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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om arvsrätt och testamentsrätt. Syftet är att påvisa de skillnader ett 
testamente gör på den arvsrätt som är beskriven i ärvdabalken. Ett testamente som är testators 
sista vilja måste dock böja sig för vissa regler. Dessa regler är beskrivna i uppsatsen.

Uppsatsen börjar med en beskrivning om vad som händer när någon avlider och det inte 
existerar något testamente. Vidare beskriver uppsatsen vad som händer med arvsgången när 
ett testamente är upprättat. Till detta tillkommer även en del om testamentstolkning då det är 
en viktig aspekt i testamentsförfaranden.

För att underlätta läsningen finns det exempel och referat från rättsfall i de olika delarna. 
Den metod som använts för detta arbete är en traditionell juridisk metod. 





Abstract

This  essay  is  about  the  law of  succession  and law of  will.  The  purpose  is  to  show the 
differences that a will does to the law of succession, described in laws of inheritance. A will, 
which is the last will of the testatrix, has to adhere to some rules, as described in the essay.

The  essay  begins  with  a  description  about  what  happens  to  the  property  left  by  the 
deceased when a  will  has  not  been  drawn up.  This  is  followed by  a  part  discussing the 
situation, had a will been drawn up. As the interpretation of wills is of importance, a part 
dealing with this matter is also included in the essay.

To make  the  reading  easier  there  are  examples  and  summaries  of  legal  cases  in  the 
different parts. 

The method which is used is traditional juridical method.
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1 Syfte, metod och avgränsning

1.1 Inledning
När någon avlider finns det i de flesta fall egendom som skall skiftas. Detta görs antingen via 
den vanliga arvsgången med regler från ärvdabalken eller så kan den avlidne ha upprättat ett 
testamente.  De vanliga reglerna  kan  därmed frångås  och testamentet  som är  upprättat  av 
testators, som ett tecken på dennes sista vilja, efterföljas.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att på ett överskådligt sätt påvisa de skillnaderna som existerar 
mellan den vanliga arvsgången i  ärvdabalken och hur  de sätts  ur spel  vid ett  testamente. 
Uppsatsen visar  även på vissa problemställningar gällande gåvor och otydlighet i testamente 
som kan uppstå då en person avlider.

1.3 Metod
Denna uppsats utgår från en klassisk juridisk metod och då främst från doktrin men även 
rättsfall  och  framför  allt  lagtext.  För  att  få  ytterligare  förståelse  för  lagtexten  har  även 
förarbeten och kommentarer till ärvdabalken studerats. För att finna relevant fakta till denna 
uppsats har sökningar utförts på biblioteks hemsidor

1.4 Avgränsning
Denna uppsats behandlar de tre parentelerna, olika krav på testamenten och lite om tolkning 
med tonvikten på istadarätt i testamentsförhållanden. Uppsatsen behandlar inte utfyllnad av 
testamente och eftersom arvsskatten är avskaffad behandlas inte heller detta ämne. 

Uppsatsen är avgränsad så tillvida att endast gälla svensk arvsrätt.

1



2 Utan testamente

2.1 Inledning
När  någon  avlider  utlöses  den  så  kallade  successionen.  I  Sverige  finns  två  former  av 
succession, arv och testamente. Den avlidne betecknas som arvlåtare eller som testator eller 
testamentsgivare  om ett  testamente  är  upprättat.  Om den  avlidne  är  gift  aktualiseras  den 
efterlevande  makens  giftorätt.  Den delning  som görs  av  giftorättsgodset  kallas  bodelning 
kontra  den  delning  som  görs  av  kvarlåtenskapen  som  kallas  arvskifte.  Dessa  delningar 
upprättas ofta vid samma tidpunkt.1

2.2 Den första arvsklassen
Om den avlidne är ogift så träder arvsreglerna i ärvdabalkens (SFS 1958:637) andra kapitel 
främst in. Det finns tre olika arvsklasser som kallas parenteler. I den första parentelen finns 
den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn med följande nedstigande led, dessa skall ta lika 
lott av kvarlåtenskapen. 

I händelse då något av barnen redan har avlidit träder dennes barn in i stället, något som 
kallas istadarätt. Lagen gör ingen skillnad på adopterade, biologiska, eller inseminerade barn. 
Idag  har  foster-  och  styvbarn  ingen  legal  arvsrätt.  Dessa  kan  endast  ärva  genom  ett 
testamente.  Alla barn i  nedstigande led kallas bröstarvingar och har  en skyddad ställning 
genom att de ärver före alla andra släktingar, vilket betyder att om det finns bröstarvingar 
ärver inga andra släktingar om det inte finns ett testamente. Bröstarvingar kan heller aldrig 
göras helt  arvlösa,  vilket  regleras i  ÄB 2:1.  Dock har efterlevande make rätt  till  arv för 
gemensamma barn (se nedan).2

Exempel 1
Karl har två barn Sven och Stina. När Karl avlider ogift delas hans kvarlåtenskap lika mellan 
Sven och Stina.

Exempel 2
Agnes har två barn, Gun och Karl. Karl är avliden sedan några år men har efterlämnat sig två 
barn, Sven och Stina. När Agnes avlider skall hennes kvarlåtenskap delas lika mellan Gun och 
Karl. Då Karl redan är avliden träder Sven och Stina i hans ställe och hälften av Karls del 
tillfaller Sven och Stina vardera. Därmed får Gun hälften av Anges kvarlåtenskap och Sven 
och Stina får en fjärdedel var.

2.3 Den andra arvsklassen
I de fall den avlidne inte har några bröstarvingar är den första arvsklassen är uttömd och då 
träder den andra arvsklassen in.  Denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar och syskon, 
ÄB 2:2. Syskonen ärver endast i de fall någon av föräldrarna är avliden, då de får dela på den 
bortgångne förälderns lott. Om den avlidnes syskon är bortgångna, och de skulle ha ärvt, så 
träder syskonbarnen i syskonens ställe. Makar till syskon har dock ingen arvsrätt. Om det inte 
finns  några  syskon  och  ena  föräldern  är  död,  tilldelas  den  föräldern  som är  i  livet  hela 
kvarlåtenskapen.3 Detta enligt ÄB 2:2 2 st. I ÄB 2:2 3 st. regleras att då halvsyskon finns tar 
denne del  i  den  lott  som skulle  ha  tillfallit  dess  förälder.  Vidare  regleras  att  om varken 

1 Saldeen, Arvsrätt s. 16
2 Lundén, Testamentshandboken s. 19 f
3 A a s. 20 f
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föräldrar eller helsyskon till den avlidne finns tar halvsyskonet hela kvarlåtenskapen. I dess 
ställe kan dennes bröstarvingar träda.

Exempel 1
Karl avlider barnlös. Han har sin mor och far i livet. När Karl avlider tilldelas hans föräldrar 
lika lotter av hans kvarlåtenskap.

Exempel 2
Karl  avlider  barnlös.  Han har  sin  mor Agnes  och sin  syster  Gun i  livet.  Nu delas  Karls 
kvarlåtenskap lika mellan Agnes och Gun då Gun träder i faderns ställe.

Exempel 3
Karl avlider barnlös. Han har sin mor Anges, sin syster Gun och sin halvbror Jan på pappans 
sida i livet. Dessa tre blir arvstagare efter Karl. Anges tilldelas hälften av Karls kvarlåtenskap 
och systern och halvbrodern Jan tilldelas varsin halva av den lott den avlidna pappan skulle ha 
tilldelats.

2.4 Den tredje arvsklassen
När det inte finns någon efterlevande i den första eller andra arvsklassen så träder släktingar 
ur  den  tredje  arvsklassen  in.  Denna  parantel  består  av  far-  och  morföräldrar  och  deras 
bröstarvingar. Morfar, mormor, farmor och farfar tilldelas lika lott av kvarlåtenskapen. Om 
någon av dem är avlidna träder deras barn i deras ställe. Om både mor- eller farföräldern och 
deras barn är  avlidna  ärver barnbarnen inte.  Kusiner ärver således inte  varandra.  Då till 
exempel  mormodern  avlidit  men  inte  morfadern  och  de  inte  har  några  bröstarvingar  tar 
mormodern även morfaderns del av kvarlåtenskapen. Finns det inga arvingar på ena sidan, 
ärver den andra sidan hela kvarlåtenskapen, vilket regleras i ÄB 2:3 1-2 st.4 

I lagutskottets betänkande 2000/01: LU 14 behandlades en motion om att införa arvsrätt 
för kusiner något som senare avslogs.

Exempel 1
Karl avlider efter sina föräldrar och har varken syskon eller barn. Han har dock alla sina far- 
och morföräldrar i livet. Här tilldelas de arvslotter på en ¼ var av kvarlåtenskapen.

Exempel 2
Karl avlider utan varken barn, syskon eller föräldrar i  livet. De arvingar som finns är hans sin 
mormor Berit, hans moster Agda och hans farmor Sara. Lottläggningen ger nu Berit en lott på 
en fjärdedel av kvarlåtenskapen, Agda en lott på en fjärdedel. Hälften av kvarlåtenskapen 
tillfaller Sara. Morfaderns lott tillfaller alltså moster Agda och hela farfaderns lott tillfaller 
farmor Sara.

Exempel 3
Karl dör barn-, syskon- och föräldralös. Han har sin mormor Berit och sin kusin på faderns 
sida i livet. Här tillfaller hela kvarlåtenskapen Berit eftersom kusiner inte har arvsrätt och 
faderns sida är uttömd.

2.5 Utan arvingar 
Vänner och andra avlägsna släktingar än de som nu nämnts har ingen arvsrätt enligt ÄB 2:4. 
Det har inte heller sambos.5

4 Lundén, s. 21 f
5 A a, s. 22
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Om det inte  finns några släktingar  eller  testamentstagare alls  tillfaller  arvet  Allmänna 
arvsfonden. Detta gäller inte om den avlidne var gift. Då ärvs den avlidnes kvarlåtenskap i 
första  hand av  maken och  i  andra  hand dennes  arvingar.  Detta  regleras  av  ÄB 3:8  som 
infördes i och med lagändringen 1987.6 

Allmänna arvsfonden kan även av vissa anledningar avstå från arv om omständigheter 
visar detta och omständigheterna överensstämmer med den avlidnes yttersta vilja. Allmänna 
arvsfonden förvaltas  av  Kammarkollegiet  och ”har  till  ändamål  att  främja verksamhet  av 
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder”.7 

Exempel 1
Karl dör gift med Doris. När Karl dör är deras son Stig (som är barnlös) i livet men han dör 
innan Doris. Vid sin död har Doris sin syster Dorotea i livet. Här ärver Dorotea både Doris 
kvarlåtenskap och det som var kvar efter Karl.
 
Exempel 2
När Doris dör, som är efterlevande maka till Karl, har hon inga arvingar. Karls mamma Anges 
och Karl syster Gun är i livet. De tar nu lika delar av den kvarlåtenskap som Doris efterlämnar 
sig.

2.6 Den avlidne var gift
Om den avlidne var gift när denne avled skall arvsgången fortlöpa som vanligt men med vissa 
undantag. Vanligtvis får den efterlevande maken ut sin rättmätiga del av giftorättsgodset vid 
bodelningen. Från 1988 har dock maken rätt att ta arv före gemensamma bröstarvingar. Lagen 
anger som huvudregel att den efterlevande maken skall ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om 
den avlidne lämnar en bröstarvinge som inte tillhör båda makarna (ett så kallat ”särkullbarn”) 
kan denne välja att ta ut sin arvslott eller avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande 
maken (jämför ÄB 3:1 1 st. och ÄB 3:9).8  

Om den avlidne efterlämnar ett testamente efter sig, kan den efterlevande makens arvsrätt 
åsidosättas.  Den  efterlevande  maken  kan  då  begära  jämkning  av  testamentet  enligt 
basbeloppsregeln.  Den  efterlevande  maken  har  nämligen  rätt  att  få  ut  ett  belopp  som 
motsvarar fyra basbelopp ur boet enligt ÄB 3:1 2 st. Rätten till fyra basbelopp utgår både före 
testamenten och särkullbarns rätt till arv.9 Basbeloppet uppgår år 2006 till 39 700 kronor.10

Reglerna om basbelopp aktualiseras oftast när boet är litet eller när den avlidne försökt att 
begränsa  den  efterlevande makens arvsrätt,  samt  vid  förekomsten  av  särkullbarn.  När  ett 
testamente  har  upprättats  och  testamentshandlingen  inkräktar  på  basbeloppsregeln  behövs 
ingen  klandertalan  från  den  överlevande  maken,  regeln  om  basbeloppet  aktualiseras 
automatiskt. I de fall det finns testamenten som kränker rätten till basbeloppsregeln räknas 
endast den delen som skall täcka regeln bort från testamentet, det övriga arvet verkställs. Den 
springande punkten i bestämmelsen är ”är utan verkan i den mån”. Vad som är betydelsen av 
detta är omdiskuterat, då i den mening om det skall ske efterarv angående testamentslotten 
eller inte. Eriksson menar att  testamentstagaren inte har rätt till  efterarv medan Agell och 
Carlén-Wendels är av motsatt mening. Agell har den inställning att efterarv skall ske i linje 
med allmänna tolkningsprinciper och med respekt av testators vilja. I SOU 1998:110 har det 
föreslagits att testamentstagaren skall ha rätt till efterarv. 11 

6 Agell, Äktenskap Samboende Partnerskap s. 207
7 Agell, Civilrätt s. 395 f
8 Agell, Civilrätt s. 393 f
9 Agell, Äktenskap...s. 214
10 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____33883.asp
11 Grauers, Ekonomisk familjerätt s. 151 - 153
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De allmänna arvsreglerna upphör inte för att  den efterlevande maken tar den avlidnes 
kvarlåtenskap, utan när den efterlevande maken avlider tillfaller arvet den som skulle ha varit 
arvstagare, om den förste avlidne inte vore gift. Detta kallas efterarv.12 Efterarvet gäller även 
basbeloppsregeln.13 När den efterlevande maken vidare avlider kommer efterarvet att utgöra 
en kvotdel av dennes kvarlåtenskap till förmån för den första döda makens arvingar.14

 När  en  efterlevande  make  tar  arv  gör  denne  det  med  en  rätt  som  kallas  för  fri 
förfoganderätt. Det betyder att denne fritt kan förvalta egendomen men inte testamentera bort 
den.15 

I NJA 1995 s. 303 slår HD fast att en efterlevande make oförhindrat kan förorda, genom testamente, 
om enskilda  egendomsföremål  i  hela  den  innehavda förmögenhetsmassan,  även  om egendomen 
skulle ha ägts av den först avlidne maken.16 Rättsfallet är dock omdiskuterat av Agell, Boström och 
Höglund.17

Efterarvsrätten är  dock förenad med vissa risker. Den efterlevande maken kan missbruka 
egendomen till förmån för sina egna intressen och till nackdel för efterarvingarna. Om detta 
sker kan efterarvingarna vara berättigade till vederlag från den kvarvarande egendomen som 
skulle ha tillfallit den efterlevande makens arvingar, detta enligt ÄB 3:3 1 st. Framkommer 
det uppgifter angående att efterarvet har getts bort, att mottagaren är i ond tro samt att det 
fattas medel för att täcka efterarvingarnas del kan en gåva återgå, detta enligt ÄB 3:3 2 st.18 

Består  minskningen utav egendomen av vårdslös eller  försumlig förmögenhetsförvaltning 
eller att den efterlevande maken har levt efter högre ekonomisk standard utgår inte något 
vederlag.19 Talan för återgång för gåva är fem år, räknat från när gåvan mottogs.20

Då en värdeökning inträffat, en så kallad förkovran, av egendom som förvärvats genom 
gåva, arv eller via testamente tillfallit den efterlevande skall denna förkovran gå till dennes 
egna arvingar. Detta regleras i ÄB 3:4 1 st. där lagstiftaren utgår från att ”förkovran härrör 
från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande”.21

I NJA 1978 s. 712 slår HD fast att förkovran från tjänstepension inte är förkovran som menas i ÄB 
3:4.22

Om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap ingår inte den del denne ärvt i det första 
äktenskapet i det nya giftorättsgodset. Därför sker efterarvsdelningen innan bodelning i det 
nya äktenskapet. Här igenom försämras inte efterarvingarnas rättsställning.23

Exempel 1
När Karl dör är han gift med Doris. Karl och Doris har barnen Sven och Stina. Här ska Sven 
och Stina ärva Karl men Doris får fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen tills hon avlider.

Exempel 2
Karl dör gift med Doris. Karl har barnen Sven och Stina sedan tidigare. Här ska Sven och 
Stina ärva Karl och de ärver all hans kvarlåtenskap om inte Doris åberopar basbeloppsregeln 
så hon får ut fyra basbelopp ur boet. Detta belopp återgår sedan till Sven och Stina när Doris 
avlider.

12 Agell, Civilrätt s. 394
13 Agell, Äktenskap... s. 210
14 Agell, Äktenskap... s. 210
15 Andersson, Juridiska problem s. 92
16 Agell, Äktenskap... s. 204
17 Agell, Testamentsrätt s. 96
18 Agell, Äktenskap... s. 205
19 Walin, Kommentar till Ärvdabalken s. 85
20 A a, s. 87
21 Agell, Äktenskap… s. 205
22 Saldeen, s. 86
23 Agell, Äktenskap.. s. 203
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Exempel 3
Anders och Brita har på äldre dagar gift sig. Anders har redan två barn, Cecilia och Dag. Brita 
har även hon barn, sonen Gustav. Anders avlider och efterlämnar de redan nämna och en 
nyfödd dotter, Eva. När Brita avlider några år senare skall hela arvet fördelas. 

I detta fall får Anders särkullbarn (Cecilia och Dag) vänta på sitt arv tills Brita avlider och 
deras arvsdel kommer att bestå av en viss kvotdel av Britas kvarlåtenskap som delas på alla 
fyra barn.24

2.7 Förskott på arv
Något som kan försvåra arvskiftet är förskott på arv. Frågor om detta kan göra arvsprocessen 
komplicerad då arvskiftaren inte alla gånger vet hur gåvan skall räknas, om det är ett förskott 
eller inte.

Grundtanken  är  att  varje  bröstarvinge  skall  tilldelades  lika  lott.  En  gåva  till  en 
bröstarvinge skall därför anses som ett förskott på arv om inte något annat är känt, detta enligt 
ÄB 6:1 1 st. Vidare kan det vid arvskiften finnas funderingar på hur arvet skall fördelas om 
till exempel en farfar har gett sitt barnbarn en gåva. Som känt är det farfaderns egna barn som 
i första hand skall ta dennes arv. Enligt Walin bör huvudregeln, att barnen skall ha lika lotter, 
här frångås och avräkningsreglerna skall endast tillämpas när gåvan tillfallit den som står i tur 
att ärva. Så i detta exempel skall ingen avräkning ske enligt Walin.25

När det gäller gåva till andra och tredje arvsklassen skall gåvan inte ses som förskott på 
arv, detta därför att det inte är lika klart att arvtagarna i dessa klasser skall behandlas lika. 
Detta medför att en gåva till en icke-bröstarvinge inte skall ses som förskott om givaren inte 
tillkännagivit att gåvan skall ses som ett förskott. Regeln om detta finns i ÄB 6:1 1 st. Här 
finns alltså en regel som säger att gåvor till bröstarvingar men inte andra arvingar presumeras 
att vara förskott på arv. Även gåvor till styvbarn kan räknas som förskott på arv detta enligt 
ÄB 6:7. Denna presumtion visar att det som en make lämnar i gåva av sitt giftorättsgods skall 
räknas  av  på  arvet  från  den  andra  maken  det  vill  säga  från  den  biologiska  föräldern 
kvarlåtenskap. 26

För att undvika osäkerheter och stridigheter om gåvor bör givaren klart tillkännage hur 
gåvan skall räknas.27

Det finns två undantagsfall, då en gåva inte räknas som ett förskott och det är för det 
första när det gäller kostnader för barnets uppehälle och utbildning som ligger inom ramen för 
den underhållsskyldighet som föräldrar har. Det andra undantaget är när det gäller vanliga 
gåvor där värdet inte är orimligt med hänsyn till givarens ekonomiska situation.28

När det uppdagas att en gåva är ett förskott skall värdet på gåvan tillgodoräknas med 
resten av kvarlåtenskapen, enligt ÄB 6:3. Sedan skall summan delas på arvingarna och vid 
lottläggningen  skall  gåvan  dras  av  från  den  som  erhållit  gåva.  En  arvinge  behöver  inte 
återbetala en gåva även om den är större än lotten som arvingen skulle erhållit. Däremot gäller 
att om bristen ger att någon av de andra arvingarna inte får ut sin laglott och syftet med gåvan 
kan likställas med ett testamente, kan den som erhållit gåvan bli skyldig att betala tillbaka det 
som  fattas,  detta  enligt  ÄB  7:4  1  st.  Har  den  som  fått  ett  förskott  avlidit  är  dennes 
avkomlingar skyldiga att räkna av förskottet på sina lotter, detta med stöd av ÄB 6:6. Värdet 
på gåvan värderas i allmänhet till det värde som den hade vi gåvotillfället.29 

24 Carlén- Wendels, s. 105 och 194-196
25 Grauers, Ekonomisk familjerätt s. 159 f
26 A a, s. 160
27 A a, s. 160
28 Wickström och Komujärvi s. 176
29 Grauers, s. 160 f
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Vid  uträkning  av  lottläggningen  vid  förskott  används  formeln  a= b f
n .  Här  är  a 

arvslotten, b behållningen i boet, f förskottet och n antal huvudlotter som finns. Är a mindre 

än f kan inte förskottet avräknas av fullt ut. I de fall får formeln  a= ba
n  användas som 

komplement.30

Exempel 1
Anders dör barnlös. Arvingar efter honom är hans fader Verner och Anders syskon Teodor 
och Yngve. Verner har fått en villa av Anders i gåva i Spanien värd 90 000 kronor. I ett 
testamente har Anders förordat att Teodor skall ärva en antik byrå och samtidigt skall han 
nöja sig med den. Byrån värderas till 40 000 kronor och Anders kvarlåtenskap värderas till 
50 000 kronor.
Fördelningen blir som följer:
Gåvan Verner har tillgivits presumeras ej som förskott, eftersom han ej är bröstarvinge, vilket 
följer av ÄB 6:1. Enligt testamentet tilldelas Teodor byrån men inget mer. Den kvarlåtenskap 
som nu är kvar, 10 000 delas mellan de andra arvingarna, alltså Verner och Yngve. Yngve 
tilldelas den del modern skulle ha ärvt. Arvet blir på så sätt fem tusen kronor till de var.31

Exempel 2
Anders dör och som arvingar har han sina två bröstarvingar Cecilia, Dag och den tidigare 
avlidne sonen Johans två barn Kalle och Lisa. Anders har gett Cecilia en gåva på 210 000 
kronor och Lisa en gåva på 165 000 kronor. Anders har gjort klart att detta skall vara ett 
förskott. I sitt testamente förordar Anders att Lisa skall betala till sin gåva om det uppdagas att 
den är för stor, för Anders har räknat lite och tror att så är fallet men har inte sagt något till 
Lisa. När Anders dör uppgår hans kvarlåtenskap till 300 000 kronor.

Fördelning:
Huvudregeln säger att en bröstarvinge inte behöver återbetala något förskott. Här kan inte de 
andra  arvingarna  framtvinga  någon  återbetalning  eftersom  inte  gjorts  klart  vid  gåvans 
tradition. Att något annat följer av testamentet innebär ingen skillnad. 

Den första formeln 
n

f+b=a skulle ge följande:

300210165
3 =

670
3 = 225

Alltså skulle huvudlotten bli 225 000 och Lisa skulle erhålla 112 500 kronor. Då ser vi att 

Lisas förskott är för stort och vi får gå på den andra formeln a= ba
n och den ger:

a= ba
n =

300210a
2

3
 

 3a=300+210+
a
2    6a = 600 + 420  + a 

6a = 1020 + a  5a = 1020

 a=1020
5

=204    a= 204 000

30 Grauers, s. 161
31 Carlén-Wendels, s. 130 och 232
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Enligt denna beräkning blir huvudlotten 204 000 kronor och Lisas del blir 102 000 kronor. Nu 
visar det sig att både Cecilias och Lisas förskott är för stora och därför måste vi räkna av det 
förskott Cecilia mottagit. Detta ger:

a= ba
n = 

300aa
2

3

 3a= 300 + a +
a
2   6a = 600 + 2a + a

6a = 600 + 2a + a  6a = 600 + 3a

3a= 600   a=600
3

=200  a = 200

Här resulterar huvudlotten i 200 000 kronor, vilket innebär att både Cecilia och Lisas förskott 
är förstora. De blir således lottlösa i arvskiftet. I stället blir skiftet följande; Till Dag tillfaller
200 000 kronor och till Kalle tillfaller 100 000 kronor.32

32 Carlén-Wendels, s. 130 och 231f
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3 Med testamente

3.1 Inledning 
Genom testamente går det att sätta arvsreglerna i ärvdabalken ur spel. Den som upprättar ett 
testamente  kallas  testator  eller  testamentsgivare  och  den  som skall  mottaga  lotten  kallas 
testamentstagare.  Det  finns  två  typer  av  testamentstagare,  universell  testamentstagare  och 
legatarie.  Legatarie  är  den  som  får  ut  en  viss  summa  pengar  eller  ett  visst  föremål  ur 
kvarlåtenskapen  medan  den  universelle  testamentstagaren  får  en  viss  kvotdel  eller  hela 
kvarlåtenskapen efter att legatarien fått sin del om det finns några sådana, detta enligt ÄB 
11:10.  Det  finns  vissa  regler  som en  testator  inte  kan  råda  över  och  det  är  bland annat 
basbeloppsregeln till efterlevande make och en bröstarvinges legala laglott. En testator får inte 
heller  instifta  fideikommiss,  det  vill  säga  bestämma  om  hur  arvet  skall  förlöpa  när  en 
testamentstagare  dör.  Detta  enligt  ÄB 9:2.33 Vidare  i  ÄB 9:2  nämns  vilka  som får  vara 
testamentstagare vilket både är fysiska och juridiska personer så som företag och stiftelser 
med flera.34

Ett inbördes testamente är ett testamente som är upprättat av två eller flera personer där de 
bestämmer hur deras kvarlåtenskap skall fördelas.35

Testamentsfrekvensen är nog större i andra länder än i Sverige. I USA och England är det 
vanligare med testamenten än arv.36 

3.2 Krav på testator
Vilka  får  då upprätta  testamente?  De flesta  människor  får  göra  det,  med vissa  undantag. 
Underåriga, psykiskt störda personer, där skadan har betydelse för handlingen, och personer 
som har utsatts för tvång eller annan påverkan har ej rätt att upprätta giltiga testamenten. Från 
dessa undantag finns det även i sin tur ytterligare undantag; om en underårig är gift får denne 
upprätta testamente, detta gäller även om denne har skilt sig. Om en underårig över 16 år har 
tjänat  egendom  genom  eget  arbete  eller  genom  testamenten  förvärvat  egendom,  får  den 
underåriga råda över egendommen själv. Detta betyder att denna person kan testamentera bort 
egendommen om denne så önskar. Detta enligt FB 9:3 och ÄB 9:1.37 

När det gäller psykisk störning så måste testator ha varit sjuk vid tillfället av upprättandet 
av testamentet för att testamentet ska förklaras ogiltigt. En arvinge kan klandra testamentet på 
grund av psykisk störning och därigenom få testamentet ogiltigförklarat. Vidare måste det 
finnas ett orsakssamband mellan sjukdomen och testamentet. Med det menas att störningen 
måste ha haft betydelse för antingen hur testamentet upprättades eller varför det upprättades. 
En person med en psykisk skada kan därmed i princip upprätta ett testamente förutsatt att 
personen var frisk under perioden då testamentet upprättades eller att störningen inte hade 
någon påverkan på testamentet. Då det finns dokumenterat att en person är psykiskt sjuk kan 
de efterlevande utgå ifrån att sjukdomen har haft inverkan på testamentets upprättande.38

När det gäller  berusade eller  tillfälligt  förvirrade personer kan ett  testamente förklaras 
ogiltigt  då dessa personer  inte  varit  vid sina sinnens  fulla  bruk.  När  det  gäller  berusning 
innefattas även starka mediciner och droger som berusningsmedel.39

33 Agell, Testamentsrätt s. 13
34 Hydén och Wiberg, Generationsskifte s. 43
35 Lundén, s. 78
36 Agell, Testamentsrätt s. 14 f
37 Lundén, s. 30 f
38 A a, s. 32
39 A a, s. 33
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Tvång  får  inte  heller  förekomma  i  någon  form.  Missbruk  av  testators  oförstånd, 
viljesvaghet eller beroendeställning leder till att testamentet ogiltigförklaras. Här är reglerna 
lika  de  som finns  i  avtalslagen.  För  att  de  efterlevande  inte  ska  bli  misstänksamma om 
huruvida en testator varit under hot eller inte kan denne som rekommendation, diskutera med 
sin omgivning om hur denne tänkt när testamentet upprättades. På detta sätt kan eventuella 
misstankar för tvång minska. Regler för testamentets ogiltighet finns i ärvdabalkens trettonde 
kapitel paragraferna ett till tre.40

Exempel 1
Karl har upprättat ett testamente där han förordar att hans ena barn skall ha tre fjärdedelar av 
kvarlåtenskapen. Karls andra barn får veta detta och åker hem till Karl med en pistol och hotar 
Karl så att han ändrar namnen i testamentet. Här är det nya testamentet utan verkan eftersom 
det har upprätts under hot.

Exempel 2
Karl är inlagd på ett mentallasarett. Där upprättar han ett testamente där han förordar att hans 
kvarlåtenskap skall gå till en viss stiftelse. Här blir testamentet ogiltigt om de efterlevande kan 
bevisa  att  Karl  var  sjuk  vid  upprättandet.  Om  detta  uppdagas  delar  hans  barn  på  hela 
kvarlåtenskapen enligt ärvdabalkens regler.

3.3 Krav och formalia på testamentet
För att ett testamente skall vara giltigt finns flera krav uppstälda. Det grundläggande kravet är 
att testamentet skall vara skriftligt, vilket är absolut (undantag är nödtestamenten, se nedan). 
Testamentet skall vidare skrivas på papper; varken datafiler eller videoinspelningar godkänns. 
Språket som används skall vara känt och får inte bestå av någon slags kod. Om dokumentet 
består  av  fler  än  en  sida  bör  det  pagineras  så  de  efterlevande vet  hur  många  sidor  som 
existerar av handlingen. När det gäller texten bör den vara så tydlig och klar som möjligt, för 
att  undvika missförstånd.  För  att  underlätta  tolkningen kan testator  lägga ner  kartor  eller 
fotografier på egendom som testamenteras bort.41

I RH 1981:103 s.  184 har testator använt orden ”alla mina kontanta medel”. Detta ledde till  en 
tolkningstvist  upp  till  hovrätten.  I  dödsboet  fanns  nämligen  ”inneliggande  kontanter”  om 1 600 
kronor,  banktillgodohavanden  om 19 500  kronor  och  premieobligationer  till  ett  värde  av  9 000 
kronor med mera. Dödsbodelägaren ansåg att ”alla mina kontanta medel” endast var 1 600 kronor 
och testamentstagaren ansåg att det gällde alla likvida medel. I tingsrätten fick testamentstagaren rätt 
genom vittnesuppgifter och att tingsrätten ansåg att det var märkligt att bara testamentera bort 1 600 
kronor. Hovrätten däremot ansåg inte att det gick att klargöra vad testator menade så de gjorde en 
ordalydelsetolkning och ansåg att testamentstagaren endast skulle ha 1 600 kronor.

Datering och bevittning (se nedan) ingår också som krav vid upprättande av testamenten.42

3.4 Bevittning
Det är viktigt att testamentshandlingen blir bevittnad, detta för att de efterlevande skall veta att 
testator var ”i sina sinnens fulla bruk” när handlingen upprättades. De formkrav som ställs på 
dem som bevittnar  handlingen är:  att  de är  minst  två stycken vittnen,  ÄB 10:1,  att  de  är 
behöriga,  att  de  inte  är  anhöriga  till  testator  och  att  de  inte  är  jäviga.  Vittnena  kan  vara 
närstående till varandra men inte till testator. Bevittningen måste ske samtidigt av vittnena men 
de behöver inte läsa handlingen.43

I NJA 1978 s. 189 förklarades ett testamente ogiltigt på grund av att vittnena inte var i samma rum 
samtidigt. Kravregeln i ÄB 10:1 var således inte uppfylld.

40 Lundén, s. 35 f
41 A a, s. 37-40
42 A a, s. 44
43 A a, s. 46 f
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Enligt ÄB 10:2 bör det testamente som är upprättat avslutas med en vittnesmening, där vittnena 
intygar att testator är vid ”sina sinnens fulla bruk”, att vittnena har varit där samtidigt och att 
testamentet överresstämmer med testators sista vilja.44

Det finns två skäl till att vittne inte är behörigt. Antingen är vittnet underårigt, det vill säga 
under femton år, eller så lider vittnet av en psykisk skada som gör att denne inte förstår vad 
handlingen  innebär.  Psykiskt  störda  personer  kan  i  princip  vara  testamentsvittnen  bara 
störningen inte påverkar deras förståelse för handlingen och dess betydelse som vittne. Liksom 
vid tillfällig psykisk störning av testator måste vittnet vara frisk vid undertecknandet. Detta 
innebär  att  en  psykiskt  sjuk  person  kan  vara  vittne,  bara  personen  var  frisk  vid 
handlingstillfället. Det samma gäller även tvärtom, en fullt frisk person kan vara tillfälligt störd 
och därigenom kan testamentet klandras. Det viktiga är att vittnet är vid sina sinnens fulla bruk 
vid undertecknandet av testamentet. Det är inte sjukdomen i sig som spelar roll utan vittnets 
förmåga att avgöra saker och ting, alltså kan en berusad person inte vara vittne. Om ett vittne 
drabbas av en psykisk skada efter bevittnandet är testamentet fortfarande giltigt men vid en 
process angående testamentet är vittnesbörden låg. Om något av vittnena anses obehörigt så 
kan hela testamentet ogiltighetsförklaras eftersom kravet på två vittnen är absolut (gäller ej vid 
nödtestamenten). Finns det fler än två vittnen räcker det med att två av dem är behöriga.45

 För att ett testamente ska bli ogiltigt måste det klandras. Den som klandrar ett testamente 
innehar bevisbördan. I vissa fall kan det vara lätt att bevisa att ett vittne var obehörigt, till 
exempel  om det  var  underårigt  (under  15 år),  då  personen kan spåras  med personnumret. 
Svårare blir det när det handlar om ett psykiskt stört vittne.46

Den andra typen av personer som inte får vara vittnen är personer som är jäviga. Ett vittne 
är jävigt om det är närstående till testator, omfattas av testamentet eller är närstående till någon 
som nämns i testamentet. En närstående är make, registrerad partner och syskon. Närstående är 
även personer som är släkt med testator i upp eller nedstigande led eller är i svågerlag. Dessa 
släktband räknas även när det gäller närstående till någon som nämns i testamentet. Däremot 
får  till  exempelvis  en  sambo  till  någon  som  nämns  i  testamentet  vara  vittne.  Om  det 
förekommer jäv hos närstående är hela testamentet ogiltigt till skillnad mot om det är jäv hos 
närstående till  testamentstagare,  då  är  bara  den delen  som berör  testamentstagaren  ogiltig. 
Dessa regler återfinns i ÄB 10:4. Det krävs dock ingen bevisning om att testator eller vittnet 
kände till att vittnet var jävigt eftersom jävet är objektivt.47

I NJA 1994 s. 145 upprättar en person ett testamente och kallar till sig två personer. De närvarande 
kom  dock  fram  till  att  ena  personen  inte  var  lämpligt  eftersom dennes  partner  omfattades  av 
testamentet varav bara ena vittnet skrev under. Senare tillkallade testator ett annat vittne som skrev 
under. Efter testators död, fyra år senare, skrev de två första vittnena på en ny vittnesmening. När 
testator dog klandrades testamentet på grund av formfel. Enligt hovrätten var testamentet ogiltigt 
eftersom det bara fanns en vittnesmening. HD tog upp fallet och provade om testamentet var ogiltigt 
för att Y hade skrivit på så sent. HD fann att de inte kan kräva att vittnena undertecknar testamentet i 
testators närvaro men det ska vara i anslutning till testators undertecknande. Fyra år ansågs vara för 
lång tid så testamentet ogiltighetsförklarandes. 

Om  den  olämpliga  personen  hade  skrivit  under  som  vittne  hade  det  varit  möjligt  att 
testamentet bara varit ogiltigt i den del som gällde pojkvännen. 

3.5 Ändring och återkallelse av testamente
Ett  testamente  är  ett  uttryck  för  testators  sista  vilja.  Ibland  ändras  viljan  och  då  behövs 
handlingen ändras. Med en ändring menas att testator gör ett tillägg, ändrar ett förordnande, tar 

44 Lundén, s. 49
45 A a, s. 46 och 50
46 A a, s. 50 f
47 A a, s. 50-53
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bort ett förordnande eller återkallar en återkallelse, det vill säga får ett återkallat testamente att 
gälla igen.48

Det finns oftast ingen anledning att ändra i ett testamente men i vissa fall kan det anses 
nödvändigt. Exempel på sådana tillfällen är; ny lagstiftning, om testator skaffar sig eller gör sig 
av med tillgångar eller när en familjesituation ändras.49

Ett tillägg av ett befintligt testamente kallas kodicill och för att upprätta detta finns stränga 
krav. Kodicillen måste upprättas på samma sätt som ett  testamente.  Det måste alltså göras 
skriftligen och ha minst två vittnen annars är inte ändringen giltig.50 Det räcker inte att testator 
gör en ändring för hand på själva testamentet. Enligt Agell så måste dock ett nytt testamente 
upprättas när det gäller tillägg, detta med stöd av ÄB 10:6.51

Ett ogiltigt kodicill ska inte verkställas medan resten av det giltiga testamentet kan det. Det 
kan dock bli komplicerat även fast ett kodicill inte är giltigt för då kan det giltiga testamentet 
ses som återkallat.  Det beror  på att  kraven för en återkallelse  är  mildare än kraven på ett 
tillägg.52

Om en testator vill återta en viss del i ett testamente ställs det inte samma krav som vid 
tillägg. Genom att testator gör en överstrykning i texten har han på ett giltigt sätt försäkrat sig 
om att ett förordnande inte längre är giltigt.53

Testamentstagarnas rätt att ta arv vilar inte på testamentshandlingen utan på testators sista 
vilja,  så  om testamentet  har förstörts  genom sabotage anses  testamentet  fortfarande giltigt. 
Testator måste eliminera handlingen själv. Däremot om testator bett någon förstöra testamentet 
gäller denna eliminering, då det anses att testator gjort det själv.54

Om det är känt att den avlidne har upprättat ett testamente men det inte återfinns delas arvet 
enligt ärvdabalkens regler. Det är upp till testamentstagarna att bevisa att det finns ett upprättat 
testamente.  Om en  kopia  hittas  av  en  testamentshandling  räcker  det  normalt  inte.  Det  är 
originalhandlingen som måste hittas.55 

I Svea Hovrätt 1999-10-26, mål nr T 2762-99 räckte en kopia på ett testamente medan i Svea 
Hovrätt  2000-01-28,  mål  nr  T  1279-97  räckte  inte  en  kopia.  Båda  målen  avgjordes  på 
vittnesförhör.56

När det  gäller  en återkallelse  sker  denna genom att  testator  upprättar  ett  nytt  testamente, 
förstör det gällande testamentet eller på annat sätt otvetydigt gör klart att testamentet inte skall 
gälla längre, detta enligt ÄB 10:5.57

Det är helt fritt att när som helst återkalla ett testamente.58 Om ett testamente är återkallat 
och testator vill att det ska börja gälla igen är frågan om han kan göra det gällande formlöst 
eller om han måste uppfylla alla formkrav. Om testamentet har förstörts måste testator upprätta 
en ny handling med vittnen, det räcker inte att vittnena bara intygar att det nya testamentet 
överensstämmer med det gamla. Handlingen måste upprättas på ett sådant sätt som om det 
aldrig  hade  funnits  något  testamente  från  början.  Även om testamentet  bara  till  en  del  är 
förstört  måste  testator  upprätta  ett  formellt  nytt  testamente.  Det  viktiga  när  det  gäller 
återkallelser är att de efterlevande utan tvivel vet om testator ville att testamentet skulle vara 
giltigt eller inte.59

48 A a, s. 56
49 Lundén, s. 56
50 A a, s. 57
51 Agell, Testamentsrätt s. 46
52 Lundén, s. 57
53 A a, s. 58
54 A a, s. 61 f
55 A a, s. 62
56 A a, s. 62 f
57 A a, s. 54
58 Agell, Testamentsrätt s. 46
59 Lundén, s. 64 f 
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Exempel 1
Anders dör och efterlämnar sin far Verner, en syster Inger samt Sofia som Anders har levt 
tillsammans med under många år.

I sitt testamente har Anders förordat att Sofia skall ha tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen 
samt att fröken Hansson, som har varit hushållerska hos honom skall tilldelas 10 000 kronor. 
Vid fröken Hanssons död har Anders ändrat i testamentet genom att stryka över hennes namn 
och skrivit ”min syster Inger” istället utan vittnen. 

När  Anders  dör  efterlämnar  han  sig  96 000  kronor.  Bland  dem  som  gör  anspråk  på 
kvarlåtenskapen  finns  fröken  Hanssons  son  Gustav  som anser  att  han  har  rätt  till  10 000 
kronor.

Gustav har inte rätt till arv enligt ÄB 11:6. För att en ändring skall godkännas skall den 
bevittnas enligt ÄB 10:6. Det har inte hänt, därför kan ändringen i testamentet inte genomföras, 
vilket ger att ärvdabalkens regler blir tillämpliga. 

Arvsgången blir som följer:
Sofia  ärver  tre  fjärdedelar  enligt  testamentet  och  Inger  och  Verner  delar  på  det 

kvarvarande. Arvsskiftet ger då 72 000 kronor till Sofia och 12 000 kronor var till Inger och 
Verner.60

3.6 Nödtestamenten
Ibland kan en person befinna sig i ett tillstånd av nödfall eller sjukdom, som hindrar denne att 
upprätta ett testamente på ett normalt sätt. Då kan denne istället upprätta ett nödtestamente. Ett 
nödtestamente kräver inte samma formkrav som ett vanligt. Det kan vara svårt att avgöra om 
en personen befinner sig i livsfara eller inte. Den springande punkten är om testator upplevde 
nöd eller inte.61

Det finns två typer av nödtestamenten, typen är beroende på hur testamentet upprättades. 
Antingen kan testator upprätta ett muntligt testamente med två vittnen eller så kan testator göra 
ett så kallat holografiskt testamente. Det holografiska testamentet är en egenhändigt upprättad 
handling av testator som är underskriven av den samma. Handlingen har dock inga vittnen. ÄB 
10:3 ställer upp dessa två typer.62

När det gäller den första typen skall testamentsvittnena klart förstå vad testator menar. Om 
det bara finns ett vittne närvarande fungerar inte denna typ av nödtestamente. Om testators tal 
är  svårtförståligt  kan  vittnena  ställa  kontrollfrågor  när  ett  muntligt  testamente  upprättas. 
Testamentet är inte giltigt om vittnena föreslår hur testator skall fördela sin kvarlåtenskap.63 

NJA 1986 s. 590  handlar om en gammal dam som var blind och hade talsvårigheter. Hon ville göra 
ett tillägg i sitt testamente och fick då tala med en kurator, en praktikant på sjukhemmet och en 
bekant till henne. Damen kunde säga namnen på legatarierna och vilken summa de skulle få. Efter 
mötet tog kuratorn kontakt med personer som skulle ordna in tilläggen i det ordinarie testamentet. 
Damen  dog  innan  detta  hans  med.  HD  fann  att  damen  hade  gett  uttryck  för  delningen  av 
kvarlåtenskapen och därav blev tillägget gällande.

När det gäller holografiska testamenten skall de skrivas för hand av testator. En handling som 
är  skriven  på  maskin  godtas  ej.  Walin  har  dock  ifrågasatt  detta.  Han  anser  att  det  är 
motsägelsefullt att sätta formkrav på nödtestamenten, bara de efterlevande är säkra på att det är 
testator  som  har  upprättat  handlingen  ska  det  inte  var  några  hinder  med  maskinskrivet 
dokument anser han. I praktiken förekommer holografiska testamenten när det inte finns några 
vittnen att tillgå.64 Testator måste alltid underteckna det holografiska testamentet för att det ska 
äga giltighet. Underskriften har två egenskaper. För det första för att de efterlevande skall veta 

60 Carlén-Wendels, Bodelning och arvskifte s. 120 och 212 f
61 Lundén, s. 66 f
62 Agell, Testamentsrätt s. 43
63 Lundén, s. 68 f
64 Agell, Testamentsrätt s. 43 f
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att testamentet blev färdigtställt och för det andra för att de skall veta att det var testator som 
upprättade handlingen. Kravet på underskrift är absolut. Om testator är väldigt darrhänt och 
inte kan skriva själv kan denne få hjälp av någon och då skrivs testamentet under ”med handen 
på pennan”65

Sammanfattningsvis finns det fem formkrav vid nödtestamenten: att  testator skriver det 
själv, att handlingen är undertecknad, att det framgår klart hur kvarlåtenskapen skall fördelas, 
att  det  finns två vittnen vid muntliga testamenten och att  testator  befinner  sig  i  nöd.66 Att 
testator själv har framkallat faran har ingen betydelse, så nödtestamenten är även giltiga vid 
självmord.67

Eftersom ett nödtestamente gäller i  nöd är det bara giltigt  i  tre månader. Tanken är att 
testator, om han klarar sig ur nödsituationen, skall upprätta ett ordinärt testamente. Detta enligt 
ÄB 10:3 2 st.68

3.7 Inbördes testamenten
Då  två  eller  flera  personer  upprättar  ett  testamente  tillsammans  kallas  det  för  inbördes 
testamente.  Dessa  personer  har  då  ömsesidigt  testamenterat  egendom till  varandra.  Det  är 
vanligt  att  inbördes  testamente  innehåller  regler  om  efterarv.  Alla  kan  upprätta  inbördes 
testamenten, de som vanligast tillämpar det är makar och sambos. Ett inbördes testamente kan 
återkallas fritt av var och en av testatorerna. Om en ensidig återkallning sker, förlorar den som 
gör återkallningen även sin rätt att ta arv ur det kvarstående testamentet. När den första maken 
har avlidit kan den efterlevande maken fortfarande ändra i sin del av testamentet.69

Efter lagändringen 1987, att makar ärver före gemensamma barn, finns inte samma behov 
för  makar  att  upprätta  ett  inbördes  testamente eftersom den överlevande maken ärver  före 
bröstarvingar. En intressant tolkningsfråga uppstår dock vid de inbördes testamenten som är 
upprättade innan 1987 angående barnens rätt att få ut sin laglott när den första föräldern dör 
och testamentet gynnar den efterlevande maken.70

Exempel på inbördes testamente71

Inbördes testamente
Undertecknande makar förordar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av 
oss,  som  överlever  den  andre,  skall  med  full  äganderätt  erhålla  den  först  avlidnes 
kvarlåtenskap, dock med undantag för bröstarvingars laglott.
Överbro den 2 februari 1988
______________ ____________
Anders Morsing Brita Morsing

Att ovanstående äkta makar, vilka vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd 
samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnade utgöra deras yttersta vilja och testamente 
och därunder egenhändigt skrivit sina namn, intygas, av oss särskilt tillkallade och på en gång 
närvarande vittnen.
Överbro som ovan
___________ ___________
Alma Beat Beata Alm

65 Lundén, s. 69 f
66 Lundén, s. 71
67 Lundén, s. 67
68 A a, s. 67
69 Agell, Testamentsrätt s. 96 f
70 A a, s. 99
71 Carlén-Wendels, s. 269
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3.8 Klander av testamenten
När en arvinge vill väcka talan om att ett testamente är ogiltigt skall denne väcka talan senast 
sex månader efter att denne delgivits testamentet. Om detta inte sker har arvingen försatt sin 
rätt till talan, detta enligt ÄB 14:5. Klandertalan skall gälla någon av de ogiltighetsgrunder 
som finns i ärvdabalkens trettonde kapitel.72 

I ÄB 14:4 regleras det att varje arvinge skall delges testamentet i bestyrkt avskrift, detta 
behövs dock inte om en viss arvinge redan godkänt testamentet.  Ett godkännande från en 
arvinge  ses  som  att  arvingen  avstår  från  sin  rätt  att  klandra  testamentet.  För  själva 
godkännandet existerar inga formkrav alltså kan ett muntligt godkännande vara bindande.73

En arvinge som vill klandra ett testamente måste åberopa någon av ogiltighetsgrunderna. 
Oftast  är  det  domstolen  som  bestämmer  om  hela  eller  bara  delar  av  testamentet  skall 
ogiltighetsförklaras, detta styrs av vilken grund arvingen valt att använda i sin klandertalan. 
Om  det  framkommer  att  testamentet  är  förfalskat,  ogiltighetsförklarar  domstolen  hela 
testamentet även om arvingen bara anfört klander angående en viss del av handlingen.

När det gäller psykisk störning hos testator kan arvingen välja om hela eller bara delar av 
testamentet skall ogiltighetsförklaras.74

I  vissa  fall  har  testator  inkräktat  på  den  lagstadgade  laglotten,  då  måste  den  legale 
arvingen lämna in en ansökning om jämkning för att kunna få ut sin del av kvarlåtenskapen. 
En jämkningsansökan skall lämnas, inom sex månader, till de andra testamentstagarna eller 
till tingsrätten.75

Exempel 1
Karl har två barn, Sven och Stina. I sitt testamente har Karl förordat att Sven ska ärva hela sin 
kvarlåtenskap på 200 000 kronor. Här måste Stina jämka testamentet för att få ut sin laglott på 
50 000 kronor.

3.9 Några exempel på testamentsproblem
Exempel 1
Anders dör barnlös men efterlämnar sin hustru Brita samt sina bröder Teodor och Yngve. 

Anders efterlämnar en tidigare ärvd tavla värd 11 000 kronor som är hans enskilda samt 
där  utöver  tillgångar  för  81 000 kronor.  Hans skulder  uppgår  till  6 000 kronor.  Brita  har 
tillgångar för 38 000 kronor och 7 000 kronor i skulder.

I sitt testamente har Anders förordat att hans gamla violin skall tillfalla Brita med full 
äganderätt. Den värderas till 25 000 kronor. 

I  bodelningen  tillfaller  53 000  kronor  varje  make.  Efter  Anders  ärver  Brita  hela 
egendomen men har endast fri förfoganderätt på 39 000 kronor (64 000- 25 000 = 39 000) 
eftersom hon förvärvade violinen speciellt genom testamentet. När Brita sedan avlider ärver 
Anders bröder Teodor och Yngve en viss kvotdel av Britas egendom som räknas ut från den 
första arvsgången.76 

Exempel 2

72 HD Ö 3463/04 2005-04-29
73 Åkerblom, Bouppteckning s. 74
74 Lundén, s. 129
75 Åkerblom, s. 74
76 Carlén-Wendels, s. 106 och 198-200
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Anders och Brita har ett inbördes testamente som förordar att den som överlever den andra 
skall ärva den andres hela egendom. Vid bådas död skall kvarlåtenskapen tillfalla Frikyrkan 
som de två varit mycket engagerade i.

 När Anders avlider  först  finns följande egendom i  boet:  Anders har 75 000 kronor  i 
giftorättsgods, en skuld på 20 000 kronor och enskild egendom på 15 000 kronor. Brita har 
endast giftorättsgods på 35 000 kronor. 

De arvingar som finns är Anders son Dag, Anders och Britas gemensamma barn Eva och 
Fredrik och Britas son Hans.

Först och främst måste barnen jämka testamentet enligt ÄB 7:3 3 st. för att få ut något arv. 
De har rätt till varsin laglott på 10 000. När Anders avlider har Dag rätt att få ut sin laglott på 
en gång enligt ÄB 7:3 2 st. Men här kan Brita åberopa basbeloppsregeln och det tas från 
särkullbarnens  del  eller  testamentstagarens  del.  Enligt  Carlén-Wendels  är  det  lagstiftarens 
mening att testamenterad egendom skall inräknas inom ramen för basbeloppsregeln.

Arvsgången efter Anders blir som följer:
Anders del på 60 000 kronor (75 000- 20 000 + 35 000= 90 000/2 + 15 000) skall tillfalla 

Brita enligt testamente men barnen har rätt till laglotter. Laglottsdelen är på 30 000 kronor för 
alla  barn alltså  10 000 var.  När  Brita  har  åberopat  basbeloppsregeln77 skall  25 000 av de 
30 000 tillfalla henne. Detta ger ett arvskifte till värde av 5 000 kronor till Dag och inget till 
Eva och Fredrik.  Dessa tillsammans med Frikyrkan får vänta  på sina lotter  tills  att  Brita 
avlider, även Dag får vänta på sin resterande del.  Alltså tillfaller 55 000 kronor Brita och 
5 000 kronor Dag i detta skede.

När Brita dör finns det 160 000 kronor i boet. Det visar sig att Brita har rivit det gamla 
testamentet och skrivit ett nytt där hon förordar att kvarlåtenskapen skall tillfalla Greenpeace.

Gällande ändring i testamente har efterlevande rätt att göra det men bara det som gäller sin 
del, detta enligt ÄB 10:7.

Vid Britas död skall de 160 000 som finns i boet fördelas och arvsgången blir följande:
Dag, Eva, Fredrik och Frikyrkan skall först få ut sina lotter värda 8 000 kronor, 16 000 

kronor och 48 000 kronor från Anders dödsfall. Det som finns kvar av Britas kvarlåtenskap är 
då 72 000 kronor. Dessa skall fördelas mellan Eva, Fredrik, Hans och Greenpeace. Detta ger 
att barnen får 12 000 kronor var och Greenpeace får 36 000 kronor.

Arvsskiftet i detta fall blev:78

Arv efter Anders Brita Total
Dag   8 000     8 000
Eva 16 000 12 000 28 000
Fredrik 16 000 12 000 28 000
Hans 12 000 12 000
Frikyrkan 48 000 48 000
Greenpeace 36 000 36 000

Total 88 000 72 000 160 000

77 Notera att fyra basbeloppen är 100 000 i exemplet, detta för att det skall överensstämma med litteraturen.
78 Carlén-Wendels, s. 122 och 217-220
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4 Testamentstolkning

4.1 Inledning
I vissa fall är det oklart vad testator menar i sitt testamente. Då måste en tolkning ske utav 
handlingen. Denna tolkning skall  vara subjektiv och enligt  ÄB 11:1 skall  tolkningen antas 
överensstämma med testators vilja. Om det inte framgår av testamentet vad testators vilja är får 
tolkaren försöka säkerhetsställa den hypotetiska viljan.79

4.2 När testator kände respektive inte kände till felaktiga 
förutsättningar
Om det är uppenbart att testator handlat utifrån oriktiga eller bristande förutsättningar bör 
frågan ställas om testator var medveten om det eller inte. Om testator fått veta om ändring har 
hans handlande betydelse för tolkningen. Fick testator kännedom om en ändring och inte 
handlat  kan de efterlevande utgå ifrån att  testator ville ha det  så.  Det är  inte ovanligt  att 
testators kunskaper och handlanden tas upp i tolkningsproceduren. Bevisning i dessa fall är 
mindre vanligt och HD har bara två avgöranden som gäller detta, NJA 1935 s. 1 och NJA 
1961 s. 344. Det som är viktigt att tolka efter är inte hur rättsläget är utan hur testator trott att 
rättsläget var oavsett om det stämmer med gällande rätt eller inte. Vid oklarhet om testator 
visste om en felaktig förutsättning eller inte skall hans passivitet tolkas som att han inte visste 
om den felaktiga förutsättningen.80

I vissa situationer är det inga tvivel om att testator inte kände till felaktiga förutsättningar. 
Exempel är när lagstiftning har ändras efter testators död men innan testamentet verkställs 
eller om testator varit mycket sjuk innan sin död. Här kan det inte dras några slutsatser av 
testators ickehandlande, eftersom han inte haft chans till det. Om det inte går att fastställa 
varken testators verkliga eller hypotetiska vilja kan testamentet ibland verkställas med hjälp 
av en presumtion. Om tolkaren fortfarande inte vet, om testator kände till ändringen eller inte 
skall  testamenten  tolkas  som  att  testator  visste  om  ändringen.  När  det  går  att  fastställa 
testators vilja skall denna gälla.81

När  det  finns  bevis  på  att  testator  visste  om den felaktiga  förutsättningen får  dennes 
passivitet  betydelse  för  tolkningen,  men  då  måste  det  visas  att  testator  visste  om vilken 
betydelse den ändrade förutsättningen skulle få för testamentet. Om testator varit passiv får de 
efterlevande  anta  att  han  ville  att  kvarlåtenskapen  skulle  fördelas  i  enighet  med 
presumtionen.82 

I NJA 1958 s. 101 hade en dam förordat att hennes kvarlåtenskap skulle, efter vissa legat utgått, 
tillfalla en viss stiftelse. Strax innan damen dog (en månad) mottog hon ett större arv av sin syster. 
Frågan var här om damen ville att stiftelsen skulle få det tillkomna arvet. HD ansåg att så var fallet. 
De hade utgångspunkt i att testators testamente skulle gälla hela kvarlåtenskapen tills någon ändring 
skedde. I fallet var inte motsatsen heller bevisad.

Agell är kritisk till denna dom. Han menar att domstolen inte tagit tillräcklig hänsyn till de 
vittnesmål som fanns, som vittnade på att hela testamentslotten inte skulle gå till stiftelsen. 
Vidare menar Agell att damens passivitet går att tolka som att hon ville att testamentslotten 
skulle tillfalla stiftelsen. Agell lägger även fram den möjligheten att damen ville att arvet 
skulle gå till stiftelsen på grund av hennes passivitet men han menar på att Högsta Domstolen 
inte borde lägga någon tolkningsvikt i passiviteten.83

79 Boström, s. 19
80 A a, s. 45-47
81 A a, s. 47 f
82 A a, s. 48
83 A a, s. 48 f
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4.3 Det skrivna ordets betydelse vid tolkning
När det skall göras en tolkning av ett testamente skall tolkningen först och främst utgå från 
det skrivna ordet. Som nämnt skall en objektiv ordalydelsetolkning göras. I vissa fall räcker 
inte det, då får andra medel så som vittnen användas. Det skrivna ordet sätter även gränser för 
vissa tolkningar. Hur ska då ett ord tolkas i ett testamente? Enligt Boström skall man göra en 
tolkning med normalt språkbruk eller så ska man försöka föreställa sig vad texten kan betyda. 
Den sistnämnda tolkningsmodellen kan dock bli väldigt långsökt. Med hjälp av ÄB 11:1 skall 
textens  språkliga betydelse  i  testamentet  fastställas.  Om det  efter  tolkningen visar  sig  att 
testator avsett  något annat blir testators avsikt avgörande. Texten ensam i testamentet kan 
dock bli betydande för hur kvarlåtenskapen skall fördelas.84

Boströms åsikter om hur ett testamente ska användas när det gäller bevis skiljer sig mot 
Bolding. Bolding anser att man skall ”läsa texten inte med syfte att få fram dess språkliga 
betydelse utan i avsikt att därur läsa fram vad testator egentligen ville” Enligt Boström kan 
man  dock  skilja  textens  vilja  från  testators  vilja.  Ett  exempel  är  när  en  testator  har 
testamenterat  sitt  bibliotek till  en vän.  Det  visar sig att  testator  kallade sin  vinkällare  för 
bibliotek, då uppkommer frågan om vad som skall tillfalla vännen. Om bevisfakta visar att 
testator inte ägde några böcker med mera, bör tolkningen bli den att vännen skall tilldelas 
vinkällaren.85

4.4 Istadarätt i testamentsförhållanden 
Ibland  kan  en  vilja  ur  ett  testamente  inte  uppfyllas.  Det  kan  föreligga  dödsfall  hos 
testamentstagaren, att denne har avsagt sig arvet eller liknande. Om inte testator har förordat 
om  vem  som  har  rätt  till  egendomen  då,  så  kallat  efterarv,  finns  två  presumtioner 
testamentstolkaren  får  ta  hjälp  av.  Den  första  presumtionen  är  att  testamentstagarens 
avkomlingar får istadarätt, alltså får träda i dennes ställe. Om det inte finns någon som har 
istadarätt kan de universella testamentstagarna träda in i stället och dela på lotten. Detta kallas 
att de tilldelas accrescensen eller tillväxten. Detta gäller endast i de fall testator har förordnat 
om hela kvarlåtenskapen eller allt utom laglotten. Om inget av detta kan ske, fördelas den 
överblivna lotten i enlighet med ärvdabalkens bestämmelser. Dessa två regler tillämpas i stort 
sätt  i  samma  situationer  och  presumtionen  av  accrescens  är  beroende  av  presumtionen 
angående istadarättens inträdande. Reglerna om presumtionen om accrescens aktualiseras i 
många fler fall än presumtionen om istadarätt.86

Det har diskuterats om detta även ska gälla när den överblivna lotten kommer från en 
arvinge,  till  exempel  när  testator  har  testamenterat  sin  halva  egendom  till  sin  enda  son 
(laglotten) och resten till en god vän och sonen avlider före testator. En formell tillämpning av 
ÄB 11:7,  där presumtionsregeln finns,  omfattar  inte dessa situationer eftersom den lediga 
lotten kommer från en arvinge och inte från en testamentstagare. I de fall allmänna arvsfonden 
är arvtagare kan det tänkas att testator hade velat att hela lotten skulle tillfalla den överlevande 
testamentstagaren (i  detta fall  den goda vännen). Detta resonemang har föreslagits i  SvJT 
1965 s. 612 av Forsström. Boström anser att det är ett vågat antagande men rimligt.87

I  ÄB  11:6  regleras  det  att  ”Dör  testamentstagare  innan  hans  rätt  inträtt  eller  kan 
testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, 
såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill”. Lagrummet innebär att om en 
testamentstagare dör skall hans arvingar taga hans lott. Ett krav är dock att testamentstagarens 
arvingar är nära släkt med testator så de innehar arvsrätt efter honom. Om det inte finns några 
som har istadarätt anses förordnandet ej gällande och lotten tillfaller antingen de universella 
84 Boström, s. 60 f
85 A a, s. 61 f
86 A a, s. 191
87 A a, s. 193
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testamentstagarna eller de legala arvingarna. Denna presumtion kommer från SOU 1929:22 
där utredarna menar att testator med ett förordnade till ett barn eller liknande vill främja hela 
släktgrenen  som  testamentstagaren  representerade.  Någon  praxis  angående  tolkning  när 
testators vilja motsäger presumtionen finns inte. Den frågeställning som brukar förekomma är 
hur presumtionen kan användas analogt, i de fall presumtionen inte är uppfylld till fullo.88

För att en person skall kunna åberopa istadarätt efter en testamentstagare måste denna 
person  vara  avkomling  till  testamentstagaren  och  dessutom  måste  personen  vara 
arvsberättigad efter testator. Arvsberättigheten sträcker sig över alla tre parentelerna så till 
exempel ett syskonbarn kan ha istadarätt även fast det finns en förälder som står närmare till 
arv efter testator. Det finns ingen praxis som prövar presumtionens styrka men det finns flera 
rättsfall där släktskapsrekvisitet är prövat till exempel i NJA 1942 s.135 och det centrala fallet 
NJA 1991 s. 152.89

NJA 1942 s 135 handlar om ett gift barnlöst par som upprättar testamente till  förmån för deras 
fosterbarn. Innan fostermamman dör, dör fosterdottern och vid mammans död yrkar fosterdotters 
dotters  förmyndare  istadarätt.  RR  och  Hovrätten  finner  att  så  ej  är  fallet.  I  HD  påvisades 
fosterföräldrarnas och fosterdotterns goda relation. HD ansåg att paret hade ansett fosterbarnen som 
sina egna. Tillsammans med detta och annan bevisning ansåg HD att fosterbarnens avkomma skulle 
ha istadarätt.
NJA 1991 s 152 handlar om Sven som har upprättat ett testamente där en fastighet ska tillfalla Svea. 
När  fastigheten  köptes  finansierades  köpet  av  ett  lån,  taget  av  Svea  men  vid  deras  separation 
tilldelades Sven fastigheten. Vid Svens död yrkar Knut med flera som är syskon eller syskonbarn till 
den avlidna Svea att de har bättre rätt till fastigheten än Svens arvingar. Som grund anför de att 
testamentet ska tolkas som att fastigheten ska tillfalla dem om Svea var avliden. Gulli med flera som 
är arvingar efter Sven bestrider och anför att den legala arvföljden skall tillämpas. Tingsrätten gör en 
ordalydelsetolkning av testamentet och ger Gulli med flera rätt till fastigheten då det bara är Svea 
som  upptas  i  testamentet.  Knut  med  flera  överklagar.  Hovrätten  anser  att  vittnesförhör  med 
testamentsvittnena styrker att fastigheten skall tillfalla Knut med flera då Sven vid upprättandet av 
testamentet uttryckt sin vilja att fastigheten inte skall ärvas av hans släktingar. Gulli med flera sökte 
revision. HD fastställde hovrättens dom men med eget domslut. HD jämför med NJA 1942 s 135 där 
en avliden testamentstagares barn har fått rätt till kvarlåtenskap trots att denne inte var arvsberättigad 
efter testator. HD finner vidare att inte finns någon anledning till att Svens uttalanden inte skall ligga 
till grund för tolkning.

88 Boström, s. 198 f
89 A a, s. 199
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5 Sammanfattning
Som  vi  har  sett  här  kan  det  finnas  problem  både  vid  den  vanliga  arvsgången  enligt 
ärvdabalkens regler och vid testamentariska förordnanden. Om en person önskar att något ur 
dennes  kvarlåtenskap  skall  tillfalla  någon  speciell  skall  denne  naturligtvis  upprätta  ett 
testamente.  På detta  sätt  kan den  avlidne  göra  egendomen till  den  efterlevandes  enskilda 
egendom. 

När det inte finns något testamente är det i första hand bröstarvingarna som tilldelas lotter 
ur kvarlåtenskapen. Finns inte några bröstarvingar stiger kvarlåtenskapen uppåt i leden, först 
till den avlidnes föräldrar och syskon. I de fall ena föräldern är avliden tilldelades det arv 
direkt till  syskonen. När det inte finns några syskon till  den avlidne och ena föräldern är 
avliden tilldelades hela kvarlåtenskapen, den föräldern som är i livet. 

I de fall de inte finns några syskon eller föräldrar stiger kvarlåtenskapen vidare upp till far- 
och  morföräldrar.  Om  även  denna,  den  tredje  arvsklassen,  är  uttömd  tilldelades  arvet 
Allmänna arvsfonden.

Det som kan skapa problem här är när den avlidne är gift. Maken/Makan har arvsrätt före 
gemensamma barn, så kallat makesarv. Detta innebär att gemensamma barn får vänta på sitt 
arv tills båda föräldrarna avlidit.  De bröstarvingar som inte tillhör äktenskapet, så kallade 
särkullebarn, har dock rätt att få ut sin laglott, vid sin förälders död. En make har även en 
”försäkring” som kallas fyra-basbeloppsregeln. Detta innebär att maken har rätt att få ut minst 
fyra basbelopp ur det gemensamma boet då det bara finns särkullbarn.

Innan någon avlider kan ett  testamente upprättas.  Detta är ett  förordnande om hur den 
avlidne vill att dennes kvarlåtenskap skall fördelas. Vem som helst kan vara testamentstagare. 
Testamentet  måste  dock  böja  sig  för  tre  olika  saker;  makes  rätt  till  fyra  basbelopp, 
bröstarvingars rätt till laglott samt att testamentet ej får innehålla en fideikommiss, vilken kan 
reglera hur arvslotten skall fördelas vid nästa dödsfall.

Det finns flera regler vid upprättade av testamente, det måste vara daterat, undertecknat, 
bevittnat och skrivet på ett förstårligt språk. Det finns dock undantag från detta och det är så 
kallade nödtestamenten. Dessa är endast giltiga i tre månader och får upprättas när någon 
befinner sig i nöd. Nödtestamenten behöver inte uppfylla alla de regler ett ordinärt testamente 
måste följa.

Det är viktigt att påpeka vikten av tydlighet i ett testamente. I många fall måste det ske 
tolkningar  av  det  skrivna  ordet  som till  exempel  i  RH 1981:103 s.  184 där  det  uppstod 
tveksamheter om de kontanta medel som beskrevs i testamentet. 
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