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Kapitel 1 – Inledning  

Familjerättsliga problem såsom bodelning vid äktenskapsskillnad eller arvsskifte vid 

dödsfall är problem som vi alla förmodligen någon gång kommer att bli tvungna att 

hantera. Dessa situationer kan anses som vardagliga inom juridiken och människor i 

allmänhet kan tro att det alltid bara finns ett rätt svar på hur problemen skall lösas; det 

står ju i lagen. Men trots att det finns regler och lagar om hur man skall gå tillväga, så 

skapar dessa situationer ofta konflikter för de inblandade. Konflikter som kanske blir 

större än vad de skulle behöva bli på grund av en uppriven och ledsam situation som 

ett dödsfall självfallet är. Som anhörig blir man tvungen att hantera ovanliga 

situationer såsom t.ex. en bouppteckning och trots hjälp från sakkunniga förstår man 

inte alltid varför saker blir som de blir. En sakkunnig på området har sagt att 

” testamentet ska upplevas som en sista positiv och konstruktiv hälsning från den 

avlidna” . Tyvärr kan hälsningen resultera i det motsatta.                                                                                    

 

Trots att arvingar och andra berörda personer oftast inget hellre vill än att uppfylla 

testatorns (fem. testatrix) vilja, blir tvister ibland oundvikliga då många inte vill ge 

vika för vad de anser vara ” rätt” . När den avlidne dessutom lämnat efter sig ett 

testamente är det svårt att förstå varför detta inte bara kan verkställas utan att gräva 

djupare och hacka sönder testatorns vilja med paragrafer. 

 

Problemen uppstår när testamentet kanske inte uppfyller alla formkrav som krävas för 

att det skall anses gälla. För trots att testators yttersta vilja kan utläsas måste ibland 

utredas om testamentet faktiskt uppfyller kraven. Att det sedan finns regler som står 

över formkraven, gör det inte mer förståeligt. Ett tydligt exempel på detta är en 

paragraf i Ärvdabalken som säger att man kan klandra ett testamente inom sex 

månader från delgivning. Om man inte gör detta, kan testamentet som trots att det 

inte uppfyller kraven i Ärvdabalken (ÄB), bli giltigt. Dessutom finns regler i 11 kap 

ÄB som beskriver hur tolkning av testamenten ska genomföras och där finns även 

presumtionsregler som skall vara till hjälp vid denna tolkning. En tolkning som måste 

göras ur en subjektiv synvinkel med testators vilja som ständig ledstjärna. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka analysera och förtydliga rättsläget inom 

området för testamentsrätten genom att undersöka förarbeten och praxis på området. 

Jag avser även att närmre beskriva de formkrav och regler som gäller för tolkning av 

testamenten och fastställandet av testators vilja. Detta för att ge en större förståelse 

för hur de i ärvdabalken uppställda reglerna avseende just form och tolkning skall 

tillämpas.  

 

1.2 Frågeställning 

Hur fastställs testators vilja till följd av ett testamentarisk förordnande?  

 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen har jag valt att begränsa mig till att behandla enbart svensk testamentsrätt 

då det finns ett otal andra regler på området i övriga delar av världen. Inte heller 

kommer alla kapitel i ärvdabalken att redogöras för då de inte är relevanta för just 

denna uppsats och dess frågeformulering. Då läsaren förväntas vara insatt i juridiska 

termer sker ingen genomgående ordförklaring, förutom vid vissa uttryck som kräver 

detta. De allmänna domstolarna kallas ibland domstolen varvid jag menar den instans 

som i det aktuella fallet handhar frågan. Benämningen testator används även 

genomgående trots existensen av en feminin form.  

 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån en traditionell rättsdogmatisk metod, vilket 

innebär att jag kommer att tolka och systematisera gällande rätt, de lege lata. Jag 

kommer även i avhandlingen att diskutera de lege ferenda. För att undersöka gällande 

rätt använder sig författarna traditionella juridiska rättskällor såsom fördragstext, 

sekundärlagstiftning, doktrin samt praxis.1 Med hjälp av nämnda källor försöker 

författaren redogöra för rättsläget.  

 
                                                   
1 Peczenik Aleksander Juridikens teori och metod s 33 ff 
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Kapitel 2 – Allmänt om testamenten 

2.1 Om rätten att upprätta och taga testamente 

Den s.k. testationshabiliteten inträder när en person fyllt 18 år enligt reglerna i ÄB 

9:1. Rätten att få upprätta ett testamente är dock inte formellt knuten till åldern i sig. 

Det finns två undantag till regeln, nämligen i andra meningen i den aktuella 

paragrafen. Där sägs att ett testamente får upprättas av den som varit gift eller är gift. 

Det andra undantaget säger att den person som är under 16 år får göra testamentet 

över egendom som denna själv råder över. Här kan hänvisas till reglerna i FB 9:3 

samt FB 9:4. behörighetsreglerna för upprättande av testamentet gäller även om 

någon vill återkalla ett testamente.2  

 

Rätten att taga testamente återfinns i ÄB 9:2-3. Huvudregeln är att både en fysisk och 

juridisk person kan ta emot testamente. Ett testamente kan även skapa en 

testamentstagare i form av upprättandet av en stiftelse med hjälp av kvarlåtenskapen. 

I de fall det inte finns någon testamentstagare kallas handlingen för en 

ändamålsbestämmelse. I detta fall är det upp till det oskiftade dödsboet att fullgöra 

testamentet. I ÄB 9:2 kan utläsas att testator inte bör ha möjlighet att binda egendom 

och utvecklingen av denna för längre tid framåt än han själv någorlunda säkert kan 

överblicka verkningarna av. Huvudregeln är att ett testamente blir utan verkan om det 

går till någon annan än den som är född vid testators död eller sedan avlad och senare 

född med liv. Till denna huvudregel finns en undantagsregel där blivande 

arvsberättigade avkomlingar till någon som enligt lag är behörig testamentstagare 

sättas som framtida mottagare av egendomen. Förutsättningen är att dessa 

avkomlingar får full äganderätt till egendomen senast vid denna persons död eller 

annan person som har rätt till egendomen avlider. Testator får inte göra skillnad på 

syskon som inte är födda eller avlade vid dennes död.3 

 

 

                                                   
2 Agell Testamentsrätt (2003) s 21 f 
3 Agell a a s 22 ff 
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2.2 Vem behöver  skr iva testamente?4 

Om du inte väljer att skriva ett testamente över dina tillgångar kommer 

kvarlåtenskapen vid din bortgång fördelas efter den legala arvsordningen som 

regleras i ärvdabalkens 2 och 3 kapitel. Detta innebär att kvarlåtenskapen fördelas 

mellan de efterlevande släktingarna. Anser man sig nöjd med denna lagstadgade 

fördelning behöver man inte upprätta något testamente över sina tillgångar. Ibland 

kan de dock finnas anledning att skriva ett testamente även om den legala 

arvsordningen ska följas. Detta kan ske genom att det i tillgångarna finns egendom 

som släkten vill skall förbli enskild egendom för arvingarna eller om du vill ha en 

särskild fördelning av egendomen. Då det kan anses som otrevligt att skriva sitt 

testamente om man är relativt ung och frisk kan det få till följd att testamenten aldrig 

blir skrivna, vilket i sin tur kan resultera i icke önskvärda situationer.  

 

Om du då inte vill att dina tillgångar ska fördelas enligt lag måste du upprätta ett 

testamente över dina tillgångar. Några exempel på vanliga situationer där det kan vara 

klokt att skriva testamente är om du; 

- har barn både med din nuvarande partner och med någon annan 

- önskar att någon annan än dina arvingar skall ärva vis sak, bli en sk legatarie 

- vill att dina barn endast skall få sin laglott eller önskar att någon blir arvlös 

- vill att gemensamma barn ska få ut sitt arv redan vid den först avlidne förälders död 

- vill att arvet ska förknippas med vissa villkor 

 

Särskilt vanligt med testamentet är när situationen är sådan att särskullbarn är 

inblandade. Den som inte har stadig kontakt med sina särkullbarn vill i vissa fall att 

dessa ska uteslutas från arvet och att de gemensamma barnen eller maken ska få arvet 

istället. För många sambor kan det vara nödvändigt att upprätta ett testamente då 

dessa inte har rätt till arv efter varandra enligt den legala arvsordningen. Därför kan 

dett vara bra om man löst problematiken genom just ett testamente. Då skyddas båda 

parter från risken att bli stående utan hus och hem vid sambons död. 

                                                   
4 Lundén Testamentshandboken (2005) s 14 ff 
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2.3 Fördelning enligt legala arvsordningen 

Nedan sker en kortfattad genomgång av bland annat arvsreglerna i kapitel 2 och 3 ÄB 

som en slags övergång till de mer komplicerade reglerna om testamentets form - och 

tolkningsregler. Dessutom redogörs detta för att visa att den legala arvsordningen 

med vissa begränsningar kan sättas ur spel genom testamente.  

 

2.3.1 Första arvsklassen 

I ÄB 2:1 finner man den första arvsklassen, parentelen, som är testators 

bröstarvingar. Dessa är testators barn och deras eventuella avkomlingar. Är något 

barn avlidet ärver dennes barn istället delen. Detta kallas istadarätt. Med barn menas 

både biologiska barn, adopterade barn samt inseminerade barn. Styvbarn och 

fosterbarn har ingen legal arvsrätt. Deras rätt till arv måste i så fall regleras genom ett 

testamente. Bröstarvingar har en skyddad position då de ärver före andra släktingar 

och inte får göras arvlösa genom testamenten. Finns minst en arvinge i första 

arvsklassen har arvingarna i andra och tredje arvsklassen ingen rätt till arv. 5 

 

2.3.2 Andra arvsklassen 

Finns ingen arvinge i första arvsklassen får föräldrar eller syskon (både hel – och 

halvsyskon) till den avlidne ärva enligt ÄB 2:2. Föräldrarna till den avlidne står först 

och endast om någon av dessa är avliden får syskon ärva. Då delar syskonen på den 

dela som var menad för den avlidne föräldern. Är syskonen avlidna går arvet till 

syskonbarnen. Makar till syskon har ingen arvsrätt. I fallet då ena föräldern är avliden 

och det inte finns några syskon ärver den kvarlevande föräldern allt. Skulle fallet vara 

så att det enbart fanns ett halvsyskon får denne ärva hela kvarlåtenskapen. Finns 

arvinge i första eller andra arvsklassen har tredje arvsklassen ingen arvsrätt. 6  

 

 

 

 

                                                   
5 Lundén Testamentshandboken (2005) s 19 f 
6 Lundén a a s 20 f 
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2.3.3 Tredje arvsklassen 

Den tredje arvsklassen regleras i ÄB 2:3 och består av den avlidnes far – och 

morföräldrar samt deras barn (mostrar eller fastrar mm.).  Dessa ärver om det inte 

finns några arvingar i första och andra arvsklassen. Mormor, morfar, farmor och 

farfar får varsin fjärdedel av kvarlåtenskapen. Är någon av dessa avliden går deras 

fjärdedel till deras barn, barnbarn osv. för uppdelning därefter. Arvet stannar dock vid 

far – eller morföräldrars barn, dvs. mostrar eller fastrar mm, då kusiner inte har någon 

arvsrätt. Finns inga släktingar på ena sidan går hela arvet till den andra sidan. 

Kvarlevande arvingar tar över de avlidnas delar. Finns inte dessa utan endast ett barn 

till endera arvingen får denne ärva hela kvarlåtenskapen, tex. en farbror i livet.7  

 

2.3.4 Arvslott och laglott 

Den del av arvet som en arvinge har rätt till kallas arvslott. Detta gäller endast de 

legala arvingarna då det kallas legat eller testamentslott om arvet sker genom 

testamente. Då legatarierna fått sina delar av arvet minskar automatiskt arvingarnas 

lotter. Exempelvis om A efterlämna sina två föräldrar som enda arvingar och 

testamenterat en specifik sak till sin vän B, ärver föräldrarna det som blir kvar efter 

att B fått sitt legat. Då den döde efterlämnar barn och har vissa skulder blir barnens 

arvslotter det som blir kvar efter att skulderna betalats.  

 

Reglerna om bröstarvingarnas laglotter regleras enligt ÄB 7:1. Enligt denna får 

föräldrar inte göra sina barn arvlösa genom testamente, då ett testamente i vissa fall  

kan innebära att det blir väsentligt mindre egendom för arvingarna att dela på. 

Laglotten är hälften av arvslotten. Ett testamente får därför ej resultera i att 

bröstarvingen inte kan få ut sin laglott. Det betyder att en förälder aldrig kan 

testamentera mer än 50 %  av sin kvarlåtenskap till någon annan än bröstarvingarna, 

såvida inte dessa godkänner förordnandet. Denna rätt är individuell för varje 

bröstarvinge vilket innebär att det inte går att testamentera all kvarlåtenskap till 

enbart en av flera bröstarvingar. Självklart är det tillåtet att testamentera resterande 

                                                   
7 Lundén a a s 21 f 
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50% till en av bröstarvingarna eller någon utomstående. Här gäller också reglerna om 

istadarätt för arvingens barn.8  

 

2.3.5 Förstärkt laglottsskydd 

Då en gåva som den avlidne gett bort under sin livstid kan jämställas med att 

egendomen testamenterats bort ska den behandlas som om den vore just 

testamenterad till mottagaren. Detta regleras i ÄB 7:4.  Det innebär ibland att reglerna 

gäller laglotten och det kallas därför förstärkt skydd av laglotten. Då ett testamente 

inte får resultera i att bröstarvingar blir utan laglott får heller inte en gåva resultera i 

det samma. Omfattar gåvan mer än hälften av givarens nettoförmögenhet har 

bröstarvingarna rätt att i samband med arvsskiftet kräva en jämkning av gåvan, trots 

att gåvobrev som förnekar arv finns. Är det en arvinge som erhållit gåvan får dennes 

arvslott minskas med värdet av gåvan. Arvingarna kan även kräva att egendomen 

skall lämnas tillbaka om det rör sig om en icke legal arvinge eller kräva kontant 

ersättning för gåvan. Regeln gäller endast om gåvan kan jämställas med 

testamenterad egendom och speciellt om gåvan givits bort då givarens insett att han 

snart kommer att avlida och snabbt vill hindra vissa från att ta del av arvet.9  

 

2.3.6 Särkullbarn 

De barn som den avlidne har tillsammans med någon annan än den personen han är 

gift med vid sin död kallas särkullbarn. Särskullbarnen rätt är likställd med de 

gemensamma barnen vad gäller laglott. Särkullbarnen har vid förälderns död rätt att 

få ut hela sin arvslott trots att det finns en efterlevande make. Dessa behöver alltså 

inte vänta till den efterlevande dör innan de får sin del. Övriga gemensamma barn får 

stå åt sidan med sin arvslott då maken har fri förfoganderätt över resten av 

kvarlåtenskapen till sin död.10  

 

 

 

                                                   
8 Lundén a a s 23 f 
9 Lundén a a s 24 f 
10 Lundén  a a s 25 
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2.3.7 Efter levande makes arvsrätt 

Då ens make avlider har man som efterlevande make rätt att ” sitta kvar i orubbat bo” . 

Makens rätt till arv går före bröstarvingarnas rätt och det finns även ett skydd som 

kallas för prisbasbeloppsregeln. Reglerna återfinns i ÄB 3 § samt lag (1962:381) om 

allmän försäkring 1 kap 6 §.  

 

Vid dödsfallet upplöses äktenskapet och en bodelning görs mellan makarna. 

Giftorättsgodset delas i lika andelar och när bodelningen är klar får man ta ställning 

till vilka tillgångar som tillfaller änkan/änklingen respektive arvingar som arv. Den 

del som räknas som änkans egendom får hon äganderätt till och den andra delen får 

hon fri förfoganderätt över. Observera att uppdelningen kan bli annorlunda om den 

avlidne hade enskild egendom. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande fritt får 

använda tillgångarna under sin livstid men har inget rätt att testamentera bort den vid 

sin död. Detta för att skydda denne efterlevande mot att behöva lösa ut arvingarna. 

Det finns inget hinder emot att tex sälja egendomen eller på annat sätt avvara den från 

sig själv. Den efterlevande blir alltså inte ägare till egendomen men får dock 

disponera den på valfritts ätt, förutom genom testamente. Då denne avlider ärver 

arvingarna den först avlidnes egendom, inte den sist avlidna.  

 

Den efterlevande makens rätt skyddas också från att särkullbarn får ta del av 

egendomen om boet innehåller lite tillgångar som inte täcks av prisbasbeloppet. I så 

fall får särskullbarnen stå över sin arvslott 

 

Om makarna var gifta vid dödsfallet men en anmälan om äktenskapsskillnad lämnats 

in före den föst avlidnes död, har maken ingen rätt till arv efter den avlidne. Detta 

gäller även om domen inte vunnit laga kraft, det är datumet för inlämning som gäller. 

I detta fall går arvet direkt till den avlidnes släktingar.11  

 

 

 

                                                   
11 Lundén a a s 25 ff 
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2.3.8 Efter levande sambos arvsrätt 

Det finns ingen lagstadgad arvsrätt för sambor i Sveriges författning. Vill man som 

sambo ha ett fullgott efterlevnadsskydd måste dessa antingen skriva ett inbördes 

testamentet eller gifta sig med varandra. Några regler om skydd finns dock. Dessa 

återfinns i Sambolagen (2003:375) 18 §. 

 

Testamentet mellan sambor ger inte ett lika bra skydd som ärvdabalken ger en 

efterlevande make. Testamentet får aldrig hindra en bröstarvinge att få ut sin laglott 

efter den avlidne. Bröstarvingar kan därför kräva att testamentet jämkas så att de kan 

få ut sin laglotter. Detta gäller både särkullbarn och sambornas gemensamma barn. 

 

Om en av samborna avlider kan den efterlevande begära att en bodelning hålls. 

Denna bodelning följer samma regler som en bodelning vid separation, dvs. det är 

endast sambornas gemensamma bostad och bohag (samboegendomen) som ska ingå i 

bodelningen. Enligt reglerna kan en sambo t.ex. få ut en soffa men inte en bil då den 

senare inte räknas som bohag.  Den efterlevande och den avlidnas släktingar ska dela 

på tillgångarna när en bodelning pga. dödsfall hålls. Här tillämpas särskilt 

gynnsamma regler för den efterlevande sambon. 

 

Sambon har rätt att få ut samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp efter en 

bodelning.. Detta kallas även lilla prisbasbeloppsregeln. För år 2005 är beloppet  

39 400 kr vilket ger sambon rätt att minst få ut 78 800 kr ur den gemsensamma 

samboegendomen. Prisbasbeloppsregeln är inte gällande om förhållandet hade 

upphört vid dödsfallet eller om paret hade ett så nytt förhållande att det enligt 

sambolagen inte uppfyller kriterierna för ett samboförhållande. Bodelning mellan 

sambor kan heller inte göras under bestående samboende vilket är möjligt under ett 

äktenskap.12  

 

 

 

                                                   
12 Lundén a a s 28 f 
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Kapitel 3 – Regler rörande testamente 

3.1 Är vdabalken kapitel 10, om upprättande och återkallelse 

I 10 kap Ärvdabalken (ÄB) hittar man de regler som finns om upprättande och 

återkallelse av testamente. Enligt ÄB 10:1 skall ett testamente upprättas skriftligen 

och bevittnas av två personer som skall ha vetskap om att de bevittnar ett testamente. 

Dock behöver inte testator avslöja innehållet i testamentet. Handlingen behöver inte 

var skriven för hand utan kan vara en datautskrift eller till och med författad av någon 

annan. Formen för testamentet i detta fall har ingen betydelse. Det anses mest 

lämpligt att testamentet är en separat handling, eftersom det ibland kan uppstå 

konflikter då det ingår i t.ex. ett äktenskapsförord, jfr NJA 1993 s 341. I detta fall  

hade testator skrivit flera ark med ett testamente med ”mina önskningar”  först och 

avskedsbrev därefter. Sist hade hon undertecknat med sitt namn, vilket inte ansågs 

göra testamentet giltigt då det ej var arket med förordnandena som var undertecknat.13  

 

Underskriften skall ske tillsammans med angett datum och ort. Genom dessa 

uppgifter skall det anses att vad som föreskrivits i testamentet är hans eller hennes 

yttersta vilja.  Om testatorn på grund av sjukdom eller av annan anledning inte själv 

kan skriva sin namnteckning får han låta någon annan skriva den åt honom, om det 

kan tydliggöras att detta är hans vilja, se NJA 1937 s. 221.14 

 

Vad gäller vittnena är de så kallade solennitetsvittnen, dvs. de utgör en nödvändig 

förutsättning för handlingens giltighet.15 Vittnena skall vara samtidigt närvarande. De 

behöver dock inte vara närvarande vid själva upprättandet eller nedteckningen av 

testamentet. Bevittningen skall dock ske i ” nära anslutning”  till testators 

undertecknade av handlingen, jfr NJA 1994 s. 145.  Om testator vill hålla själva 

upprättandet av testamentet hemligt kan han anlita en notarius publicus för att 

säkerställa tystnadsplikten.16  

                                                   
13 Walin Gösta, En kommentar till Ärvdabalken (2000) s. 231 ff 
14 Walin  a a s 233 
15 Lagutskottets betänkande 1985/86:8 om vissa frågor beträffande testamente  
16 Walin a a s 237 



Liselotte Sliwon 810909 
Rättsvetenskap D – uppsats 10 p, Testamentsrätt 
 

 13

Tionde kapitlet i ÄB står för de formkrav som krävs för ett giltigt testamente. Kapitlet 

kan hänvisas vidare till ÄB 13:1 som säger att om formkravet inte uppfyllts är 

testamentet inte gällande. Testamentet kan dock bli fullt verksamt om det, trots den 

formella bristen, godkänns av arvingarna eller om dessa underlåter att föra 

klandertalan mot ogiltigheten, se ÄB 14:517. I ÄB 14:5 sägs att testamentstagarna har 

bevisbördan för att testamentet uppfyller formkravet. Däremot anses arvingarna ha 

bevisbördan vad gäller angripande av ett testamente på grund av tvångsupprättande 

eller påverkan av en psykisk störning.18  

 

Enligt ÄB 10:2 bör vittnena anteckna yrke och hemvist vid sina namn för att ge ett 

visst bevisvärde om att testamentet bevittnades korrekt. Enligt en motion19 ville 

införas krav på personnummer av vittnen, eftersom det alltför ofta inte är möjligt att 

få tag på vittnen enbart genom den adress de angav vid bevittningen. Motionen fick 

dock avslag från lagutskottet eftersom en sådan regel skulle få karaktären av en 

formföreskrift och medföra problem då vittnen underlåter att skriva med dessa. Detta 

skulle då innebära att handlingen blir ogiltigt enbart på denna grund. En speciell 

vittnesmening har utformats för att ge en bevismässig fördel för testamentstagarna. 

Vittnesmeningen ger en presumtion att formkraven iakttagits och genom detta anses 

testamentstagarnas bevisbörda vara uppfyllt om inte tillräckligt stark motbevisning 

förs fram av arvingarna. Den lyder: Att NN, som vi personligen känner, med sunt och 

fullt förstånd och av fri vilja i bådas närvaro förklarat ovanstående förordnande 

innefatta hans yttersta vilja och därunder tecknat sitt namn intygar undertecknade, 

särskilt anmodade testamentsvittnen.20 

 

Vilka regler som gäller för att ett vittne skall anses godkänt återfinner man i ÄB 10:4. 

Det finns viss krav på ålder och jävsituationer som gör att hela testamentet blir 

ogiltigt om det bevittnas av en person som inte uppfyller kraven, se RH 1993:79.21 

                                                   
17 Jfr detta med intervjun med biträdande jurist Peter Engelberg angående pågående tvist 
18 Agell Anders, Testamentsrätt (2003 ) s. 55 
19 Motion 1984/85:2399 av Lars Gustavsson (s) 
20 Agell a a s 40 
21 Walin a a s 246 
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Enligt ÄB 10:3 kan en person som är hindrad på grund av sjukdom eller annat nödfall  

upprätta ett s.k. nödtestamente. Detta innebär att det inte behöver uppfylla kraven i 

ÄB 10:1. Ett nödtestamente kan upprättas på två sätt, det första är ett muntligt 

testamente inför två vittnen. Det andra är ett s.k. holografiskt testamente, vilket 

innebär att personen nedtecknat sin yttersta vilja på ett papper utan att ha fått det 

bevittnat, se NJA 1993 s. 341. Ett testamente enligt denna paragraf är ogiltigt om 

testator under tre månader efter upprättande faktiskt haft möjlighet att upprätta ett 

formenligt testamente. Detta scenario kan bli aktuellt när en person hastigt insjuknat 

och velat upprätta sitt testamente, men senare återhämtat sig.22 Det bör nämnas att det 

inte spelar någon roll om testator själv framkallat nödsituationen, vilket gör att denna 

paragraf kan bli tillämplig även vid testators självmord.23 

 

3.1.1 Göta Hovrätt, mål nr  T27-02, dom 2003-03-10 

En 94-årig man skrev strax innan han dog ett testamente där han uppgav att hans tre 

brorsbarn skulle ha hela hans kvarlåtenskap. Handlingen var ej undertecknad av 

testator. 

 

Mannen efterlämnade tre respektive två barn från tidigare avlidna bröder. Man hittade 

ett handskrivet papper på en byrå i lägenheten där mannen påträffades död, på vilket 

han skrivit att endast syskonkullen på tre barn från ena brodern skulle få ärva honom. 

De övriga syskonbarnen stämde sina kusiner i tingsrätten och yrkade att testamentet 

skulle anses ogiltigt på grund av formkraven. Kusinerna som bestred detta menade att 

han skrivit ett nödtestamente som stadgas i 10:3 ÄB. En rättsläkare som fastsällt 

dödsorsaken vittnade och konstaterade att mannen haft en mängd kroniska sjukdomar 

och att han avlidit till följd av en komplikation av någon av dessa. Tingsrätten fann 

att mannen fram till sin död varit vid sådan hälsa att han haft gott om tid att upprätta 

ett formellt testamente varför detta brev ej kunde anses som ett sådant.  

 

                                                   
22 Walin a a s  241 ff 
23 Lundén a a s 62 
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Hovrätten menade att brevet inte uppfyllde kraven för ett ordinärt testamente och för 

att kunna åberopa ÄB 10:3 skulle mannen ha varit i nödläge då han skrev brevet. 

Detta menar hovrätten att han inte var, eftersom han snarare dog plötsligt och 

oförberett. Detta gör att brevet ej får anses som ett testamente. 

 

3.1.2 Göta Hovrätt, mål nr  T254-01, dom 2002-02-25 

Tingsrätten fann i detta fall att ett testamente som upprättats av två makar var 

ogiltigt på grund av formfel. Hovrätten ändrade domen och slog fast att testamentet i 

själva verket var två testamenten och att endast ett skulle ogiltigförklaras. 

 

De två makarna hade inga bröstarvingar och skrev ett testamente där deras 

kvarlåtenskap skulle tillfalla tre namngivna personer. Testamentet bevittnades och 

undertecknades av två grannar. När makarna avlidit uppstod en tvist om arvet. 

Makans systerdotter samt makens bror och brorsdotter ville ha testamentet 

ogiltigförklarat eftersom vittnena uppgav att endast en av makarna var närvarande då 

testamentet bevittnades. Tingsrätten konstaterade då att ett formfel förelåg eftersom 

testamentet skulle vara ett utryck för deras gemensamma vilja och kan inte vara 

delvis gällande och delvis ej gällande. Därför förklarade de hela testamentet ogiltigt. 

Hovrätten ändrade domen och menade att det handlar om två testamenten och den 

kvarlåtenskap som var makens inte var behäftat med något formfel och skall därför 

gälla. Klandertalan om makens del av testamentet ogillades därför. 

 

3.2 Är vdabalken kapitel 13, ogiltighet 

Enligt 13:1 ÄB är ett testamente inte gällande om det upprättats av obehörig eller om 

det inte är upprättat i laga form. När man pratar om testamentes ogiltighet använder 

man termerna ”nullitet”  och ” angriplighet” .24  Med nullitet menas att en rättshandling 

inte har någon verkan alls pga. att den innehåller grova rättsliga fel.25 Med 

angriplighet menar man att handlingen visserligen inte helt är utan verkan men den 

kan angripas med resultatet att verkningarna undanröjs. Ovanstående betyder att ett 

                                                   
24 Agell a a s 53 
25 Rembe Annika, Juridiska ord och begrepp (2001) 
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testamente som inte skrivits under strider emot formkravet, men det finns regler som 

gör att ett sådant testamente ändå kan bli gällande enligt principen om angriplighet. 

Så är fallet då testamentet trots felen inte klandras av arvingarna.26 

 

Enligt regler i 14 kap ÄB fordras att arvingarna väcker klandertalan inom en viss tid 

mot testamentstagarna för att testamentet skall bli ogiltigt.27 Ett exempel på ett 

nullitetsfall blir då istället när ett testamentes ogiltighet kan göras gällande utan 

tidsfrist; t.ex. vid en förfalskning där innehållet är direkt lagstridigt. Enligt ÄB 13:2 

blir ett testamente ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning. 

Denna paragraf gäller inte bara permanenta sjukdomstillstånd utan även tillfällig 

sinnesförvirring på grund av t.ex. alkohol. Om en person som lider av detta har 

upprättat ett testamente blir det endast ogiltigt om dess innehåll påverkats av 

tillståndet. Man kan alltså inte utesluta att en person som lider av en psykisk störning 

aldrig är i sådant tillstånd att den i en period av välmående faktiskt kan upprätta ett 

giltigt testamente, se NJA 1943 s. 651.28 

Enligt 13:3 ÄB blir ett testamente ogiltigt om det upprättats under tvång eller under 

missbruk av annans oförstånd29. Även allmänna missuppfattningar från testators sida 

kan göra testamentet ogiltigt, såsom felskrivning, förväxling av personer eller 

motivvillfarelse.30 

 

3.3 Är vdabalken kapitel 14, om delgivning och klander  

Enligt 14:4 ÄB31 skall testamente delges arvingarna genom överlämnande av bestyrkt 

avskrift eller vid muntligt testamente, protokoll över förhör med vittnen, se NJA 1980 

s. 630. Någon delgivning krävs inte då arvingarna redan godkänt testamentet. Dock är 

det nödvändigt att delge samtliga arvingar en kopia av testamentet.32 Ett testamente 

måste även vinna laga kraft för att bli gällande. Detta kan ske på två sätt, antingen 
                                                   
26 Agell a a s 54 
27 Se intervju med Peter Engelberg angående tvist om ej undertecknat testamente 
28 Lundén a a s 110 f 
29 Motion 1984/85:587 av Marianne Karlsson  (c) vari yrkas att testamente som avviker från arvsregel 
först skall utredas huruvida testamentstagare gjorts sig mer förtjänt av arv än legal arvinge. (ej bifall) 
30 Lundén a a s 110 f 
31 Trädde i kraft 1 juli 1989 
32 Walin a a s 360 



Liselotte Sliwon 810909 
Rättsvetenskap D – uppsats 10 p, Testamentsrätt 
 

 17

genom skriftligt godkännande av testamentet eller genom delgivning och uteblivet 

klander. Något formkrav finns inte vad gäller godkännande av testamente, vilket 

innebär att ett muntligt godkännande i princip är bindande. Dock sker en sådan viktig 

rättshandling oftast genom påskrift på testamentet eller en kopia av handlingen.33 

 

Testamentet bör delges den eller dem som i och med dödsfallet blivit testators 

arvingar. Dessa arvingar blir behöriga att mottaga delgivningen och har rätt att anta 

klandertalan eller att avstå från det genom att godkänna testamentet. Ett godkännande 

anses därmed innefatta ett avstående från arvingens möjlighet att klandra testamentet. 

Alla testamentstagare behöver dock inte ombesörja att testamentet delges alla 

arvingar. Det räcker att en testamentstagare verkställer delgivning då denna gäller för 

alla testamentstagares räkning, (ÄB 14:4 st 3).34   

 

Tidigare sa ÄB 14:1-3 att man var tvungen att bevaka ett testamente vid en tingsrätt 

innan delgivningen kunde ske. Dessa paragrafer upphörde dock att gälla 1 juli 198935. 

Idag räcker det att en vidimerad kopia av testamentet delges arvingarna. Det är efter 

detta som klanderfristen börjar gälla. Försitter arvingarna denna tid går deras rätt att 

klandra testamentet förlorad och testamentet har vunnit laga kraft.36 

 

I 14:5 ÄB sägs att om en arvinge vill få ett testamente ogiltigt enligt 13 kap ÄB måste 

han väcka talan om klander inom sex månader efter att delgivning av testamentet 

skett enligt föreskrifterna i 14:4 ÄB. Enligt RB 13:4 st 2 skall talan anses väckt då 

ansökan om stämning inkom till rätten37. Efter denna tid är rätten till talan förlorad. 

Det måste sägas att denna paragraf endast kan användas då testamente har formfel 

och ej då det strider mot nullitets-principen, dvs. att det innehåller grova rättsliga fel. 

Att testamentet tillkommit under felaktiga former behöver alltså i vissa fall inte 

innebära att det är utan rättslig verkan.38 

                                                   
33 Agell a a s 62 
34 Agell a a s 61 
35 Proposition 1988/89:88 om upphörande av reglerna om bevakning av testamente 
36 Andersson Jan, Boutredning (1991) s.65 
37 Ang. själva tideräkningen gäller lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid 
38 Agell a a s 63 
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Klander enligt ÄB 14:5 ankommer på arvinge. Med det menar man make eller annan 

arvsberättigad person samt Allmänna arvsfonden i de fall då arvingar inte finns. Finns 

det flera arvingar måste var och en väcka klandertalan, annars kan testamentet bli 

gällande mot vissa av arvingarna och ogiltigförklarat mot vissa.39 

 

Fristen för klander är som tidigare nämnts sex månader från det att delgivning av 

testamentet skett. Preskriptionstiden är ovillkorlig, dvs. en arvinge kan inte efter 

klandertiden ens åberopa att det föreligger anledning till ogiltigförklaring. Har en 

arvinge godkänt testamentet är klandertalan utesluten för hans del. När ett testamente 

är behäftat med fel innebär det inte att ogiltigheten automatiskt slår ut förordnandet, 

utan det blir gällande trots felen. Med hänsyn till ogiltighetsgrundens art och 

omständigheter i övrigt avgörs det från fall till fall om godkännandet har rättslig 

betydelse. Är testamentets innehåll lagstridigt eller osedligt kan arvingens 

godkännande inte ge stöd åt verkställigheten, men i andra fall  kan ett testamente 

enligt principen om angriplighet ges verkställighet när det godkänts av arvinge.40 

 

3.3.1 RH 2004:25, mål nr  Ö 187-04 

Dödsbodelägare ingav i detta fall en skrivelse till tingsrätten om klander av 

testamente inom korrekt tidsfrist, dvs. inom sex månader från delgivning. Dock 

angavs ingen svarande i skrivelsen. Efter sexmånadersgränsen angavs dock en 

testamentstagare som svarande.  

 

Tingsrätten bad kärande att komplettera sin stämning med att ange svarande. Detta 

inkom till tingrätten efter sexmånadersgränsen varför svarande gjorde en invändning 

om rättegångshinder med påståendet att klandertalan väckts för sent. Tingsrätten 

menade dock att själva talan väcktes inom rätt tid och skall därför gälla. 

 

Hovrätten däremot menade att kärande inte ingivit någon uppgift om svarande inom 

sexmånadersgränsen och heller har det inte gått att utläsa vem som skulle kunna vara 

                                                   
39 Agell a st s 63 
40 Walin a a s 367 ff 
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svarande i skrivelsen. Då uppgift om detta inkom efter tidsfristen har inte kärande rätt 

att väcka talan om klander av testamentet. 

 

3.3.2 NJA 1980 s 630 

Detta fall behandlar det faktum att fristen för klander ej börjar löpa om delgivningen 

sker genom obestyrkt kopia av testamentet. Anledningen till tvisten i detta fall 

berodde på att testamentet inte var upprättat i laga form då det inte var bevittnat.  

 

Käranden yrkade att handlingen skulle anses ogiltig och inte bli gällande för 

svarande. Svarande menar att käranden delgivits kopior och sedan genom att meddela 

att de inte godkänner testamentet faktiskt erkänner emottagandet av handlingen. Detta 

skulle innebära att fristen faktiskt gäller från de datum då emottagandet skett. 

 

Tingsrätten menade att kravet faktiskt är att delgivning sker genom bestyrkta kopior 

och därför kan den inte ha skett i behörig ordning. Tiden för klandertalan har därför ej 

börjat löpa och sedermera ej gått ut. Klandertalan bifalles i detta fall. 

 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom lika som HD. Kravet i 14:4 ÄB kan anses 

iakttaget då en testamentshandling överlämnats i bestyrkt avskrift eller styrkt kopia 

men i detta fall då en obestyrkt fotokopia överlämnats kan det inte innebära att 

klandertalan börjat löpa. 
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3.4 Tvist angående testamentes giltighet förd av Gotthards 

Advokatbyrå i Stockholm41 

Tvisten rör ett testamente som ej återfunnits i original men där kopian återfunnits 

utan underskrift. Arvingarna har delgivits en bestyrkt kopia av testamentet men ej 

klandrat detta inom formenlig tidsfrist.  

 

Den avlidna kvinnan upprättade ett testamente till sin bästa väninnas son, (kärande).  

Kvinnan hade inga bröstarvingar utan endast en bror som arvinge. Dock ville kvinnan 

inte att brodern skulle ärva henne, varför hon upprättade testamentet till sin väninnas 

son. Detta pga. att hon tillbringat mycket tid med väninnans familj, tex. vid högtider 

och semestrar. Kvinnan träffade sin väninna cirka en månad före dödsfallet och 

berättade då om testamentet. Sedermera blev kvinnan mördad av sin före detta make 

och en boutredning blev aktuell. Kärandesidan kan inte uppvisa testamentet i original 

för dödsboet då detta inte återfunnits, men en kopia hittades på kvinnans arbetsrum. 

Boutredningsmannen vägrade dock att ta med testamentet i boutredningen trots 

delgivning, (handlingen var ej bestyrkt.). Testamentstagaren stämde då 

dödsbodelägarna med yrkan att testamentet skall förklaras giltigt. Kärande förlorade i 

tingsrätten men har överklagat. Under tiden har dödsbodelägarna erhållit en bestyrkt 

kopia av testamentet, men dödsbodelägarna har inte klandrat detta inom den gällande 

tidsfristen som är sex månader från delgivning. Om inget klander sker skall 

testamentet enligt ÄB 14:5 bli gällande, till kärandes fördel. 

 

Efter en intervju med biträdande jurist Peter Engelberg och advokat Per Gotthard på 

Gotthards Advokatbyrå i Stockholm har problemen rörande detta fall tagits upp 

genom frågor från författaren, se bilaga 1 och 2. 

 

Vad tingsrätten menade i sin dom var att man inte kunde visa att testamentet var 

upprättat till kärandes fördel, varken genom vittnen eller bevisning. Man kunde heller 

inte visa att testamentet inte var återkallat, att det funnits ett original men det 

                                                   
41 Intervju med Peter Engelberg och Per Gotthard, 2004-10-23 och 2004-10-27 
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försvunnit. Engelberg och Gotthard menar att man genom vittnen som hört kvinnan 

säga att hon faktiskt upprättat ett testamente till kärande visat att det funnits ett 

testamentsförordnande. Efter överklagan menar nu Engelberg och Gotthard att 

dödsboet inte klandrat testamentet enligt reglerna i ÄB 14:5 och därför skall 

testamentet anses gällande. Det är nu upp till hovrätten att avgöra huruvida 

testamentet skall anses som giltigt eller ej. 
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Kapitel 4 - Tolkning 

4.1 Allmänna pr inciper  om tolkning 

När det gäller tolkning av testamenten räcker det inte med att göra en boktavstolkning 

av det skrivna, utan man måste få fram testators verkliga vilja utan att ta hänsyn till 

vad berörda antar vara handlingens syfte. Principen om subjektiv tolkning tillämpas 

alltså, till skillnad från vid övriga förmögenhetsrättsliga handlingar. I ÄB 11:1 § 

regleras den viljeteoretisk tolkningsprincipen där det anges att testamentet ska ges 

den tolkning som kan antagas överensstämma med testators vilja. Här skall alltså 

utredas vad som var testators faktiska vilja och vad testator avsett med handlingen, 

vilket innebär att felskrivningar kan rättas till om man kan fastställa viljan. Man talar 

också en hypotetisk vilja, där menas vad testator antas ha velat under sådana 

förutsättningar som inte var medvetna för honom vid testamentets upprättande. Detta 

tillämpas särskilt i fall då testamentet tillämpas lång tid efter upprättande och även 

lång tid efter testators bortgång. Andra fall där detta blir aktuellt är då testator glömt 

att ta ställning till viss fråga.42  

 

Det kan i vissa fall vara omöjligt att fastställa både testators faktiska eller hypotetiska 

vilja. Då finns det antal tolkningsregler som är till för att testamentet skall bli 

verkställt på ett så naturligt sätt som möjligt. Dessa regleras i kapitel 11 och 12 ÄB. 

Här har alltså lagstiftaren försökt förutse den mest naturliga viljan hos testator.43 

Tolkningsreglerna anses vara presumtioner för testators vilja vilka självfallet kan 

brytas om den enskilda testators vilja var av annat slag än den allmänna uppfattningen 

som nämns ovan. Individuella tolkningar står alltså över presumtionerna. Det 

fastställdes även i förarbetena att presumtionsregler utöver de som finns i lagen skulle 

kunna komma att utvecklas i praxis men att dessa inte fick utmynna i rena gissningar 

om testators vilja. Skulle det visa sig att ett testamente är overksamt kommer 

kvarlåtenskapen att tillfalla de legala arvingarna.44 Den subjektiva tolkningen får 

aldrig gå så långt att handlingen ges en innebörd som inte kan anknytas till själva 

                                                   
42 SOU 1929:22, Förslag till lag om testamente, se även Prop 1930:10 Förslag til l lag om testamente 
43 SOU 1929:22 s 208 
44 Agell a a s 69 ff 
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förordnandet dvs tolkningen begränsas av testamentets formbundenhet. Tolkning av 

ett testamente utgörs av en bevisvärdering där rättsliga överväganden inte behöver 

tas. Grundat på att det måste finnas en anknytning mellan förordnandet och 

tolkningen av testators vilja leder till att bedömningen anses som en tillräcklig rättslig 

frågeställning.45  

 

I ÄB 11:1 st 2 finns en specialregel som gäller då testamentet till följd av felskrivning 

eller annat misstag fått annat innehåll än vad testator menat. Det innebär alltså inget 

hinder så länge den rätta meningen kan uttolkas, och om så inte är fallet blir 

testamentet overksamt. Paragrafen ger även utrymme för omtolkning även i fall av 

förväxling. Med annat misstag kan exemplifieras fall då testator inte förstått de 

begrepp eller termer han använt i testamentet och som betyder något annat än vad han 

trott. Omtolkningen enligt ÄB 11:1 kan bestå både av motiveringar för förordnandet 

som finns i testamentet och övriga omständigheter som utreds om testators 

inställning. Finner man att testator inte menat att testera sin kvarlåtenskap till den 

skrivna personen men heller inte kan utröna vem han menade, blir testamentet 

overksamt.46 

 

Ordalagen blir ofta avgörande i tolkning av ett testamente. Ett tydligt exempel på 

detta är fall då testamentet innefattar egendom som vuxit i omfattning mellan tiden 

för upprättandet och testators död, vilket denne inte kunnat förutse. Kan man inte 

bevisa att testamentet enbart gäller den egendom som fanns vid tillfället för 

upprättandet utgår man från att all egendom omfattas av handlingen. Rättsfall NJA 

1958 s 101 illustrerar att tolkningsregeln vad gäller universellt testamentsförordnande 

normalt gäller allt som testator äger vid sin död. Frågan om ett testamentsförordnande 

gäller alla testator stillgångar vid testamentets upprättande eller död kan bli aktuellt 

även vad gäller legat. I rättsfall NJA 1978 s 509 hade testatrix förordnat att henens 

brorsdotter skulle få hennes andel i en bostadsrättsförening. Strax före sin död 

                                                   
45 Boström, Viola Tolkning av testamente (2003) s 21 
46 Agell a a s 75 f 
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förvärvade hon ytterligare en lägenhet i föreningen. Båda lägenheterna kom att 

omfatta testamentsförordnandet.   

 

En annan tolkningsfråga som kan komma i fråga är då testator i sitt testamente skrivit 

att kvarlåtenskapen skall fördelas enligt lag eller när testator skriver att hans arvingar 

ska vara testamentstagare. Reglerna rörande båda faktorer kan ha ändrats mellan tiden 

för upprättandet och dödsfallet. Här kan både den faktiska viljan och den hypotetiska 

viljan komma ifråga., beroende på testators vetskap om lagen och eventuella 

lagändringar. Presumtionsregeln i detta fall har utvecklats i rättspraxis som säger att 

lagreglerna vid testators död läggs till grund för tolkningen om hans vilja inte kan 

fastställas. Särskilt i fall då kretsen av arvingar har utökats genom lagstiftning mycket 

beroende på att man tror att testator velat anpassa sig till samma värderingar som den 

nya lagregeln innebär.47 Regeln kom till utryck i NJA 1936 s 47 då fallet rörde ett 

förordnande om att egendom efter makes död skulle ” skiftas enligt lag” . Detta skulle 

innebära att då mannen dog, 11 år efter upprättandet av testamentet, skulle de vid 

dödsfallet gällande arvsreglerna tillämpas. Detsamma konstaterades i NJA 1928 s 280 

att bland kretsen av arvingarna borde även ett adoptivbarn inräknas som egentligen 

inte hade arvsrätt vid upprättandet av testamentet, men väl vid testators död.48 

 

4.1.1 NJA 1991 s 152 

Testator hade många år tillbaka i tiden bott med en kvinna som i sitt namn förvärvat 

en fastighet där hon bekostat en väsentlig del av köpet. Testators testamente 

upprättades 1986 då han förklarat för vittnen att han velat donera fastigheten till sin  

fd sambo eftersom fastigheten i princip tillhörde henne. Han ville dessutom inte att 

han släkt skulle ärva honom. Om kvinnan eventuellt var avliden skulle hennes 

släktingar ärva i henne ställe. Då han senare fick veta att kvinnan faktiskt var död 

tyckte han att det var onödigt att ändra testamentet, då hans vilja var uttalad. HD 

menade att testamentet skulle gälla till förmån gör kvinnans släktingar då det var 

tydligt att testator uttalat sin vilja om detta, trots att det inte fanns uttryckligen 
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nedskrivet i testamentet. Det ansågs vara testators faktiska vilja när han upprättade 

testamentet. Kopplingen till det skrivna ansågs mycket klar. Formkravet låg alltså 

inte till hinder för en omtolkning av testamentet då det var fråga och testators faktiska 

vilja vid tidpunkten för upprättandet av handlingen. 

 

4.1.2 NJA 1958 s 101 

En kvinna hade i sitt testamente insatt en stiftelse som universell testamentstagare. 

Strax innan sin död fick hon en stor mängd egendom testamenterat till sig av sin 

syster. Den nya egendomen utgjorde mer än hennes ursprungliga tillgångar. Trots att 

kvarlåtenskapen blev avsevärt mycket större än den var vid upprättandet av 

testamentet ansåg HD att det inte fanns skäl som pekade på att hon velat begränsa 

förordnandet till vad hon ägde från början och heller inget som talade för att 

testamentet skulle bli overksamt.  

 

4.2 Är vdabalken kapitel 11, tolkning 

I ÄB 11:2 stadgas att legat skall drabba samtliga delägare och inte avräknas på viss 

testamentstagares lott. Legatet bör därför utges omedelbart från oskiftat bo innan 

övriga, arvingar och universella testamentstagare, får sina lotter. Om legatet på grund 

av förordnandets innehåll däremot skulle drabba enbart viss arvinge eller 

testamentstagare har legatet samma innefattning som ett fordringsanspråk. Detta kan 

hända då testamentet säger att arvingen A skall betala visst belopp till person B.49 

 

ÄB 11:3 reglerar fall då samtliga legat inte kan utgå utan endast vissa. Här har då 

saklegat företräde framför penninglegat. Därefter sker nedsättning i proportion till 

legatens värde. Om testamentet har den innebörden att saklegat skall jämställas med 

penninglegat, exempelvis börsnoterade aktier, tolkas testamentet så att testator velat 

testamentera olika mycket värda delar, varför legaten bör nedsättas proportionerligt 

för att till fredställa testators vilja. Även i fall då visst legat utgör egendom med högt 

affektionsvärde mot legat av visst penningvärde har det förra legatet företräde.50 
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50 Agell a a s 82 
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I vissa fall kan testator ha förordnat viss egendom till efterlevande men egendomen 

återfinns inte i kvarlåtenskapen vid dödsboutredningen. Då gäller regeln i ÄB 11:4, 

dvs att förordnandet blir utan verkan. Har testator själv gjort sig av med legatet 

genom exempelvis försäljning finns ingen möjlighet till ersättning i penninglegat för 

egendomens värde. Däremot om testator velat ge testamentstagaren egendom till visst 

värde, kan kompensation utgå om legatet till exempel förstörts i en brand. Detta kan 

exemplifieras i NJA 1948 s 405 där fallet gällde verkan av legat i form av fastigheter 

som testator sålt före sin död. Trots detta fick testamentstagaren kompensation då 

man beaktade testators önskan i testamentet att fastigheterna skulle säljas och 

pengarna användas för att lösa in penninginteckningar i ett släktgods, som tillhörde 

testamentstagaren.  

I ÄB 11:6 kan man utläsa reglerna då testamentstagaren dör innan hans rätt inträtt. 

Tolkningsregeln i denna paragraf innebär att testamentstagarens avkomlingar från 

träda i dennes ställe. Ett förordnande i ett testamente som var menat till testators barn 

kan alltså utgå till barnbarnet istället.51 

 

ÄB 11:7 behandlar situationer då testator förordnat om all sin kvarlåtenskap men då 

handlingen inte kan verkställas i fråga om viss testamentstagares lott. Detta kan 

uppkomma i fall då testator inte velat att hans arvingar skall ha del av 

kvarlåtenskapen, förutom den lagstadgade lotten. Presumtionsregeln innebär att de 

universella testamentstagarnas lotter skall ökas i motsvarande mån som testamentet 

inte kan fastställas. Här menar man att det ligger närmast till hand att tro att testator 

velat att den icke fastställbara delen skall delas i motsvarande mån till de universella 

testamentstagarna.52 Ett rättsfall som exemplifierar detta är NJA 1948 s 768 som 

gällde apotekare Sellbergs testamente. Testator hade i sitt testamente angett en 

stiftelse och en förening som universella testamentstagare. Senare ansåg han ha 

återkallat förordnandet till stiftelsen. Tolkningen skulle nu göras huruvida den lediga 

andelen skulle tillfalla föreningen eller arvingarna. ÄB 11:7 ansågs inte direkt 

tillämplig eftersom det inte var fråga om att testamentet inte kunde verkställas då 
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testator själv hade återkallat förordnandet till stiftelsen. Man menade i målet att då 

testator återkallat ett universellt förordnande och inte gjort något tillägg till 

testamentet borde den lediga andelen tillfalla arvingarna. HD däremot menade att 

universella testamentstagare borde jämställas med arvingar och omtolkade 

testamentet så att den lott som blivit ledig genom återkallelsen borde tillfalla 

föreningen. 

 

I ÄB 11:8 finns reglerna rörande testamentet som blir utan verkan då förordnandet 

gäller make men äktenskapet är upplöst eller under upplösning, detsamma gäller 

testamente till förmån för sambo men förhållandet upphört före testators död. I ÄktB 

9:12 finns stadgat en definition för när ett mål om äktenskapsskillnad pågår. Denna 

tid börjar när talan är väckt, dvs när ansökan inkom till rätten, RB 13:4 st 3.  

Bestämmelsen i ÄB 11:8 kan hänföras till ÄB 3:10 som innebär att arvsrätten för en 

make inte gäller då mål om äktenskapsskillnad är väckt vid arvlåtarens död. Frågan 

om det förelegat ett samboförhållande ska bedömas på samma sätt som enligt 

Sambolagen. Denna syftade på samboförhållanden som rådde enligt lagen (1987:232) 

om sambor gemensamma hem, men från och med den 1 juli 2003 avses sambolag 

(2003:376) som gäller två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har 

gemensamt hushåll, (1§1 st). Här avses både heterosexuella sambor och 

homosexuella sambor. Det har inte gjorts någon omskrivning av ÄB 3:7 st 4 utan 

istället ges en hänvisning i den nya sambolagen att de lagar som benämner 

”samboende under äktenskapsliknande förhållanden”  skall gälla sambor enligt 2003 

års sambolag.53 

 

4.2.1 Tolkning då testamente kränker  laglott 

ÄB 7:3 rymmer några tolkningsregler om föredelning av egendom som kränker 

bröstarvingarnas rätt till laglott. Därför finns en hierarki som kan användas i de fall 

där testamentet innehåller flera förordnanden som inte samtliga kan verkställas. 

Hierarkin innebär att legat står över universellt förordnande men legaten får ge vika 

för laglotten enligt samma princip som stadgas i ÄB 11:3. 1987 infördes en 
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tilläggsregel om makes arvsrätt i ÄB 7:3 st 2 med tanke på möjligheten att en 

bröstarvinges laglott kränks av testamentet när testators make skulle ha haft rätt att 

ärva med fri förfoganderätt. Numera stadgas att efterlevande make har arvsrätt före 

bröstarvingar. Vidare uppstår ett problem om ett testamente av en make kan sättas ur 

spel till den del som det kränker efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln i ÄB 

3:1 st 2. Denna regel försäkrar efterlevande make om att alltid ur kvarlåtenskapen 

erhålla egendom så långt det räcker, till ett värde av fyra basbelopp. Här avräknas 

egendom som efterlevande make erhålligt vid bodelning eller genom enskild 

egendom. Testamentet blir alltså utan verkan i den mån förordnandet inskränker på 

den efterlevande makens rätt. Här uppkommer dock frågan om tolkning vad gäller 

den ursprunglige testamentstagarens rätt till sekundosuccession. Testator kan ha velat 

att förordnandet skall verkställas när den efterlevande maken avlidit och att 

egendomen istället för att tillfalla arvingarna skall tillfalla den ursprunglige 

testamentstagaren. Detta skulle innebära att den efterlevande maken har fri  

förfoganderätt fram till dess död.54  

                                                                                                                                                                                                                             

4.2.2 Tolkning och utfyllnad 

Med tolkning menas i förarbetena det arbete som görs för att fastställa ett 

förordnandes materiella innehåll. De presumtionsregler man använder om testators 

vilja inte kan fastställas kallas tolkningsregler. I en artikel kan utläsas en motsägning 

till detta, nämligen att när man använder sig av presumtionsregler tolkar man inte 

viljeförklaringen, utan lagen. Genom detta fylls testamentet med stöd av visst lagrum 

och bör därför kallas utfyllnadsregler.55 Boström menar däremot att en åtskillnad bör 

göras av benämningarna då man i vissa fall försöker få fram testators vilja genom en 

tolkning av testamentet och de fall man fyller ut testamentet med de 

presumtionsregler som finns i lag och praxis. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att 

tolkningen fastställer testators faktiska eller hypotetiska vilja. Utfyllnad görs när 
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55 Lind, Tolkning av testamente: betydelsen av uttalande som testator gjort om representationsrätt,  
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testators vilja inte kan fastställas men det anses som lämpligast att med hjälp av de 

presumtioner som finns i lag och praxis upprätthålla förordnandet. 56 

 

4.2.3 Tolkning och tvingande regler  

Det har framkommit att innehållet i ett förordnande bestäms genom tolkning och 

utfyllnad. Enligt Vahlén57 finns både dispositiva regler och tvingande regler som kan 

påverka förordnandets slutliga innehåll. Utfyllnaden omfattar enbart dispositiva regler 

och detta sker inom en ram av tvingande regler. Sambandet mellan tolkning av ett 

förordnande och de tvingande reglerna kan uppstå på olika sätt. Då förordnandet 

strider mot en tvingande regel får testators vilja ge vika för regeln. Detta kan hända 

då testamentet strider mot efterlevande makes arvsrätt enligt ÄB 3:1 eller om det 

strider mot andra arvingars rätt enligt ÄB. 58  

 

4.2.4 Processuella förutsättningar  vid tolkning och utfyllnad 

Ett mål som uppkommer för att tolka ett förordnande är ett dispositivt mål. Detta 

innebär att ramarna för processen ställs upp av parterna genom de yrkanden som 

framställs till rätten. Enligt reglerna i RB 17:3 får dom inte avges för annan 

omständighet än parterna yrkat. Exempelvis om en part yrkat på avkomsträtt till viss 

egendom kan hon inte få äganderätt till denna genom domstolens dom, även om detta 

skulle stämma mer överens med domstolens uppfattning om testators vilja. Person 

som inte är part i processen får inte av domstolen tilldelas rätt till egendom enligt 

testamentet. En dom angående ett förordnande får inte rättskraft gentemot tredje man. 

Med detta menas att efter det att dom avkunnat i mål om förordnande kan en tredje 

person göra gällande att en annan tolkning av testamentet skulle berättiga denne som 

rättmätig testamentstagaren. Vore detta inte möjligt skulle två parter genom en 

process i domstol kunna utesluta en person från sitt rätt till arv. Domstolen är också 

beroende av de grunder eller rättsfakta som parterna åberopat i målet. Enligt RB 17:3 

får en dom inte grundas på andra omständigheter än de som finns åberopade i målet. 

Enligt Boström kan rättsfakta betyda två saker, dels de rekvisit som uppställs för att 

                                                   
56 Boström a a s 24 
57 Vahlén Avtal och Tolkning (1960) s 193 och 226 
58 Boström a a s 34 ff 



Liselotte Sliwon 810909 
Rättsvetenskap D – uppsats 10 p, Testamentsrätt 
 

 30

en regel skall bli tillämplig och dels de faktiska omständigheter som motsvarar 

rekvisiten. Det ska inte vara upp till parterna att bevisa en rättsregels innehåll.59 

Ekelöf menar att domstolen utan att part åberopat denna, kan lägga en viss rättsregel 

till grund för domen. Vid en tvist krig ett testamente är det själva handlingen som är 

grunden i talan och detta måste följaktligen åberopas. Parterna kan vilja att 

verkställigheten avgörs av en tolkning av testamentet då det räcker med att åberopa 

detta. Om däremot en part med hjälp av en viss presumtionsregel vill få verkställighet 

måste parten åberopa de faktiska omständigheterna som utgör förutsättningen för 

tillämpningen. Dessutom har han bevisbördan för dessa omständigheter. Det är 

slutligen upp till parterna att besluta över vilken bevisning som skall åberopas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att testators vilja är det som styr både parter och 

domstol i processen om tolkning och utfyllnad. Domstolen möjligheter styrs dock av 

parternas yrkanden, grunder och bevisning. Något som bör nämnas är det faktum att 

vid tolkningstvister som rör fördelningen av testators kvarlåtenskap har domstolen 

inte till uppgift att ex officio bevaka att testators vilja verkställs. Detta ligger helt i 

dödsbodelägarnas och testamentstagarnas händer. 60 

 

4.2.5 Or iktiga och br istande förutsättningar  

Oriktiga förutsättningar är de förutsättningar som vid tiden för förordnandet är 

felaktiga. Bristande förutsättningar är de som stämmer vid förordnandets tillkomst 

men pga andra omständigheter senare förändras. Båda benämns allmänt som felaktiga 

förutsättningar för ett förordnande. Det som blir avgörande i dessa fall är huruvida 

förutsättningen varit väsentlig eller bestämmande för testator och om man med hjälp 

av den subjektiva tolkningen kan omtolka och eller fylla ut förordnandet.61 När 

betydelsen för den felaktiga förutsättningen ska bestämmas kan flera följer bli 

aktuella; ogiltighet, overksamhet eller omtolkning. Om testator vid upprättandet av 

sitt testamente lagt till grund en oriktig förutsättning och utan denna kanske inte valt 

att upprätta ett förordnande, leder detta till bestämmelserna om villfarelse i ÄB 13:3 

                                                   
59 jura novit curia= domstolen känner lagen dvs domstolen skall känna till de rättsregler som ligger till 
grund för ett visst mål trots att parterna inte åberopat dem 
60 Boström a a s 39 
61 SOU 1929:22 s 319, error in motivis 
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st 2. Detta leder i sin tur till att förordnandet blir ogiltigt. Samma regler gäller om en 

annan person avsiktligt framkallat vill farelsen, eventuellt för sin egen vinning. Vad 

gäller preskriptionstiden så står dessa under samma regler som klandertalan i ÄB 14:3 

där det anges att klandertalan måste ske inom sex månader från delgivning av 

testamentet. Övriga fall av felaktiga förutsättningar står inte under klanderreglerna.62 

Med detta menas bland annat omtolkning och overksamhet som faller under samma 

processuella regler som övrig tolkning.  Reglerna i ÄB 11:1 samt flera av 

paragraferna i samma kapitel rör frågan om omtolkning eller overksamhet pga 

oriktiga eller bristande förutsättningar, tex ÄB 11:8.63  

 

En fråga som måste beaktas är om testator känt till den felaktiga förutsättningen eller 

inte. Om han var medveten om denna kan dennes reaktion på det faktum ha stor 

betydelse för tolkningen. Har testator agerat efter att han fått veta detta, kanske 

genom att skriva ett nytt testamente, har han antagligen själv undanröjt eventuella 

tolkningsproblem. Om testator däremot varit passiv under en längre tid efter att denne 

fick veta den felaktiga förutsättningen kan icke- agerandet tolkas som att han ville att 

förordnandet skulle vara giltigt trots detta. Dock får inte dras några sådana slutsatser 

om testator varit sjuk sista tiden eftersom han då kanske inte haft möjlighet att ändra 

förordnandet trots viljan. Det finns fall som uppenbart visar att testator inte haft 

möjlighet att ta ställning till den felaktiga förutsättningen, nämligen då det i 

förordnandet kan utläsas att kvarlåtenskapen ska fördela enligt lag men det skett en 

lagändring efter testators död. Om det finns bevis för den ovan nämnda situationen 

med passivitet trots kännedom om felaktiga förutsättningar kan just passivitet få 

direkt betydelse vid tolkningen. I detta fall kan passiviteten tolkas så att han velat att 

kvarlåtenskapen trots allt skulle fördelas på det angivna sättet. Annars kan antas att 

han borde ha ändrat i förordnandet, se NJA 1958 s 101. Ingen generell tolkning får 

dock göras enbart pga av testators passivitet. Enbart förordnandets formulering och 

övriga faktum kan vara starka nog för att avgöra att testator avsett annat än det skriva. 

                                                   
62 SOU 1929:22 s 361 
63 Boström a a s 41 ff 
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Dessutom kan testator tydligt ha uttalat sig om frågan. I detta fall måste testators vilja 

bli gällande.64 

 

4.2.6 Textens innebörd vid tolkning 

Den faktiska texten i ett förordnande har tre olika funktioner vid tolkningen av ett 

testamente. För det första görs en språklig tolkning där man utgår från ordalydelsen 

av texten för att utröna vad texten objektivt verkar betyda. Detta kallas med andra ord 

för en prima facie-tolkning. Denna tolkning utgör en förutsättning för en tolkning 

enligt misstagsregeln ÄB11:1. Det bör nämnas att det inte finns någon anledning att 

frångå textens betydelse enligt normalt språkbruk vid en prima facie-tolkning. 65 

 

Efter detta görs en bedömning för att fastsälla testators faktiska eller hypotetiska vilja. 

Här tas omständigheter fram som förstärker vad testator velat med förordnandet eller 

vad han egentligen velat om en viss omständighet varit känd för honom vid 

upprättandet av handlingen. I detta skede blir den skriva texten ett bevis bland andra 

bevis som framställer testators vilja. Vad gäller textens betydelse vid fastställande av 

testators vilja bör tänkas på att viljan ibland kan skilja sig från den ordalydelse som 

kan utläsas i förordnandet. Texten bör ses om en del av alla bevisfaktum, visserligen 

central, men med möjlighet till komplimentering av andra fakta. Här kan ett exempel 

från Boström illustrera ett sådant fall. Antag att testator testamenterar bort sitt 

bibliotek till en gammal vän. En tolkning från normalt språkbruk säger att testator 

ville att vännen skulle få alla hans böcker. Men, genom andra fakta som läggs ihop 

med det skriva får man ut en helt annan betydelse av ordet bibliotek; nämligen att han 

enligt vittnen alltid kallat sin vinkällare för sitt bibliotek då han dessutom knappt 

ägde några böcker alls. Sammantaget kan fakta som framkommit, vittnesuppgifter 

och texten i sig leda oss till den slutsatsen att testator ville att vännen skulle få ärva 

hela innehållet i vinkällaren 

 

                                                   
64 Boström a a s 46 ff 
65 Boström a a s 60 ff 
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Den sista och tredje funktionen som den skriva texten har är att den sätter en yttre 

gräns för de tolkningar som med hänsyn till formkravet kan tillämpas. Även om en 

viss vilja framkommit genom den subjektiva tolkningen kan denna inte alltid 

verkställas då testators vilja måste kunna anknytas till testamentet. Här bör tolkningen 

inte begränsas till enbart det normala språkbruket utan det avgörande blir om texten 

har någon anknytning till den fastställa viljan hos testator. Denna tolkning bör vara 

mer långtgående än den tidigare nämnda prima facie-tolkningen. Dock finns ingen 

gräns för detta utan det bestäms genom en avvägning mellan formkravets syfte och 

viljan att upprätthålla testators vilja över fördelningen av dennes kvarlåtenskap.66  

 

4.2.7 Formkravets betydelse vid tolkning och utfyllnad 

Ett testamente måste upprättas i en bestämd form för att vara giltigt. Det finns två 

syften med detta, dels att testator ska tänka efter ordentligt innan han förordnar sin 

kvarlåtenskap dels för att underlätta bevisningen om innehållet vid verkställandet av 

förordnandet. Eftersom testator inte själv påverkas av testamentets verkställande kan 

det ibland vara svårt att sätta sig in i de konsekvenser ett testamente kan få både för 

arvingar och för andra. Testamentet ska tolkas subjektivt för att i bästa mån fördela 

kvarlåtenskapen enligt testators vilja.67 

 

De syften som finns gällande formkravet hittas i SOU 1929:22 s 146 f. Här kan 

utläsas en vilja att mana testator till eftertanke då denne upprättar ett testamente över 

sin kvarlåtenskap. Lagstiftaren ville göra testator medveten om den rättsliga följden 

av sitt förordnande. Då testator inte själv påverkas av förordnandet kan det vara svårt 

att förstå de konsekvenser ett förordnande kan få. Det stränga formkravet verkar då 

som en reducering av risken för ett förhastat förordnande. Dessutom minskades 

risken då testator uttalat sig över fördelningen av kvarlåtenskapen vilket kan leda till 

en oriktig fördelning baserad på felaktiga grunder. 

 

                                                   
66 Boström a a s 60 ff 
67 SOU 1929:22 s 146 f 
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Det andra syftet lagstiftaren ville uppnå med SOU 1929:22 s 146 f. var en garanti för 

förordnandets verkställande. Ofta kan det uppstå vilja hos arvingar att i frågasätta 

förordnandets giltighet och innehåll. Dessutom finns en risk för att testator skulle ge 

vika för påtryckningar från arvingar eller andra berörda personer vid upprättandet av 

förordnandet. Att testator inte kan kommentera förordnandet i efterhand pga sitt 

dödfall gör att skriftligheten underlättar för bevisningen. Att förordnandet kommit till 

på korrekt sätt kan i sin tur bekräftas av de aktuella vittnena.  

 

Samtidigt som formkravet har ett mycket bra grundsyfte kan man nämna vissa 

nackdelar med detta. En nackdel är att testators vilja riskerar att åsidosättas. 

Förordnandet kan tros att de inte innehåller några materiella fel eller oklarheter, 

klandras av arvingarna till testator enligt ÄB 14:5. Detta var lagberedningen 

medvetna om men det ansågs finnas övervägande fördelar med det strikta formkravet 

utan att för den del göra testamentsprocessen onödigt krånglig vilket istället får 

följderna att folk inte klarar av att upprätta handlingen.68 

 

4.2.8 Formkravets betydelse vid tolkning utreds med hjälp av vissa rättsfall 

Här ska genom ett antal rättsfall exemplifieras vilken gräns formkravet ställer på 

tolkningen. 

 

Som tidigare konstaterat skall tolkningen vara subjektiv då dess syfte enligt ÄB 11:1 

är att fastställa vad testator velat med sitt förordnande. Om förordnandet kan tolkas på 

mer än ett sätt skall den tolkning väljas som testator antas ha avsett. Med detta kan 

menas den i laga form angivna viljeförklaringen. Om tolkningen vore fri att inte ha 

anknytning till lydelsen skulle syftena för formkraven motverkas. Nämnas bör att 

formkravet inte innebär att testamentet bara kan verkställas i enlighet med den exakta 

ordalydelsen69. Om ett misstag i förordnandet kan rättas till innebär detta att 

handlingen blir giltig trots detta fel. Inte heller behöver en otydlig formulering 

innebära en konflikt mellan formkravet och tolkningen. Här kan NJA 1940 s 615 få 

                                                   
68 SOU 1929:22 s 147 
69 SOU 1929:22 s 206f 
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stå exempel. Testator hade då förordnat ett den eller de personer som tog hand om 

mannen till hans död skulle få var sitt legat tilldelat sig. Vittnen uttalade sig om att 

han menat ett par makar som skött mannen och detta blev verkställt. Formuleringen i 

förordnandet visade inte på något tydligt utpekande av viss person men det var 

otvivelaktigt att testators vilja hade anknytning till förordnandet. Vem som var 

avsedd att emotta legatet blev en bevisfråga som löstes genom vittnesutsagor.  

 

När det gäller formkrav och tolkning är det viktigt att kunna avväga i vilken mån 

testator vilja kan tolkas in då det är tveksamt eller rent utan helt ovisst om det finns 

någon anknytning i förordnandet. Trots detta kan det ju finnas bevisning om testators 

uppfattning i frågan. En tolkning som strider mot den uttryckliga viljan i ett 

förordnande kan knappast godtas trots att bevisning finns. Det är svårt att fastställa 

hur stark anknytningen mellan viljan och förordnandet måste vara men några rättfall  

har gett synpunkter på detta. Exempelvis i NJA 1942 s 135 där två makar förordnat 

sin kvarlåtenskap till förmån för sina två fosterbarn. Fadern avled först och 

fosterdottern kort därefter, dock efterlämnande sin dotter Anna. Då fostermodern 

senare dog ansågs Anna ha rätt till sin mors andel, trots att hon aldrig träffat sin mors 

fosterfar. Fallet innebär att det är möjligt att tolka in istadarätt enligt ÄB 11:6 för 

testamentstagarens barn trots att testamentet inte innehöll några indikationer på detta, 

och trots att barnet inte nämns i testamentet. Anledningen till utgången var dock att 

det stod som sannolikt att testatorerna och testamentstagaren stod så nära varandra att 

det kunde liknas vid ett förhållande mellan biologiska föräldrar och barn.  

 

I ett fall som påminner om det föregående, NJA 1942 s 265 ansågs det inte finnas 

någon anknytning till testators vilja i förordnandet. I detta fall hade testator upprättat 

ett testamente till förmån för en person vid namn Birgit, vilken inte var besläktad med 

testator. Då Birgit avled före testator hade denna i en annan handling förklarat att 

arvet skulle tillfalla Birgits man och henens syster, kallad ” min fosterdotterdotter” . 

Eftersom mannen gift m sig ströks dennes del av förordnandet. Frågan i detta fall  

blev huruvida Gudrun hade rätt att träda i sin systers ställa. HD gjorde den 

bedömningen att vare sig innehållet i det sista formlösa förordnandet eller andra 
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omständigheter talade för att testamentet skulle kunna tolkas så att kvarlåtenskapen 

skulle tillfalla Gudrun vid nämnda situation. Testator hade i detta fall trott att tillägget 

var tillräckligt men domstolen menade att det borde ha upprättats i enlighet med 

formkravet. Det fanns med andra ord inte någon tillräcklig anknytning i förordnandet 

till testators vilja, varför formkravet i detta fall utgjorde ett hinder för tolkningen av 

testators vilja.  

 

I ett annat rättsfall, NJA 1948 s 768, fanns ett testamente upprättat till förmån för ett 

barnsjukhus och en förening. Förordnandet till sjukhuset återkallades dock och frågan 

om denna kunde innebära att all kvarlåtenskap istället skulle tilldelas föreningen 

uppstod. HD ansåg i detta fall att så var fallet, all kvarlåtenskap gick till föreningen 

då de ansåg att testator genom återkallelsen avsett att föreningen skulle ärva allt och 

trott att detta inte behövdes förtydligas genom ett nytt förordnande.  

 

Det mest nämnda fallet är dock NJA 1991 s 152 som refererats ovan på sidan 22. Där 

hade testator tydligt uttalat att han ville att avkomlingarna till sin fd sambo skulle 

ärva honom istället för hans egna arvingar. Han hade dock inte skrivit in detta i 

testamentet utan där fanns bara sambon nämnd. HD menade att testators vilja var 

tydligt uttalad om borde följas trots det bristande skriftliga kravet.  

 

Konstateras kan att det krävs att tolkningsresultatet ska ha en anknytning i 

förordnandet och utan detta kan tolkningen inte godtas. Kravet är dock inte särskilt 

hårt. Domstolen har accepterat att en person som inte ens nämns vid namn har 

istadarätt då personen var testamentstagarens avkomling. I ett annat fall var det 

tillräckligt med en återkallelse av hälften av kvarlåtenskapen för att all kvarlåtenskap 

skulle tilldelas den andra universella testamentstagaren och i det sista fallet räckte det 

med att testator uttalat sin vilja utan att detta fanns skrivet i förordnandet.  
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Kapitel 5 - Analys och slutsats 

Trots att Ärvdabalken är relativ gammal lagstiftning med förarbeten från första delen 

av 1900-talet måste jag uttrycka en positiv bedömning av dess innehåll. Förarbetena 

innehåller uttömmande hänvisningar över hur lagens ska tillämpas och hur 

paragraferna ska tolkas. Det finns hänvisningar hur tillvägagångssättet vid en tvist bör 

se ut. Dessutom finns spelrummet vid tolkningen av testamenten, dvs. att 

presumtionsregler kan komma att utvecklas i praxis vilket det även gjort. Dock säger 

lagstiftaren att dessa presumtioner inte får vara rena gissningar över testators vilja 

utan det måste finnas en anknytning till viljan i förordnandet. Reglerna i de kapitel i 

ÄB som behandlats i uppsatsen är mycket välformulerade och ger ett bra skydd för 

berörda personer. De behöver i stort inte ändras eller omformuleras, med visst 

restriktion för nedan redovisade områden. 

 

De allmänna bestämmelserna rörande vem som får upprätta och taga testamente anser 

jag vara mycket välgrundade och bra. Det måste finnas bestämmelser om ålder och 

stabilt psyke, annars skulle många utnyttja dessa personer till att skriva förordnanden 

till andras fördel. Vad gäller Lundéns instruktioner om reglerna kring testamenten 

och hans rekommendationer om upprättande, vill jag bara ge lovord. Hans ärliga och 

tydliga sätt att beskriva vad som skulle kunna bli följderna av att ej upprätta 

testamente anser jag att alla borde ta till sig och fundera på vad gäller sin egen 

familjesituation. Jag vill, liksom Lundén säger, med denna uppsats få läsaren att inse 

att upprättandet av ett testamente inte behöver kopplas samman med omedelbar död 

och avsked, utan snarare ses som en slags försäkring om sin egen och sin familjs 

fortsatta livssituation.  

 

Reglerna i tredje kapitlet i ÄB anser jag inte behöver någon uttömmande analys eller 

kommentar då jag tidigare uttryckt mitt totala samtycke till reglerna. Dessa ger en 

tydlig och rättvis fördelning av kvarlåtenskap efter en avliden släkting och behöver 

inte ändras på något sätt. 
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Jag avser härnäst att diskutera formkravet vad gäller testators underskrift på 

testamentshandlingen. Man kan tycka att det stränga kravet på underskrift strider 

emot den allmänna principen om testators yttersta vilja. Med detta menar jag att det 

självklart borde finnas ett krav på underskrift men att domstolen inte borde gå för hårt 

på denna punkt vid tolkning eller klander av testamente. I flera fall går HD strängt på 

att det inte finns någon underskrift fast det klart framgår att innehållet i testamentet 

var testators vilja. Ett exempel på detta är NJA 1993 s 341 där testator som rubrik på 

första sidan i en mindre bunt papper skrivit ” mina önskningar”  men inte undertecknat 

just det arket utan enbart det sista arket, efter avskedsbrev och dylikt. Det framgår 

tydligt att detta var hennes yttersta vilja, men trots detta ansågs ej förordnandet vara 

gällande. 

 

Fortsättningsvis måste kommenteras att det finns vissa brister vad gäller kraven på 

vittnen. Jag kan hålla med Gustavsson i den framlagda motionen70 att det borde 

finnas något slags krav på personnummer eller övriga upplysningar som förenklar då 

man behöver kontakta vittnen vid en eventuell tvist. Adresser byts och namn byts; det 

behövs inte mycket för att försvinna i mängden i dagens Sverige. Vissa kan tycka att 

det kränker ens integritet att behöva ange personnummer, men trots detta menar jag 

att det kan vara till stor hjälp. Som vittne måste man vara medveten om dess innebörd 

och att man kan komma att kontaktas vid eventuella frågor och tvister. 

 

Följande vad beträffar ogiltighet och klander finner jag ingen anledning till kritik. 

Tvärtemot anser jag att dessa regler är klara och tydliga, främst vad beträffar 

principerna om ”nullitet och angriplighet” . Dessa regler utesluter helt att ett 

testamente som klart och tydligt strider mot lag och sedlighet inte kan bli gällande för 

någon part. Att sedan vissa förordnanden som trots sina brister kan bli gällande vid 

klander anser jag vara en rättvis aspekt, både för arvingar och testamentstagare. 

Testator vill förmodligen fastställa det som han anser är bäst för alla parter genom sitt 

förordnande och det är lätt hänt att glömma eller ens inse vilka krav som ställs på ett 

testamente. Kan man då visa att detta var hans egentliga vilja skall handlingen bli 

                                                   
70 Motion 1984/85:2399 av Lars Gustavsson (s) 
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gällande, trots dess brister. Vad gäller reglerna om klander kan jag inte tycka att dessa 

på något vis är otydliga eller svårtolkade. Det finns en frist vilken skall gälla. Om 

inget klander inkommer under denna tid anser jag liksom lagstiftaren att dess talan är 

förlorad.  

 

I och med detta kan kommenteras den intervju som gjorts i uppsatsen. Då visserligen 

formkravet ej är uppfyllt måste arvingarna ändå följa de regler om klander som finns 

för att få testamentet ogiltigförklarat. Har arvingarna underlåtit detta skall deras talan 

gå förlorad. För att kommentera fallet ytterligare vad gäller testators yttersta vilja 

menar jag att testator genom att uttala till flera personer att hon testamenterat sin 

kvarlåtenskap till kärande, klart och tydligt fastställt att detta var hennes yttersta vilja. 

Att sedan originalet inte återfunnits kan bero på många saker, men det faktum att 

testator en månad innan dödsfallet bekräftat testamentets existens borde väga tungt i 

fråga om bevis.  

 

Tolkningen av ett testamente påverkas inte bara av den subjektiva tolkningen utan 

även av formkravet. Detta är ett strängt krav förutom i nödsituationer då andra former 

av förordnande kan accepteras som giltiga. Meningen med det stränga formkravet är 

att man vill undvika eventuella tvister om huruvida testamentet upprättats korrekt och 

förenkla bevisningen angående testamentets innehåll. Detta anser jag vara ett mycket 

positivt krav som absolut förenklar i de fall en tvist uppkommer i fråga om ett 

testamente och dess innehåll. Många gånger kan avundsjuka eller illvilja leda till att 

arvingar eller potentiella arvingar vill få ett testamente ogiltigförklarat för att de själv 

inte finns nämnda i förordnandet. Här kan gamla ouppklarade tvister om pengar eller 

annan egendom göra att vissa är villiga att processa för att få sin vilja igenom. I dessa 

fall kan jag själv bara anta att den som för processen inte bryr sig om testators vilja, 

men jag hoppas att detta genomskådas av domstolen då det blir deras uppgift att 

slutligen fastställa testators faktiska vilja. Den andra avsikten med ett strängt 

formkrav är att påminna testator om rätthandlingen vikt då denna inte efter sin död 

kan vara med och styra över sitt eget förordnande och dess verkningar. Ibland kan det 

vara svårt för testator att inse de konsekvenser ett förordnande kan få.   
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Vad gäller den anknytningspunkt som måste finnas i testamentet i förhållande till 

testators vilja, är denna inte alls lika sträng som ovan nämnda formkrav. En tolkning 

får inte göras om den står i strid med ordalydelsen i förordnandet eller om tolkningen 

görs helt oberoende av ordalydelsen. Det finns däremot inget som hindrar att det sker 

korrigeringar av felskrivningar, otydligheter eller omtolkningar på grund av att de 

finns felaktiga eller bristande förutsättningar i förordnandet.  Här skulle jag vilja 

observera en viss försiktighet då jag tycker att det är lite för enkelt att ändra vissa 

förhållanden i testamentet och lite för enkelt att omtolka innehållet. Trots att 

omtolkningen oftast sker till fördel för de personer som finns omnämnda i testamentet 

till skillnad från de legala arvingarna borde ett mer restriktivt tillvägagångssätt finnas. 

Frågan är känslig eftersom de legala arvingarna kanske allt som oftast känner sig 

överkörda och negligerade av sin släkting som förordnat sin kvarlåtenskap till en icke 

besläktad person. Kanske borde det i oklara fall vara lämpligare att ogiltigförklara ett 

testamente som inte fullständigt kan tolkas efter testators vilja på grund av oklarheter 

i förordnandet. Risken med detta blir självfallet att testators vilja kanske inte 

upprätthålls vilket är huvudregeln i ärvdabalken.  

 

Reglerna om att testamentstagarens barn har istadarätt om testator varit fosterförälder 

till förstnämnda har i praxis godkänts, trots att barnet inte ens nämns i förordnandet. 

Ett legat som var menat att gå till en viss testamentstagare räcker som 

anknytningspunkt för att dennes avkomlingar skall ha istadarätt trots att det inte rådde 

något släktförhållande mellan testator och testamentstagaren. Ytterligare bevis i detta 

fall kan vara testators uttalande om att fördelningen skall verkställas så att 

testamentstagarens avkomlingar skall ha istadarätt om denne inte är i livet vid 

testators död.  

 

Trots att jag i vissa fall inte håller med om domstolens tolkning av testamenten är jag 

överens med denna i fallet rörande damen som fick en stor egendom testamenterad 

till sig strax före din död, då hon själv testamenterat bort hela sin egendom till en 

universell testamentstagare i form av en stiftelse. Här menade domstolen att inget 

tydde på att hon velat att någon annan skulle ärva henne då hon tidigare testamenterat 
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allt till stiftelsen, varför den nya egendomen också borde gå till stiftelsen trots att 

egendomen inte fanns nämnd i testamentet på grund av omständigheterna. Jag anser 

att detta var en korrekt bedömning då det kan tolkas som att kvinnan inte velat att 

någon annan skulle ärva henne och det hade antagligen glatt henne att 

kvarlåtenskapen i detta fall ökade kraftigt. Detta är ett tydligt exempel på de 

situationer som kan framkalla avundsjuka hos eventuella arvingar och tvister blir 

resultatet av detta.  Här kan även nämnas de fall då kvarlåtenskapen delats mellan två 

universella testamentstagare men ett av förordnandena blivit återkallat. Frågan blir då 

hur den överblivna egendomen ska delas, mellan arvingarna eller till den första 

universella testamentstagaren? Svaret blev enligt domstolen att all kvarlåtenskap 

skulle gå till den första universella testamentstagaren, i detta fall en förening. Här kan 

jag tycka att frågan är väldigt känslig då det faktiskt finns arvingar efter testator och 

en del av kvarlåtenskapen redan tagits ifrån dessa genom testamentet. Självklart 

måste omständigheterna i övrigt tas in för att få en helhetsbild av fallet, men med de 

fakta som finns tillgängliga kan jag tycka att den överblivna lotten antigen delas 

proportionerligt mellan arvingarna och föreningen eller att enbart arvingarna får 

egendomen.  

 

Avslutningsvis kan sägas att jag genom att analysera den litteratur och de rättsfall  

som behandlats i denna uppsats anser att lagstiftningen rörande större delen av 

testamentsrätten är mycket bra och välformulerad, men att det trots allt finns vissa 

delar som skulle kunna förbättras. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  till Peter  Engelberg och Per  Gotthard på Gotthards 

Advokatbyrå angående tvist om testamente 

 
 

1. Vilka grunder hade Ni som stöd för ert yrkande i tingsrätten? 

 

2. Varför fick Ni ej bifall i tingsrätten? 

 

3. Hur har Ni resonerat när det gäller den ej befintliga underskriften som anses som 

formkrav? 

 

4. Vilken betydelse har det att testator uttalat sin vilja till sin väninna en tid före 

dödsfallet? Kan det anses som hennes ”uttryckta yttersta vilja?” ? 

 

5. Hur tror Ni att hovrätten kommer resonera när det gäller klanderfristen? 
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Bilaga 2 

Svar  på intervjufrågor  

 

1. Vi har åberopat följande grunder i Tingsrätten. 

 

Den avlidna har upprättat ett testamente som uppfyller formkraven enligt 10 kap 1 § 

Ärvdabalken genom vilket hon testamenterar sin kvarlåtenskap till NN. Testamentet 

har inte återkallats utan anledningen till att det inte återfunnits är att det förstörts av 

hennes make i samband med att denne bragde sig själv och den avlidna om livet.  

 

2. Vi förlorade målet på grund av att Tingsrätten inte fann att frånvaron av ett 

formenligt testamente i original eller en kopia på ett sådant testamente eller förhör 

med någon som bevittnat eller sett ett sådant testamente innebär att vår huvudman 

inte anses ha styrkt att den avlidna genom ett testamente som uppfyller formkraven i 

10 kap 1 § ÄB testamenterat sin kvarlåtenskap till honom samt att bevisningen i 

målet inte är tillräckligt för att styrka att den avlidna upprättat påstått testamente och 

att med säkerhet bestämma att testamentet i så fall  inte återkallats.  

 

3. Våra egna kommentarer blir att: När det gäller förstahandsgrunden var det inte 

tillräckligt med en kopia på ett icke underskrivet testamente utan man måste ha något 

mer. När det gäller andrahandsgrunden anser vi att Tingsrätten resonerar felaktigt 

eftersom inte så lång tid är förfluten mellan det att det är ostridigt att den avlidna 

nämnt testamentet vid diskussion med en väninna cirka en månad före. Numer anser 

vi att testamentet gäller därför att motparten inte har klandrat testamentet inom 

klanderfristen, eftersom arvingarna nu fått del av de i form av bestyrkt kopia av 

testamentet. 

 

Vi menar att det funnits ett testamente i original underskrivet som har förstörts av 

hennes make eller någon annan. Vi har också bevisning som styrker att mannen lider 
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av stort kontrollbehov, vilket gör det högst sannolikt att han skulle ha förstört 

testamentet ifråga.  

 

4. Väninnan styrker vår teori om at det de facto fanns ett testamente upprättat och 

underskrivet samt att det också då skulle ha uttryckt hennes yttersta vilja. 

 

5. Svar på frågan är svårt att ge eftersom vi inte har hittat något liknande fall  och det 

är i stort sett omöjligt att sia om hur Hovrätten kommer att resonera. Vår förhoppning 

är att Hovrätten resonerar på det sättet att motparten har haft en advokat som skall 

känna till gällande rätt och borde ha klandrat testamentet inom klanderfristen när Per 

delgav testamentet för första gången till motpartsombudet. 

 

 

 

 


