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Abstract 
 

The aim of this essay was to examine the existing law in the interpretation of wills, to treat 

the problem with interpretation of wills and outlining the provisions that restrict a testator's 

freedom to bequeath estate. The essay is based on the analysis carried out using the 

traditional legal method where laws, preparatory work, court cases and legal doctrine has 

been studied. A will is a strictly personal right of action that expresses the deceased's will 

on the distribution of the estate. The legislature makes certain procedural requirements for 

establishing a will, and also limits to some extent the freedom of testamentary capacity. If a 

will's content is unclear it becomes subject to interpretation. With interpretation means the 

work being done to establish a testamentary substantive content and setting of the testator's 

utmost desire. The presumptions that are used if testator's will can not be established are 

called the interpretation rules. In summary the interpretation sets the testator's actual or 

hypothetical will. The final determination of the real desire may vary depending on the 

circumstances considered in the interpretation of the case. 



Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att utreda gällande rätt vid tolkning av testamente, att 

behandla problematiken kring tolkning av testamente samt redogöra för de bestämmelser 

som inskränker en testators frihet att testamentera bort kvarlåtenskap. Uppsatsen bygger på 

analyser som genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod där lagar, förarbeten, 

rättsfall och juridisk doktrin har studerats. Ett testamente är en strängt personlig 

rättshandling som uttrycker den avlidnes vilja om fördelning av kvarlåtenskap. Lagstiftaren 

ställer vissa formkrav för upprättande av ett testamente samt begränsar även i viss mån 

testationsfriheten. Om ett testamentes innehåll är oklart blir det föremål för tolkning. Med 

tolkning menas det arbete som görs för att fastställa ett testamentes materiella innehåll och 

fastställande av testators yttersta vilja. De presumtionsregler som används om testators vilja 

inte kan fastställas kallas tolkningsregler. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att 

tolkningen fastställer testators faktiska eller hypotetiska vilja. Det slutgiltiga fastställandet 

av den verkliga viljan kan se olika ut beroende på vilka omständigheter som beaktas vid 

tolkning i det enskilda fallet.  
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1 Inledning 
 

       "Ingen kan välja när och hur den  

       ska dö. Det enda man kan   

       bestämma över är sitt testamente.  

       Inte ens det, fullt ut".    

         (Gashi & Kostyleva) 

 

 

Ett testamente är en strängt personlig rättshandling som uttrycker den avlidnes vilja om 

fördelningen av dennes kvarlåtenskap. Det är ett sätt för testator att disponera över sin 

egendom samt förhindra eventuella tvister mellan arvingar och övriga familjemedlemmar. 

Vid upprättandet av ett testamente föreskriver lagen vissa formkrav som måste vara 

uppfyllda. Om dessa formkrav inte uppfylls kan testamentet helt eller delvis förlora sin 

verkan.  

 

Testators frihet att disponera över sin kvarlåtenskap är begränsad i den mån att 

bröstarvingar inte kan göras arvlösa. Dessutom får den efterlevande makan eller maken inte 

lämnas i ett ekonomiskt underläge. Lagen säkerställer makas eller makes rätt till fyra 

basbelopp.  

 

I vissa fall kan ett testamentariskt förordnande innehålla oklara direktiv vilket kan leda till 

att testamentet blir föremål för en tolkning där testators yttersta vilja måste fastställas. Det 

föreligger inga garantier för att en tolkning resulterar i en fastställelse av den sanna viljan i 

testamentet då tolkningsförfarande blir aktuellt efter testators bortgång. Domstolens 

bedömning av testamentet grundas oftast på samtliga faktorer som vittnenas utsaga och 

testamentets ordalydelse som sammantaget resulterar i ett slutgiltigt utslag om testators 

yttersta vilja. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt avseende testamente, behandla 

problematiken kring tolkning av testamente samt redogöra för de bestämmelser som 

inskränker testators frihet att testamentera bort kvarlåtenskap. De centrala frågeställningar 

som har uppkommit i samband med arbetet är följande: 

 

Vilka är för- och nackdelarna med inskränkningen av testationsfriheten?  

 

Hur ska en tolkning genomföras då det råder tvekan om testamentes innehåll? Vad är det 

huvudsakliga syftet med tolkningen? 

 

1.2 Avgränsning 

 

I uppsatsen behandlas enbart den svenska testamentsrätten av den anledning att det är ett 

omfattande område som även figurerar utanför Sveriges gränser och dessutom saknas det 

förutsättningar för att befatta sig med den internationella testamentsrätten. Den legala 

arvsrätten, makarnas inbördes testamente samt sambolagen utelämnas från utredningen av 

det berörda ämnet.  

 

1.3 Metod 

 

Uppsatsen bygger på analyser som genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod där 

lagar, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin har studerats. Tyngdpunkten ligger främst på 

undersökningar av läroböcker, HD:s avgöranden och propositioner som behandlar den 

aktuella lagstiftningen. Bibliotekets databaser Lucia, Karnov, InfoLex och PropLex har 

använts för att hitta rättsmaterial till denna uppsats. De rättsfall som är relevanta för det 

berörda ämnet är inhämtade från doktrin och ovannämnda databasen Karnov. Den 

systematik som uppsatsen följer är till en viss del hämtad från Anders Agells bok 

Testamentsrätt av den anledning att den anses vara logisk, sammanhängande och 

välstrukturerad.  
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2 Testamentsrättens historia 

2.1 Testamente efter romersk rätt 

 

Inom romersk rätt förekom det två typer av rättshandlingar som återspeglade en persons 

yttersta vilja. Dessa var testamentum och codicillus.
1
 Det senare nämnda begreppet innebar 

ett förordnande om kvarlåtenskap som inte innehöll någon föreskrift om den utvalde 

testamentstagaren utan handlade istället om exempelvis förmyndarskap eller slavarnas 

frigivande.
2
 Redan under 200- eller 300-talet efter Kristus skedde en utveckling av 

testamentsfriheten.
3
 Denna kom senare att framstå som den primära successionsformen i 

samhället. Genom testamentsrätten tillerkändes den gode familjefadern (bonus pater 

familias) den fria bestämmanderätten över alla familjeförmögenheter.
4
 Romarrikets sociala 

och ekonomiska uppbyggnad påvisade betydelsen av upprättandet av ett testamente. Under 

denna tid utvecklades särskilt individens äganderätt och de ekonomiska förbindelsernas 

flexibilitet tillerkändes allt större vikt. De romerska juristerna ansåg att det förelåg en 

försummelse om någon inte förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente.
5
 Med andra 

ord betraktades upprättandet av testamente närmast som en moralisk plikt.
6
  

 

Ett testamentes huvudsakliga uppgift var att fastställa vilka personer som skulle bli 

berättigade till kvarlåtenskap efter den avlidne.
7
 För att testamente skulle anses vara giltigt 

måste ett insättande av en arvinge ha skett.
8
 En ogiltighetsgrund aktualiserades när en 

testator utan anledning uteslöt sina närmaste ur testamente. Testatorn ansågs då vara 

påverkad av sinnesjukdom och testamentet blev följaktligen utan verkan.
9
 

 

Testator tillerkändes ingen rätt att upprätta testamente med avseende på endast en viss del 

av kvarlåtenskapen. Detta baserades på att en arvinge ansågs vara en universellarvinge som 

hade rätt till hela den avlidnes rättställning.
10

   

 

 

2.2 Den allmänna testamentsrättens utveckling 

 

Under 1200-talet infördes genom kyrkligt inflytande testamente som rättsinstitut i 

Sverige.
11

 Med hjälp av detta försökte kyrkan tillfredsställa sina behov av jordförvärv samt 

påstod att testamente som var till förmånliga ändamål kunde verkställas utan arvingarnas 

samtycke.
12

 Dessutom höll kyrkan fast vid regeln om att ett tidigare upprättat testamente 

                                                 
1
 Olivecrona Knut, Testamentsrätten enligt svensk lagstiftning, W Schultz, Uppsala 1898, s 29 

2
 Olivecrona a a s 31 

3
 SOU 1929:22 Förslag till lag om testamente m.m., s 31  

4
 Tamm Ditlev, Romersk rätt och europisk rättsutveckling, 2 uppl., Thomson förlag, Vällingby 2008, s 223 

5
 SOU 1929:22, s 34 

6
 Tamm, s 227 

7
  SOU 1929:22, s 32 

8
 Tamm, s 226 

9
 SOU 1929:22, s 32 

10
 Tamm, s 227 

11
 Hafström Gerhard, Den svenska familjerättens historia, 9 uppl., Juridiska föreningen i Lund, s 129   

12
 Göran Inger, Svensk rättshistoria, Liber ekonomi, 4:1 uppl., Uppsala 1996, s 33 
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inte förlorade sin giltiga verkan på grund av att testator hade upprättat ett nytt. Det äldsta 

stadgandet om ett testamente som funnits inom svensk rätt var i 10 kap. ÄB 

Västragötalandslag. Detta stadgande återspeglade de vitskilda uppfattningar som kyrkan 

och arvingarna hade. Lagrummet föreskrev att utan arvingarnas samtycke skulle arvlåtaren 

inte ha rätt att ge bort något som medförde nackdel för dessa. Därefter stadgades det att ett 

godkännande inte fick nekas av arvingarna "enligt Guds rätt".
13

 

  

I slutet av 1200-talet vann kyrkan väsentliga framgångar då det i den yngre 

Västragötalandslags kyrkobalk infördes en bestämmelse om att den som var vid full hälsa 

med två eller tre vittnen kunde förordna om en hel huvudlott till förmån för sin själ. Detta 

system fick benämningen huvudlottsystem och innebar att arvlåtarens kvarlåtenskap skulle 

fördelas mellan honom och arvingarna och därefter kunde han testamentera bort sin egen 

huvudlott efter behag, exempelvis till kyrkan. Av svealagarna framgick det att enbart 1/10 

av arvjorden kunde skänkas bort om arvlåtaren inte erhöll arvingarnas samtycke. Om 

sådant godkännande fanns kunde arvlåtaren ge bort hur mycket av egendomen han önskade 

till kyrkan. Däremot kunde arvlåtaren fritt bestämma över sin avlingejord
14

 och sitt lösöre. 

Regeln om rätt att disponera över 1/10 av arvejorden betecknades som arvejordsystem.
15

  

 

I städerna dominerade ett så kallat laglottsystem som innebar att en person inte kunde 

upprätta ett testamente utan sina barns samtycke. Den som inte hade några barn ägde rätt att 

testamentera bort 1/3 av sin förmögenhet. De resterande 2/3 skulle utgöra arvingarnas 

laglott.
16

 

 

Under 1600-talet uppkom ett behov av en detaljerad reglering av testamentsrätten. Detta 

föranledde uppkomsten av förordningen 3/7 1686, den så kallade testamentsstadgan. 

Genom denna förordning tillerkändes arvlåtaren fri förfoganderätt över avlingejorden samt 

över ärvda och förvärvade lösören, dock med undantag för de situationer där det fanns 

underåriga som var i behov av dessa tillgångar för uppfostran. Testationshabiliteten, det vill 

säga den allmänna rätten att upprätta testamente, tillföll endast en myndig man men även en 

hustru tillerkändes med mannens samtycke rätten att förordna över sin egen giftorättsandel 

och enskild egendom genom testamente. Det var inget obligatoriskt formkrav att testamente 

skulle bevittnas men däremot föreskrevs det att en testator skulle vara mentalt frisk och att 

upprättandet av testamente skulle ske utan tvång.
17

 

 

Vid uppkomsten av 1734 års lag kvarhölls det en skillnad mellan lands- och stadsrätt. 

Enligt landslagarna var arvejordsystemet fortfarande gällande, men förbudet mot 

testamentering av arvejord skärptes. Inom stadsrätten tillämpades däremot ett laglottsystem 

vilket utökade testationsfriheten. Om en testator hade barn erhöll han rätten att testamentera 

bort 1/6 av sin egendom, men om han var barnlös hade han rätt att testamentera bort hälften 

av egendomen. År 1762 upphävdes, genom en kunglig förordning, den skillnad som förelåg 

mellan lands- och stadsrätt. Detta föranledde att stadsbon tillerkändes rätt att fritt bestämma 

över sin avlingejord och sitt lösöre under förutsättning att denne var barnlös.
18

  

 

                                                 
13

 Hafström, s 129 
14

 äldre beteckning för jord som ägaren själv förvärvat, http://www.ne.se/l%C3%A5ng/avlingejord 
15

 Hafström, s 129 
16

 Hafström a a s 129 
17

 Inger, s 95 f.   
18

 Inger a a s 145 

http://www.ne.se/l%C3%A5ng/avlingejord
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Regeln om bröstarvinges laglott som infördes i 1857 års förordning innebar att testators 

bröstarvingar hade rätt till laglott, det vill säga hälften av kvarlåtenskapen. Den 

ovannämnda förordningen ersattes slutligen genom en lag om testamente 25/4 1930 som 

vidare inarbetades i ÄB 1958.
19

  

 

 

3 Allmänt om testamentsrätten 
 

Någon närmare definition av begreppet testamente återges inte i ÄB, däremot kan det 

betecknas som ett ensidigt förordnande om en persons kvarlåtenskap.
20

 Den som upprättar 

ett sådant testamentariskt förordnande benämns testator (maskulin) och testatrix (feminin). 

Ett testamente innehåller en testators yttersta vilja och verkställigheten av den aktualiseras 

dock enbart efter testators död.
21

 Det huvudsakliga syftet med upprättandet av en så kallad 

dödsrättshandling är att åsidosätta den legala arvsordningen i enlighet med ÄB:s 

bestämmelser.
22

 Vidare kan en anledning att upprätta ett testamente vara att testator vill att 

egendomen ska tillfalla en utomstående.
23

 Enligt 10 kap. 5 § ÄB har testator rätt att efter 

behag fritt återkalla sitt testamente som därefter förlorar sin bindande verkan.  

 

Ett testamente anses vara den enda dödsrättshandling som är allmänt accepterad inom 

svensk rätt.
24

 Testator kan bestämma om fördelningen av sin kvarlåtenskap efter döden 

enbart genom upprättandet av ett giltigt testamente.
25

 Adkvisitiva arvsavtal, det vill säga en 

överenskommelse om förvärvande av rätt till arv, är förbjudna enligt 17 kap. 3 § ÄB.
26

 

 

Ett testamente kan förutom förordnande om kvarlåtenskapen även innehålla hälsningar, 

berättelser och önskemål. Dessa kan handla om hur begravningen ska ske, önskemål om 

vem som ska ha vårdnaden om barnen eller ta hand om husdjur. Sådana riktlinjer saknar 

rättsverkan och behöver inte bevittnas.
27

    

 

Ett testamente är ett strängt personligt formbundet dokument vilket innebär att dess 

upprättande endast tillfaller testator själv. Något rättsligt stöd för delegation av rätten att 

upprätta ett testamente saknas i ÄB. Detta innebär att fullmäktige eller annan representant 

inte kan upprätta ett förordnande för testators räkning. En sådan handling anses vara 

"blanco-testamente" och saknar all rättslig verkan. Däremot utesluts inte möjligheten för en 

testator att ge rätten till en testamentsexekutor att bestämma om genomförandet av vissa 

givna anvisningar i testamentet.
28

  

 

                                                 
19

 Hafström, s 134 
20

 Wallin Gösta, Kommentar till ärvdabalken, Del I (1-17 kap.), 4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 1993, s 

199 
21

 Agell Anders, Testamentsrätt, 3 uppl., Iustus förlag, Uppsala 2003, s 11 
22

 Lundén och Molin, Testamentshandboken, MunkenPrint, 3 uppl., Näsviken 2004, s 13 
23

 Lundén och Molin, Makar, Juridiken kring äktenskap, MunkenPrint, 4 uppl., Näsviken 2008, s 213 
24

 Agell, s 11 
25

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 15 
26

 Agell, s 11  
27

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 107 f. 
28

 Wallin Gösta, s 201 
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Då en testator är förhindrad av exempelvis en allvarlig sjukdom att upprätta ett vanligt 

testamente kan han i enlighet med 10 kap. 3 § ÄB upprätta ett så kallat nödtestamente som 

antingen kan vara muntligt eller holografiskt. Det muntliga testamentet ska upprättas inför 

två vittnen där testators yttrande ska betraktas som dennes yttersta vilja. De situationer där 

det muntliga testamentet aktualiseras är då det föreligger nödfall och hinder i form av 

exempelvis tidsbrist för upprättande av ett skriftligt testamente. Ett holografiskt testamente 

är en egenhändigt skriven och undertecknad handling som upprättas av testator utan 

medverkan av testamentsvittnen. En trafikolycka kan till exempel vara ett hinder för 

testator att tillkalla opartiska vittnen.
29

 Ett nödtestamente blir ogiltigt om nödfallet upphör 

och testator haft möjlighet att inom tre månader upprätta ett vanligt testamente enligt 10 

kap. 3 § ÄB.
30

   

 

Slutligen bör nämnas att sambor är av särskilt behov av ett testamente då de inte ärver 

varandra enligt ÄB. Ett inbördes testamente kan då lösa efterlevnadsproblematiken på ett 

lämpligt och önskvärt sätt.
31

  

 

 

3.1 Testamentes materiella innehåll  

 

Testator har möjlighet att fritt bestämma om vilka tillgångar och i vilken utsträckning de 

ska testamenteras bort. Detta kan ske på två olika sätt, dels i form av ett legat och dels 

genom ett universellt förordnande enligt 11 kap. 10 § ÄB. Det legala förordnandet innebär 

att en viss sak till exempel en bil eller ett visst penningbelopp testamenteras bort till en 

individ som i sin tur kallas legatarie. Det universella förordnandet innefattar däremot inte 

någon specifik egendom utan avser en obestämd del eller helhet.
32

 En individ som genom 

ett testamente likställs med en arvinge och tillerkänns kvarlåtenskap i dess helhet, viss 

andel eller överskottet av densamma kallas universell testamentstagare.
33

 En av 

skillnaderna mellan legatarie och universell testamentstagare är att en legatarie har rätt att 

erhålla egendom utan att behöva invänta arvskifte enligt 20 kap. ÄB, vilket en universell 

testamentstagare är tvungen att göra.
34

    

 

I vissa fall råder det tvekan om det föreligger legalt eller universell förordnande.
35

 Detta 

belyses med rättsfall NJA 1940 s 349. Testatrix hade efter sin död efterlämnat en syster 

som dödsbodelägare och förordnat att hennes kvarlåtenskap i form av kontanta medel 

skulle tillfalla två personer med hälften till vardera. Systern ansåg att testamentstagarna var 

att anse som universella och att de skulle få invänta med att få ut kvarlåtenskapen tills boet 

avvecklats genom arvskifte. I domslutet konstaterade HD att testamentstagarna inte var 

behöriga att föra talan för dödsboet samt fastställde HovR:s utslag att de var att anse som 

legatarier.      

 

 

                                                 
29

 Wallin, Gösta, s 237-241 
30

 Grauers Folke, Ekonomisk familjerätt, 7 uppl., Thomson förlag, Göteborg 2008, s 181 
31

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 15 
32

 Grauers, s 180 
33

 Agell, s 12 
34

 Grauers, s 180 
35

 Agell, s 12 
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3.2 Rätten att göra eller taga testamente  

3.2.1 Behörighet att upprätta testamente 

 

Enligt huvudregeln som stadgas i 9 kap. 1 § första meningen ÄB inträder 

testationshabiliteten vid 18 års ålder.
36

 Detta innebär att rätten att upprätta ett giltigt 

testamente tillfaller enbart den som har uppnått myndig ålder. Detta kan exemplifieras med 

en situation där en underårig upprättar ett testamente och dör vid 30 års ålder. Testamentet 

kvarhåller den ogiltiga verkan trots att testatorn i myndig ålder ansåg att testamentet 

återspeglade hans vilja.
37

 

 

I 9 kap. 1 § andra meningen ÄB stadgas det dock två undantag från huvudregeln i 9 kap. 1 

§ första meningen ÄB som i två olika fall ger behörighet för en omyndig person att upprätta 

testamente. En underårig som är eller har varit gift får utan hinder av omyndighet upprätta 

ett testamente. Detta kan jämföras med den omyndiges rätt att sluta ett äktenskapsförord 

enligt 7 kap. 3 § ÄktB. För detta krävs det dock ett godkännande från förmyndare till 

skillnad från upprättande av ett testamente. Vidare kan den som fyllt 16 år upprätta ett 

testamente avseende den egendom han själv råder över, vilket enligt 9 kap. 3 och 4 §§ FB 

är den egendom personen själv har anskaffat genom arbetsförtjänst eller erhållit genom 

gåva eller testamente med förbehåll att egendomen ska förvaltas av honom.
38

 I 

sammanhanget kan påpekas att en förvaltare inte kan upprätta ett testamente för sin 

huvudmans räkning eller tillsammans med denne.
39

  

 

Förutom de ovannämnda inskränkningarna av testationsbehörigheten bör nämnas att en 

person som lider av psykisk störning saknar rättslig handlingsförmåga och kan inte upprätta 

ett giltigt testamente.
40

  

 

Behörighetsreglernas tillämpningsområde omfattar även återkallelse av ett upprättat 

testamente.
41

 

 

 

3.2.2 Rätten att taga testamente 

 

En grundläggande princip inom svensk rätt är att både juridiska och fysiska rättssubjekt kan 

vara testamentstagare. En fråga av väsentlig betydelse är hur långt in i framtiden en testator 

kan bestämma om fördelningen av kvarlåtenskap genom ett testamente.
42

 En grundtanke 

som kan utläsas av propositionen är att testator är förhindrad att "reglera förhållanden i en 

framtid, som inte kan av honom överblickas".
43

 Av huvudregeln i 9 kap. 2 § 1 st. ÄB 

framgår att ett testamente blir utan verkan om testator förordnar att kvarlåtenskapen ska 

tillfalla någon annan än den som är född vid testators död eller då avlad och föds med liv. 

                                                 
36

 Agell, s 21 
37

 Lundén  & Molin, Testamentshandboken, s 29 
38

 Wallin, Gösta, s 202 f. 
39

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 30 
40

 Lundén & Molin a a s 30 f. 
41

 Agell, s 22 
42

 Agell a a s 22 f. 
43

 Prop 1930:10 med förslag till lag om testamente m.m., s 46  
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Detta gäller enbart förordnanden till förmån för fysiska personer eftersom lagstiftaren anser 

att det inte krävs några motsvarande inskränkningar beträffande andra rättsubjekt. Däremot 

är testator inte förhindrad att upprätta ett testamente som gynnar flera personer samtidigt 

eller efter varandra. Det sagda förtjänar att belysas med ett exempel på en situation där 

Anders genom testamentariskt förordnade tillerkänns äganderätt till en fastighet, Britta får 

nyttjanderätt samtidigt som Christoffer får avkomsträtt.
44

  

 

Undantaget från huvudregeln framgår av 9 kap. 2 § 2 st. ÄB och innebär att testator i vissa 

fall får förordna om att kvarlåtenskapen ska tillfalla personer exempel barnbarn som ännu 

inte är födda eller avlade vid dennes död. Denna regel gäller under förutsättning att de 

blivande arvsberättigade avkomlingarna (exempelvis testatorns barnbarn) till någon som är 

född eller avlad vid testators död (exempelvis testatorns barn) erhåller egendomen till fullo 

vid denna persons död.
45

 Ändamålet med en sådan undantagsregel är att uppfylla vissa 

önskemål, till exempel att göra ett testamente till förmån för framtida barnbarn.
46

 Det kan 

även möjliggöra att en slutlig fördelning av kvarlåtenskapen utförs långt fram i tiden.
47

 

 

Om testamentstagaren är omyndig utgör det inget hinder för testator att upprätta ett 

testamente till förmån för denne. I sådant fall kommer en förvaltare att förvalta egendomen 

tills den underåriga har fyllt 18 år enligt 9 kap. 3 och 4 §§ FB.
48

 

 

Enligt 1 kap. 3 § ÄB har utländska medborgare likväl som svenska medborgare rätt att ta 

testamente i Sverige. Rätten till testamente bedöms i enlighet med svensk lagstiftning.
49

 

 

Det förekommer att individer vill testamentera bort egendom till sina husdjur. Ett sådant 

förordnande är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning men däremot om testator trots allt vill 

upprätta ett testamente till förmån för djur, kan han förordna om att en viss person eller 

organisation ska använda egendomen på ett sätt som gynnar djur.
50

  

 

Den allmänna arvsfonden kan under förutsättning att testator inte har några arvingar bli 

testamentstagare och erhålla kvarlåtenskapen enligt 5 kap. 1 § ÄB. I NJA 1957 s 764 

fastslog HD att om testatorn skulle förordna att dennes arvingar skulle göras arvlösa utan 

att han utsåg någon annan testamentstagare, skulle kvarlåtenskapen tillfalla allmänna 

arvsfonden.      

 

 

3.3 Formkrav vid upprättande av testamente 

 

Huvudsyftet med införandet av formkraven är att underlätta fastställandet av testators 

yttersta vilja. Kravet på skriftlig form bidrar till att testator upprättar ett väl genomtänkt 

förordnande samtidigt som en noggrant preciserad text minskar risken för misstolkningen. 

                                                 
44

 Prop 1930:10, s 51 
45

 Agell, s 24 
46

 Wallin, Gösta, s 205 f.  
47

 Agell, s 25 
48

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 83, 88 f. 
49

 Lundén & Molin a a s 80 
50

 Lundén & Molin a a s 83, 88 f.  
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Dessutom erhåller testator trygghet då lagen garanterar testamentets bestånd om alla 

formkraven är uppfyllda.
51

  

 

 

3.3.1 Krav på skriftlighet 

 

Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamente upprättas skriftligt och undertecknas av testator. Detta 

innebär att ett testamente kan vara skrivet för hand med kulspets, bläck eller med 

skrivmaskin. Ett testamente som är skrivet med blyerts uppfyller kraven på skriftlighet men 

däremot kan det orsaka svårigheter vid tillämpning av testamentet. I sådana fall är det svårt 

att bevisa att ett testamente är ogiltigt på grund av att någon i efterhand kan ha förvanskat 

handlingen. Utan några svårigheter kan det göras ändringar i ett testamente med ett 

radergummi under förutsättning att någon får förordnandet i sin besittning. Dessutom kan 

testator göra tillägg i testamentet utan att beakta formkraven på nytt. I NJA 1950 s 498 

fastslog HD att ett holografiskt testamente som var egenhändigt skrivet och undertecknat 

med en blyertspenna ansågs vara giltigt. När det föreligger nödfall anses det i allmänhet 

vara naturligt att testator använder sig av blyertspenna vid upprättande av testamente.
52

    

 

Det saknar betydelse om ett testamente är skrivet för hand eller med maskin och om det är 

formulerat av testator själv eller någon annan. Något krav på att texten ska återges genom 

skrift finns inte. Det som nu framförts omfattar även rubrik, datum och vittnesmening men 

däremot inte underskriften.
53

 Upprättande av ett testamente kan ske genom användande av 

ett färdigttryckt formulär.
54

 I praktiken har dessa standardformulär en funktion i form av 

rättssäkerhetsgaranti då de uppfyller de lagstadgande kraven.
55

 

 

Testator kan fritt välja benämning av förordnandet eftersom lagen inte ställer några krav på 

att handlingen ska betecknas som ett testamente. Handlingen kan benämnas som 

exempelvis äktenskapsförord eller gåvobrev, men till dess den innehåller förordnande om 

testators kvarlåtenskap förlorar den inte karaktär av testamente.
56

  

 

 

3.3.2 Krav på vittnen 

 

Förutom skriftkravet föreligger det enligt 10 kap. 1 § första meningen ÄB även ett absolut 

krav på samtidig närvaro av två solennitetsvittnen.
57

 Vittnenas funktion här är inte enbart 

att fungera som bevismedel utan även som en förutsättning för testamentets giltighet.
58

 

Närvarokravet innebär att vittnena måste samtidigt närvara vid testators underteckning av 

testamentet men inte nödvändigtvis när testamentstexten formuleras och skrivs. 

Samtidighetskravet kan leda till att testamentet blir ogiltigt om det föreligger någon 

                                                 
51

 Kaariniemi Jari, Testamente formkrav och testationsbehörighet, Juristförlaget, Stockholm 1992, s 19 f.  
52

 Kaariniemi a a s 36 f.  
53

 Wallin, Gösta, s 229 
54

 Wallin, Gösta a a s 229 
55

 Kaariniemi, s 37 f.  
56

 Kaariniemi a a s 38 
57

 Wallin Gunvor, Testamentsrätt, Almqvist & Wiksell förlag, Stockholm 1976, s 13 
58

 Karnov, s 469 
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tidsskillnad mellan vittnenas närvaro. Däremot är det inget krav att ena vittnet måste 

närvara när det andra vittnet lämnar underskriften på testamentet. Vittnena måste ha 

vetskap om att handlingen som de bevittnar utgör ett testamente men däremot är det inte 

nödvändigt att testamentets innehåll ska komma till deras kännedom.
59

  

 

I 10 kap. 4 § ÄB regleras vittneshabiliteten genom bestämmelser om vem som kan vara 

testamentsvittne. Om de kvalifikationskrav som återges i lagrummet inte uppfylls kan hela 

testamentet förklaras ogiltigt. Ett vittne 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. I 10 kap. 4 § 2 st. ÄB stadgas särskilda 

jävsbestämmelser som ytterligare begränsar vittneshabiliteten. Den tilltänkta 

testamentstagaren, hans make, släktingar eller svågerlag är inte tillåtna vittnen. Sådan 

medverkan leder till att den del i testamentet som berör det jäviga vittnet är ogiltigt men 

däremot inte resterande delar av innehållet enligt 13 kap. 1 § ÄB. Att en jävig släkting till 

testator har något intresse av att testamentet formuleras på ett särskilt sätt saknar rättslig 

betydelse. Enligt lag kommer han aldrig att godkännas som testamentsvittne av den 

anledning att han är i sådant släktskap med testator som anges i 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.
60

   

 

Det föreligger hinder för en testators äkta make eller maka att bevittna dennes testamente. 

En sambo eller trolovad till testator har däremot rätt att vara testamentsvittne. Vid 

äktenskapsskillnad upphör hindret för äkta makar att vara vittne vilket innebär att en 

tidigare make eller maka kan bevittna testamentet.
61

 I NJA 1962 s 544 ansågs jäv inte 

föreligga då ett vittne var före detta make till testamentstagarens dotter. I målet framfördes 

det att samma regler för jäv skulle föreligga för rätt upp- eller nedstigande svågerlag som 

för makar samt att hindret för jäv skulle upphöra i och med äktenskapsskillnad.    

 

3.3.3 Krav på underskrift  

 

Av 10 kap. 1 § andra meningen ÄB framgår det att testator ska "underskriva 

testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå". Genom en underskrift bekräftar 

testator att ett testamente återspeglar hans yttersta vilja. En namnteckning i sig utgör inte 

grund för ett giltigt testamente utan vittnen måste intyga testators underskrift. Om testator 

inte är skrivkunnig kan ett bomärke ersätta dennes namnteckning. Testator har även 

möjlighet att i efterhand vidkänna namnteckning i vittnenas närvaro. Vittnena behöver inte 

ha vetskap om testator egenhändigt har skrivit under testamentet eller låtit någon annan att 

göra det.
62

 I NJA 1937 s 221 fastslog HD att testamentet var upprättad i laga ordning då 

testatorn på grund av sjukdom var förhindrad att underteckna handlingen och anmodat ett 

av vittnena att skriva under testamentet med testatorns namn.   

 

 

                                                 
59

 Wallin, Gunvor, s 14 
60

 Kaariniemi, s 46 
61

 Wallin, Gunvor, s 22 
62

 Kaariniemi, s 66 
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3.4 Ändring och tillägg i testamente 

 

Om testator vill göra ett tillägg till ett redan upprättat testamente måste ändringen göras 

med beaktande av de krav som gäller för upprättande av testamente, det vill säga testator 

måste på nytt upprätta en formenlig handling enligt 10 kap. 6 § ÄB. Ett sådant tillägg 

benämns kodicill och kan likställas med en typ av ändring i testamentet.
63

 Detta leder i sin 

tur till att en återkallelse av testamentet delvis sker. Testator kan genomföra en sådan 

återkallelse genom att stryka över en oönskad mening i texten utan att beakta formkraven. 

Däremot är det inte tillåtet att skriva något nytt över det strukna, lägga till ord eller 

meningar. För att ett sådant handlande ska ha en giltig verkan måste testator iaktta 

formföreskrifterna.
64

 Sådana ändringar medför dock inte att hela testamentet fråntas den 

rättsliga verkan.
65

   

 

 

3.5 Återkallelse av testamente enligt Gösta Wallin 

 

Testator kan alltid återkalla ett testamente och ÄB uppställer inga formkrav för det. 10 kap. 

5 § 1 st. ÄB ger följande exempel på hur en giltig återkallelse kan utföras:  

 

1. Ett testamente kan återkallas genom upprättande av ett nytt testamente om till 

exempel testatorn har nya önskemål angående förordnandet om sin kvarlåtenskap. 

Dock måste formreglerna iakttas för att de nya föreskrifterna ska bli gällande i det 

tilltänkta testamentet. Om två testamenten är upprättade vid åtskilda tider och 

överensstämmer i sitt innehåll antas det att det senare testamentet ha upprättats som 

en bekräftelse på det tidigare. Anledningen till uppkomsten av två testamenten kan 

vara att testatorn ansåg att det första testamentet var ogiltigt eller förkommet. Om 

innehållet i de båda testamenten inte överensstämmer kan det bli aktuellt med en 

tolkning av dessa.   

 

2. En annan åtgärd som en testator kan vidta är till exempel att förstöra och överkorsa 

hela texten eller enbart sin underskrift i testamentshandlingen. Testator kan även 

genom överstrykning ogiltigförklara vissa delar av förordnandet. I NJA 1966 s 270 

fastslog HD att testatorns avsikt hade varit att genom en överstrykning återkalla hela 

testamentet förutom ett stycke som inte överströks. En giltig återkallelse ansågs ha 

skett.   

  

 Om testamentshandlingen förstörs utan testators vetskap eller godkännande utgör 

den omständigheten inte något hinder för att åberopa testamentet. I ett sådant fall 

måste testamentstagaren inte enbart bevisa att handlingen uppfyller formkraven utan 

även bevisa att det inte föreligger några sakliga grunder för att en återkallelse har 

skett. Då handlingen oftast finns i testators besittning får en makulering antas ha 

skett med dennes samtycke. 

 

                                                 
63

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 53 
64

 Kaariniemi, s 78 
65

 SOU 1929:22 s 186 
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3. Ett testamente kan även återkallas om testamentet inte längre återspeglar testators 

yttersta vilja. Återkallelsen kan ske antingen genom en skriftlig obevittnad handling 

eller muntligen. Testamentet blir dock inte ogiltigt enbart om testator med tiden har 

fått andra önskemål, utan det krävs en återkallelse för att testamentet ska förlora sin 

giltiga verkan. Ett vagt yttrande av testator om att upprätta ett nytt testamente är inte 

tillräckligt för en giltig återkallelse av ett tidigare testamente. Rättsfallet NJA 1974 s 

646 handlade om en muntlig återkallelse av ett tidigare upprättat testamente. HD 

framförde att ett sådant uttalande var att anse som ett slutgiltigt uttryck för 

testatrixens vilja att med omedelbar verkan återkalla förordnandet. Det förhållandet 

att hon behöll det gamla testamentet utan att förstöra det tillmättes ingen betydelse.  

 

I ÄB stadgas det inga särskilda bestämmelser angående habiliteten att återkalla testamente. 

Reglerna i 9 kap. ÄB aktualiseras då återkallelse av testamente sker genom upprättande av 

ett nytt.
66

 

 

 

3.5.1 Återkallelse av återkallelse 

 

I de fall det föreligger en ren återkallelse utan ändringar, får ett testamente åter verkan om 

testator återkallar sin återkallelse och testamentet framträder på nytt som uttryck för 

testators yttersta vilja. Återkallelsen i ett sådant fall får inte sammankopplas med 

förstörandet av handlingen, eftersom ett testamente som har blivit sönderrivet eller eldats 

upp inte erhåller någon bindande verkan när testator uttryckligen anger ånger över sitt 

handlande. En återkallelse som är tecknad på testamentshandlingen förlorar sin giltighet 

genom en överstrykning. Om testator gör en muntlig återkallelse berövas testamentet sin 

giltiga verkan.
67

 I NJA 1977 s 479 hade testatrix upprättat ett testamente som på baksidan 

var försett med en överkorsad återkallelse. Vidare var förordnandet även sönderklippt med 

sex djupa skåror som gick in i handlingens mitt. HD framförde att formreglerna skulle 

iakttas med stor försiktighet vid sådana förordnanden som en gång blivit återkallade. 

Vidare kunde det konstateras att det hade gjorts sådana ingående ingrepp på testamentet att 

förordnandet inte kunde tillerkännas ny giltighet enligt testamentsreglerna. HD ansåg att ett 

nytt testamente måste upprättas i ett sådant fall.  

 

I sammanhanget bör nämnas att ett testamente av någon anledning kan vara försvunnet men 

ändå kan det vara känt att den avlidne har upprättat ett testamente. I sådant fall måste 

testamentstagare bevisa att testamentet verkligen har upprättats och inte blivit återkallat. 

Till sakens natur hör dessutom att ett originaltestamente måste vara för handen.
68

 Däremot 

gjorde HovR i 1999-10-26, mål nr T 2762-99 en helhetsbedömning av omständigheterna i 

fallet vilket resulterade i att en testamentskopia räckte som bevisning och att testator inte 

ansågs ha återkallat testamentet.  

 

 

                                                 
66

 Wallin, Gösta, s 244-249 
67

 Wallin, Gösta a a s 249 
68

 Lundén & Molin, Testamentshandboken, s 58 
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3.6 Testamentes ogiltighet 

 

Termen ogiltighet används inom testamentsrätten när det gäller frågor om de 

omständigheter som varit till grund för testamentes upprättande. Om förordnandets innehåll 

är oklart eller om testamentstagare avlider före testator och det inte finns någon annan legal 

arvinge blir ett sådant testamente overksamt eller med andra ord overkställbart.
69

  

 

13 kap. ÄB reglerar de omständigheter som leder till en ogiltigförklaring av testamente. 

Bestämmelsen i 13 kap. 1 § ÄB är sammankopplad både med 9 kap. 1 § ÄB om 

testationsbehörigheten och även med 10 kap. ÄB om testamentes formkrav. Om testator 

inte är behörig att upprätta ett testamente eller om det inte uppfyller formkraven blir 

testamentet ogiltigt. Ogiltigheten kan vara partiell eller total. Den partiella ogiltigheten 

aktualiseras exempelvis då en person som har fyllt 16 år förordnar i sitt testamente om 

egendom som denne själv råder över samt den egendom som står under förmyndares 

förvaltning. Testamentet är endast giltigt när det gäller egendom som testator själv råder 

över.
70

  

 

13 kap. 2 § ÄB stadgar att testamente är ogiltigt om det har upprättats under påverkan av 

psykisk störning. Lagrummet omfattar inte enbart ett permanent sjukdoms- eller 

störningstillstånd utan även bland annat tillfällig sinnesförvirring.
71

 Det bör observeras att 

testators psykiska ohälsa inte utgör grund för testamentets ogiltighet. Endast då ett 

testamente har upprättats under inflytande av psykisk störning kan det förklaras som 

ogiltigt i enlighet med lagrummet.
72

 För att ett testamente ska förlora sin rättsliga verkan 

krävs det att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och 

upprättandet av handlingen. Vid bedömningen om ogiltighet föreligger bör det särskilt 

beaktas både graden av störningstillstånd samt testamentets innehåll och rimlighet.
73

 

Styrkan av psykiska störningar kan variera och kan påverka testators rättsliga 

handlingsförmåga på olika sätt. Tyngdpunkterna vid bedömningen ligger då på tiden för 

testamentets upprättande och om testator med förnuft kunde bedöma konsekvenserna av sitt 

handlande. Det är även möjligt att åberopa psykisk störning som grund för en 

ogiltigförklaring av återkallelsen av ett testamente.
74

 

 

13 kap. 3 § ÄB innehåller två bestämmelser som reglerar ogiltighetsgrunder. Den första 

handlar om att testamente måste upprättas frivilligt, det vill säga utan obehörig påverkan, 

exempelvis tvång från en annan person. Den andra bestämmelsen reglerar motivvillfarelse 

som brukar betecknas som misstag i bevekelsegrunderna (error in motivis).
75

  

 

I vissa fall kan en testator utsättas för hot eller våld vilket i lagens bemärkelse betraktas 

som tvång. För att tvång ska anses föreligga krävs det att hotet eller våldet i hög grad har 

påverkat testators vilja vid upprättandet av sitt testamente. Det saknar rättslig betydelse 

vem som utövar tvånget och god tro kan inte åberopas. Dessutom finns det ingen anledning 

                                                 
69

 Agell, s 53 
70

 Wallin, Gunvor, s 48 f. 
71

 Agell, s 55 
72

 Wallin, Gunvor, s 49 
73

 Wallin, Gösta, s 342  
74

 Wallin, Gunvor, s 49 
75

 Wallin, Gösta, s 344 
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att särskilja olika grader av tvång.
76

 Den omständighet som blir avgörande är att testator 

inte skulle ha upprättat testamente om han agerat frivilligt. Ett testamente ska alltid 

återspegla testators egen vilja som inte varit påverkad av obehörigt inflytande.
77

 För att ett 

otillbörligt inflytande ska kunna åberopas krävs det att en påverkan har styrt testators vilja 

och att denne var mottaglig för påverkan. Endast om sådana omständigheter har varit till 

grund för uppkomsten av ett testamente kan inflytandet betraktas som otillbörligt. För att 

påverkan ska bli föremål för beaktande måste den vara av sådant slag att testatorn inte hade 

viljefrihet vid testamentets upprättande. Brist på förmåga att fritt bestämma över sitt 

handlande har i lagen betecknats som oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Det är 

värt att påpeka att vid bedömning av testamentes giltighet förlorar det otillbörliga 

inflytandet inte sin betydelse om förordnandet inte tillerkänner materiella tillgångar för den 

påverkande eller hans närstående.
78

  

 

Motivvillfarelse som regleras i 13 kap. 3 § 2 st. ÄB kan uppstå bland annat genom svek och 

påverkan från andra personer. Ett testamente förlorar sin giltiga verkan även då testator har 

missuppfattat eller missförstått olika sakförhållanden. Eftersom lagens grundsyfte är att 

motverka ett utförande av något som inte överensstämmer med testators yttersta vilja, kan 

även villfarelse beträffande innehållet i gällande rätt beaktas fritt. Lagrummets 

tillämpningsområde sträcker sig över alla de fall där så kallade oriktiga förutsättningar 

aktualiseras, till exempel när en testator har planerat att en viss händelse framgent ska 

inträffa men som inte kanske sker i verkligheten.
79

 Om testator hade haft vetskap om de 

rätta förhållandena kanske hade han helt valt bort att upprätta testamentet.
80

     

 

 

3.7 Klandertalan och delgivning av testamente  

 

Testamentsklander innebär att en behörig person väcker talan vid domstol i syfte att få ett 

testamentariskt förordnande ogiltigförklarat.
81

 14 kap. ÄB reglerar frågor rörande 

delgivning och klander av testamente. Enligt 14 kap. 4 § ÄB ska varje testators arvinge 

delges testamentshandlingen i bestyrkt avskrift. Genom delgivningen erhåller arvingarna 

vetskap om att testatorn förordnat om sin kvarlåtenskap genom ett testamente samt får 

kännedom om innehållet i detta.
82

 Vad beträffar muntligt testamente ska delgivningen ske 

genom en skriftlig uppgift om testamentets innehåll. 14 kap. 4 § 3 st. ÄB uttalar 

uttryckligen att delgivning som verkställts av en testamentstagare gäller även för 

resterande. Den arvinge som godkänt testamentet behöver inte delges i enlighet med 14 

kap. 4 § 1 st. andra meningen ÄB. Godkännandet av ett testamente leder till att en arvinge 

förlorar rätten att klandra testamentet. Lagen ställer inga formkrav för godkännande av 

testamente och därför kan det ske både muntligt och skriftligt.
83
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Enligt 14 kap. 5 § ÄB är tiden för klandertalan begränsad till sex månader från det att en 

arvinge tagit del av testamente på ett i 4 § föreskrivet sätt. Enligt 13 kap. 4 § RB anses talan 

väckt när ansökan om stämning inkommit till rätten. Om tiden utgår utan att någon 

klandertalan väcks måste arvingen acceptera testamentet även om det föreligger 

ogiltighetsgrunder enligt 13 kap. ÄB. Var och en av arvingarna måste föra sin klandertalan 

inom den gällande klandertiden.
84

  

 

Domslutet i en klanderprocess berör enbart de som är part i denna. Oftast väcks talan mot 

alla testamentstagare och det mest förekommande yrkandet i en klanderprocess är att totalt 

ogiltigförklara ett testamente. Domstolens bifall till yrkandet om ogiltigförklaring av ett 

testamente begränsar sig enbart till de parterna som deltagit i klanderprocessen, det vill 

säga testamentet blir ogiltigt enbart till den del det berör de förlorade parterna.
85

 

 

Då en arvinge vill åberopa att ett testamente är ogiltigt på annan grund än de som anges i 13 

kap. ÄB, blir bestämmelserna i 14 kap. ÄB inte tillämpliga och ogiltigheten får framföras i 

annan ordning genom en särskild talan som inte är inskränkt till en viss tid.
86

 Bestämmelsen 

i 14 kap. 5 § ÄB omfattar inte tvister mellan två testamentstagare. Talan som den ena 

testamentstagaren vill väcka mot den andra kan föras oberoende av föreskriven tidsfrist. 

Det bör poängteras att en bröstarvinge inte behöver framställa ett anspråk på laglott genom 

klandertalan enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB, men däremot gäller samma tidsfrist och krav på 

delgivning som det gäller för klander av testamente. Har en bröstarvinge godkänt 

testamentet går denne miste om rätten till laglott, vilket innebär att rätten att begära 

jämkning av testamentet går förlorad.
87

  

 

 

3.8 Om förverkande av rätt att taga testamente 

 

Inledningsvis kan nämnas att 15 kap. ÄB innehåller regler om förverkande av rätt att ta arv 

eller testamente. I 15 kap. 1 § 1 st. första meningen ÄB stadgas det att 

förverkandepåföljden träder in då testamentstagare som själv skulle ha tagit testamente 

förlorar sin rätt på grund av att denne uppsåtligen genom brott har dödat testator. Andra 

meningen syftar på sådant fall då gärningsmannen har dödat arvinge eller testamentstagare. 

Gärningsmannen får inte bättre rätt till testators kvarlåtenskap än om den avlidne 

fortfarande varit vid liv. Om en gravid kvinna utsätts för en uppsåtlig brottslig gärning som 

resulterar i att hon bringas om livet eller att fostret går förlorat, bör det med beaktande av 

gärningsmannens rätt till arv efter den som barnet ägt ärva betraktas som om barnet fötts 

vid liv.
88

 Rätten att ta testamente går förlorad även om gärningsmannen inte blivit dömd för 

brottet, det är tillräckligt att det har blivit fastställt att den brottsliga gärningen har utförts av 

gärningsmannen.
89
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Enligt andra stycket gäller förverkande av rätt att ta testamente även för den som utan 

avsikt att döda begår andra uppsåtliga brott. Bestämmelsen uppställer två rekvisit, där det 

till en början måste föreligga ett orsakssamband mellan gärningen och dödsfallet samt att 

gärningen innefattar våld på den avlidne. I lagrummet definieras våld som att någon försätts 

i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Lagen uppställer inga krav på att gärningsmannen 

har handlat oaktsamt eftersom det är irrelevant för förverkandepåföljden om dödsfallet 

orsakats av oaktsamhet. Däremot ska dödsfallet vara en adekvat konsekvens av den 

våldsamma gärningen. Ytterligare ett villkor som uppställs i bestämmelsen är att det ska 

vara föreskrivet lägst ett års fängelsestraff för brottet. Bestämmelsen är inte tillämplig på de 

situationer där nöd och nödvärn är för handa.
90

 Enligt tredje stycket blir inte 

förverkandepåföljder gällande om gärningsmannen var under 15 år vid gärningens 

utförande.
91

  

 

I fjärde stycket återfinns det en undantagsregel som inträder då det föreligger synnerliga 

skäl. Vid bedömning om det föreligger sådana skäl ska gärningens beskaffenhet samt 

omständigheter som kan ha påverkat handlandet särskilt beaktas. Däremot ska dessa 

omständigheter inte tillerkännas någon självständig betydelse. Endast i sammankoppling 

med gärningens specifika karaktär kan omständigheterna ge skäl för att rätten att ta 

testamente inte förverkas.
92

  

 

Vid bedömningen om synnerliga skäl föreligger ska det även beaktas om gärningen utförts 

under påverkan av allvarlig psykisk störning. Likaledes ska det föreligga ett orsakssamband 

mellan störningen och den brottsliga gärningen som orsakade döden. Även om den 

psykiska störningen har framkallat den brottsliga gärningen som föranledde testators död, 

utgör detta inte tillräckliga skäl för att ett förverkande ska kunna åsidosättas. Det krävs 

även att det ska finnas starkt förmildrande omständigheter med hänsyn till gärningens 

beskaffenhet, exempelvis har en psykisk störd person svårt att styra sitt beteende. Vid en 

uppsåtsbedömning ska det inte göras någon åtskillnad mellan psykiskt störda och de som är 

friska.
93

 

 

Om det föreligger starkt förmildrande omständigheter kring testators dödsfall kan det leda 

till att rätten att ta testamente inte förverkas även om gärningsmannen uppsåtligen har dödat 

testatorn. Detta kan exemplifieras med ett så kallat barmhärtighetsmord eller om brottet är 

ett resultat av långvariga och allvarliga sexuella trakasserier.
94

  

 

Hänsyn bör tas till medverkan till den brottsliga gärningen. Enligt 15 kap. 3 § ÄB 

aktualiseras förverkandepåföljderna även för de som har medverkat till brottet. Om 

medverkandet inte har varit av stor omfattning kan detta motivera en mildare bedömning i 

frågan om testamentstagare kan få kvarhålla rätten att ta testamente.
95

  

 

Ytterligare en omständighet som ger upphov till att synnerliga skäl kan anses föreligga är 

att gärningsmannen är under 18 år samt att dennes handlande har samband med uppenbart 

bristande utveckling, erfarenhet eller omdöme enligt 15 kap. 1 § 4 st. ÄB. Som exempel 
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kan nämnas att den omyndige gärningsmannen vid ett familjebråk har försatts i en sådan 

situation som denne inte är mogen att hantera på samma sätt som en vuxen.
96

  

 

Sammanfattningsvis kan framföras att undantagsregeln ska tillämpas restriktivt samt att 

omständigheterna måste vara av betydande styrka för att rätten att ta testamente inte går 

förlorad.
97

 

 

15 kap. 2 § första meningen ÄB reglerar förverkandet som orsakats av testamentstagarens 

angrepp mot testationsfriheten. Regeln aktualiseras då någon genom tvång, svikligt 

förledande eller missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning 

förmått denne att upprätta eller återkalla testamentet. Det krävs dock inte att det 

ovannämnda obehöriga förfarandet ska vara av brottslig karaktär. Då gärningsmannen inte 

kan ansvara för sina handlingar det vill säga han är otillräknelig inträffar inte påföljden. 

Däremot förverkar i regel de som gjort sig skyldiga till angrepp mot testationsfriheten 

rätten att ta testamente.
98

 

 

De omständigheter som kan mildra påföljden av förverkandet är agerandet från testators 

sida, syftet med det obehöriga förfarandet samt åstadkommen omfattning av eventuell 

vinst.
99

  

 

Enligt 15 kap. 2 § andra meningen ÄB kan rätten att ta testamente förverkas då någon 

uppsåtligen förstör eller undanhåller testamentshandlingen. Gärningsmannen kan även bli 

ersättningsskyldig och straffansvaret kan aktualiseras.
100

  

 

 

3.9 Om preskription av rätt att taga testamente 

 

16 kap. ÄB innehåller preskriptionsregler som berör bland annat testamentstagarens rätt 

enligt testamente. Huvudregeln i 16 kap. 4 § ÄB fastställer den yttersta preskriptionstiden 

av tio år. Detta innebär att en testamentstagare måste göra sin rätt gällande till tio år från 

testators frånfälle eller då rätten att ta testamente träder in, exempelvis om tidpunkten för 

detta är föreskriven i förordnandet.
101

 Om testamentstagaren underlåter att göra sin rätt 

gällande, blir följden av preskriptionen sådan att han förlorar sin rätt att ta testamente enligt 

16 kap. 7 § ÄB. Om underlåtenheten beror på någon annans åsidosättande av skyldigheten 

att meddela testamentstagaren om förordnandet, kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot 

testamentstagaren.
102

  

 

Enligt 16 kap. 5 § ÄB kan den löpande preskriptionstiden bli förkortad till sex månader 

genom att arvingar eller testamentstagare vänder sig till domstol och lämnar in en ansökan. 
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På sådant sätt kan testamentstagaren bli tvungen att ange huruvida denne vill göra sin rätt 

gällande enligt testamente eller avstå från den.
103

  

4 Begräsningar i testationsfriheten  
 

1. Testator får i princip fritt bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Däremot 

förbehåller lagen vissa skyddsregler som anger att vissa förordnanden inte är 

tillåtna. Detta gäller främst bröstarvingarnas rätt till laglott, det vill säga oavsett vad 

som föreskrivs i testamentet har arvinge alltid rätt att få ut arv efter föräldern enligt 

7 kap. ÄB. Skulle fallet vara sådant att arvlåtaren testamenterar bort all egendom så 

att bröstarvingarna inte kan erhålla sina laglotter, kan de begära jämkning av 

testamentet.
104

   

 

2. Den andra begränsningen i testationsfriheten är skyddet för den efterlevande maken. 

Detta innebär att prisbasbeloppsregeln enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB äger företräde 

framför den avlidne makens testamente, det vill säga den efterlevande maken har 

alltid rätt att erhålla motsvarande fyra prisbasbelopp inklusive den egendom som 

denne har tilldelats efter bodelning.
105

  

 

3. Den egendom som tillfaller den efterlevande maken genom testamente eller den 

legala arvsordningen, ärvs med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt.
106

 

Däremot kan testator upprätta förordnande om fri förfoganderätt till förmån för vem 

denne än önskar.
107

 Detta fastställdes i NJA 1937 s 243 där testatorn hade förordnat 

om att hälften av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla hushållerskan med efterarvsrätt 

för hans arvingar. Fri förfoganderätt innebär att egendom inte får testamenteras bort 

eftersom den andelen av tillgångarna ska förbehållas för den först avlidne makens 

arvingar, men däremot har egendomsinnehavaren rätt att sälja, ge bort eller förbruka 

egendomen.
108

 I sammanhanget kan även nämnas att full äganderätt innebär att en 

person har rätt att fritt förfoga över egendom och kan även testamentera bort den.
109

    

 

4. Den fjärde inskränkningen i testationsfriheten är de villkor som uppställts i ett 

tidigare testamente eller i ett gåvobrev. Av testamente kan exempelvis framgå att 

testamentstagaren endast ska tillerkännas egendom med nyttjande- eller 

avkomsträtt.
110

 Det förstnämnda innebär att personen får nyttja, förvalta samt inneha 

egendomen men däremot äger han inte rätt att sälja eller förstöra den. Den som har 

äganderätten till egendomen ska sörja för att nyttjanderätten inte inskränks. Om det 

inte framgår av ett testamente vem som ska få äganderätten tillfaller den de legala 

arvingarna enligt ÄB.
111
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5 Tolkning av testamente 
 

Om ett testamentes innehåll är oklart eller otydligt kan det leda till att testamentet blir 

föremål för tolkning.
112

 Tolkning är ett invecklat förfarande och dess huvudsakliga syfte är 

att utröna testators yttersta vilja med sitt testamente.
113

 Det är fastlagt i 11 kap. 1 § ÄB att 

"åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja". 

De tolkningsreglerna som återfinns i lagen bygger på presumtioner för testators vilja. Dessa 

antaganden kan dock brytas om det framkommer att testator skulle ha gett företräde åt en 

annan tolkning av sitt testamente.
114

 Detta innebär att testators vilja ska utgöra en 

betydelsefull vägledning vid tolkning och verkställande av ett testamente.
115

  

 

I vissa fall är den verkliga viljan lätt att fastställa om den tydligt beskrivs i förordnandet 

eller om testators uppfattning om den berörda frågan är känd. Om det i ett testamente finns 

obesvarade frågor rörande fördelningen av kvarlåtenskapen ska den hypotetiska viljan 

fastställas genom en tolkning av testamentet. Ett antagande kring testators svar på 

frågeställningar ska göras utifrån den förutsättning att han har tänkt över livssituationen vid 

upprättandet av sitt testamente. Det gemensamma kännetecknet för fastställandet av den 

faktiska och hypotetiska viljan i testamentet är att tolkningen måste vara subjektiv.
116

 

Dessutom ska testamentstagarnas uppfattning av förordnandets innehåll lämnas utan 

beaktande.
117

 Testamentet ska tolkas subjektivt eftersom det är ett ensidigt förordnande som 

kan återkallas.
118

 En subjektiv tolkning får inte resultera i en slutsats som inte kan 

sammankopplas med själva testamentet.
119

 Vid tolkning ska bevisningen inte begränsas till 

det som framgår enbart av själva testamentet utan alla bevismedel är tillåtna.
120

 I praktiken 

fungerar tolkningen som bevisvärdering där bevistemat är testators vilja. Under 

tolkningsprocessen är det inte nödvändigt att överväga de rättsliga aspekterna.
121

  

 

 

5.1 Verkan av felskrivning eller annat misstag av testator 

 

Det kan uppstå situationer där ett testamentariskt förordnande innehåller fel som leder till 

att testators vilja står i strid med den angivna förklaringen. Testatorn har exempelvis i sitt 

förordnande av misstag skrivit Berit istället för Britta.
122

 För sådana fall finns det en 

reglering i 11 kap. 1 § 2 st. ÄB som anger att testamentet ska då "likväl verkställas, såvitt 

rätta meningen kan utrönas". Detta innebär att tolkning vars uppgift är att utröna testators 
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vilja, är det förfaringssätt som ska användas vid fel i förordnandet.
123

 Om testators verkliga 

vilja blir klarlagd bör ett testamente verkställas i enlighet med denna. Detta gäller främst 

vid oriktiga benämningar av personer och ting.
124

 Om testators verkliga vilja inte kan 

utrönas ska ett testamente förklaras overksamt på grund av en misslyckad tolkning. Sådan 

overksamhet inträder enbart i den utsträckning misstaget påverkar testamentet.
125

 Det bör 

påpekas att regelns tillämpningsområde enbart omfattar fastställandet av den individuella 

verkliga viljan. Något utrymme för hypotetisk vilja eller tolkningspresumtion ges inte.
126

  

 

 

5.2 Allmänna tolkningsregler 

 

Som tidigare nämnts är det huvudsakliga syftet med tolkning av ett testamente att utröna 

testators vilja. Oftast blir ordalagen i testamentet avgörande trots den subjektiva 

tolkningen.
127

 Däremot är det viktigt att inte begränsa tolkningen enbart till ordalagen utan 

också jämföra testamentets särskilda delar samt iaktta dess logiska sammanhang. Vid 

tolkning av ett testamente bör det inte antas att testator velat testamentera bort mer 

egendom än vad som framgår av ordalydelsen. Dessutom bör uppgifter som lämnats av 

testamentsvittnen inte leda till en tolkning som strider mot ordalydelsen i testamentet.
128

 I 

NJA 1978 s 509 illustreras ett fall där ordalydelsen hade en avgörande karaktär. Testatrix 

hade i testamentet förordnat att hennes brorsdotter skulle erhålla andel i en bostadsförening. 

Ett par dagar före sin död förvärvade testatrix ytterligare en lägenhet från sin syster. Frågan 

uppkom angående tolkningen av testamentet där det var oklart om båda lägenheterna skulle 

omfattas av förordnandet. HD fastställde i enlighet med testamentets ordalag att 

förordnandet skulle anses omfatta båda lägenheterna, det vill säga all egendom som 

testatrix ägde vid dödsfallet.  

 

När ett testamente innefattar ett förordnande om att kvarlåtenskap ska fördelas till vissa 

personer enligt lag kan det leda till tolkningsproblem, om det sker lagändringar mellan 

testamentets upprättande och dödsfallet. Det kan inte anses vara rimligt att testator 

prefererar att testamentet blir overksamt på grund av lagändring och kvarlåtenskapen 

fördelas enligt aktuella arvsrättsliga regler utan något beaktande av testators vilja i 

testamentet. I rättspraxis har det fastställts att de lagregler som gäller vid testators död ska 

läggas till grund för tolkning om testators yttersta vilja inte kan utrönas.
129

 Detta 

exemplifieras i NJA 1936 s 47 där testatorn år 1922 hade upprättat ett förordnande som 

innehöll följande: "avlider jag före min hustru, ska boet skiftas enligt lag". Testatorns 

bortgång inträffade 1933 vilket ledde till en tolkning av testamentet. HD fastslog att de 

staganden om arvsrätt som var gällande vid testatorns död skulle tillämpas vid fördelning 

av hans kvarlåtenskap.  

 

Även i de fall ytterligare personer i släktkretsen tillerkänns arvsrätt genom lagstiftning kan 

det leda till tolkning av testamentet. Till grund för denna presumtion ligger tanken om att 
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testator var beredd att godta de värderingar som stadgats enligt den nya lagstiftningen.
130

 I 

NJA 1927 s 280 fastslog HD att omständigheterna i fallet inte gav anledning att göra en 

tolkning som stred mot ordalydelsen i testamentet. Ett adoptivbarn skulle därmed inte 

uteslutas från den rätt som enligt testamentet tillkom testatorns arvingar. Det bör påpekas 

att vid tiden för testamentets upprättande erhöll adoptivbarn inte arvsrätt men väl vid 

testatorns bortfall.
131

 

 

 

5.3 Tolkningsreglerna i 11 kap. ÄB  

 

11 kap. 2-9 §§ ÄB aktualiseras enbart i de fall det råder tvekan om testators yttersta vilja 

eller då den inte kan fastställas.
132

  

 

5.3.1 Tolkningsregler för legat 

 

Enligt 11 kap. 2 § ÄB ska legat "utgå av oskifto och ej räknas å viss lott". Detta innebär att 

legat ska belasta boet i dess helhet och tas ut ofördröjligen ur den oskiftade 

kvarlåtenskapen. I praktiken ska legatet utges direkt ur boet efter betalning av skulder och 

innan universell testamentstagare och arvingar tagit del av det. Legat ska inte avräknas från 

en viss lott utan det ska ligga till last för samtliga delägare. Vad som ska tillfalla en 

legatarie behöver inte nödvändigtvis finnas i dödsboet, utan arvingarna kan åläggas att 

utföra en prestation, exempelvis att inköpa en livränta eller dylikt.
133

 

 

Då testator förordnar om att legat ska utges av en viss arvinge, ska denne tåla 

inskränkningen av sin andel samt fullgöra förpliktelse gentemot legatarie enligt testamente. 

Detta kan leda till att legat som utgår från oskiftat bo ska avräknas från en viss lott.
134

 

Legatarie tillerkänns rätt att framställa ett fodringsanspråk som utgör en så kallad 

obligatorisk rätt.
135

  

 

11 kap. 3 § ÄB reglerar de situationer då konkurrens uppkommer mellan flera legatarier. 

Saklegat ska ges företräde framför penninglegat när kvarlåtenskapen inte räcker till 

samtliga legat.
136

 I de fall egendom kan jämställas med penninglegat, till exempel aktier, 

värdepapper och obligationer, ska en proportionell "nedsättning ske efter legatens värde" 

enligt 11 kap. 3 § ÄB.  

 

Beträffande förhållandet mellan flera legat som omfattar en viss egendom kommer testators 

förordnande att särskilt beaktas. Oftast uppkommer konkurrens mellan egendom med 

affektionsvärde, exempelvis ett släktporträtt och annat saklegat. I dessa fall bör egendom 

                                                 
130

 Agell, s 78 
131

 Agell a a s 79 
132

 Agell a a s 81 
133

 Wallin, Gösta, s 267 f. 
134

 Wallin, Gösta a a s 267 f. 
135

 SOU 1929:22 s 216 
136

 Wallin, Gunvor, s 35 



 22 

med affektionsvärde ges företräde om värdet är relativt ringa. Saker som testamenteras bort 

och utgör minnen av testator bör anses ha fullständigt företräde.
137

  

 

11 kap. 4 § ÄB behandlar situationen då en testamentstagare tilldelas en viss egendom som 

vid testators död inte fanns kvar i kvarlåtenskapen. I sådant fall blir förordnandet utan 

verkan och testamentstagaren lämnas utan kompensation.
138

 Om testator på egen hand 

avhänt egendom kan detta likställas med en återkallelse av testamentsförordnandet. Om 

däremot egendomen förstörts genom brand finns det anledning att anta att testators yttersta 

vilja är att fullgöra brandskadekompensation. Detta gäller dock inte egendom med 

affektionsvärde, exempelvis ett familjealbum då det inte kan förmodas att testator velat ge 

testamentstagaren ekonomisk ersättning för denna.
139

 

 

I NJA 1948 s 405 hade en tvist uppkommit mellan legatarien och testatorns syskon på 

grund av avyttrade fastigheter. Legatarien yrkade att hon skulle tillerkännas köpeskillingen 

för de sålda fastigheterna. Testatorns syskon bestred yrkandet och framförde att 

försäljningen var ett tecken på att testatorn ändrat sig och att testatorns yttersta vilja var att 

tillerkänna pengarna till syskonen. Vittnen åberopade uppfattningen om att testatorns vilja 

var att köpeskillingen skulle tillfalla legatarien vid testatorns frånfälle. HD fastslog att 

kompensationen för de sålda fastigheterna skulle gå till legatarien dels på grund av att i 

förordnandet hade testatorn en önskan om att köpeskillingen skulle användas för att lösa en 

inteckning av legatariens fastighet och dels på grund av vittnens utsaga om testatorns vilja. 

 

11 kap. 5 § ÄB reglerar de fall egendom finns kvar i kvarlåtenskapen men är belastad med 

panträtt eller annan rättighet. Lagrummet omfattar alla former av sakrättslig belastning, till 

exempel nyttjande- eller avkomsträtt. Det presumeras att det står i överensstämmelse med 

testators vilja att inte utge ersättning ur kvarlåtenskapen till testamentstagare på grund av 

uppkommen värdeminskning. Lagrummet omfattar belåning av fast och lös egendom samt 

besvär av egendom som kan uppkomma utan testators samtycke. Om däremot en 

inskränkning av rättighet är tidsbegränsad kan en tolkning av testamentet resultera till 

förmån för testamentstagare. Ett exempel som belyser detta är när en förmögen person strax 

före sin bortgång tillfälligt belånar en viss egendom som är borttestamenterad. I sådant fall 

finns det anledning att anta att hans yttersta vilja är att testamentstagaren ska erhålla 

egendom utan någon belastning. Endast i undantagsfall leder testamentstolkningen till 

befriande från besvärande rättigheter.
140

 

 

 

5.3.2 Istadarätt efter testamentstagare 

 

Presumtionsregeln i 11 kap. 6 § ÄB aktualiseras då testamentstagares bortgång inträffar 

före testators, eller då han inte kan eller vill ta emot egendom. I sådana fall ska det 

presumeras att testators vilja är att testamentstagares avkomlingar ska tillerkännas 

egendom. Dessutom uppställer lagrummet ett rekvisit om att avkomlingarna måste vara 

arvsberättigade efter testator. Om de berättigade avkomlingarna saknas anses testamentet 
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vara förfallet och lotten ska erhållas av de universella testamentstagarna eller de legala 

arvingarna.
141

 Avkomlingar som träder in i testamentstagarens ställe tillerkänns samma 

rättighet till egendom som den ursprunglige testamentstagaren skulle ha erhållit.
142

 Det bör 

påpekas att denna tolkningsregels tillämpningsområde är begränsat till de i 9 kap. 2 § ÄB 

angivna ramarna angående de testamentstagare som inte är födda vid testators död.
143

   

 

Ett centralt rättsfall är NJA 1991 s 152 som belyser tillämpning av presumtionsregeln i 11 

kap. 6 § ÄB. Under tiden testatorn var i samboförhållande med en kvinna förvärvade han 

en fastighet som antecknades i hans namn. Inköpet finansierades till stor del av kvinnan. 

Efter upphörande av samboförhållandet upprättade testatorn ett förordnande och inför 

vittnena uttryckte sin önskan om att "donera" fastigheten till före detta sambon. Dessutom 

framförde han bestämt att i det fall hon var avliden skulle fastigheten tillfalla hennes 

släktingar. Vid den tidpunkten saknade testatorn vetskap om att hon var avliden. Då det 

kom till testatorns kännedom att den före detta sambon var död höll han ändå fast vid 

testamentet eftersom hans uppfattning var att det inte var nödvändigt att upprätta ett nytt 

förordnande. Den rättsfrågan som HD tog ställning till var om en avliden testamentstagares 

arvsberättigade släktingar kunde tillerkännas "del i kvarlåtenskapen, trots att de varken är 

släkt med testatorn eller avkomlingar till den avlidne testamentstagaren". I domskäl fann 

HD att tolkningen måste vara sammankopplad med förordnandet samt att den inte fick stå i 

strid med "vad testator uttryckligen förordnat i testamentet". Vittnenas utsaga om testatorns 

vilja att egendomen skulle tillfalla före detta sambons släktingar beaktades särskilt och 

lades till grund för tolkningen av testamentet. Slutligen kom HD fram till att före detta 

sambons syskon och syskonbarn var berättigade att erhålla egendom enligt testamentet. 

 

 

5.3.3 Fördelning av accrescens 

 

11 kap. 7 § ÄB reglerar de fall då testamentstagare tillerkänns mer än vad som framgår av 

testamentets lydelse. Det handlar om situationer där egendom blir "ledig" och testamentet 

inte kan verkställas på grund av hinder i form av testamentstagarens död eller avstående 

från rätt att ta egendom i anspråk. Detta kan leda till accrescens, det vill säga att 

testamentstagarens lott ökas genom att den ledigblivna lotten tillfaller denne och inte 

arvingarna.
144

  

 

Lagrummet uppställer tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att presumtionen ska 

bli tillämplig. Dessa är följande: 

 

 det ska inte vara möjligt att verkställa förordnandet till en viss testamentstagare, 

 testator har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap eller allt som inte utgör 

bröstarvingarnas arvslott, samt 
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 det saknas en arvsberättigad person som kan åberopa istadarätt till den "lediga" 

lotten enligt 11 kap. 6 § ÄB. Med andra ord ska 11 kap. 7 § ÄB inte vara tillämplig 

när det finns en avkomling till testamentstagaren som kan träda in i dennes ställe 

och i sådant fall ska egendom tilldelas avkomlingen.
145

 

 

Om alla dessa ovannämnda förutsättningar är uppfyllda ska de universella 

testamentstagarna tillerkännas den ledigblivna lotten. Deras lott ska i motsvarande mån 

ökas i förhållande till andelen i kvarlåtenskapen. Legatarier är inte berättigade till 

accrescens enligt presumtionsregeln.
146

 

 

Antagandet om att testators avsikt är att åsidosätta den legala arvsordningen betraktas som 

grund för regeln om accrescens. Legalarvet kan anses utgöra ett dispositivt system som 

träder in då fördelning av kvarlåtenskap inte är reglerat i testamente. 11 kap. 7 § ÄB är till 

viss del ett undantag från denna systematik, av den anledning att den medger att egendom 

som inte kan fördelas enligt förordnande inte ska tillfalla testators släkt.
147

 

 

 

5.3.4 Verkan av äktenskapsskillnad och upphörande av 
samboförhållande 

 

Presumtionsregeln i 11 kap. 8 § ÄB är tillämplig på makar, registrerade partner och 

sambor. Bestämmelsen innebär att ett testamente förlorar sin giltiga verkan om förhållandet 

upphör. Det antas att testator inte vill att testamentet ska gälla till partens förmån om 

relationen avslutas.
148

 Bestämmelsen är sammankopplad med 3 kap. 10 § ÄB, som innebär 

att make förlorar arvsrätt om arvlåtarens död inträffar under pågående äktenskapsskillnad. 

Beroende på omständigheterna i fallet kan även presumtionerna i 11 kap. 8 § ÄB brytas. I 

vissa fall är det möjligt att anta att testator vill att en före detta make eller sambo 

tillerkännas egendom efter testators bortgång trots upplösning av förhållandet (se NJA 1991 

s 152).
149

  

 

 

5.3.5 Verkställighet av ändamålsbestämmelse 

 

11 kap. 9 § ÄB är en kompletterande tolkningsregel som ger besked om vem som ska 

utföra den prestation som är föreskriven av testator i en ändamålsbestämmelse. Paragrafen 

tillämpas när testators vilja inte kan utrönas. Som exempel kan nämnas när testatorn har 

ålagt någon en skyldighet att utdela stipendier från avkastningen av en viss egendom. Den 

som tilldelas egendomen ska i sin tur verkställa ändamålsbestämmelsen.
150

 

Testamentstagare som avstår från rätten att ta kvarlåtenskap som tillfaller honom enligt 
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förordnandet, har ingen skyldighet att verka för fullgörelse av testamentet. Om det inte är 

möjligt att uppfylla ändamålsbestämmelsen upphör förpliktelsen.
151

  

 

 

5.4 Tolkningsregler som tillämpas när testamente kränker laglott 
eller rätten till basbelopp 

 

7 kap. 3 § ÄB är en tolkningsregel som tillämpas om inte annat följer av testamente. Första 

stycket handlar om en rangordning för de fall ett testamente föreskriver flera förordnanden 

som inte är möjliga att verkställa på grund av kränkning av laglott. Legat har företräde 

framför universellt förordnande men får däremot ge vika för laglott enligt samma principer 

som framgår av 11 kap. 3 § ÄB.
152

 

 

Andra stycket reglerar de fall arvlåtaren testamenterar bort kvarlåtenskap till efterlevande 

makes förmån så att bröstarvingarnas laglott kränks. Lagrummet stadgar att det som en 

bröstarvinge erhåller genom jämkning av testamente ska omfattas av den efterlevande 

makens rätt till kvarlåtenskap enligt 3 kap. ÄB, under förutsättning att den avlidnes 

testamente gynnar den efterlevande maken.
153

 Däremot om testamentet är upprättat till 

förmån för en utomstående, till exempel Green Peace bör laglotterna utges genast då den 

efterlevande makens arvsrätt satts ur spel.
154

 

 

Ett testamentariskt förordnande som innebär inskränkning av den efterlevande makens rätt 

att ur kvarlåtenskap erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp, är "utan 

verkan" till den del den åsidosätter makens rätt. Detta regleras av den så kallade 

basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Att testamentsförordnandet är "utan verkan" kan 

betraktas som att det helt förlorat sin betydelse. I sådana fall bör testators hypotetiska vilja 

och individuella inställning särskilt beaktas och läggas till grund vid eventuell tolkning.
155

  

 

 

5.5 Det skrivna förordnandets betydelse vid tolkning av 
testamente enligt Viola Boström 

 

Texten och dess språkliga utformning har vissa funktioner vid tolkning av testamente. Här 

kan tre funktioner presenteras. Den huvudsakliga utgångspunkten vid tolkning av ett 

testamente är förordnandets ordalydelse samt syftet med den språkliga tolkningen är att 

utröna textens objektiva innebörd. Detta kallas med andra ord för prima facie-tolkning 

vilken utgör textens första funktion.  

 

Vid tolkning av ett testamente beaktas förutom textens innehåll även andra omständigheter 

som påvisar testators yttersta vilja med förordnandet. Förvisso finns det ingen gräns för 

tillåtna bevismedel. Oftast klargör vittnenas utsaga vad testator muntligen har framfört om 
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sitt testamente eller hur relationen till arvingarna har varit. I sådant tolkningsförfarande 

tillerkänns förordnandet sin andra funktion, det vill säga att vara ett bevisfaktum där 

testators vilja är bevistemat.  

 

Den tredje funktionen innebär att det skrivna förordnandet anger den yttre ramen för vilka 

tolkningar som tillåts med beaktande av formkravet. Testators vilja måste alltid 

sammankopplas med testamentet vilket kan föranleda att den vilja som utrönas genom 

subjektiv tolkning inte alltid kan verkställas. Hur den ramen ska uppställas är en rättslig 

fråga som grundas på en bedömning om vilka tolkningar som har en språklig 

sammankoppling med ett testamente.  

 

Hur bör tolkning av testamente göras? Textens betydelse bör fastställas enligt ett normalt 

språkbruk. Det är också nödvändigt att bestämma vilka tolkningar som sannolikt kan 

omfattas av en viss text. Vidare kan det tillämpas en mer långtgående språklig tolkning. 

Hur djup den får vara är en rättslig fråga som inte kan bestämmas enbart utifrån de 

språkliga reglerna.  

 

En prima facie-tolkning av förordnandet är utgångspunkten för tillämpning av 

misstagsregeln i 11 kap. 1 § ÄB. Syftet med tolkningen av förordnandet är att utröna 

textens språkliga betydelse. Om det framkommer att texten i ett förordnande innehåller 

misstag och att testators vilja i verkligheten varit en annan, ska testamentets text 

tillerkännas den mening som bäst överensstämmer med testators vilja och avsikt. Dessutom 

ska fördelning av kvarlåtenskapen helt bero på textens betydelse om det inte föreligger 

andra bevisfakta som inverkar på tolkningen.  

 

Som det tidigare påpekats utgör texten bevisfakta för testators vilja. Givetvis har ett sådant 

bevisfaktum en central ställning som oftast suppleras med andra betydelsefulla fakta. Även 

vid tolkning av texten som innehar denna funktion bör betydelsen fastställas enligt ett 

allmänt språkbruk. Ett exempel som förtjänar att presenteras här är ett fall om en testator 

som i sitt testamente förordnat om att ett bibliotek skulle tillfalla en god vän. Enligt det 

normala språkbruket bör textens innebörd tolkas som att testatorns vilja är att vännen ska 

överta hans böcker. Visserligen utgör texten det primära bevisfaktumet men det föreligger 

även andra bevisfakta, exempelvis vittnenas utsaga om att testatorn alltid har kallat sin 

vinkällare för bibliotek. All bevisfakta tyder på att testatorn vill att vännen ska erhålla 

innehållet i vinkällaren. Fastställelse av testators vilja grundar sig på en tolkning där även 

andra fakta än själva texten beaktas. 

 

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 

godtas med hänsyn till formkraven.
156
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6 Diskussion 
 

Det är naturligt att en individ under sin livstid vill planera fördelning av sin kvarlåtenskap 

genom att upprätta ett testamente för att säkerställa en önskvärd disposition av sin egendom 

vid sitt dödsfall. För ett sådant förfarande har lagstiftaren uppställt vissa formkrav som ska 

vara uppfyllda. Detta anses vara positivt då formkraven utgör en viss garanti för att ett 

testamente inte ska förlora sin giltiga verkan efter testators bortgång och verkställas i 

enlighet med dennes yttersta vilja. Särskilt kan poängteras att lagstiftaren genom att ställa 

krav på 18 års ålder och psykisk hälsa för upprättande av testamente skyddar individer mot 

obetänksamma beslut och menligt utnyttjande av andra.  

 

Beträffande den gällande lagstiftningen kan det konstateras att den är uttömmande och 

tydlig trots det ålderdomliga språket. Dessutom anses ÄB vara en väl fungerande och 

effektiv lag som inte är i behov av någon lagändring. Förarbetena till ÄB tillhandahåller en 

detaljerad beskrivning av tillämpningsfrågorna samt presenterar bakgrunden till den 

gällande rätten vilket bidrar till en ökad förståelse av det berörda ämnet. De omnämnda 

avgörandena från HD är koncisa och klara samt återspeglar bland annat olika uppfattningar 

om hur tolkning av ett testamente kan ske beroende på omständigheterna i fallet. 

 

Lagstiftaren tillhandahåller en stor frihet för testator att fritt bestämma över fördelningen av 

sin kvarlåtenskap. Testator har möjlighet att bland annat utse universella testamentstagare 

och legatarier, upprätta en ändamålsbestämmelse samt ålägga någon en skyldighet att utföra 

en viss prestation. Däremot är testationsfriheten begränsad vilket leder till att bröstarvingar 

genom testamente aldrig kan göras arvlösa. Denna värdering som har grunden i den 

historiska rättsutvecklingen återfinns än idag i den gällande rätten och utgör en säkerhet för 

bröstarvingarnas rätt till laglott. Den efterlevande makens eller makans rätt till fyra 

basbelopp är också en begränsning av testationsfriheten. Lagstiftaren syftar på att skydda 

den efterlevandes makes eller makans ekonomi. Detta är fördelaktigt med beaktande av de 

anspråk som oftast framställs av familjemedlemmarna och med tanke på den eventuella 

underlägsna ställning som den enskilde erhållit efter upplösningen av ett förhållande. 

Visserligen kan begränsningen av testationsfriheten anses vara till nackdel för testator då 

lagen inte beaktar de individuella omständigheterna i de enskilda fallen. Detta kan leda till 

att verkställandet av laglottsrätt blir orimligt. Med andra ord innebär det att testator trots sin 

ovilja är skyldig enligt lag att inkludera bröstarvingarna i fördelningen av sin 

kvarlåtenskap. Testationsfrihetens inskränkningar leder oftast till klanderprocesser vid 

domstol som orsakats av osämja mellan familjemedlemmarna. Arvingarnas möjlighet att 

begära jämkning av testamente kan dessutom resultera i att testators yttersta vilja med 

förordnandet helt eller delvis går förlorat.  

 

Tolkning av testamente är en metod som används för att lösa eventuella tvister om 

fördelning av kvarlåtenskap genom testamente. Dess huvudsakliga syfte är att fastställa 

testators yttersta vilja samt klarlägga textens innebörd. Tolkning ska utföras med stor 

försiktighet eftersom testator inte längre är vid liv och inte kan uttrycka sin vilja. Inom 

rättspraxis, förarbeten och doktrin har det utvecklats en uppfattning om att tolkning ska 

vara subjektiv och starkt sammankopplad med testamentet. Dessutom har det blivit 

fastställt att tolkning aldrig får stå i strid med förordnandets ordalydelse. I enlighet med den 

genomförda rättsutredningen kan det konstateras att det föreligger en enhetlig 
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tolkningsmetod som inte alltid tillförsäkrar ett resultat som överrensstämmer med testators 

vilja. De specifika omständigheterna i fallet påverkar i hög grad bedömningen av testators 

vilja. För att exemplifiera detta påstående kan en jämförelse av två olika rättsfall 

genomföras. I rättsfallet NJA 1991 s 152 beaktades särskilt vittnenas utsaga angående 

omständigheterna kring testators vilja och där ordalydelsen inte var en avgörande faktor 

utan domslutet grundades på det uttalande som vittnena framförde. I NJA 1978 s 509 

däremot illustrerades ordalydelsens avgörande karaktär. I detta fall fästes största vikten vid 

testamentets ordalag och övriga omständigheter såsom vittnens uttalande beaktades inte. 

Dessa rättsfall återspeglar den huvudsakliga problematiken kring tolkning av testamente 

som innebär att den slutgiltiga bedömningen angående den verkliga viljan kan se olika ut 

beroende på vilka omständigheter som beaktas vid tolkningen. Förvisso är det inte möjligt 

att fastställa några allmänna riktlinjer för de omständigheter som måste beaktas då 

sakförhållandena i de enskilda fallen kan skilja sig åt avsevärt.  

 

Presumtionsreglerna som uppställs i lagen aktualiseras i de fall ett testamente blir föremål 

för tolkning. Dessa regler är supplerande verktyg för fastställande av testators vilja då det 

antas att testator skulle ha handlat på ett visst sätt. Däremot ska presumtionerna inte anses 

vara facit vid tveksamma fall eftersom presumtionerna tillhandahåller svar som i sin tur kan 

bli föremål för bedömning. Detta innebär att en lösning som åstadkoms genom 

presumtionsreglerna är varken rätt eller fel då det inte kan säkerställas att den verkliga 

viljan fastställts.  
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