upprättande av testamentet. Agell menar att formkraven måste beaktas 
vid upprättande av nya presumtionsregler. Denna åsikt grundas på att lagberedningen inte 
gjort någon distinktion mellan individuell tolkning och uppställande av presumtioner. 
Boström är av en annan uppfattning och menar att mycket talar för att formkraven inte 
behöver beaktas vid upprättande av presumtionsregler.  

5.3 Avslutande kommentarer 

Några förslag på direkta förändringar kommer inte presenteras här eftersom framställningen 
inte kan dra några slutsatser om sådana behov. Istället redogörs för vissa delar av 
utvecklingen och de problem som kan vara förenade med den inslagna vägen. 

Som har uppmärksammats i ett antal avgöranden, har HD i vissa fall gjort väldigt generösa 
tolkningar i förhållande till rådande formkrav. Risken med en allt för generös tillämpning av 
formkrav kan i förlängningen leda till att formkravens betydelse minskar eller rent av 
åsidosätts helt. Balansen mellan formkraven och verkställande av testators måste värnas för 
att upprätthålla de syften som länge utgjort kärnan av testamentsrätten. Till kategorin med 
rättsfall i vilka HD gått väldigt långt i förhållande till formkraven måste nämnas NJA 1942 s. 
147 och NJA 1991 s. 152 för vilka har redogjorts för ovan. 

Det måste också konstateras att en för snäv tillämpning av formkraven inte heller är 
eftersträvansvärt. En sådan utveckling riskerar nämligen medföra att testators vilja får en mer 
underordnad roll i förhållande till formkraven. Som exempel på rättsfall i vilka formkraven 
tillämpats väldigt strängt kan nämnas NJA 1976 s. 24, där en handling som upprättats senare 
än testamentet inte accepterades som bevis till stöd för tolkning eftersom detta ansågs strida 
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mot formkraven. Att på detta sätt, genom formkraven, uppställa en gräns för vilka handlingar 
som kan åberopas som bevis inskränker inte bara testators vilja utan även principen om fri 
bevisprövning. 

Den utveckling som skett på området förtjänar ingen nämnvärd kritik avseende resultaten av 
utvecklingen. Det kan däremot konstateras att den tvetydighet som råder kring domskälen 
gällande tolkning av testamente i dess vidare bemärkelse är långt ifrån önskvärd. Det kan 
krävas av domstolarna att dessa bättre motiverar om det är genom tolkning eller utfyllnad som 
en fråga avgjorts. 

Som uttalats av lagberedningen, vilket även redogjorts för tidigare i arbetet, måste försiktighet 
iakttas vid upprättande av presumtionsregler. Mot bakgrund av detta och de följder som nya 
presumtioner får för testators rätt att själv förfoga över sin kvarlåtenskap måste här manas till 
försiktighet. Upprättande och tillämpande av presumtioner får aldrig ske utan att ett reellt 
behov härom föreligger, efter utredning om testators vilja i det individuella fallet.  

Frågan om relationen mellan formkrav och utfyllnad måste i dagsläget anses vara relativt 
obesvarad. Det förefaller dock som att formkraven inte beaktats vid upprättande och 
tillämpning av dessa regler. För att skapa en bättre förutsebarhet kring dessa regler kan 
emellertid ett förtydligande åt endera hållet i frågan vara önskvärt. 
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