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Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att undersöka om regleringen kring 
tolkning av testamente är förenlig med principen om testators yttersta vilja. Syftet var 
även att utreda gällande testamentsrätt, redogöra för regleringen kring 
testamentstolkning samt beskriva vilka ogiltighetsgrunder för testamente som kan 
uppkomma. För att uppnå syftet har jag använt mig av en traditionell juridisk metod där 
lagar, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin har studerats. Ett testamente är en 
strikt personlig rättshandling som uttrycker den avlidnes vilja beträffande 
kvarlåtenskapen och dess fördelning. Genom att upprätta ett testamente kan den 
enskilde frångå den legala arvsordningen och själv bestämma vilka som ska få ta del av 
egendomen. Testationsfriheten är dock inte helt obegränsad eftersom lagstiftaren har 
velat skydda främst två objekt. Dessa är bröstarvingar som har rätt till laglott och 
efterlevande make som har rätt till basbeloppet. Lagen uppställer dessutom vissa 
formkrav för upprättande av ett testamente vilka måste vara uppfyllda för att 
testamentet ska bli giltigt. Ett testamente kan även bli ogiltigt av andra orsaker och det 
händer exempelvis om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning 
eller om någon har tvingat den avlidne att upprätta ett testamente. Om oklarheter 
beträffande testamentets innehåll uppstår vid verkställigheten av det, blir förordnandet 
föremål för tolkning. Med tolkning menas det arbete som görs för att fastställa ett 
testamentes faktiska innehåll och därmed fastställande av testators yttersta vilja. 
Tolkningen ska som huvudregel vara tydligt subjektiv och utgå från testators yttersta 
vilja. Om inte viljan kan utrönas används presumtionsregler som uttrycker vad en 
testator i allmänhet kan antas ha velat i en speciell situation. Uppsatsens resultat visar 
att tolkningen bör ske med stor försiktighet för att undvika feltolkningar av testators 
vilja. Rättspraxis har en viktig roll när testamenten ska tolkas i deras rätta ljus eftersom 
lagen varken kan eller bör reglera varje enskilt fall. Presumtionsreglerna kan generellt 
sett sägas vara förenliga med principen om testators yttersta vilja, med undantag för 
några specifika fall.  
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1 Inledning 
 
 

”Redan samma eftermiddag började arvstvisten. Man väntade tills 
begravningsritualerna var avslutade och grannarna och predikanterna gett sig av. I och 

för sig hade ju farmodern skrivit ett testamente. Detaljerna avlöste varandra med 
hennes darriga handstil sida upp och sida ner. Men eftersom tanten förberett sitt 
frånfälle under åtminstone de senaste femton åren, och dessutom varit lynnig, så 

vimlade det av ändringar, överstrykningar och tillägg i marginalen, förutom ett helt 
lösblad med gyttriga fotnoter.” 

 
(Ur boken ”Populärmusik från Vittula” av Mikael Niemi) 

 
 
Testamentsrätten är ett väldigt viktigt rättsområde för den enskilde. Möjligheten att 
kunna upprätta ett testamente, och därmed bestämma över sin egendom även efter sin 
död, är en rättighet för en människa som följer av den individuella äganderätten. Den 
som upprättar ett testamente beslutar själv vad förordnandet ska innehålla, vem 
mottagaren är och vilken egendom som innefattas. Om ett testamente är upprättat 
kommer egendomen att fördelas enligt arvlåtarens (testators) vilja, så som den blivit 
uttryckt i testamentet. Det är emellertid inte alltid så enkelt att fastställa vad som 
egentligen är den avlidnes vilja, eftersom testamenten ibland kan innehålla otydliga 
eller tvetydiga formuleringar. Detta kan leda till att tolkning av testamente blir aktuellt.  
 
Tolkningen måste ske med stor försiktighet eftersom en feltolkning av den avlidnes 
vilja faktiskt kränker hans fria äganderätt och personliga integritet. På grund av detta är 
det viktigt att testamentsrätten och dess regler är utformade på ett sådant sätt så att 
människor fritt kan bestämma över sin egendom, utan att riskera att deras uttalanden 
och föreskrifter blir feltolkade till förmån för något som de inte alls avsett som sin sista 
vilja. Testationsfriheten är dock inte helt obegränsad vilket medför att testators vilja inte 
kan tillgodoses fullt ut i alla fall. Detta beror på att man anser att vissa personer ska ha 
rätt till en del av testators egendom på grund av den relation som de har till testator. 
Efterlevande make och bröstarvingar garanteras viss egendom därför att de anses vara 
skyddsvärda objekt. Eftersom det redan finns sådana gränser som reglerar hur mycket 
egendom arvlåtaren får testamentera bort, är det extra viktigt att man vid tolkningen av 
testamente inte inskränker testationsfriheten ytterligare.    
 
Testamentstolkningen ska hela tiden ha testators yttersta vilja som ledstjärna, men kan i 
vissa fall behöva vägledning av presumtionsreglerna i ÄB 11 kap. Det är då av stor vikt 
att tolkningsregleringen är utformad och tillämpas på ett sådant sätt att det som kan 
antas vara testators vilja alltid kommer i första rummet. Om detta inte förekommer, 
faller hela principen om testators yttersta vilja.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om regleringen kring tolkning av testamente 
är förenlig med principen om testators yttersta vilja. Eftersom denna princip är så pass 
viktig i svensk testamentsrätt är det av stor betydelse att presumtionsreglerna stämmer 
överens med den. Därför blir det intressant att klargöra hur tolkningsregleringen 
fungerar. Jag kommer att utreda gällande rätt beträffande testamente, redogöra för 
regleringen kring tolkning av testamente samt undersöka vilka ogiltighetsgrunder som 
kan uppkomma.  
 
 
1.2 Frågeställning 
 
För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 
 

• Är tolkningsreglerna verkligen överensstämmande med principen om testators 
sista vilja? 

• Vad är det bakomliggande syftet med testamentstolkning? 
• Hur ska ett otydligt eller tveksamt testamentsinnehåll tolkas? 
• Under vilka omständigheter kan ett testamente förklaras ogiltigt?  

 
 
1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsas till att endast behandla svensk testamentsrätt. Den svenska 
testamentsrätten i sig är ett omfattande område och förutsättningar saknas för att även 
utreda internationell testamentsrätt. Den legala arvsrätten, inbördes testamente mellan 
makar och regleringen kring förmånstagarförordnande berörs inte arbetet.  
 
 
1.4 Metod 
 
Jag har i huvudsak använt mig av en traditionell juridisk metod i denna uppsats. Som 
underlag för arbetet har aktuell lagstiftning, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin 
studerats. Det som jag använt mig av mest är lagstiftning, läroböcker och HD:s 
avgöranden. Med hjälp av bibliotekets databaser Lucia, Libris, Karnov och Zeteo har 
jag hittat litteratur, propositioner och praxis. Flertalet rättsfall är även hämtat från 
läroböckerna.   
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2 Testamentsrättens historia 
 
2.1 Romersk rätt 
 
Testamente som rättsligt institut härstammar från den romerska rätten. Utvecklingen av 
testamenten började förmodligen redan under 200- eller 300- talet e.Kr.1 Tanken var att 
testamentet skulle förhindra att en förmögenhetsmassa uppdelades på flera arvingar.2 
Det var därför inte tillåtet att upprätta ett testamente avseende endast en del av 
kvarlåtenskapen, utan hela förmögenheten var tvungen att omfattas.  
 
Den romerska rättens testationsfrihet byggde på tanken om den fria äganderätten och 
familjefaderns (bonus pater familias) absoluta makt. När familjefadern dog tilldelades 
efterlevande maka och bröstarvingar kvarlåtenskapen. 3  Fanns det inga 
familjemedlemmar, kunde egendomen tillfalla ”utarvingar”. Trots denna arvsordning 
utvecklades en nästan obegränsad testationsrätt som bidrog till att de fria romerska 
medborgarna kunde välja vem de ville testamentera sin egendom till. Testationsfriheten 
begränsades dock bl.a. av rätten till laglott. 4  Romarna ansåg så småningom att 
testationsfriheten var den viktigaste principen inom arvsrätten. Upprättande av 
testamente betraktades därför i princip som en moralisk plikt.5  
 
Den viktigaste beståndsdelen i ett romerskt testamente var insättandet av en arvinge. 
Saknades en sådan föreskrift var hela testamentet ogiltigt. 6  Den romerska rätten 
innehöll en rad begränsningar i fråga om vem som kunde insättas som arvinge i ett 
testamente.7 Ett villkor var att arvingarna var romerska medborgare. Ofödda personer 
kunde inte insättas och inte heller obestämda personkretsar, som t.ex. byar, städer och 
föreningar.8 Med tiden blev det dock tillåtet att testamentera bort egendom till städer, 
fackliga sammanslutningar och den romerska staten. För pater familias gällde vissa 
speciella regler till följd av de förväntningar samhället ställde på honom. Han fick inte 
utan anledning utesluta sin familj ur testamente.9 Om testator gjorde det ansågs han vara 
påverkad av sinnessjukdom och testamentet betraktades som ogiltigt.10  
 
 
2.2 Svensk rätt 
 
Möjligheten att testamentera bort egendom hade redan under 1200-talet införts i 
Sverige, genom kyrkans hjälp.11 Den svenska rätten präglades vid den här tiden av 

                                                        
1 SOU 1929:22 Förslag till lag om testamente m.m. s. 31. 
2 Tamm, Ditlev, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling s. 223. 
3 Agell, Anders, Testamentsrätt s. 16. 
4 Agell s. 16-17. 
5 Tamm s. 227. 
6 Tamm s. 226. 
7 Tamm s. 228-229. 
8 Tamm s. 229. 
9 Tamm s. 228. 
10 SOU 1929:22 s. 32. 
11 Hafström, Gerard, Den svenska familjerättens historia s. 129. 
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ätteintressena, där all egendom ansågs vara bunden till familjen och släkten. 12  
Testamentsinstitutet var då inte naturligt i dessa tankegångar. Kyrkan såg däremot 
införandet av testamenten som en möjlighet för folket att ge bort egendom till 
välgörande ändamål. 13 Kyrkan ansåg också att ett tidigare upprättat testamente inte 
upphävdes på grund av att testator upprättade ett nytt. Motståndet till testamenten 
medförde att testamentsrätten utvecklades mycket långsamt i svensk rätt. 
 
Den äldsta bestämmelsen om testamente i svensk lagstiftning fanns stadgad i ÄB 10 
kap. Västragötalandslag. Lagrummet fastställde att arvlåtaren inte skulle ha rätt att utan 
arvingarnas samtycke ge bort något som åsamkade skada för dessa. 
 
Ganska fort bildades det olika system för att bevara släktens rätt till jorden och därmed 
möjlighet till försörjning.14 I den yngre Västragötalandslags kyrkobalk stadgades det i 
slutet av 1200-talet att den som var fullt frisk kunde med två eller tre vittnen förordna 
om en hel huvudlott. Detta system kallades huvudlottsystemet och innebar att arvlåtaren 
skulle fördela kvarlåtenskapen mellan sig själv och arvingarna efter huvudtalet. 15  
Därefter kunde han testamentera bort sin egen huvudlott efter behag. Det s.k. 
arvejordssystemet återfanns i svealagarna och innebar att endast 1/10 av arvejorden 
kunde testamenteras bort om arvlåtaren inte erhöll arvingarnas samtycke.16 Om sådant 
godkännande gavs kunde arvlåtaren skänka bort hur mycket av egendomen han önskade 
till kyrkan. Arvlåtaren hade däremot rätt att fritt disponera över sin avlingejord och sitt 
lösöre. I städerna tillämpades ett så kallat laglottssystem som medförde att en person 
inte kunde testamentera bort egendom utan sina barns godkännande. En barnlös person 
hade rätt att testamentera bort 1/3 av sin förmögenhet. De återstående 2/3 skulle tillfalla 
arvingarna som en sorts laglott. 
 
De sociala och ekonomiska förhållandena förändrades under 1600-talet och behovet av 
förnyad testamentsrätt ökade.17 Detta ledde till att en lagstiftning på området tillkom, 
1686 års testamentsstadga. Stadgan uttryckte idén om testamentet som den yttersta 
viljan på ett tydligare sätt. Rätten att upprätta testamente hade i full utsträckning endast 
en myndig man enligt stadgan. En hustru tillerkändes med mannens samtycke rätten att 
förordna över sin egen giftorättsandel och enskilda egendom. 18  Det var inget 
obligatoriskt formkrav att testamente skulle bevittnas utan det ansågs tillräckligt att 
underskriftens äkthet saknade tvivel. 19  Det föreskrevs även att testator skulle vara 
mentalt frisk och att upprättande av testamente skulle ske utan tvång, lockelse eller 
förledande. 
  
Bestämmelserna i 1686 års testamentsstadga lades senare till grund för regleringen 
beträffande testamente i 1734 års lag. Skillnaden mellan landsrätt och stadsrätt bibehölls 

                                                        
12 Agell s. 17. 
13 Agell s. 17. 
14 Agell s. 17-18. 
15 Hafström s. 129. 
16 Hafström s. 130. 
17 Agell s. 17-18. 
18 Hafström s. 133. 
19 Hafström s. 133. 
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i 1734 års lag och förbudet mot att testamentera bort arvejord skärptes.20 Det i städerna 
tillämpade laglottssystemet fanns fortfarande kvar men hade försvagats något. Den som 
hade avkomlingar kunde testamentera bort 1/6 av sin egendom och hälften om endast 
andra arvingar fanns. Genom en kunglig förordning år 1762 upphävdes den skillnad 
som förelåg mellan lands- och stadsrätt.21 Detta innebar att den barnlöse stadsbon fick 
rätt att fritt bestämma över sin avlingejord och sitt lösöre. 
 
År 1857 avskaffades arvejordssystemet och ersattes med det nu gällande 
laglottssystemet i en ny förordning. Genom 1857 års förordning infördes även regler om 
bröstarvinges rätt till laglott. 1857 års förordning ersattes slutligen genom en lag om 
testamente 25/4 1930, som i sin tur har inarbetats i ÄB 1958.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Hafström s. 133-134. 
21 Hafström s. 134. 
22 Hafström s. 134. 
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3 Allmänt om testamentsrätten 
 
Ett testamente är en disposition för dödsfallsskull, en dödsrättshandling, där arvlåtaren 
reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.23 Den som upprättar ett 
testamentariskt förordnande kallas testator (maskulin) eller testatrix (feminin). Det 
huvudsakliga syftet med upprättandet av en dödsrättshandling är att åsidosätta den 
legala arvsordningen i ÄB. Om testamente inte upprättas kommer ÄB:s regler att 
oundvikligen träda in och fördela kvarlåtenskapen. Andra anledningar till att upprätta 
ett testamente kan vara att testator vill att arvet fördelas i andra proportioner än 
arvsreglerna föreskriver eller att viss egendom ska vara enskild. Ett testamente 
innehåller en testators yttersta vilja och verkställigheten av den aktualiseras endast efter 
testators död.24 Enligt ÄB 10 kap. 5 § kan förordnandet fritt återkallas av testator vilket 
i sådana fall leder till att det blir utan verkan.  
 
Rätten att upprätta ett testamente är strikt personlig. Testamente kan således inte med 
bindande verkan upprättas genom ombud eller ställföreträdare.25 Det är raka motsatsen 
till många andra rättshandlingar, där god man eller förmyndare ofta kan upprätta 
dokument för sin huvudmans räkning. Inte ens om en person helt saknar förmåga att 
själv testamentera, t.ex. på grund av ålder, är det möjligt att låta någon annan göra det åt 
honom. 26  Däremot föreligger inget hinder mot att testator ger rätten till en 
testamentsexekutor att bestämma om utförandet av vissa givna anvisningar i 
testamentet.27  
 
Testamente är i princip den enda dödsrättshandling som är tillåten i svensk rätt.28 Avtal 
om fördelning av kvarlåtenskap mellan testator och annan, så kallade adkvisitiva 
arvsavtal, är ogiltiga enligt ÄB 17 kap. 3 §.29  
 
Testamenten kan innehålla annat än enbart förordnanden om kvarlåtenskapen. Det kan 
vara önskemål, hälsningar och berättelser av olika slag. Vanligen handlar det om 
önskemål angående begravning eller organdonation. 30  Förordnanden är bindande, 
medan önskemål inte är det.31     
 
 
 
 
 
 

                                                        
23 Brattström och Singer, Rätt arv s. 88. 
24 Agell s. 11. 
25 Brattström & Singer s. 91. 
26 Agell s. 12. 
27 Walin, Gösta, Kommentar till ärvdabalken, Del 1 (1-17 kap.) s. 205. 
28 Agell s. 11. 
29 Brattström & Singer s. 88. 
30 Lundén och Molin, Testamentshandboken s. 138. 
31 Lundén & Molin s. 14. 
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3.1 Testamentets innehåll 
 
3.1.1 Universellt förordnande, legat och ändamålsbestämmelse 
 
I ett testamente utser testator vem som ska få viss egendom och med vilken rätt 
egendomen ska erhållas. Den som ska få något kallas testamentstagare.32 Det finns två 
typer av testamentstagare, universella testamentstagare och legatarier (se ÄB 11 kap. 10 
§).33 Universell testamentstagare kallas den som får hela kvarlåtenskapen, viss andel av 
kvarlåtenskapen eller överskottet av densamma, sedan viss egendom skilts av från 
denna.34 Med legatarie menas den som genom testamentet får en viss förmån, t.ex. en 
bil eller ett penningbelopp.35 Förmånen kallas legat. Dödsboet ansvarar ofta för att legat 
utges men ansvaret kan också vila på en viss arvinge eller testamentstagare, ÄB 22 kap. 
1-2 §§.36  
 
Den universella testamentstagaren likställs med en legal arvinge eftersom han inte får 
en bestämd förmån utan en större eller mindre del av kvarlåtenskapen.37 Lagstiftaren 
har därför gjort den universella testamentstagaren till dödsbodelägare.38 Detta innebär 
att den universella testamentstagaren kan vara med och påverka dödsboförvaltningen 
och arvskiftet.39 En legatarie har rätt att få ut legatet så fort som möjligt och behöver 
med andra ord inte, till skillnad från en universell testamentstagare, invänta arvskifte 
enligt ÄB 22 kap.  
 
Det föreligger således en klar skillnad mellan ett legat och ett universellt förordnande, 
men gränsen mellan de två är inte alltid lätt att dra. Ett förordnande som enligt testators 
uttryckssätt är legat kan egentligen vara ett universellt förordnande och tvärtom.40 I 
rättsfallet NJA 1974 s. 190 hade testatrix vid sin död efterlämnat en syster som 
dödsbodelägare och förordnat att hennes kvarlåtenskap av kontanta medel skulle tillfalla 
två personer med hälften vardera. Systern ansåg att testamentstagarna var att anse som 
universella och att de skulle få vänta med att få ut kvarlåtenskapen tills dödsboet 
avvecklats genom arvskifte. HD fastställde att testamentstagarna var legatarier och 
således inte behöriga att föra talan för dödsboet. Till följd av detta behövde de inte 
medverka i boutredningen och inte heller invänta arvskifte för att få ut sina anspråk. 
 
Vid sidan av förordnanden till förmån för enskilda testamentstagare kan ett testamente 
även innehålla förordnanden om att egendom ur testators kvarlåtenskap ska användas 
för ett visst ändamål, en s.k. ändamålsbestämmelse. 41  Ett exempel på en 
ändamålsbestämmelse kan vara att en fastighet ska användas för att se efter hemlösa 

                                                        
32 Agell s. 11-12. 
33 Eriksson, Anders, Arv och testamente s. 137. 
34 Agell s. 12. 
35 Eriksson s. 137. 
36 Brattström & Singer s. 100. 
37 Agell s. 28. 
38 Agell s. 28. 
39 Brattström & Singer s. 100. 
40 SOU 1929:22 s. 66-67 och 247. 
41 Eriksson s. 149. 
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katters välbefinnande.42 Sådana bestämmelser ger inte någon konkret rätt för en viss 
person men utgör däremot en skyldighet för någon att fullgöra en prestation för att 
ändamålet ska uppfyllas.43 Enligt ÄB 11 kap. 9 § ansvarar dödsboet eller den som får 
egendomen som ska användas för ändamålsbestämmelsen för dess genomförande. Om 
ändamålsbestämmelsen inte tillgodoses har arvingar, universella testamentstagare, 
efterlevande make, arvinges avkomlingar, boutredningsman, testamentsexekutor och i 
vissa fall länsstyrelsen rätt att föra talan om dess uppfyllelse enligt ÄB 22 kap. 7 §.44 
Jag kommer att närmare behandla regeln i ÄB 11 kap. 9 § i slutet av uppsatsen. 
 
Testator kan föreskriva att en legatarie får viss angiven egendom på villkor att en 
ändamålsbestämmelse verkställs. Underlåter legatarien att verkställa 
ändamålsbestämmelsen kan det leda till att hela legatet måste återgå till dödsboet.45 
Bristen i fullgörandet av ändamålsbestämmelsen bör då i regel vara väsentlig för att 
egendomen ska återgå.46 
 
 
3.1.2 Testamentstagarens rätt 
 
Det är troligen vanligast att testamentstagaren, både vid legat och vid universellt 
förordnande, tilldelas egendom utan särskilda begränsningar. 47  Testator kan dock i 
testamentet bestämma att något annat ska gälla. Det kan handla om att testator vill 
gynna flera olika personer och ge dem en mer eller mindre långtgående förmån av 
egendomen i fråga.48 Det finns olika rättighetstyper som testator kan föreskriva om och 
de är full äganderätt, fri förfoganderätt, successiva legat, nyttjanderätt och avkomsträtt. 
Mellanting mellan dessa huvudtyper kan också förekomma.49 I ÄB 12 kap. finns regler 
om de fyra sistnämnda typerna. 
 
Full äganderätt innebär att mottagaren kan göra vad den vill med egendomen i levande 
livet.50 Mottagaren har även rätt att själv testamentera bort egendomen. Enligt praxis 
presumeras full äganderätt för de fall då testator inte föreskrivit annat i förordnandet.51  
 
En testamentstagare kan dessutom erhålla egendom med fri förfoganderätt. Det innebär 
att testamentstagaren blir ägare till egendomen men saknar rätt att testamentera bort den 
kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt.52 Denna situation 
kan likställas med den som äkta make som arvinge har enligt reglerna i ÄB 3 kap. 
Testamentstagaren får inte förordna om egendomen i eget testamente på grund av att 

                                                        
42 Brattström & Singer s. 100. 
43 Brattström & Singer s. 100. 
44 Walin s. 290. 
45 Agell s. 30. 
46 Walin s. 292.  
47 Brattström & Singer s. 101. 
48 Agell s. 31. 
49 Agell s. 31. 
50 Agell s. 32. 
51 Agell s. 32. 
52 Eriksson s. 170. 
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efterarv ska tillfalla den eller de som testator beslutat om.53 Ett förordnande om att 
någon annan ska få egendomen efter den förste testamentstagaren kallas 
sekundosuccession. Ett testamente anses innebära fri förfoganderätt även om testator 
bokstavligen använt benämningen full äganderätt men samtidigt gjort en föreskrift om 
sekundosuccession.54 Detta belyses med rättsfall NJA 1950 s. 488. Efterlevande make 
hade genom inbördes testamente tillskrivits avliden makes lott med full äganderätt, 
samtidigt som testamentet innehöll föreskrift om sekundosuccession. HD fann att 
förordnandet fick innebörden att egendomen erhölls med fri förfoganderätt. Den 
efterlevande maken ansågs inte ha haft rätt att i testamente förfoga över den först 
avlidnas andel i boet. 
  
Successiva legat innebär att testamentstagaren har fått en viss egendom med äganderätt, 
som dock senare ska föras vidare till en annan person som testator bestämt.55 Meningen 
med denna typ av förordnande är att en och samma egendom ska gå vidare till nästa 
mottagare i helst oförändrat skick. Detta innebär att den förste testamentstagaren inte får 
disponera över egendomen genom att t.ex. avyttra den. 56 Om legatet utgörs av en 
summa pengar har testamentstagaren dock rätt att vidta vissa omplacerings- och 
förändringsåtgärder.57 Var och ens rätt till egendomen skyddas genom en möjlighet att 
sätta egendomen under förvaltning av god man vid vanvård eller annat otillbörligt 
förfarande enligt ÄB 12 kap. 10 §. Skulle den andra mottagaren dö före den första, 
utvidgas ofta rätten för den första till full äganderätt.58 
 
Ett annat inte helt ovanligt testamentsinnehåll är att en person får nyttjanderätten till 
viss egendom ur kvarlåtenskapen medan en annan person får äganderätten till samma 
egendom. Testator har i sådana fall velat ge nyttjanderättshavaren en mer begränsad rätt 
att förfoga över egendomen. 59  Nyttjanderätten innebär endast en rätt att använda 
egendomen och få avkastningen på egendomen. 60  Innehåller testamentet inga 
bestämmelser om äganderätten till egendomen i fråga, blir de legala arvingarna till 
testator ägare.61 Äganderätten kan vara svävande och avgöras vid ett senare tillfälle än 
testators död, enligt anvisningar i testamentet. Mottagarens rätt kan vara olika stark från 
fall till fall, beroende på testamentets innehåll och syfte.62 En nyttjanderätt kan avse 
hela eller delar av kvarlåtenskapen eller en specifik sak, men enligt ÄB 11 kap. 10 § 
anses nyttjanderättshavaren alltid ha fått ett legat. Reglerna i ÄB 12 kap. 2-9 §§ om 
testamentarisk nyttjanderätt fungerar som tolkningsregler och gäller bara om inget annat 
uttryckligen framgår av testamentet eller kan anses följa av en enskild 

                                                        
53 Brattström & Singer s. 101. 
54 Brattström & Singer s. 101. 
55 Agell s. 33-34. 
56 Eriksson s. 173. 
57 Walin s. 298. 
58 Agell s. 34. 
59 Agell s. 34. 
60 Se ÄB 12 kap. 3 § och Walin s. 298. 
61 Walin s. 309. 
62 Agell s. 34. 
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testamentstolkning.63 Lagrummen är således dispositiva och orsaken till det är att de 
inte har för avsikt att skydda tredje man.64 
 
Vid avkomsträtt har en testamentstagare fått rätt till avkastningen från viss egendom 
samtidigt som en annan testamentstagare är egendomens ägare.65 Mottagaren ska alltså 
inte förvalta egendomen själv, utan det görs av någon annan som ofta är ägare till 
egendomen.66 Har inte testator föreskrivit vem som ska ha hand om förvaltningen, ska 
en god man utses enligt ÄB 12 kap. 11 §. 
 
 
3.2 Rätten att göra eller taga testamente 
 
3.2.1 Behörighet att upprätta testamente 
 
Enligt huvudregeln i ÄB 9 kap. 1 § första meningen inträder testationshabiliteten när en 
person fyllt 18 år.67 Detta innebär att endast den som uppnått myndig ålder har rätt att 
upprätta ett giltigt testamente. Orsaken till det är att testamente är en så pass 
betydelsefull handling som helt eller delvis sätter den legala arvsordningen åt sidan.68 
Det har ingen betydelse om en vuxen hjälpt till att upprätta handlingen eller om 
förmyndaren godkänt testamentet. 69  Var testator underårig vid upprättandet är 
testamentet ändå ogiltigt.  
 
Det finns dock undantag från huvudregeln i ÄB 9 kap. 1 § första meningen. I samma 
paragrafs andra mening stadgas det två olika fall där en omyndig person får behörighet 
att upprätta testamente. Den som är gift eller har varit gift får göra testamente, även om 
han eller hon är underårig. Den som är under 18 år får normalt inte ingå äktenskap, men 
länsstyrelsen kan i vissa fall ge dispens.70 Den bakomliggande grundprincipen till detta 
är att trygga familjens försörjning. 71  Vidare kan den som fyllt 16 år upprätta ett 
testamente avseende den egendom han själv råder över, dvs. sin arbetsförtjänst och 
egendom som genom gåva eller testamente tillfallit honom med villkor att den ska 
förvaltas av honom, FB 9 kap. 3-4 §§.72  
 
Det som tidigare kallades omyndigförklaring kallas numera att personen har förvaltare. 
Även den som har förvaltare kan upprätta ett testamentsförordnande.73 Det bör även 

                                                        
63 Walin s. 310. 
64 Walin s. 310. 
65 Brattström & Singer s. 102. 
66 Agell s. 35. 
67 Agell s. 21. 
68 Lundén & Molin s. 32. 
69 Lundén & Molin s. 32. 
70 Lundén & Molin s. 33. 
71 Brattström & Singer s. 91. 
72 Walin s. 206. 
73 Lundén & Molin s. 33. 
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nämnas att en person som lider av psykisk störning saknar rättslig handlingsförmåga 
och är därför obehörig att upprätta testamente.74 
 
Reglerna om testationshabilitet gäller också om någon vill återkalla ett tidigare upprättat 
testamente.75 
 
 
3.2.2 Rätten att taga testamente 
 
Huvudregeln i svensk rätt är att i princip alla fysiska och juridiska personer kan vara 
testamentstagare.76 En viktig fråga gällande rätten att ta testamente är hur långt in i 
framtiden en testator ska få bestämma om fördelning av egendom genom ett 
testamente.77 Beträffande fysiska personer får testamente göras till förmån för den som 
är född vid testators död eller som då är avlad och senare föds med liv enligt ÄB 9 kap. 
2 §. Förordnanden till förmån för övriga individer är utan verkan. Syftet med denna 
tidsbegränsning är att motverka fideikommiss.78 Testator bör endast ha rätt att binda sin 
förmögenhet för den tid vilken han själv kan överblicka verkningarna av testamentet. 
  
ÄB 9 kap. 2 § andra stycket innehåller en undantagsregel som vidgar testamentstagarnas 
rätt till att även omfatta kommande barn till arvsberättigade. Denna regel gäller under 
vissa speciella förutsättningar. För det första ska testamentet vara till förmån för 
blivande arvsberättigade arvingar till någon som kan ta testamente enligt huvudregeln.79 
För det andra ska de arvsberättigade arvingarna (exempelvis testators barnbarn) erhålla 
egendomen med full äganderätt senast när den de är arvinge till avlider eller när den 
som annars har rätt till egendomen avlider. För det tredje får ingen skillnad göras mellan 
syskon som inte är födda vid testators död. Alla syskon, som inte är födda eller foster, 
ska behandlas lika. Undantagsregelns syfte är att tillmötesgå vissa önskemål som kan 
uppfattas som legitima, t.ex. att kunna testamentera bort egendom till alla barnbarn 
(födda, foster eller kommande) och på så sätt behandla dem lika.80 Oftast väljer väl 
testator att med stöd av undantagsregeln testamentera sin egendom till de närmaste 
släktingarnas avkomlingar. Det är dock inget krav enligt lagen. Testator kan lika gärna 
välja att gynna en helt obesläktad persons arvsberättigade kommande barn.81 
 
I de fall ett testamentsförordnande strider mot regelns andra stycke, blir hela 
förordnandet inte automatiskt ogiltigt.82 Vissa delar av det kan fortfarande vara giltiga. 
Testamentet bör i stället tolkas så att kvarlåtenskapen kan fördelas på bästa möjliga 
sätt.83 

                                                        
74 Lundén & Molin s. 34. 
75 Walin s. 207. 
76 Agell s. 22. 
77 Agell s. 23. 
78 Brattström & Singer s. 98. 
79 Brattström & Singer s. 98-99. 
80 Walin s. 208. 
81 Eriksson s. 144. 
82 Eriksson s. 147. 
83 Eriksson s. 148. 
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Enligt ÄB 1 kap. 3 §, till vilken 9 kap. 3 § hänvisar, har utländska medborgare likväl 
som svenska medborgare rätt att ta arv eller testamente i Sverige. Lagen innehåller inte 
några särskilda begränsningar för juridiska personer, men bestämmelsen i 9 kap. 3 § får 
analogt tillämpas på testamente till utländska juridiska personer.84  
 
Om en bröstarvinge skulle vara avliden vid arvlåtarens dödsfall går dennes arvslott 
vidare till bröstarvingens barn enligt den legala arvsrätten. Likadant gäller om en 
testamentstagare är död, men endast om testamentstagaren även är legalt arvsberättigad 
släktning till testator enligt ÄB 11 kap. 6 §.85 Detta återkommer jag till längre fram i 
uppsatsen. 
 
Om testator före sin död varit intagen på äldreboende eller sjukhem kan det hända att 
han eller hon vill belöna de anställda för omvårdnaden. Vårdpersonal får absolut inte ta 
emot gåvor eller testamentsegendom från patienter eftersom det räknas som mutbrott.86 
Anställda har inte rätt till sådana belöningar för deras tjänsteutövning. I rättsfallet NJA 
1985 s. 477 ansågs mutbrott föreligga sedan föreståndaren för ett servicehus medverkat 
till att en boende upprättat testamente till hennes förmån. Föreståndaren mottog den 
testamenterade egendomen efter testators död och ansåg att gåvan inte utgjorde någon 
belöning för hennes tjänsteutövning. HD slog fast att belöningen var otillbörlig och att 
föreståndaren därför gjort sig skyldig till brott. 
 
Det förekommer även att personer testamenterar bort egendom till husdjur eller andra 
djur. Ett sådant förordnande är otillåtet enligt svensk lagstiftning men däremot kan 
testator föreskriva att egendomen ska tillfalla någon djurrättsorganisation.87 Enligt ÄB 5 
kap. 1 § ska den allmänna arvsfonden erhålla arv om inte den avlidne har några 
arvingar. I NJA 1957 s. 764 fastslog HD att om testatorn förordnar att dennes arvingar 
ska uteslutas från arv utan att utse någon annan som testamentstagare, ska 
kvarlåtenskapen tillfalla allmänna arvsfonden. 
 
 
3.3 Upprättande 
 
3.3.1 Ordinärt testamente 
 
För att förhindra tvister och osäkerhet angående testators yttersta vilja uppställer lagen 
vissa formkrav för testamente. Kravet på skriftlig form minskar risken för att testator 
förhastat gör sina arvingar arvlösa samtidigt som en preciserad text förebygger 
misstolkningar av testators vilja. 88  Formkravets syfte är också att garantera att 
förordnandet verkställs efter testators död. 
 

                                                        
84 Walin s. 222. 
85 Lundén & Molin s. 104. 
86 Lundén & Molin s. 112-113. 
87 Lundén & Molin s. 114. 
88 Agell s. 36. 
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ÄB 10 kap. 1 § stadgar att testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
testator samt av två vittnen i samtida närvaro. I de fall testator inte själv kan 
underteckna testamentet, exempelvis på grund av sjukdom eller handikapp, kan någon 
annan hjälpa till ”med hand på penna”.89 Kravet på testators underskrift på testamentet 
är avgörande i bedömningen av om det alls upprättats något skriftligt testamente. Om 
testator inte skriver under testamentet men i övrigt uppfyller reglerna i 10 kap. 1 § 
räknas handlingen i lagens mening som ett muntligt testamente.90 
 
Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte ha kännedom 
om innehållet. Vem som helst får dock inte vara testamentsvittne. ÄB 10 kap. 4 § 
uppställer särskilda regler om vem som kan vara testamentsvittne. Vittnet får inte vara 
under 15 år, sakna förståelse för vittnesbekräftelse på grund av psykisk störning, vara 
gift, släkt eller svågerlag i rätt upp- eller nedstigande led eller vara syskon till testator. 
En brist i detta första stycke gör hela testamentet ogiltigt.91 I paragrafens andra stycke 
finns särskilda jävsbestämmelser som minskar vittneskretsen ytterligare. Den tilltänkta 
testamentstagaren, hans make, släktingar eller svågerlag är inte tillåtna vittnen. Sådan 
medverkan av ett jävigt vittne leder till att den del i testamentet som angår vittnet blir 
ogiltigt.92 Testamentets övriga innehåll påverkas inte enligt ÄB 13 kap. 1 §.  
 
Lagen uppställer inga krav på att ett testamente ska betecknas just som ett testamente. 
Rättshandlingen kan benämnas som exempelvis äktenskapsförord eller gåvobrev och 
likväl godkännas som testamente, under förutsättning att innehållet klart uttrycker en 
persons vilja rörande fördelningen av dennas kvarlåtenskap.93  
 
 
3.3.2 Nödtestamente 
 
För situationer då ett ordinärt testamente inte kan upprättas finns två former av 
nödtestamente. Enligt ÄB 10 kap. 3 § får en person förordna om sin kvarlåtenskap 
muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom en egenhändigt skriven och 
undertecknad handling. Den sista formen kallas holografiskt testamente. 94  Ett 
nödtestamente blir giltigt endast om testator varit på grund av sjukdom eller annat 
nödfall förhindrad att upprätta ett skriftligt testamente.95 Det har framförts att det vore 
inhumant att kräva iakttagande av den skriftliga formen då en person är svårt sjuk eller 
skadad. Vid testamentslagens tillkomst framhävdes det att testators subjektiva 
upplevelse bör avgöra huruvida nödfall förelåg eller inte.96 Om testator haft godtagbara 
skäl för sitt avsteg från den vanliga testamentsformen godkänns handlingen som 
testamente. Rättspraxis är ganska omfattande i frågan om nödfall förelegat eller inte. 

                                                        
89 NJA 1937 s. 221 där testators hand skakade för mycket för att själv kunna underteckna testamentet. 
90 Agell s. 38. 
91 Agell s. 41-42. 
92 Agell s. 42. 
93 Brattström & Singer s. 93. 
94 Walin s. 241. 
95 Walin s. 243. 
96 Walin s. 243. 
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HD har i flera fall, t.ex. NJA 1938 s. 511, godtagit holografiska testamenten av personer 
som begått självmord strax efter upprättandet.  
 
Vid muntligt testamente gäller samma krav på vittnena som vid ett ordinärt 
testamente.97 Beträffande holografiskt testamente kräver lagtexten att testamentet ska 
vara skrivet för hand av testator. Därigenom anses handlingen ge en högre trovärdighet 
för att den är äkta och allvarligt menad.98 Det kan dock diskuteras om huruvida testators 
vilja inte kan uttryckas även om testamentet är skrivet på dator eller maskin och 
undertecknat för hand. Enligt Gösta Walin är det också motsägelsefullt att upprätta 
onödiga formkrav när en nödsituation föreligger, om man kan känna sig säker på att 
texten härrör från testator.99   
 
Att formkraven för nödtestamenten är viktiga belyses med NJA 1993 s. 341. I rättsfallet 
hade en svårt sjuk kvinna dagen före sin död gjort anteckningar om sin kvarlåtenskap 
under rubriken ”mina önskningar” i ett skrivblock. I samma block på följande sidor 
hade hon skrivit tre avskedsbrev till sin man och två väninnor. Breven hade 
undertecknats men inte anteckningarna. HD ansåg att nödfall förelegat men godkände 
inte anteckningarna som ett holografiskt testamente eftersom de inte var undertecknade.   
 
Ett nödtestamente blir enligt 10 kap. 3 § andra stycket ogiltigt efter tre månader från den 
tidpunkt då nödfallssituationen upphört. Nödtestamentet måste då inom tre månader 
ersättas med ett ordinärt testamente eftersom det antas att testator har återfått sin 
förmåga att upprätta ett sådant. Görs inte detta, finns inget giltigt testamente längre.100 
 
 
3.4 Ändring och återkallelse 
 
Om testator vill göra ett tillägg till ett tidigare upprättat testamente måste ändringen 
göras på samma sätt som då ett testamente upprättas enligt ÄB 10 kap. 6 §. Testator 
måste alltså på nytt upprätta ett testamente i enlighet med formkraven i 10 kap. 1 §, 
annars är ändringen ogiltig. Ett tillägg till ett existerande testamente kallas kodicill.101 
Testator kan stryka över en oönskad mening utan att ta hänsyn till formkraven men får 
inte lägga till något över det strukna eller någon annanstans i handlingen.102 Även om 
en ändring är ogiltig i lagens mening betyder det inte att hela testamentet fråntas sin 
rättsliga verkan.103 Övriga delar av testamentet gäller fortfarande.104 
 
I ÄB 10 kap. 5 § stadgas det att testator kan återkalla sitt testamente genom att upprätta 
ett nytt formriktigt testamente, förstöra det befintliga testamentet eller på annat sätt 
tydligt ge tillkänna att testamentet inte längre uttrycker hans eller hennes vilja. 
                                                        
97 Agell s. 43. 
98 Agell s. 43. 
99 Walin s. 245. 
100 Walin s. 245. 
101 Lundén & Molin s. 62. 
102 Walin s. 250. 
103 SOU 1929:22 s. 186. 
104 Lundén & Molin s. 62. 
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Tolkningsproblem kan dock uppstå i sistnämnda fall om ingen vet om testators 
uttalande ska förstås som en återkallelse, eller om det bara ska uppfattas som ett löst 
uttalande.105 ÄB innehåller inga speciella formkrav för återkallelsen.106 Ett testamente 
kan återkallas i sin helhet eller till viss del. En utfästelse att inte återkalla ett testamente 
är inte bindande för testator enligt 10 kap. 5 § andra stycket.   
 
Det kan i vissa fall bli problematiskt att avgöra hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter 
en återkallelse. Som exempel kan nämnas när återkallelsen skett genom ett nytt 
testamente som inte uppfyller formkraven.107 Det nya förordnandet kommer att sakna 
verkan som testamente, men det kan ändå anses vara en återkallelse av det tidigare 
testamentet.108 I NJA 1948 s. 214 tilldelades testators legala arvingar kvarlåtenskapen 
och inte de som varit testamentstagare i det senast giltiga testamentet.  
 
Frågan om det går att återkalla en återkallelse av ett testamente berörs inte i ÄB men har 
i den juridiska litteraturen besvarats jakande.109 När det är fråga om en ren återkallelse 
av återkallelsen, utan ändringar i testamentet, medför det i regel att testamentet åter blir 
gällande. 110  Har ett testamente återkallats genom att det förstörts kan det inte bli 
gällande igen.111 Än mer komplicerat blir det om ett testamente återkallas genom ett 
nytt testamente som sedan i sin tur återkallas. Om testator skrivit sin återkallelse av 
testamentet på testamentshandlingen kan återkallelsen tas tillbaka genom en 
överstrykning av den.112 Har testator återkallat testamentet genom muntliga uttalanden 
kan återkallelsen upphävas genom att testator otvetydigt ger till känna att testamentet 
ska gälla. I NJA 1977 s. 479 hade testatrix skrivit sin återkallelse av testamentet på 
baksidan av testamentshandlingen och klippt hack i denna men senare återkallat 
återkallelsen. Det godtogs inte.  
 
 
3.5 Ogiltighet 
 
Ogiltighetsbegreppet används inom testamentsrätten när det gäller frågor om de 
omständigheter som hör ihop med testamentets upprättande.113 Detta ska skiljas från de 
situationer då ett testamente är giltigt men av någon anledning inte kan verkställas, t.ex. 
då en testamentstagare avlider före testator och det inte finns någon annan legal 
arvinge.114 Testamentet blir i sådana fall overksamt eller med andra ord overkställbart.  
 

                                                        
105 Walin s. 251-252. 
106 Agell s. 46-47. 
107 Agell s. 48. 
108 Agell s. 48-49. 
109 Walin s. 253, Beckman & Höglund, Familjerättspraxis s. C III:9-10. 
110 Walin s. 253. 
111 Walin s. 254. 
112 Eriksson s. 166. 
113 Agell s. 53. 
114 Walin s. 348. 
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Två begrepp ska även åtskiljas när det gäller ogiltighet, nämligen nullitet och 
angriplighet.115 I ett fall där nullitet föreligger är ogiltigheten självverkande. Exempel 
på ett sådant fall är testamentsförordnanden som strider mot lag, exempelvis ÄB 9 kap. 
2 §. I fråga om angriplighet måste förordnandet angripas genom klander för att bli 
ogiltigt. 116 Handlingen blir alltså inte ogiltig av sig själv. Regler kring klandertalan 
kommer att behandlas längre fram. 
 
ÄB 13 kap. reglerar de situationer som förorsakar ogiltighet. De faktorer som orsakat 
ogiltigheten ska ha funnits vid testamentets upprättande för att förordnandet ska vara 
utan verkan.117 ÄB 13 kap. 1 § föreskriver att om testator inte var behörig att förordna 
om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte uppfyller formkraven är testamentet 
ogiltigt. Det stadgas vidare att ifall formkravet i 10 kap. 4 § inte är uppfyllt, dvs. att man 
inte får vara vittne vid förordnande som gäller sig själv eller närstående personer, så är 
bara den delen av förordnandet ogiltigt och inte hela testamentet.118  
 
Ett testamente gäller inte om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. 
Detta fastställs i ÄB 13 kap. 2 §, där uttrycket innefattar både permanenta och tillfälliga 
psykiska störningar.119 Permanenta störningar kan vara någon allvarlig psykisk sjukdom 
medan tillfälliga störningar kan bero på alkohol och rusgivande medel eller en tillfällig 
sinnesförvirring orsakad av någon sjukdom. Den psykiska störningen måste dock direkt 
påverka upprättandet eller innehållet i testamentet för att det ska bli ogiltigt.120 Det 
krävs med andra ord ett orsakssamband. 
 
ÄB 13 kap. 3 § innehåller två bestämmelser med ett antal ogiltighetsgrunder. Första 
stycket handlar om ogiltighet på grund av att testator blivit tvingad eller förmådd att 
upprätta testamente genom utnyttjande av hans oförstånd, viljesvaghet eller 
beroendeställning. För att tvång ska anses föreligga krävs det att antingen våld eller hot 
har använts på ett sätt som uppenbart påverkat testators vilja.121 Det spelar ingen roll om 
det obehöriga förfarandet utövats av en testamentstagare eller annan person.122  
 
För att otillbörligt inflytande, dvs. att testator blivit förmådd att upprätta testamente, ska 
kunna åberopas som ogiltighetsgrund krävs det att testator blivit påverkad på något sätt 
så att hans vilja har styrts i viss riktning.123 Testator måste även vara speciellt mottaglig 
för den typen av påtryckningar. 124  Inte heller i den här situationen har det någon 
betydelse om vem som utövat påtryckningarna. Med oförstånd åsyftas bristande 
omdömesförmåga rörande innebörden av testamentet, som kan bero på personlighet, 
sjukdom eller ålder.125 Viljesvaghet innebär att man som person är väldigt eftergiven av 
                                                        
115 Agell s. 53. 
116 Brattström & Singer s. 102. 
117 Agell s. 59. 
118 Walin s. 349. 
119 Walin s. 350. 
120 Agell s. 55. 
121 Walin s. 352. 
122 Agell s. 57. 
123 Walin s. 353. 
124 Walin s. 353. 
125 Walin s. 353-354. 
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sig och även det kan vara medfött eller orsakat av senare händelser. Beroendeställning 
kan uppkomma genom att en person har ett psykiskt beroende av någon annan människa 
eller genom att någon har ett mer fysiskt beroende av någonting, t.ex. narkotika.126 I 
NJA 1948 s. 277 ansågs missbruk av både beroendeställning och viljesvaghet föreligga. 
En sjuklig 81-årig kvinna hade av sin påstridiga husföreståndarinna förmåtts upprätta ett 
nytt testamente.127 Testatrix personlighet antogs vara präglad av en viss eftergivenhet, 
som strax före hennes död övergick i viljesvaghet i lagens mening. Då testatrix även 
ansågs vara beroende av husföreståndarinnan ogiltigförklarades testamentet i HD. 
 
Andra stycket i 13 kap. 3 § fastställer att ett testamente är ogiltigt om testator blivit 
svikligen förledd eller om han på annat sätt svävat i villfarelse som varit bestämmande 
för hans vilja att göra testamentet. Denna ogiltighetsgrund benämns motivvillfarelse, 
vilket kan handla om olika missuppfattningar och missförstånd från testators sida.128 
Det bedöms endast som motivvillfarelse ifall testator inte skulle ha upprättat något 
testamente om det inte hade varit för misstaget. 129 Det spelar ingen roll om det är 
villfarelse av ett sakförhållande eller om det är rättsvillfarelse som ligger bakom 
förordnandet. 130  Alla fall av s.k. oriktiga förutsättningar innefattas av lagrummet. 
Felskrivningar i ett testamente kan anses vara en särskild form av misstag.131 Testator 
kan exempelvis ha skrivit fel belopp rörande en del av kvarlåtenskapen. I sådana fall är 
förordnandet ogiltigt beträffande den felaktiga delen.  
 
Regeln i 13 kap. 3 § andra stycket utgår ifrån oriktiga förutsättningar, dvs. sådana 
förutsättningar som var oriktiga redan vid tidpunkten för upprättandet av testamentet.132 
Bristande förutsättningar, dvs. förutsättningar som testator räknade med vid 
upprättandet av testamentet men som senare inte blev verkliga, faller utanför 
bestämmelsen i lagrummet. Sådana situationer får då avgöras genom tolkning enligt ÄB 
11 kap., så att förordnandet överensstämmer med testators vilja. 
 
Det finns förstås också andra ogiltighetsgrunder för testamenten än ovannämnda. Som 
exempel kan nämnas att ett förfalskat testamente alltid är ogiltigt.133  
 
 
3.6 Klandertalan och delgivning 
 
Alla ogiltighetsgrunder i ÄB 13 kap. är beroende av angriplighet i den meningen att 
ogiltigheten måste göras gällande genom klandertalan vid domstol. 134  Ett 
testamentsförordnande måste alltså angripas genom klander för att bli ogiltigt. Regler 
om klander och delgivning återfinns i ÄB:s 14 kap.   

                                                        
126 Walin s. 353-354. 
127 Agell s. 57. 
128 Agell s. 58. 
129 Lundén & Molin s. 141. 
130 Agell s. 58. 
131 Lundén & Molin s. 142. 
132 Agell s. 59. 
133 Lundén & Molin s. 140. 
134 Agell s. 60. 
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För att en testamentstagare inte ska behöva vara osäker på om någon kommer att 
klandra eller begära jämkning av testamentet ska en bestyrkt kopia av testamentet 
delges samtliga legala arvingar så snart som möjligt efter testators död. 135  Även 
efterarvingar ska bli delgivna. En arvinge som redan godkänt testamentet behöver dock 
inte delges det eftersom godkännandet räknas som ett avstående från arvingens 
möjlighet att klandra testamentet. Ett godkännande kan lämnas muntligt eller 
skriftligt.136 Vid muntligt testamente (nödtestamente) ska delgivningen ske genom ett 
protokoll över förhör med testamentsvittnena eller genom någon annan skriftlig uppgift 
om testamentets innehåll enligt ÄB 14 kap. 4 § första stycket.137   
 
Enligt kapitlets 5 § första stycke ska klandertalan väckas av arvinge som vill att 
testamentet ska ogiltigförklaras senast sex månader efter delgivningen. Talan väcks mot 
testamentstagare.138 Om talan inte väcks inom bestämd tid är testamentet giltigt även 
om det föreligger grund för ogiltighet. Dör en arvinge innan han har klandrat 
testamentet övergår klanderrätten till den avlidnes arvingar.139 En arvinges talan gäller 
inte för övriga medarvingar.140 Finns det flera arvingar så måste följaktligen var och en 
av dem föra klandertalan inom den gällande sex månaders perioden. Detta medför att 
testamentet till sist kan bli gällande mot vissa arvingar, som godkänt testamentet eller 
låtit bli att föra klandertalan, och ogiltigförklarat för andra arvingar som fört sådan 
talan.141  
 
Om en arvinge vill åberopa en annan ogiltighetsgrund än de som finns i ÄB 13 kap. är 
bestämmelserna i 14 kap. inte tillämpliga och ogiltigheten får då göras gällande i annan 
ordning.142 
 
Det bör också nämnas att bröstarvingars anspråk på laglott inte framställs genom 
klander.143 Bröstarvingen begär i sådana fall jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 3 
§. Har en bröstarvinge godkänt testamentet innebär det att han avstår från rätten till 
laglott. Därmed går även rätten att begära jämkning av testamentet förlorad.  
 
 
3.7 Förverkande och preskription 
 
3.7.1 Förverkande 
 
En testamentstagare kan i vissa fall förlora sin rätt till den testamenterade 
kvarlåtenskapen. ÄB 15 kap. innehåller regler om förverkande av rätt att ta arv eller 
testamente. 
                                                        
135 Lundén & Molin s. 146. 
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137 Agell s. 61. 
138 Brattström & Singer s. 102. 
139 Lundén & Molin s. 145. 
140 Agell s. 63. 
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142 Walin s. 363. 
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Av 15 kap. 1 § framgår det att den som genom brott uppsåtligen dödat någon förlorar 
sin rätt att ta arv eller testamente efter denne. 144 Om den dödade är arvinge eller 
testamentstagare, får gärningsmannen inte bättre rätt till testators kvarlåtenskap än om 
den dödade fortfarande varit vid liv. Det krävs inte att gärningsmannen blir dömd för 
brottet för att rätten ska förverkas.145 Det räcker med att det har blivit fastställt att den 
brottsliga gärningen begåtts av gärningsmannen. 
 
Enligt paragrafens andra stycke förverkas rätten att ta testamente också då någon utan 
avsikt att döda orsakar någon annans död genom en uppsåtlig gärning. Våld eller 
försättande i vanmakt eller annat liknande tillstånd räknas som en uppsåtlig gärning.146 
Minimistraffet för brottet ska vara fängelse i ett år. Lagen uppställer inga krav på att 
gärningsmannen ska ha handlat oaktsamt eftersom det saknar betydelse.147 Däremot ska 
dödsfallet vara en adekvat följd av den våldsamma gärningen. Bestämmelsen är inte 
tillämplig på gärningar som utövas i nöd eller nödvärn, eftersom det inte räknas som 
brott i lagens mening. 148  Enligt tredje stycket inträder inte förverkande om 
gärningsmannen var under 15 år vid gärningens utförande.149 
 
I fjärde stycket finns en undantagsregel som är avsedd att tillämpas då det föreligger 
synnerliga skäl. När bedömning sker om huruvida synnerliga skäl föreligger eller ej ska 
hänsyn tas till gärningens beskaffenhet och omständigheter som kan ha påverkat 
handlingen. 150  Dessa omständigheter ska dock inte tillerkännas någon självständig 
betydelse. Endast i kombination med gärningens beskaffenhet kan omständigheterna 
utgöra skäl för att rätten att ta testamente inte förverkas.151 
 
Vid bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska även två slag av omständigheter 
beaktas. Den första omständigheten är om gärningsmannen har begått gärningen under 
påverkan av en allvarlig psykisk störning. Här krävs också ett orsakssamband mellan 
störningen och den brottsliga gärningen som orsakade testators död.152 Även om den 
psykiska störningen har framkallat gärningen som orsakade testators död, är det inte ett 
tillräckligt skäl för att förverkande ska försummas. Det krävs dessutom starkt 
förmildrande omständigheter med hänsyn till gärningens beskaffenhet, t.ex. att en 
psykiskt störd person har särskilt svårt att kontrollera sitt beteende. 153  
Uppsåtsbedömningen ska ske i princip på samma sätt när det gäller gärningsmän som är 
psykiskt störda som när det gäller dem som är friska.154 Om det föreligger mycket starkt 
förmildrande omständigheter kring testators död kan gärningsmannen få behålla rätten 
att ta testamente, trots att gärningsmannen uppsåtligen dödat testatorn. Sådana speciella 
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fall kan till exempel vara barmhärtighetsmord eller dödande som utgör en reaktion på 
långvariga och allvarliga sexuella trakasserier.155  
 
Det andra slaget av omständigheter som ger upphov till att synnerliga skäl kan anses 
föreligga är att gärningsmannen var under 18 år och att hans handlande stod i samband 
med uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga hos honom 
enligt ÄB 15 kap. 1 § fjärde stycket. 
 
Undantagsregeln är avsedd att tillämpas mycket restriktivt och uppräkningen av de 
situationer som kan utgöra synnerliga skäl är helt uttömmande. Om synnerliga skäl 
föreligger, behåller gärningsmannen sin rätt att ta arv eller testamente i full 
utsträckning.156 
 
ÄB 15 kap. 2 § behandlar en helt annan grund för förverkande, nämligen angrepp på 
testationsfriheten genom tvång, förledande, missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet 
eller beroendeställning. 157  Har testamentstagare förmått testator att upprätta eller 
återkalla testamente eller att avstå därifrån, förverkar han i regel sin rätt att ta testamente 
efter testator.158 Det krävs inte att det obehöriga förfarandet är av brottslig art. Om 
gärningsmannen däremot är otillräknelig och således inte kan ansvara för sina 
handlingar inträder inte påföljden.159 Påföljden kan på andra sätt mildras ifall särskilda 
skäl är för handen. Omständigheter som då ska beaktas är handlande från testators sida, 
syftet med det obehöriga förfarandet och den eventuellt minimala fördel som gått att 
vinna.160  
 
Rätten att ta testamente kan dessutom förverkas då någon uppsåtligen förstör eller 
undanhåller testamentet. Gärningsmannen kan då bli ersättningsskyldig enligt andra 
allmänna regler.161  
 
Enligt 15 kap. 3 § gäller förverkandepåföljderna även för de som har medverkat till 
brottet. Om någon medverkat i mindre omfattning kan det utgöra en anledning till att en 
mildare bedömning ska göras i fråga om hans möjligheter att få behålla rätten att ta 
testamente.162 
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3.7.2 Preskription 
 
I ÄB 16 kap. finns regler som behandlar preskription av rätt att ta arv eller testamente. 
ÄB 16 kap. 4 § stadgar en yttersta gräns för hur länge ett anspråk enligt testamente kan 
göras gällande.163 Testamentstagaren ska göra sin rätt gällande inom 10 år från testators 
bortgång eller från den senare tidpunkt då hans rätt enligt testamentet inträder. Om 
testamentstagaren missar denna tid förlorar han eller hon sin rätt till testamente genom 
preskription enligt ÄB 16 kap. 7 §. Beror underlåtenheten på att någon annan person 
nonchalerat skyldigheten att meddela testamentstagaren om förordnandet, kan denne bli 
skadeståndsskyldig gentemot testamentstagaren. 164  I de fall preskription inträder 
kommer kvarlåtenskapen att tillfalla de legala arvingarna eller allmänna arvsfonden, om 
inte annat framgår av testamentet.   
 
Den löpande preskriptionstiden kan enligt ÄB 16 kap. 5 § förkortas ned till sex månader 
genom att arvingar eller testamentstagare lämnar in en ansökan till domstol. Om en 
testamentstagare undandrar sig från att ange huruvida han vill göra sin rätt enligt 
testamentet gällande eller inte, kan övriga arvingar enligt lagrummet driva honom att på 
kortare tid ge ett svar. 
 
 
3.8 Testationsfrihetens gränser 
 
Var och en som vill får förfoga över sin förmögenhet genom testamente.165 Detta kallas 
testationsfrihet och ses som en del av den privata äganderätten. Det finns dock regler 
inom arvsrätten som begränsar testationsfriheten och de vanligaste är kanske reglerna 
om laglott. Dessa innebär att bröstarvingar alltid har rätt att få ut arv efter föräldern 
enligt ÄB 7 kap., även om testamentet föreskriver annat. Hälften av den arvslott som 
tillkommer bröstarvinge utgör hans laglott. Summan av bröstarvingarnas laglotter är 
halva kvarlåtenskapen. Ett testamente som inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott 
blir ogiltigt beträffande den delen.166 För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott, måste 
han eller hon begära jämkning av testamentet. Laglotten har diskuterats flitigt på senare 
tid. Många ifrågasätter laglottssystemet och menar att det är föråldrat och inkräktar för 
mycket på testationsfriheten. Men trots ett antal motioner i riksdagen finns alltså 
laglottsbestämmelserna kvar, främst för att skydda särkullbarn som annars kanske skulle 
bli utan arv.167 
 
En annan begränsande regel är den s.k. prisbasbeloppsregeln i ÄB 3 kap. 1 § andra 
stycket som fungerar som ett skydd för den efterlevande maken. Regeln ger den 
efterlevande maken rätt att utfå egendom ur kvarlåtenskapen till så stort värde att det 
tillsammans med egendomen från bodelningen motsvarar fyra prisbasbelopp.168 Den 
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egendom som den efterlevande maken övertar enligt ÄB 3 kap. 1 § innehas med fri 
förfoganderätt, inte full äganderätt. Det innebär att den efterlevande maken inte får 
testamentera bort egendom över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med 
fri förfoganderätt, ÄB 3 kap. 2 §. Efterarvingarna, dvs. den först avlidne makens 
arvingar, har alltid rätt att få ut kvotdelen vid efterlevande makes död.169 Testator kan 
däremot i sitt testamente föreskriva att efterlevande make ska få egendom med full 
äganderätt. Testator kan även bestämma att andra testamentstagare ska få något med fri 
förfoganderätt och då får dessa inte heller testamentera bort den kvotdelen. 
 
Giftorätten har företräde framför testationsrätten. En gift person har rätt till att förfoga 
över endast halva värdet av makarnas giftorättsgods, även om testator äger 
giftorättsgods till ett högre värde än sin make.170 Om testator förordnat över hela sin 
egendom och bodelningen senare utfaller så att efterlevande make får ta över delar av 
denna egendom, kommer testamentet inte att verkställas fullt ut. Efterlevande make kan 
dock begära att vardera make ska behålla sitt giftorättsgods enligt ÄktB 12 kap. 2 § och 
då blir det möjligt att verkställa testamentet i sin helhet.  
 
Föreskrifter i ett tidigare testamente eller gåvobrev kan också inskränka en enskild 
persons testationsfrihet i vissa fall. Det kan vara föreskrifter som bestämmer att 
testamentstagaren endast ska få egendomen med nyttjande- eller avkomsträtt. Testator 
kan vidare föreskriva om vem som ska ha egendomen vid testamentstagarens död.  
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4 Tolkning av testamente 
 
4.1 Allmänt om testamentstolkning 
 
Om ett testamente innehåller oklara eller otydliga formuleringar kan det uppstå 
tveksamheter kring hur testamentet ska förstås. I sådana fall måste testamentets rätta 
innebörd försöka fastställas genom tolkning.171 Regler om hur tolkning av testamenten 
ska ske återfinns i ÄB, där 11 kap. är mest relevant. Tolkning är ett invecklat förfarande 
och dess syfte är framförallt att utröna testators vilja med sitt testamente.172 På så sätt 
skiljer sig tolkning av testamenten från förmögenhetsrättsliga rättshandlingar. 
Tolkningen ska vara subjektiv och inte objektiv.173  
 
En tolkning kan bli olika svår beroende på hur mycket information som finns rörande 
testators verkliga vilja. Mera komplicerat blir det att försöka tolka vad testator hade 
velat om han kände till de verkliga omständigheterna, i stället för de teoretiska han 
utgick ifrån. Med hjälp av testamentstolkningen gäller det att verkställa testamentet i 
möjligaste mån, men samtidigt inte ge förordnandet ett annat innehåll än det som kan 
antas verkligen stämma överens med testators önskan.174 Ändamålet är att fastställa den 
avlidnes vilja med hjälp av testamentsinnehållet, inte att finna den uppfattning av 
förordnandet som testamentstagarna anser vara naturligast.175 
 
Den grundläggande tillitsprincipen inom avtalsrätten har ingen betydelse vid tolkning 
av testamente. Detta beror på att ett testamente inte är ett avtal mellan två parter utan ett 
ensidigt och benefikt förordnande som fritt kan återkallas. 176  Testamentstagaren är 
ingen motpart och kan inte göra gällande ond eller god tro. 
 
Regler om testamentstolkning fanns redan i den romerska rätten, men saknades i den 
svenska rätten fram till 1930-talet.177 Det förekom vissa tolkningsregler ännu tidigare 
men dessa upptogs bara i förarbeten. Den dåvarande doktrinen innehöll en del 
tolkningsregler som stadgade att testamente ska tolkas såsom testator förnuftigtvis kan 
ha menat. 178  I 1930 års TL infördes till sist tolkningsregler i svensk lagstiftning. 
Lagberedningen motiverade införandet i TL med att moderna lagstiftningar, såsom tysk 
och schweizisk rätt, hade regler om testamentstolkning. Tysk rätt hade många specifika 
tolkningsregler för enskilda fall medan den schweiziska innehöll mer allmänna 
föreskrifter. Sverige influerades av båda dessa länder och införde ett mellanting. 
Tolkningsregler för både särskilda fall och en allmän regel om testators vilja som grund 
för tolkningen stadgades i TL. Lagberedningen yttrade att endast de tolkningsregler för 
särskilda fall som intagits i lagen var av betydelse i det praktiska rättslivet.  
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Övriga tolkningsfrågor som var oreglerade överlämnades till rättsvetenskapen att lösas 
genom att ta hänsyn till omständigheter i det särskilda fallet.179 Tolkningsreglerna i 
TL:s 3 kap. överfördes sedan oförändrade till 11 kap. i 1958 års ÄB och är gällande än 
idag.180 
 
 
4.2 Huvudregeln 
 
Den grundläggande principen vid tolkning av testamente är fastställandet av testators 
yttersta vilja. Denna princip regleras i ÄB 11 kap. 1 § första stycket, som stadgar 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”. Med detta menas att testators vilja ska vara vägledande vid verkställande 
av testamente.181 Om testators vilja inte går att fastställa ska reglerna i kapitlets 2-9 §§ 
tillämpas.  
 
I första hand ska testators faktiska eller verkliga vilja utredas, dvs. det som testator 
verkligen har medvetet velat med testamentet. 182 Fastställandet av testators vilja är 
många gånger enkel. Det framgår av förordnandet eller med hjälp av testators 
uttalanden eller annan bevisning hur testator vill att kvarlåtenskapen fördelas.183 I andra 
fall kan vissa frågor om fördelningen vara omöjliga att få svar på. Sådana luckor kan till 
exempel bero på senare inträffade omständigheter som medför att förordnandet inte kan 
eller bör verkställas.184 I sådana situationer får man i stället genom tolkning försöka 
utröna testators hypotetiska vilja. Det gäller då att ta reda på vad testator på goda 
grunder kan antas ha velat under förutsättningar som kanske inte förelåg när testator 
upprättade testamentet. 185  Ett sådant fall kan inträffa särskilt då testamenten ska 
verkställas en lång tid efter att de upprättats eller långt efter testators bortgång. Exempel 
på att man beaktat testators hypotetiska vilja finns i praxis.186 Tolkningen ska i båda 
fallen vara subjektiv, oavsett om det gäller den verkliga eller hypotetiska viljan. Motivet 
till den subjektiva tolkningsprincipen är att ett testamentariskt förordnande är ensidigt 
och benefikt samt att det alltid fritt kan återkallas av testator.187  
 
I tredje hand används de legala tolkningsreglerna i ÄB 11 kap. 2-9 §§ för att klargöra 
testators vilja. De är presumtionsregler som kan sägas uttrycka vad en testator i 
allmänhet kan antas ha velat i en viss situation. 188  Att lagen tillåter utfyllnad av 
testamentet om testators vilja inte kan fastställas betyder inte att domstolarna får full 

                                                        
179 SOU 1929:22 s. 205-206. 
180 Prop. 1958:144 Förslag till ärvdabalk m.m., s. 119. 
181 Walin s. 265. 
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183 Boström s. 19. 
184 Boström s. 19. 
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frihet att fylla ut luckor i testamentets innehåll. 189  Utfyllnaden ska ske med stor 
försiktighet och får inte genom lösa gissningar om testators vilja resultera i rena tillägg 
till testamentet.190 
 
 
4.2.1 Formkravets betydelse 
 
Som redogjorts under rubrik 3.3.1 måste den yttersta viljan vara uttryckt i viss form. 
Formkravet har ett dubbelt syfte. Det ska dels framkalla eftertanke hos testator och 
motverka förhastade beslut, dels underlätta bevisningen i fråga om innehållet.191 Syftet 
med den subjektiva tolkningen är att fördela testators kvarlåtenskap i enlighet med 
dennes vilja. Principen om formkravet och den subjektiva tolkningsprincipen står dock i 
viss motsättning till varandra. Tillämpas formkravet alltför strängt resulterar detta i att 
de subjektiva tolkningsmöjligheterna begränsas. På motsvarande sätt kan en 
långtgående subjektiv tolkning medföra att kravet på att testamenten ska upprättas i viss 
form åsidosätts.192 
 
Tolkningen måste på något sätt vara bunden till testamentet eftersom det är den 
formenliga givna viljeförklaringen som ligger till grund för tolkningen. 193  Skulle 
tolkningen ske alltför fritt kan rättssäkerheten beträffande testators yttersta vilja lätt 
urholkas. Detta innebär inte att tolkningen måste kunna utläsas direkt ur testamentets 
ordalydelse.   
 
I processen rörande fastställandet av testators vilja är alla bevismedel tillåtna.194 Bevis i 
detta avseende kan exempelvis vara samtal eller yttranden som personer haft med 
testator, dagböcker, m.m. Bevisningen är således inte begränsad till sådana förhållanden 
som framgår av testamentet själv. Det är bevisens styrka och inte vilken typ av bevis det 
gäller som har störst betydelse.  
 
 
4.2.2 Det skrivna förordnandets betydelse 
 
Frågan om formkravets betydelse för tolkningen framkallar också frågan om vilken 
betydelse texten kan ha för tolkningen. Texten och dess språkliga utformning fyller 
vissa funktioner vid tolkning av testamente. Tre sådana funktioner kan urskiljas.195 
 
Vid testamentstolkning ska man naturligt nog utgå ifrån förordnandets ordalydelse och 
göra en språklig tolkning av vad texten objektivt kan tyckas innebära. Detta kallas med 
andra ord för prima facie-tolkning och är textens första funktion.196 
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Förutom textens innehåll beaktas även andra omständigheter som påvisar vad testator 
avsett med förordnandet eller skulle ha velat om han känt till en förutsättning som 
ändrats. 197 Det finns ingen gräns för tillåtna bevismedel. Ofta klargörs vad testator 
muntligen yttrat om sitt testamente eller hur relationen till olika släktingar varit genom 
vittnenas uttalanden. I denna process fyller förordnandet sin andra funktion, dvs. att 
vara ett bevisfaktum där testators vilja är bevistemat.198  
 
Den tredje funktionen innebär att det skrivna förordnandet anger den yttre ramen för 
vilka tolkningar som kan tillåtas med beaktande av formkravet. Testators vilja måste 
alltid ha en anknytningspunkt i testamentet vilket kan medföra att den vilja som utrönas 
genom subjektiv tolkning inte alltid kan verkställas.199 Hur denna gränsdragning ska 
göras är en rättslig fråga som grundas på en bedömning om vilka tolkningar som har en 
språklig anknytningspunkt i förordnandet. 
 
Hur bör då tolkningen av texten ske? Antingen söker man efter textens betydelse enligt 
normalt språkbruk eller så försöker man fastställa vilka tolkningar som sannolikt kan 
omfattas av en viss text. I det sistnämnda görs en mer långtgående språklig tolkning.  
 
En prima facie-tolkning av förordnandet är utgångspunkten för tillämpning av 
misstagsregeln i ÄB 11 kap. 1 §. Då tolkas förordnandet i syfte att fastställa textens 
språkliga betydelse. Om det därefter visar sig att testator begått ett misstag i texten och 
att testator egentligen menat något annat, blir testators avsikt avgörande. Vid en prima 
facie-tolkning finns ingen anledning att avvika från den betydelse som texten enligt ett 
normalt språkbruk har, om det inte finns speciella bevisfakta som tyder på motsatsen.200   
 
När det gäller textens andra funktion, att vara bevisfakta för bevistemat testators vilja, 
har det hävdats att texten ska läsas ”inte med syfte att få fram dess språkliga betydelse 
utan i avsikt att därur läsa fram vad testator egentligen ville”. Som bevisfaktum har 
texten givetvis en central ställning, men den kompletteras ofta med andra betydelsefulla 
fakta. Även vid en tolkning av texten med denna funktion bör betydelsen fastställas 
enligt ett allmänt språkbruk.201 
 
Vid de tillfällen texten används i sin tredje funktion bör den språkliga tolkningen inte 
begränsa sig till att utröna betydelsen i enlighet med normalt språkbruk. Det 
väsentligaste är om texten innehåller en anknytningspunkt för testators yttersta vilja. 
Här krävs en betydligt mer långtgående tolkning av texten jämfört med prima facie-
tolkningen.202  
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197 Boström s. 60. 
198 Boström s. 60. 
199 Boström s. 61. 
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201 Boström s. 62. 
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Sammanfattningsvis kan nämnas att texten används i tre olika avseenden, dels som 
grund för prima facie-tolkning, dels som bevisfaktum och dels som en gräns för de 
tolkningar som godkänns med tanke på formkraven.203 
 
 
4.2.3 Felaktiga förutsättningar 
 
Ifall de förutsättningar som testator utgått ifrån vid upprättandet av testamentet är 
felaktiga eller har förändrats med tiden, kan detta påverka tolkningen av testamentet. 
Det kan då bli aktuellt att omtolka testamentet, dvs. ge det en innebörd som motsvarar 
testators förutsättningar, eller att förklara det overksamt.204 Om testamentet förklaras 
overksamt blir det overkställbart och kvarlåtenskapen får övertas av arvingarna.205 Är 
det utrett att testators avsikt är att utesluta arvingarna från arvsrätt, blir i stället en 
omtolkning av testamentet aktuell eftersom det kan antas överensstämma mer med 
testators vilja.206 En omtolkning av testamentet måste dock som sagt ha en anknytning 
till testamentet. Om bevisning indikerar en önskan hos testator som inte kan stödjas på 
det skrivna testamentet, kan det bli nödvändigt att förklara testamentet overksamt.207 
 
Felaktiga förutsättningar innefattar oriktiga förutsättningar och bristande 
förutsättningar.208 Det faktum att testator inte kände till vissa redan vid tidpunkten för 
testamentets upprättande existerande förhållanden, som har betydelse för den uttryckta 
sista viljan, brukar benämnas att testator haft oriktiga förutsättningar. 209  Bristande 
förutsättningar föreligger när senare inträffade omständigheter gjort att 
förutsättningarna brustit, dvs. ändrats. Så är fallet om en person som är testamentstagare 
har dött eller om en juridisk person som är testamentstagare, t.ex. en förening, har 
upphört.210 Möjligheten att beakta bristande förutsättningar illustreras ofta med hjälp av 
NJA 1933 s. 17. Rättsfallet gällde visserligen gåva och inte testamente, men eftersom 
tolkningsprinciperna anses vara desamma vid båda dessa rättshandlingar är det av 
intresse. I målet hade en änka gjort en ekonomisk donation till personalen på en fabrik, 
med villkoret att donationen skulle återgå om en mer än två månaders lång strejk utbröt. 
En sådan strejk utbröt i fabriken och tvist angående eventuell återgång av gåvan 
uppstod. HD fann att någon återgång av gåvan inte skulle ske, trots att änkan föreskrivit 
om detta i testamentet. Domstolen menade att den inträffade strejken inte varit en sådan 
händelse som enligt villkoret borde motivera donationens återgång. De skäl som angavs 
var att senare inträffade händelser hade medfört ändrade förhållanden.  
 
Det har diskuterats om det har någon principiell betydelse om en förutsättning är oriktig 
eller bristande. Det centrala kan sägas vara om förutsättningarna vid testamentets 
verkställande motsvarar de förutsättningar som testator utgick ifrån då han upprättade 
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testamentet. 211  De processuella reglerna i ÄB ansluter dock till skillnaden mellan 
oriktiga och bristande förutsättningar.212  
 
 
4.2.4 Felskrivning eller annat misstag 
 
ÄB har en särskild regel som föreskriver vad som ska hända ifall testator skrivit fel eller 
gjort ett annat misstag som bidrar till att testamentet fått ett annat innehåll än testator 
avsett. I 11 kap. 1 § andra stycket stadgas att testamentet då ska ”likväl verkställas, 
såvitt rätta meningen kan utrönas”.213 Detta innebär motsatsvis en upplysning om att 
testamentet kan bli overksamt om den rätta meningen inte kan utrönas. 
 
Felskrivningar kan till exempel vara att testator formulerat en testamentstagares namn 
felaktigt, att förväxling har skett (såsom Luleå idrottsklubb i stället för Luleå 
idrottsförening) eller att testator angivit fel antal testamentstagare. 214 Om den rätta 
meningen således kan fastställas får testamentet verkställas enligt den. I andra fall ska 
förordnandet inte verkställas enligt ordalydelsen utan blir då overksamt. I praktiken 
förekommer nog inte felskrivningar eller andra liknande misstag vid upprättande av 
testamenten särskilt ofta. 215 En annan form av misstag föreligger enligt regeln om 
testator använt sig av termer och uttryck som han inte förstått och som i själva verket 
betyder något annat än vad han trott. Det väsentliga vid en tillämpning av paragrafen är 
att det finns en skillnad mellan testators syfte med testamentet och testamentets faktiska 
ordalydelse.216 
 
ÄB 11 kap. 1 § andra styckets tillämpningsområde är begränsat till att endast beakta 
testators verkliga vilja och inte hans hypotetiska.217  
 
De felskrivningar och misstag som nu behandlats får inte förväxlas med villfarelse i 
bevekelsegrunderna, dvs. motivvillfarelse. Detta regleras ju i ÄB 13 kap. 3 § andra 
stycket som en grund för ogiltighet. Har testator på grund av motivvillfarelse gett 
testamentet ett felaktigt innehåll kan testamentstolkning alltså inte aktualiseras, 
eftersom en oriktig förutsättning föreligger och testators vilja inte kan utrönas. 218  
Förordnandet kan då bli ogiltigförklarat i stället för omtolkat. 
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4.3 Allmänna tolkningsregler 
 
Vid fastställandet av testators yttersta vilja blir ordalagen i testamentet ofta avgörande, 
trots den subjektiva tolkningen.219 Detta beror på att det i många fall saknas stöd för att 
frångå testamentets ordalydelse.  
 
Ett exempel på att ordalagen kan bli avgörande är om egendomen som testamentet avser 
ökat i omfattning mellan tiden för testamentets upprättande och testators död på ett sätt 
som testator inte kunnat ana.220 Går det inte att utreda om testator velat förordna om 
endast den egendom som fanns när testamentet upprättades, är utgångspunkten att 
förordnandet omfattar all egendom som testator ägde vid dödsfallet. I NJA 1958 s. 101 
hade testatrix förordnat att en stiftelse skulle erhålla hela kvarlåtenskapen sedan vissa 
legat utgått. Efter testamentets upprättande fick testatrix ett större arv av sin syster 
vilket kom att utgöra den övervägande delen av hennes förmögenhet. Trots att 
kvarlåtenskapen därigenom blev betydligt större jämfört med när testamentet skrevs, 
ansåg inte HD att det kunde styrkas att testatrix velat begränsa det universella 
förordnandet till att endast omfatta egendomen som fanns vid testamentets upprättande. 
Stiftelsen erhöll därför också den av systern ärvda egendomen.  
 
En vanlig formulering i testamenten är att egendom ska fördelas ”enligt lag”. Vilka 
lagregler är det då som avses, om lagen ändrats mellan testamentets upprättande och 
dess verkställande? Tolkningsproblem kan i sådana situationer lätt uppstå. Det kan inte 
vara rimligt att anse att testator skulle ha föredragit att testamentet blir overksamt på 
grund av lagändring och att kvarlåtenskapen fördelas enligt gällande arvsrättsliga regler 
utan något beaktande av testators vilja i testamentet.221 Först och främst är testators 
individuella vilja principiellt avgörande, men det behövs ändå en presumtionsregel för 
de fall då viljan inte går att utrönas.222 Varken lag eller förarbeten brukar ge någon 
ledning om hur äldre testamenten som hänvisar till den legala arvsordningen ska tolkas. 
Frågan har dock diskuterats i doktrin av ett antal författare som ställt upp huvudregler 
för hur presumtioner ska utformas.  
 
Agell menar att det i rättspraxis numera utkristalliserats en linje som innebär att den vid 
testators död gällande lagen läggs till grund för tolkningen.223 Presumtionsregeln bygger 
då på den bakomliggande tanken att testator skulle ha varit beredd att acceptera de 
värderingar som formulerats i de nya lagreglerna. Detta belyses med rättsfall NJA 1936 
s. 47. Testator hade år 1922 upprättat ett förordnande som föreskrev att egendom efter 
makes död skulle ”skiftas enligt lag”. Sedan en make avlidit år 1933, och lagen ändrats 
under mellantiden, fastställde HD att arvslagstiftningen som var gällande vid testators 
död skulle tillämpas vid fördelningen av kvarlåtenskapen.  
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Walin tycker att det framgår att HD i flera fall ansett att förordnande om fördelning 
enligt lag ska innebära att lagen vid arvlåtarens död ska tillämpas.224  
 
Ytterligare en presumtionsregel uttrycks på följande sätt: ”När man vet att testator 
åsyftat endera en av två lösningar, av vilka den ena överensstämmer med de legala 
arvsreglerna, kan man presumera att testator åsyftat sistnämnda lösning”.225 Regeln har 
kritiserats för att vara tämligen osäker, men ändå bra i de fall tveksamheter råder om 
vilken tolkning som matchar testators vilja. I sådana fall kan man undvika att 
testamentet blir overksamt.  
 
 
4.4 Tolkningsreglerna i ÄB 11 kap. 
 
ÄB:s s.k. hjälpregler i 11 kap. 2-9 §§ tillämpas som sagt endast om testators verkliga 
eller hypotetiska vilja inte kan fastställas. Dessa bestämmelser bygger på vad som kan 
anses vara den naturligaste lösningen i den uppkomna situationen.226 På grund av detta 
får tolkningen en tendens att bli objektiv, i stället för subjektiv.  
 
 
4.4.1 Legat 
 
Enligt ÄB 11 kap. 2 § ska legat ”utgå av oskifto och ej räknas å viss lott”. Att legatet 
utgår av oskifto innebär att legatariens krav riktas mot dödsboet som sådant, och även 
att legatarier har företräde framför universella testamentstagare. 227  De universella 
testamentstagarna får dela på det som finns kvar av kvarlåtenskapen efter att 
legatarierna fått sitt. Det kan i praktiken innebära att de universella testamentstagarna 
inte får något alls.228 Legat ska inte avräknas från en viss dödsbodelägares lott utan det 
ska belasta kvarlåtenskapen i dess helhet. Om testator däremot föreskrivit att ett legat 
ska avräknas på viss lott, bör det så ske. 229  I sådana fall har legatarien ett 
fordringsanspråk mot denna arvinge eller universella testamentstagare, vilket utgör en 
så kallad obligatorisk rätt.230 
 
Konkurrens kan även uppstå mellan flera legatarier. Om kvarlåtenskapen inte räcker för 
att betala ut de legat som testator förordnat om måste en prioritering ske mellan 
dessa.231 Samma sak gäller om testator har beslutat att en testamentstagare eller arvinge 
ska betala ut legat från sin lott, men denna inte räcker till. Problemet har lösts genom en 
regel i ÄB 11 kap. 3 § som föreskriver att saklegat ska ges företräde framför 
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penninglegat.232 I de fall egendom kan jämställas med penninglegat, t.ex. aktier, ska en 
proportionell nedsättning ske efter legatens värde.233  
 
När det gäller förhållandet mellan flera legat som omfattar viss egendom kommer 
testators förordnande att särskilt beaktas. 234 Konkurrens kan lätt uppkomma mellan 
egendom med affektionsvärde, exempelvis ett släktporträtt, och annat saklegat. 235 I 
sådana fall bör egendom med affektionsvärde ges företräde om värdet är relativt ringa. 
Smärre föremål som testamenteras bort och utgör minnen av testator bör anses ha 
ovillkorligt företräde.236 
 
ÄB 11 kap. 4 § behandlar situationen då borttestamenterad egendom inte finns kvar i 
boet vid testators död. Testator kan ha sålt egendomen eller så kan den ha stulits eller på 
annat sätt försvunnit.237 Förordnandet är i sådana fall utan verkan enligt lagrummet. 
Motivet bakom regeln låg i antagandet att en testator som förordnat om viss egendom 
och senare gjort sig av med den därigenom velat återkalla förordnandet. 238  Om 
egendomen däremot förstörts genom t.ex. brand kan det finnas anledning att anta att 
testators yttersta vilja är att brandskadekompensation utgår.239 Detta gäller dock inte 
egendom med affektionsvärde eftersom det saknas skäl att förmoda att testator velat ge 
mottagaren ekonomisk ersättning för denna.240 I NJA 1948 s. 405 fanns ett förordnande 
om fastigheter som var sålda vid testators död. Tvist uppstod mellan legatarien och 
testatorns syskon. Legatarien yrkade att hon skulle tilldömas köpeskillingen för de sålda 
fastigheterna. Testatorns syskon ansåg att försäljningen var ett tecken på att testatorn 
ändrat sig och att testatorns sista vilja var att syskonen skulle få pengarna. Trots denna 
omständighet fick legatarien kompensation, bl.a. på grund av att testatorns önskan i 
testamentet var att fastigheterna skulle säljas och pengarna användas i ett släktgods som 
tillhörde legatarien. 
 
ÄB 11 kap. 5 § reglerar de fall då egendom finns kvar i kvarlåtenskapen men besväras 
av panträtt eller annan rättighet. Paragrafen omfattar alla former av sakrättslig 
belastning, såsom nyttjanderätt, avkomsträtt, servitutsrätt osv. 241  Som huvudregel 
presumeras att det överensstämmer med testators vilja att inte utge ersättning ur 
kvarlåtenskapen till testamentstagare för uppkommen värdeminskning. 242  
Testamentstagaren har således inte rätt till ersättning för att legatet besväras av en sådan 
belastning. I undantagsfall kan testamentstolkningen leda till att egendomen befrias från 
besvärande rättigheter eller att vederlag utgår på grund av dessa. 
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4.4.2 Istadarätt 
 
För de fall en testamentstagare avlider före testator inträder testamentstagarens 
avkomlingar i vissa fall i dennas ställe, s.k. representationsrätt, enligt ÄB 11 kap. 6 §. 
Samma sak gäller om ett testamentsförordnande av annat skäl inte kan verkställas i 
förhållande till testamentstagaren, till exempel på grund av förverkande enligt ÄB 15 
kap. 4 § eller avsägelse av testamentsrätt enligt ÄB 17 kap. 2 §.243 Presumtionsregeln 
uppställer dock ett rekvisit om att avkomlingarna måste ingå i den personkrets som kan 
vara testators arvingar enligt reglerna i ÄB 2 kap. Det finns däremot inget krav på att 
testamentstagaren ska vara den närmaste arvingen enligt arvsordningen för att 
avkomling ska få träda i hans eller hennes ställe.244 Om förordnandet avser ett barnbarn 
som har avlidit före testator kan förmånen övergå till barnbarnsbarnet, även om testators 
barn fortfarande lever. 
 
Regeln i ÄB 11 kap. 6 § gäller dessutom i de fall testamentstagaren tillhör andra eller 
tredje arvsklassen, dvs. de arvsklasser som innefattar arvlåtarens föräldrar respektive 
mor- och farföräldrar.245  
 
Ofta föreskriver testator om vem som ska få egendomen ifall den första 
testamentstagaren avlider före testator. Då ska dessa föreskrifter givetvis följas. Om 
testator däremot inte gett några instruktioner om detta och berättigade avkomlingar 
saknas, anses testamentet vara förfallet och lotten tilldelas de universella 
testamentstagarna eller de legala arvingarna.246 Det bör nämnas att tolkningsregelns 
tillämpningsområde är begränsat till de ramar som framgår av ÄB:s 9 kap. 2 §.247  
 
Ett centralt rättsfall som påvisar tillämpning av presumtionsregeln i ÄB 11 kap. 6 § är 
NJA 1991 s. 152. Testatorn hade sammanbott med en kvinna och förvärvat en fastighet 
som antecknats i hans namn. Inköpet finansierades till stor del av kvinnan. Efter 
samboförhållandets upphörande upprättade testator ett testamente och uttryckte inför 
vittnena att han ville ”donera” fastigheten till den f.d. sambon, eftersom den i 
verkligheten tillhörde henne. I de fall hon var avliden skulle fastigheten enligt testatorn 
tillfalla hennes släktningar. Strax före sin död fick testatorn veta att den f.d. sambon 
verkligen var avliden, men han ansåg det inte nödvändigt att skriva om testamentet. HD 
ansåg att testamentet skulle gälla till förmån för syskon och syskonbarn till den avlidna 
f.d. sambon, trots att de varken var släkt med testatorn eller avkomlingar till den avlidna 
f.d. sambon. I domskälen angavs bl.a. att tolkningen måste vara sammankopplad till 
testamentet samt att den inte fick stå i strid med ”vad testator uttryckligen förordnat i 
testamentet”.     
 
 
 
                                                        
243 Brattström & Singer s. 119. 
244 Agell s. 84. 
245 Se vidare om begreppen i Brattström & Singer s. 34-37. 
246 Boström s. 198.  
247 SOU 1929:22 s. 232. 
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4.4.3 Accrescens 
 
Om testamentstagaren avlidit och det inte finns någon arvinge med istadarätt enligt ÄB 
11 kap. 6 § eller om någon avstår från rätten att ta emot egendom, kan som ovan nämnt 
de universella testamentstagarna få dela på den ledigblivna lotten.248 Detta kallas att de 
tilldelas accrescensen eller tillväxten. I ÄB 11 kap. 7 § regleras dessa fall då 
testamentstagare tillerkänns mer än vad som framgår av testamentets ordalydelse.   
 
Lagrummet innehåller tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att presumtionen 
ska tillämpas.249 För det första ska testator ha testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap 
eller allt som inte utgör bröstarvingars arvslott. Detta kan på goda grunder anses ge 
uttryck för testators vilja att åsidosätta den legala arvsordningen.250 För det andra ska 
det inte vara möjligt att verkställa förordnandet till en viss testamentstagare. För det 
tredje måste det saknas en arvsberättigad person som kan åberopa istadarätt till den 
”lediga” lotten enligt ÄB 11 kap. 6 §. Är alla tre förutsättningar uppfyllda ska de 
universella testamentstagarna tilldelas den ledigblivna lotten. Deras lotter ska ökas 
proportionellt i förhållande till andelen i kvarlåtenskapen. 251  Legatarier är inte 
berättigade till accrescens enligt presumtionsregeln. Bestämmelsen i ÄB 11 kap. 7 § 
utgör förstås inget hinder för att en individuell testamentstolkning kan ge andra resultat, 
såsom att ledigbliven egendom bör övergå till arvingarna eller allmänna arvsfonden.252 
 
Den legala arvsordningen kan ses som ett dispositivt system som reglerar fördelning av 
kvarlåtenskap i de fall testamente inte finns. ÄB 11 kap. 7 § är till viss del ett undantag 
från denna systematik eftersom den innebär att kvarlåtenskapen, som inte kan fördelas 
enligt förordnandet, inte ska tillfalla testators släkt.253 
 
 
4.4.4 Äktenskapsskillnad 
 
De arvsrättsliga reglerna bygger till stor del på nära och långvariga relationer mellan 
släktingar, makar och personer i andra parförhållanden. Det antas att till exempel 
släktingar i allmänhet har en god relation sinsemellan och därför också vill gynna 
varandra.254 Om relationerna ändras bidrar detta ibland, men långt ifrån alltid, till att 
arvsrätten och rätten att ta testamente förändras. Detta gäller främst relationer som 
ändras på ett mer avgörande sätt. Förlovningar bryts, sambor flyttar isär och gifta par 
skiljer sig. Sådana uppbrott har fått andra successionsrättsliga konsekvenser.255 
 
I ÄB 11 kap. 8 § finns en presumtionsregel som stadgar att ett testamente till förmån för 
en part förlorar sin giltiga verkan om förhållandet upphör. Regeln gäller både makar, 
                                                        
248 Boström s. 191. 
249 Boström s. 213. 
250 Brattström & Singer s. 120. 
251 Boström s. 218. 
252 Se Agell s. 86 och NJA 1957 s. 764. 
253 Boström s. 213-214. 
254 Boström s. 223. 
255 Boström s. 224. 
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registrerade partner och sambor.256 Testamentet blir utan verkan om förhållandet eller 
äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om äktenskapsskillnad då pågår. 
Bestämmelsen grundar sig i antagandet att en testator inte längre önskar att 
förordnandet ska tillfalla partnern under sådana förhållanden.257 ÄB 11 kap. 8 § är 
sammankopplad med ÄB 3 kap. 10 §, vilken innebär att make förlorar arvsrätt om 
äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens dödsfall. Den sociala och ekonomiska 
gemenskapen presumeras då ha upphört vilket leder till antagandet att arvlåtaren inte 
längre önskar att maken ska ha arvsrätt.258 
 
När bedömningen i fråga om presumtionens tillämplighet ska ske bör viss hänsyn tas till 
vem som står på tur att ärva enligt den legala arvsordningen. Om testator har barn är det 
mycket som talar för att presumtionen ska tillämpas till fördel för barnen. Men om en 
tillämpning av presumtionen skulle medföra att kvarlåtenskapen tilldelas den allmänna 
arvsfonden, är det mindre sannolikt att testator skulle ha valt en sådan lösning även om 
makarna var överens om att äktenskapet skulle upplösas genom äktenskapsskillnad.259 
 
Beroende på omständigheterna i respektive fall kan presumtionerna i ÄB 11 kap. 8 § 
helt brytas. En tolkning kan leda till motsatt resultat i form av att testator faktiskt vill att 
före detta make eller sambo tillerkänns egendom efter testators död trots upplösning av 
förhållandet.260 Walin menar dock att det normalt bör krävas direkta uttalanden från 
testator för att presumtionen ska brytas.261  
 
 
4.4.5 Verkställighet av ändamålsbestämmelse 
 
ÄB 11 kap. 9 § är en kompletterande tolkningsregel som föreskriver vem som ska utföra 
den prestation som testator beslutat om i en ändamålsbestämmelse. Lagrummet 
tillämpas då testators vilja inte kan utrönas. 262  Testator kan ha föreskrivit att en 
konstsamling som testamenterats till någon under vissa tider ska hållas tillgänglig för 
allmänheten. 263  Den som tilldelas egendomen ska i sin tur verkställa 
ändamålsbestämmelsen. Testamentstagare som avstår ifrån sin rätt till egendom enligt 
testamentet har ingen skyldighet att verka för fullgörelse av testamentet. 264  Om 
ändamålsbestämmelsen är omöjlig att fullgöra, upphör förpliktelsen.  
 
 
 
 
 
                                                        
256 Boström s. 225. 
257 Boström s. 225. 
258 Boström s. 225. 
259 Boström s. 230. 
260 Agell s. 88. 
261 Walin s. 287. 
262 Walin s. 289. 
263 Walin s. 288. 
264 Walin s. 289. 
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4.5 Kränkning av laglott eller rätten till basbelopp 
 
Det finns två andra regler i ÄB som inte återfinns i 11 kap. men som ändå ska beaktas 
vid testamentstolkningen. Dessa tolkningsregler är till för situationer då testamente 
kränker dels bröstarvinges laglott, dels basbeloppsregeln. Reglerna skyddar alltså 
bröstarvingar och efterlevande make samt ser till att de tillerkänns sin rätt. 
 
ÄB 7 kap. 3 § är en presumtionsregel som gäller endast om inte annat följer av 
testamente eller testamentstolkning. Första stycket föreskriver en rangordning för de fall 
ett testamente innehåller flera förordnanden som inte går att verkställa på grund av 
kränkning av laglott. 265  Rangordningen medför att legat har företräde framför 
universellt förordnande men får däremot ge vika för laglott enligt samma principer som 
angetts i ÄB 11 kap. 3 §.266 
 
Andra stycket reglerar förhållandet mellan laglottsanspråk, testamente och efterlevande 
makes arvsrätt. Vid testamentsförordnande till någon annan än den efterlevande maken, 
t.ex. en förening, ska det som bröstarvinge erhåller genom jämkning av testamente inte 
omfattas av den efterlevande makens arvsrätt, utan bröstarvingen får det omedelbart vid 
testators död.267 I detta fall har det ingen betydelse ifall bröstarvingen är makarnas 
gemensamma eller om det är ett särkullbarn till den först avlidne maken. Om 
testamentet däremot är till förmån för den efterlevande maken och konkurrerar med 
laglottsanspråket ska det som omfattas av laglotten ärvas av den efterlevande maken 
med fri förfoganderätt, dock endast under förutsättning att bröstarvingen är makarnas 
gemensamma.268 Bröstarvingen får i sådana fall en efterarvsrätt motsvarande laglotten. 
 
ÄB 3 kap. 1 § andra stycket innehåller basbeloppsregeln som ger den efterlevande 
maken rätt till egendom ur kvarlåtenskapen med så stort värde att den motsvarar fyra 
basbelopp. Ett testamente av den avlidne som inkräktar på den efterlevande makens rätt 
är utan verkan beträffande den delen. Frågan är om orden ”utan verkan” ska tolkas som 
att testamentet helt förlorat sin betydelse eller om testamentstagarna har rätt att utfå 
egendomen vid den andre makens död. Testators hypotetiska vilja och enskilda 
inställning blir då avgörande för hur testamentet ska tolkas.269 Agell anser emellertid att 
det är rimligt att presumera att testator hade velat att testamentet skulle verkställas vid 
efterlevande makes död.270 Den efterlevande maken har då endast fri förfoganderätt till 
egendomen vilket på så sätt ger testamentstagarna efterarvsrätt.  
 
 
 
 
 

                                                        
265 Agell s. 88. 
266 Agell s. 88. 
267 Eriksson s. 224. 
268 Eriksson s. 224. 
269 Agell s. 90. 
270 Agell s. 90-91. 
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4.6 Tolkning av muntliga testamenten 
 
Muntliga testamenten skiljer sig på flera sätt från testamenten som är upprättade i 
enlighet med de formella formkraven. Vid testamentstolkningen finns antingen en 
skriftlig handling eller en muntlig utsaga att utgå ifrån. När tolkningen av en muntlig 
utsaga ska göras är det sannolikt svårare att skilja utsagans form från dess materiella 
innehåll så som vittnena uppfattat det.271 Det faktum att förordnandet upprättats i en 
nödsituation och mest troligt under tidspress kan bidra till tveksamheter i fråga om ett 
strikt krav på tolkningens anknytning till förordnandet bör upprätthållas eller inte.   
 
I de fall där vittnena säger sig minnas exakt hur testators ord har framförts sätter 
ordalydelsen en gräns för vilka tolkningar som kan anses ha anknytning i förordnandet, 
exakt som vid tolkning av skriftliga testamenten.272 Men i många fall är det nog mer 
troligt att vittnet snarare minns det han uppfattar som det materiella innehållet i testators 
förordnande, än den exakta ordalydelsen. Detta innebär att kravet på tolkningens 
anknytning till det muntliga förordnandet inte kan upprätthållas på samma sätt som vid 
skriftliga förordnanden.273  
 
Sammanfattningsvis bör den principiella utgångspunkten vara densamma, oavsett om 
det gäller ett muntligt eller skriftligt testamente. Formkravet medför att man vid 
tolkningen måste beakta och begränsas av den utformning testamentet getts. Det faktum 
att ett förordnande är upprättat i en nödsituation samt att det kan vara svårt att skilja 
mellan testators muntliga förordnande och vittnenas uppfattning av det hela, leder 
sannolikt till att kravet på att tolkningen ska ha en anknytningspunkt i testamentet i 
praktiken ställs lägre vid muntliga än vid skriftliga förordnanden.274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
271 Boström s. 78. 
272 Boström s. 79. 
273 Boström s. 79.  
274 Boström s. 81. 
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5 Diskussion  
 
Regleringen beträffande arvs- och testamentsrätt reflekterar i många avseenden den syn 
på män, kvinnor, barn, familj, släkt och framförallt äganderätt som existerar och har 
existerat i samhället vid den tid reglerna tillkommer. Reglerna förändras i takt med 
samhällets utveckling, om än med en lång fördröjning.   
 
Testamentsinstitutet var från början ett undantag från familjens och släktens rätt att ta 
arv, eftersom den enskildes egendom var bunden till släkten. Så länge det var familjen 
som hade en skyldighet att försörja sina medlemmar utformades arvs- och 
testamentsrätten för att underlätta för familjen att uppfylla förpliktelsen. Genom 
välfärdssamhällets framväxt och försörjningsbehovets försvinnande fick bl.a. 
rättviseargument större betydelse. En av testamentsrättens betydelsefulla uppgifter är 
numera att medverka till att rättvisa mellan olika arvingar uppnås. Testators möjligheter 
att själv förfoga över sin kvarlåtenskap har utvidgats. Samtidigt har testator inte 
tilldelats full testationsfrihet i de fall bröstarvingar finns. Av hänsyn till 
rättviseargument kan testator endast förfoga över hälften av sin kvarlåtenskap.  Även 
efterlevande makes rätt till fyra basbelopp inskränker testationsfriheten beträffande den 
delen. Sättet att tolka ett testamente på har också förändrats med tiden. Tidigare 
tolkades testamenten restriktivt till släktens och kyrkans förmån, men nu ska tolkningen 
ske utifrån testators perspektiv och dennes yttersta vilja. 
 
Testamente är en viktig rättshandling för den enskilde. Det är en rättighet som ger 
individer frihet att i livet förfoga över sin egendom så att den fördelas på önskvärt sätt 
vid livets slut. Om testator vill att någon annan än hans arvingar ska få egendomen är 
det av stor vikt att den önskan efterföljs. När det handlar om så pass personliga 
angelägenheter är det viktigt att var och en får bestämma för sin egen räkning.  
 
Likaledes är tolkningen av testamente av stor betydelse för testator. Testationsfriheten 
ses ju som ett utflöde av den privata äganderätten, vilken de facto kränks om man 
feltolkar testamentet. Tolkningen bör därför ske med stor försiktighet och 
uppmärksamhet för att den sista viljan, och inte något annat, ska fastställas. 
 
Frågan är om presumtionsreglerna som lagstiftaren stadgat för att försöka komplettera 
den grundläggande principen om testators vilja i ÄB 11 kap. 1 §, verkligen stöder det 
erlagda syftet. Presumtionsreglerna bygger ju på vad lagstiftaren utgått ifrån att 
testatorer i allmänhet skulle ha velat i den situation som lagregeln beskriver. Det 
handlar alltså om något sorts majoritetssystem som med stor sannolikhet är förenligt 
med många testatorers viljor, men som lika gärna kan kränka vissa testatorers rätt till 
förmån för något som de inte vill. Räcker detta system som motivering för att det är 
testators vilja? Presumtionsreglerna kanske rent av stänger in en domstols möjligheter 
att utröna den aktuella testatorns vilja, på grund av att man i ett för tidigt skede antar att 
testator velat följa presumtionsregeln. En tillämpning av en presumtionsregel blir 
egentligen en chansning i det enskilda fallet, även om resultatet rent hypotetiskt skulle 
kunna utmynna i enlighet med testators vilja. Om inga lagstadgade presumtionsregler 
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skulle finnas överhuvudtaget hade tolkningsfrågorna fått avgöras genom praxis. Till 
följd därav hade domstolarna fått göra en mer flexibel tillämpning av tolkningen. Redan 
vid införandet av TL yttrades det att vissa tolkningsregler måste överlämnas åt praxis att 
lösa eftersom det inte är möjligt att ställa upp presumtionsregler för varje enskilt fall om 
testators vilja ska segra. 
 
Att överlåta tolkningsfrågorna helt åt rättspraxis kan anses vara en säkrare metod att 
använda sig av när det gäller fastställandet av testators yttersta vilja, men skulle lika 
gärna kunna leda till att testamenten blir overkställbara på grund av att viljan inte kan 
utrönas utan presumtionsregler. Vilken situation är då den mest lämpliga? Att ha 
presumtionsregler som i vissa fall resulterar i feltolkningar av testators vilja eller att 
sakna presumtionsregler och därmed riskera att många testamenten blir overksamma, 
vilket inte heller överensstämmer med testators vilja?  
 
Det finns exempel på fall då otillfredsställande resultat uppnås därför att 
presumtionsregler saknas. Ett typfall är då testator gör ett tillägg till sitt testamente som 
inte uppfyller formkravet för tillägg, men ändå räknas som en giltig återkallelse. Både 
det nya och det gamla förordnandet kommer följaktligen att sakna verkan som 
testamente, trots att testators vilja var att förordnandet med tilläggets innehåll skulle 
gälla. Formkravet för testamenten är alltså väldigt strängt och det upprätthålls också 
strikt i domstolspraxis. Denna situation kan vara något som lagstiftaren bör se över. 
 
Att lagstadga en del allmänna presumtionsregler och därmed få fler verksamma 
testamenten verkar dock vara det som bäst överensstämmer med testators vilja. Testator 
valde trots allt från början att upprätta förordnande och åsidosätta den legala 
arvsordningen. Högsta domstolens rättspraxis belyser även detta i många fall. 
Domstolen har bland annat behandlat fall med otydliga förordnanden, oriktiga och 
bristande förutsättningar och fall där förordnanden stridit mot tvingande regler 
beträffande testamentets innehåll. En sak har de flesta av dessa fall gemensamt. 
Domstolen har, på ett eller annat sätt, valt att upprätthålla testators förordnande. 
Testamentena har med andra ord i stor utsträckning kunnat läggas till grund för 
fördelningen av kvarlåtenskapen.  
 
Det finns mycket som talar för att rättsområdet även i framtiden kommer att utvecklas 
genom rättspraxis snarare än genom lagstiftning, vilket också kan anses rimligt. Ett 
undantag från detta bör möjligen göras för de tolkningsproblem som uppstår med 
anledning av ändrade rättsliga förutsättningar. Typfallet för denna situation är att 
testator upprättar ett testamente med föreskriften att ”egendomen i övrigt ska fördelas 
enligt lag” och att lagen hinner ändras mellan testamentets upprättande och testators 
död. Antingen kan egendomen då fördelas enligt den lag som gällde vid testamentets 
upprättande eller enligt den lag som gäller vid dödsfallet. Denna fråga har diskuterats 
livligt i doktrin. Flertalet författare menar att rättspraxis hanterat frågan genom att lägga 
den vid testators död gällande lagen till grund för tolkningen. Det finns i praxis 
uttalanden som tyder på uppfattningen att testatorer generellt sett är beredda att följa 
med i rättsutvecklingen, t.ex. att den allmänna rättsuppfattningen stämmer väl överens 
med lagändringen. Trots detta är det tveksamt om det går att se någon generell riktning i 
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domstolarnas bedömningar. I vissa fall har den gamla lagen tillämpats, i andra fall den 
nya. HD har dock i flera fall valt att tillämpa den nya lagen, vilket skulle kunna tyda på 
en lojalitet med lagstiftarens avsikter. En huvudregel kan ändå knappast sägas ha 
uppställts angående frågan om den gamla eller nya lagen ska tillämpas, vilket är en 
nackdel. Lagstiftaren bör i det här fallet fundera över att uppställa en presumtion om hur 
äldre testamenten med hänvisning till lag ska förstås i ljuset av den nya lagstiftningen. 
Det viktigaste är inte att skapa en så enkel regel som möjligt, utan att så långt det är 
möjligt spegla det man tror testator skulle ha velat om han känt till förändringarna.  
 
En underlig princip som också uppkommit genom praxis är den som presumerar att vid 
två möjliga lösningar har testator åsyftat den som bäst stämmer överens med de legala 
arvsreglerna. En motsatt presumtion skulle kanske anses vara mer överensstämmande 
eftersom testators syfte med förordnandet faktiskt var att undgå de legala arvsreglerna. 
Det har förstås hävdats att den uppställda presumtionen är ganska osäker, men att 
fördelen med den är att man kan undvika att testamentet blir overksamt ifall ovisshet 
råder om vilken tolkning som motsvarar testators vilja.  
 
Två presumtionsregler jag anser är en aning oklara är ÄB 11 kap. 4 § och 11 kap. 8 §. 
Presumtionsregeln i ÄB 11 kap. 4 § föreskriver vad som ska hända om 
borttestamenterad egendom inte finns i boet. Enligt presumtionen ska det tolkas som att 
förordnandet är återkallat, och därmed utan verkan. Om testator upprättat legatet för att 
egendomen haft affektionsvärde för legatarien är antagandet om återkallelse rimligt. I 
de fall det däremot kan visas att förordnandet upprättats särskilt för det ekonomiska 
värdet, blir presumtionen svagare. I sådana fall är det mer lämpligt att anta att testator 
velat ge ekonomisk kompensation till legatarien om egendomen inte finns i 
kvarlåtenskapen. För att presumtionen ska vara tillämplig krävs det att testator själv 
gjort sig av med egendomen eller känt till att den inte längre finns i boet. Om testator 
inte kände till detta, finns ingen grund för antagandet att testator velat återkalla legatet. 
Sådana situationer skulle kunna uppstå när den döde varit gift eller samboende och 
egendomen då har blandats ihop. Egendomen kanske helt eller delvis ägdes av den 
efterlevande maken eller så kan bodelningen i sig leda till att den efterlevande får överta 
egendomen. En oreglerad fråga som uppkommer i detta sammanhang är vilken rätt 
legatarien har i förhållande till den efterlevande maken eller sambon vid lottläggningen 
i bodelningen. En legataries rätt att få ut tilldelad egendom kan till exempel komma i 
konflikt med den efterlevandes rätt att överta bostad och bohag. Lagstiftaren har inte 
uppställt några riktlinjer för hur sådana intressekonflikter ska avgöras. Mest troligt är 
dock att den efterlevande makens rätt i flera fall väger tyngre än legatariens rätt. Frågan 
är ändå praktiskt viktig och det skulle vara bra med tydligare regler.   
 
Även presumtionsregeln i ÄB 11 kap. 8 § kan som nämnt ifrågasättas genom att undra 
om den verkligen stämmer överens med det som kan antas vara testators vilja. Om 
relationen mellan makar eller sambor avslutas, presumeras förordnandet vara återkallat. 
Detta gäller även ifall mål om äktenskapsskillnad pågick vid testators död. Regeln i ÄB 
3 kap. 10 § om förlusten av arvsrätt har kritiserats eftersom den anses tveksam om 
arvlåtaren dör under den tid då målet om äktenskapsskillnad pågår. Den kritik som 
riktats mot ÄB 3 kap. 10 § gäller även presumtionen i ÄB 11 kap. 8 § i vissa avseenden. 
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Om testator till exempel dör sedan parterna har försonats igen men innan ansökan om 
äktenskapsskillnad förfallit eller återkallats, bör presumtionen nog inte tillämpas. Vid 
bedömningen av presumtionens tillämplighet bör viss hänsyn tas till vem som står på 
tur att ärva enligt den legala arvsordningen. Om testator har barn är det mycket som 
talar för en tillämpning av presumtionen till förmån för barnen. Men om en tillämpning 
av presumtionen skulle leda till att kvarlåtenskapen tilldelas den allmänna arvsfonden, 
är det mindre troligt att testator skulle ha valt en sådan lösning även om makarna var 
överens om att skilja sig. Likaså vad gäller sambor kan presumtionsregeln ifrågasättas i 
vissa fall. Att samborna flyttar isär behöver inte alltid betyda att förhållandet upphör. 
 
I övrigt kan sägas att presumtionsreglerna i ÄB 11 kap. är relativt uttömmande och 
tydliga trots det ålderdomliga språket. I förarbetena angavs tydligt att den allmänna 
rättsuppfattningen skulle vara avgörande när man ställde upp presumtionerna. Även om 
detta har kritiserats har det trots allt blivit användbart i praxis när nya presumtioner har 
uppställts. När man i oklara fall ska försöka ge testamentet ett innehåll som 
överensstämmer med testators vilja anses det vara naturligt att uppställa presumtioner 
utifrån en bedömning av den allmänna rättsuppfattningen. Eftersom regelrätta 
undersökningar ibland görs om den allmänna rättsuppfattningen, kan man nog säga att 
presumtionsreglerna sannolikt är förenliga med principen om testators yttersta vilja. 
Presumtionerna ska dock inte ses som facit vid tveksamma fall eftersom de levererar 
svar som i sin tur kan bli föremål för bedömning. En lösning som åstadkoms genom 
presumtionsreglerna är egentligen varken rätt eller fel eftersom det inte är säkert att den 
verkliga viljan har fastställts.   
 
Ett tungt ansvar faller då på domstolarna som måste tolka testamenten i deras rätta ljus. 
Oavsett om presumtionsreglerna kommer till användning eller ej ska det som kan antas 
vara testators yttersta vilja vara det avgörande i varje enskilt fall. För att motverka att 
presumtionsreglerna tar över och leder in tolkningen på en felaktig väg är det viktigt att 
domstolarna håller helt öppet för att en tolkning av testators vilja kan visa att denne 
avsett något annat. Presumtionen kan på så sätt bli motbevisad, vilket i vissa fall är 
nödvändigt för att den yttersta viljan ska vinna.  
 
Det vore enkelt att hävda att testamentstolkningen skulle bli oerhört mycket lättare och 
kanske till och med obehövlig om människor kunde formulera sig på ett genomtänkt 
och tydligt sätt. Det kan vara på tiden att individer får obligatorisk hjälp med att 
upprätta testamente för att utrota dessa problem, både för de enskildas och det 
offentligas skull. En metod för att minska risken för tolkningsproblem och ogiltiga 
testamenten kan därför vara att även i Sverige införa offentliga testamenten. Denna typ 
av testamente finns redan i en del andra länder, såsom t.ex. Tyskland och Danmark. 
Genom att upprätta testamente med hjälp av någon myndighet minskar risken för att 
förordnandet är ogiltigt på grund av något formellt fel. Testator skulle kunna få hjälp 
med att se till att formkraven blir ordentligt uppfyllda och att formuleringar blir klara 
och tydliga. Myndighetens medverkan kan även bidra till att testamentets innehåll blir 
väl övertänkt. 
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Vissa länder har också krav på att privata testamenten ska registreras för att de ska bli 
giltiga. I svensk rätt har funnits en strävan att inte i onödan ställa upp formkrav som 
skulle kunna innebära en risk för att en persons vilja inte kan efterföljas trots att den 
kommit till klart uttryck i en handling. Utan registrering finns dock en fara för att 
omvärlden inte får reda på att det finns ett testamente och att kvarlåtenskapen därför 
fördelas enligt den legala arvsordningen i stället för i enlighet med testators vilja. En 
lösning på detta skulle kunna vara att införa ett frivilligt register där den som önskar kan 
registrera sitt testamente.  
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