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Abstract 

A will is a one-sided ordinance, whereby the testator before his passing orders his inheritance. 

By being a one-sided ordinance, the will entitles the recipient without him giving any declara-

tion of intent. 
 

According to the Swedish law, the testator can prepare a will by himself with the help of two 

witnesses. For obvious reasons, it is not possible to ask testator about his intentions at the time 

of distribution, the formal requirements for setting up a will must therefore reflect testator’s 

wish in a clear manner from the beginning.  

 

The current requirements were introduced in 1930 and have remained unchanged ever since. 

Since the will distributes testator’s property in a different way than what the Swedish law of 

intestacy decides, it is certain that testator has specific reasons for making his will. A will can 

freely be revoked by testator and becomes legally binding first after his death.  Therefor it is 

important that the elements for preparing a valid will, ensures testators last desire. 

 

The purpose of this essay is to describe and analyze the elements for preparing a valid will 

according to Swedish law.  
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Sammanfattning 

Testamente är ett ensidigt förordnande, varigenom testator före sin bortgång förordnar över sin 

kvarlåtenskap. Att testamente utgör ett ensidigt förordnande, innebär att denna ger rätt för mot-

tagaren utan att någon viljeförklaring givits härom. 

 

Enligt nu gällande formföreskrifter har testator möjlighet att upprätta testamente själv med hjälp 

av två vittnen. Av förklarliga skäl kan testator inte tillfrågas om hans intentioner vid testations-

tillfället, formföreskrifterna för testamentets upprättande måste därför spegla testators vilja på 

ett klart och tydligt sätt från början.  

 

De nuvarande formföreskrifterna infördes 1930 och är oförändrade sedan dess. Eftersom testa-

mente avgör en annan kvarlåtenskapsfördelning än den legala arvsordningen i ÄB kan antas att 

testator har särskilda avsikter när han upprättar testamente. Testamente kan fritt återkallas av 

testator och ger upphov till rätt först efter testators frånfälle. Det av därför av vikt att formföre-

skrifterna för testamentets upprättande säkerställer att testators yttersta vilja uppfylls.  

 

Den här uppsatsen avser att redogöra för och analysera de svenska formföreskrifterna för upp-

rättande av testamente. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Inom svensk rätt tillerkänns två successionsformer, arv och testamente. Arv innebär att fördel-

ning av en avlidens kvarlåtenskap sker mellan arvlåtarens släktingar enligt ärvdabalkens regler. 

Genom testamente kan en arvlåtare, även benämnd testator, med vissa undantag, förordna om 

sin kvarlåtenskap före sin bortgång och därigenom ensidigt sätta den legala arvsordningen åt 

sidan. Testamente är därför ett uttryck för mortis causa, testators yttersta vilja för dödsfalls 

skull.1  

 

I Sverige antas förekomsten av testamente vara låg i jämförelse med andra länder. Som skäl för 

detta antas att de arvsrättsliga reglerna står i överensstämmelse med det allmänna rättsmed-

vetandet.2 Mot denna bakgrund kan frågas varför testamente upprättas. Orsakerna kan vara 

många men enligt Kaariniemi torde ”viljan att själv kunna bestämma om sin med hårt arbete 

förtjänade förmögenhets vidare öden” vara den vanligaste orsaken till upprättande av testa-

mente.3  

 

Testamentsförordnanden verkställs oftast många år, ibland decennier efter testamentets upprät-

tande. Att utröna testators vilja är då inte alltid en enkel uppgift, särskilt eftersom testators 

avsikter och intentioner vid upprättandet inte längre går att tillfrågas. En översyn av om gäl-

lande formkrav för testamente tillgodoser testators vilja bör därför ske, inte minst för att säker-

ställa den avlidnes sista önskan. 

 

 

 

                                                

 

 
1	Agell,	Testamentsrätt,	s.	11.	
2	Brattström&	Singer,	Rätt	arv,	s.	91.	
3	Kaariniemi	Jari,	Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	15.	
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1.2 Problemformulering 

I många andra länder har notarietestamente införts som formkrav för giltigt testamente. Möj-

lighet finns även för testator att registrera sitt testamente i nationella register. I Sverige finns 

inget krav på notarietestamente. Vi saknar dessutom ett sådant nationellt register som ger tes-

tator möjlighet att säkerställa att testamentet kommer fram vid hans död, bortsett från sådant 

register som är frivilligt och oberoende. Att vi saknar ett nationellt register gör att riskerna ökar 

för att testamenten, av olika anledningar, kommer bort eller förstörs. Med de befintliga form-

föreskrifterna, föreligger även risker för att testamenten som hittas, trots vidtagna formföre-

skrifter, inte speglar testators yttersta vilja. Formkraven för testamentets upprättande i sin nu-

varande utformning infördes 1930 och är sedan dess oförändrade. Ger dessa formföreskrifter 

ett tillräckligt skydd för testator i syfte att kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med hans yttersta 

vilja eller är det dags för en översyn?   

 

1.3 Syfte  

Kommande framställning syftar till att redogöra för samt bringa klarhet i de formkrav som upp-

ställs enligt gällande lag för upprättande av giltigt testamente. Vidare syftar framställningen till 

att analysera huruvida det är möjligt att på ett mer effektivt sätt säkerställa att testamenten som 

kommer fram vid testators död speglar testators yttersta vilja.  För att uppnå syftet med uppsat-

sen kommer följande frågor att behandlas:  

- Ger nu gällande formkrav för testamente tillräckligt skydd för testator i syfte att hans yttersta 

vilja uppfylls?  

- Bör notarietestamente införas som formkrav i svensk rätt? 

- Finns det behov av att införa testamentesregister? 

 

1.4 Avgränsning 

Framställningen kommer främst att beröra den testamentariska arvsordningen enligt svensk rätt, 

i synnerhet de regler i ärvdabalken som berör formkraven för upprättandet av testamente. Tes-

tationsbehörighet kommer att beröras ytligt. Komparativa inslag kommer till viss del att använ-

das, främst i syfte att belysa hur Danmark har löst likande problem. Någon närmare analys i de 

danska rättskällorna kommer inte att göras. Regler kring den legala arvsordningen kommer i 

allmänhet inte att beröras.  
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1.5 Metod 

Inom rättsvetenskapens område finns flera typer av metoder att tillgå när olika rättsfrågor och 

utredningar ska besvaras. Utgångspunkt för denna framställning är att redogöra för gällande rätt 

i fråga om de formföreskrifter som existerar för testamentes upprättande. Gällande rätt fastställs 

genom att identifiera de rättsregler som kan tillämpas på ett specifikt fall eller problem.4 Trad-

itionellt görs detta med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Metoden syftar till att klargöra 

gällande rätt i ett bestämt sammanhang genom tolkning och systematisering av traditionella 

juridiska rättskällor såsom lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Dessa behandlas i sin tur 

enligt den rangordning som följer av rättskälleläran, med lagen högst placerad.5 Till de deskrip-

tiva delarna i uppsatsen kommer därför i huvudsak denna metod att tillämpas.   

 

1.5.1 Rättsanalytisk metod 

Förutom att redogöra för gällande rätt syftar uppsatsen även till analysera gällande rätt, varför 

en metod utöver det rättsdogmatiska bör tillämpas. En sådan metod där gällande rätt redogörs 

för som analyseras är den rättsanalytiska metoden. Medan den rättsdogmatiska metoden och 

analysen kring gällande rätt är bunden till ett fåtal auktoritativa rättskällor, är den rättsanalytiska 

metoden friare genom att vara öppen för att väga in andra källor och analysera rätten utifrån 

olika synvinklar. Metoden öppnar även upp för komparativrättsliga inslag utan att detta i stort 

påverkar metodvalet. 

 

Analysen liksom argumentationen inom den rättsanalytiska metoder grundar sig inte i att hitta 

det rätta eller det bästa svaret. Denna består istället av fri argumentation som är öppen för vär-

deringar och avvägningar mellan intressen och perspektiv av olika slag.6 I förevarande fall kan 

                                                

 

 
4	Korling	&	Zamboni,	Juridisk	metodlära,	s.	26.	
5		Sandgren,	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare,	s.	46.	
6		Sandgren,	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare,	s.	54.	
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avvägning ske mellan testators rätt att å ena sidan förordna om sin kvarlåtenskap enligt de nu 

gällande föreskrifterna för testamentets upprättande, å andra sidan vikten av att testamentet 

återfinns efter testators död och verkställs i enlighet med hans yttersta vilja. I den avslutande 

analysen och vid besvarande av frågeställningarna kommer den rättsanalytiska metodens fria 

argumentation att tillämpas. Detta eftersom analysen inte strikt behandlar gällande rätt utan 

även väger in de risker som kan förekomma i aktuell reglering. 

 

1.5.2 Komparativrättslig metod 

Den komparativsrättsliga metoden har till syfte att jämföra olika länders rättssystem. Genom 

metoden önskar man se till skillnader och likheter för att nå ett visst resultat.7 Genom att redo-

göra för och jämföra formkraven för testamentets upprättande enligt dansk rätt, har inspiration 

hämtats till belysning av uppsatsens frågeställningar.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel varav det första kapitlet utgör en inledning till ämnet och de 

problem som uppsatsen avser att utreda. I andra kapitlet kommer testamentsrättens historiska 

utveckling och dess uppkomst att redogöras för, följt av en allmän beskrivning av testaments-

rätten i kapitel tre. Kapitel fyra omfattar redogörelse för testationshabilitet och formkraven för 

ordinärt- och nödtestamente. Uppsatsens femte kapitel består av en kort komparativ utblick i 

form av redogörelse för och jämförelse av formkraven för testamentets upprättande enligt dansk 

rätt. Sjätte kapitlet innehåller mina slutliga analyser av nuvarande formkrav vari frågeställning-

arna kommer att besvaras var för sig. Uppsatsen avslutas med en slutsats där mina förslag på 

lösning presenteras. 

 

                                                

 

 

	
7	Korling	&	Zamboni,	Juridisk	metodlära,	s.	141.	
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2. Historisk bakgrund  

 

2.1 Testamentets historia 

Testamentsrättens historiska utveckling kan härledas tillbaka till den romerska rätten där suc-

cessionsfördelningen speglades av familjegemenskapen. Den dåvarande legala arvsfördel-

ningen kan liknas den vi har idag, där arvet vid familjeöverhuvudets frånfälle automatisk gick 

över till de närmaste arvingarna. Först vid avsaknad av familjemedlem kunde arvet gå vidare 

till mer avlägsen släkt genom en särskild tillträdesförklaring till arvet. Trots att familjegemen-

skapen var utgångspunkten under denna tid, utvecklades en genomgripande testationsfrihet som 

innebar att den testamentariska successionen fick företräde framför den tidigare legala arvsfölj-

den.8 Testationsfriheten grundades med idén om den fria äganderätten och den absoluta makten 

som tillföll familjeöverhuvudet att fritt få bestämma arvtagare till kvarlåtenskapen.9 Det bakom-

liggande syftet med testamentet var att hålla samman förmögenheter och på så vis förhindra att 

dessa delades upp på flera arvingar.10 

Socialt och ekonomiskt torde förklaringen till införande av testamente vara att det övre sam-

hällsskiktet i Rom troligtvis ansåg de gamla romerska arvsreglerna som föråldrade. Genom tes-

tationsfriheten gavs möjlighet att fritt få bestämma över kvarlåtenskapens fördelning med viss 

begränsning bestående i en slags rätt till laglott (portio legitima).11  

De romerska testamentestraditionerna kvarstod även under medeltiden. Under denna tid var det 

emellertid kyrkan som höll fast vid den enskilde testationsfriheten. Genom denna erhöll kyrkan 

donationer till gagn för välgörande ändamål.12  

                                                

 

 
8	Agell,	Testamentsrätt,	s.	16.	
9	Brattström	&	Singer,	Rätt	arv,	s.	26.	
10	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testamentsmå-
len	1640-1690,	s.	158.	
11	Malmström,	Successionsrätt	2,	s.	9.	
12	Agell,	Testamentsrätt,	s.	10.	
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I de germanska och nordiska rättsordningarna ansågs testamentsförordnanden ursprungligen 

vara främmande. Egendomarna var istället bundna till familjen och ätten som vid arv, gick till 

de närmaste släktingarna, i första hand till den avlidnes barn. Det förelåg med andra ord inget 

behov av att göra individuella egendomstransaktioner då egendomen ägdes och brukades ge-

mensamt av släkten. Först när någon helt saknade arvingar, kunde egendomsägaren få be-

stämma vem som skulle ärva egendomen.13  

 

Genom kristendomens inträdande växte med tiden en ny syn på arvsrätten fram.  Under kyrkligt 

inflytande kom gåvor att accepteras för dödsfalls skull till fromma ändamål (själagåvor).  Ur 

dessa utvecklades vissa slag av arvsavtal, däribland testamenten.14  

 

2.2 Testamentsrättens utveckling i Sverige  

Den svenska rätten var ursprungligen, lik germansk rätt, präglad av ätteintressena. Genom kyrk-

ligt initiativ infördes testationsfriheten i Sverige under 1200-talet.15 Under denna tid var 

skräcken för döden stor, likaså för skärselden som döden bringade med sig. Genom att ge gåvor 

till kyrkan, antingen under livstiden eller på dödsbädden, försäkrade man sig om att slippa 

skärselden. Kyrkan ville genom testamentsfriheten och genom löftet att slippa skärselden er-

hålla gåvor till fromma ändamål16 och initiativet möttes av omfattande motstånd av männi-

skorna i samhället. Enligt ättesamhället tillhörde jorden och tillgångarna släkten och det var 

viktigt att jorden bevarandes inom familjen. För släkten var arvet oftast den enda möjligheten 

till försörjning när arvlåtaren avlidit och jordinnehavet gav släkten social status.17 Testaments-

rätten inom svensk rätt utvecklades på grund av detta ytterst långsamt. Önskan att så långt möj-

ligt bevara egendom åt släkten och möjligheten till försörjning återfinns därför bakom de första 

                                                

 

 
13	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testa-
mentsmålen	1640-1690,	s.	158	f.	
14	Malmström,	Successionsrätt	11,	s.	10.	
15	Agell,	Testamentsrätt,	s.	17.	
16	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testa-
mentsmålen	1640-1690,	s.	18.	
17	Hafström,	Den	svenska	familjerättens	historia,	s.	106.	
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svenska reglerna om testamente. På landsbygden utformades två system för att begränsa testat-

ionsfriheten. Huvudlottssystemet innebar att arvlåtaren delade kvarlåtenskapen mellan sig själv 

och de återstående arvingarna efter huvudtalet. Den huvudlott som tillföll arvlåtaren själv, 

kunde borttestamenteras utan något uttryckligt samtycke från arvingarna.18  Arvejordssystemet 

gjorde skillnad på arvejord och avlingejord. Arvejord utgjorde jord och egendom som erhållits 

genom arv, till skillnad från avlingejord som förvärvats själv. Enligt arvejordssystemet kunde 

arvlåtaren fritt testamentera över avlingejord medan samtycke krävdes för att testamentera över 

arvejord. Det finns inga rättskällor som förklarar varför det gjordes en åtskillnad mellan jorden. 

En förklaring, som framfördes av juristen Lars Tengwall i slutet av 1700-talet var att undvika 

att alltför mycket jord skänktes bort till kyrkan. Genom att begränsa testamentsrätten med arve-

jorden förhindrades att släktens ägo minskades till kyrkans förmån.19  Utan samtycke, kunde 

arvlåtare enligt önskan endast testamentera 1/10 av arvejorden till kyrkan och kloster. Rätten 

att få disponera över 1/10 av arvejorden försvarade kyrkan med grund i, att varje god kristen 

under åtminstone en gång i livet borde skänka en tiondel av sin förmögenhet.20 I städerna till-

lämpades ett system, likt laglottssystemet som innebar att en arvlåtare, som hade barn, endast 

kunde testamentera bort sin egendom om samtycke fanns. En barnlös arvlåtare kunde disponera 

1/3 av sin förmögenhet.  De övriga 2/3 skulle tillfalla arvingarna, som en slags laglott.21 

 

2.2.1 1600 - talet i Sverige och framåt 

Under 1600-talet genomgick det svenska samhället viktiga förändringar på flera olika områden 

och testamente blev i allt högre utsträckning ett världsligt rättsligt redskap. I Sverige ökade de 

ekonomiska förhållandena i rörlighet och fler hushåll hade tillgångar av betydande värde. Under 

samma tid var Sverige inblandad i krig. Krigen, i kombination med vanligt förekommande sjuk-

domar, bidrog till att dödligheten på landsbygden som städerna var höga.22 Det var på grund av 

                                                

 

 
18	Brattström&	Singer,	Rätt	arv,	s.	26.	
19	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testa-
mentsmålen	1640-1690,	s.	160.	
20	Hafström,	Den	svenska	familjerättens	historia,	s.	107.	
21	Brattström&	Singer,	Rätt	arv,	s.	26.	
22	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testa-
mentsmålen	1640-1690,	s.	24.	
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de sociala förändringarna som det blev allt viktigare med tydligare testamentesregler och 1686 

upprättades den första lagen om testamente. Stadgan kom sedermera att ligga till grund för 

testamentesreglerna i 1734 års lag. I stadgan bibehölls skillnaden i testamentsfriheten mellan 

landsbygden och städerna. På landsbygden tillämpades arvejordsystemet och i städerna där lag-

lottssystemet tillämpades, fick testator större rörelsefrihet än innan. Testator hade frihet att tes-

tamentera 1/6 av egendomen om bröstarvingar fanns och hälften om det endast fanns andra 

arvingar än bröstarvingar.23 Redan vid mitten av 1700-talet ansågs skillnaderna mellan de regler 

som gällde på landsbygden och städerna allt för omoderna och konservativa och testamentes-

reglerna i 1734 års lag kom några år senare att åter omarbetas. Genom en kunglig förordning 

19/8 1762 upphävdes därför skillnaderna mellan testationsrätten på landsbygden och städerna. 

Ändringen innebar att testator, även efter stadsrätt, om bröstarvingar saknades, fritt kunde dis-

ponera över egendom.  

År 1857 avskaffades arvejordssystemet på landsbygden och full likställighet infördes i testa-

mentariskt avseende, för de som bodde i städerna och de på landsbygden.24 Genom 1857 års 

förordning infördes även regeln om bröstarvinges laglott, med följande innehåll: ”Ej må någon 

genom testamente bortgiva eller annorledes förordna om mer än hälften av sin kvarlåtenskap, 

där bröstarvinge lever efter. Andra hälften faller bröstarvinge till. Den hälften kallas bröstar-

vingens laglott.”25 Lagrummet upphävdes genom 1928 års arvslag men principen har än idag 

betydelse såsom den mest grundläggande av alla principer inom den svenska arvs- och testa-

mentsrätten.26 1857 års förordning reformerades genom 1930 års TL och är sedan 1958 ersatta 

av bestämmelserna i den numera gällande ärvdabalken.27  

                                                

 

 
23	Hafström,	Den	svenska	familjerättens	historia,	s.	111.	
24	Kungl.	Förordningen	21/12	1857	angående	vad	i	testamente	givas	må,	så	ock	om	gåva	av	fast	egendom.	
25	Hafström,	Den	svenska	familjerättens	historia,	s.	112.	
26	Brattström&	Singer,	Rätt	arv,	s.	26.	
27	Malmström,	Successionsrätt,	s.	12.	
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2.2.2 Registrering av testamente i Sverige 

Ur det historiska perspektivet var registrering av testamente en vanlig företeelse under 1600 – 

talet. Testator lät testamenten registreras i protokoll i häradsrätt28 och rådhusrätt.29 Registrering 

förekom även på adliga testamenten under Svea Hovrättspraxis under perioden 1626 -1868.30  

I Stockholms stads privilegier 1636 stadgades att testamente endast kunde upprättas om lagliga 

vittnen kallades och stadens secretarius verifierade testamentet genom skriftligt nedtecknande. 

Först när testamentet förseglats och intecknats i stadens tänkebok var testamentet upprättat i 

laga form. De testamenten som inte uppfyllde formkravet var kraftlöst och av inget värde.31  

Under denna tid utgjorde både notarietestamente och registrering obligatoriska formkrav för 

upprättande av giltigt testamente. Formkraven är därför inte fullständigt främmande i den 

svenska testamentsrättens utveckling. 

Vid upprättande av 1686 års stadga ansågs formkravet vara svårt att upprätthålla. Registrering 

av testamenten har alltsedan dess varit av främmande inslag i den svenska rätten.32 

                                                

 

 
28	underrätt	på	landsbygden	och	i	vissa	städer,	som	var	lagda	under	landsrätt,	fram	till	domstolsreformen	1971,	
då	tingsrätter	infördes	såväl	på	landsbygden	som	i	städerna,	http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/en-
cyklopedi/lång/häradsrätt.	
29	rådhusrätt,	1971	allmän	underrätt	i	stad	med	egen	jurisdiktion,	som	dömde	i	första	instans,	
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rådhusrätt.	
30	Trolle	Önnerfors,	Justitia	Et	Prudentia;	Rättsbildning	genom	rättstillämpning	–	Svea	Hovrätt	och	testa-
mentsmålen	1640-1690,	s.	29	f,	fotnot	59.	
31	Holmbäck,	Åke,	Om	1686	års	testamentsstadga,	Stockholm,	1916,	s.	9	f.		
32	Holmbäck,	Åke,	Om	1686	års	testamentsstadga,	Stockholm,	1916,	s.	48.	
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3. Allmänt om testamentsrätt 

Begreppet testamente definieras inte närmare i ÄB, men dess huvudsakliga innebörd framgår 

av 9 kap. 1 § ÄB såsom en persons förordnande av sin kvarlåtenskap.33 Ett testamente kan när 

som helst återkallas av testator och ger upphov till rätt först efter testators frånfälle. Förutom 

arv och testamente finns inom svensk rätt ingen tredje allmän successionsform. Testamente och 

återkallelse av testamente är de enda två allmänt godtagna former för dödsrättshandlingar. Detta 

hindrar arvlåtare från att disponera över sin kvarlåtenskap genom till exempel bindande avtal 

eller överenskommelser. Detta framgår av 17 kap. 3 § ÄB om avtal om förvärv av rätt till arv 

och benämns även som adkvisitiva arvsavtal.34 

I fråga om benefika rättshandlingar är det emellanåt svårt att dra gränser mellan å ena sidan 

kvarlåtenskapsdispositioner som kräver testamente, och å andra sidan omedelbart verksamma 

livsrättshandlingar, i synnerhet gåvolöften där förvärvaren får utöva sin rätt först vid gåvogiva-

rens död. För att inte undergräva testamentesinstitutet, anges i 17 kap. 3 § andra meningen ÄB 

att ”utfästelse om gåva, som icke må göras gällande under givarens livstid” är giltig endast om 

testamentesformen iakttagits.35  Ett exempel på detta belystes i NJA 1940 s. 682. I målet hade 

en hemmansägare i en såsom gåvobetecknad handling givit förfoganderätten till hemmanets 

byggnader som ersättning för utfört arbete till sin son.  Äganderätten till byggnaderna skulle 

dock övergå först efter givarens död. Gåvohandlingen ansågs vara ett kvarlåtenskapsförord-

nande eftersom handlingen innefattade förordnanden som inte kunde göras gällande under gi-

varens tid. HD förklarade förordnandet vara ogiltigt eftersom handlingen enligt dåvarande rätt 

inte hade bevakats såsom testamente.  

Det kan finnas olika anledningar till varför en person upprättar testamente. Det kan även vara 

rimligt att anta att en testator har särskilda avsikter när testamente upprättas. 

                                                

 

 
33	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	246.	
34	Agell,	Testamentsrätt,	s.	11.	
35	Agell,	Testamentsrätt,	s.	11.	
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Testator kan av någon anledning vilja att en arvinge enligt den legala arvsordningen ska uteslu-

tas från arv eller på motsatsvis, ge arv till någon som inte står med i arvsordningen. Trots att 

testationsfriheten inte är helt obegränsad, ger den ändock testator stora möjligheter att avgöra 

den fördelning av kvarlåtenskapen som han anser är mer lämplig. Bland annat begränsas testat-

ionsfriheten för testator om denne genom testamentet har förordnat om hela sin kvarlåtenskap, 

och bröstarvingar påkallar jämkning för att få del av sin laglott.  

I ÄB regleras tre typer av testamentariska förordnanden; legat, universella förordnande och 

ändamålsbestämmelser. Med legatarie benämns den som genom testamentet får tillgång till en 

viss sak eller en viss summa pengar. Förmånen kan även gälla nyttjanderätten till eller avkast-

ningen av en viss egendom. Universella testamentstagare får en ställning som liknar en arvinge. 

Genom testamentet träder den universella testamentstagaren in helt eller delvis i arvinges ställe 

och får erhålla kvarlåtenskapen i enlighet med testators förordnande.36  En ändamålsbestäm-

melse har till skillnad från de två första förordnanden, varken en specifik individ eller grupp 

som mottagare. Genom ändamålsbestämmelser kan dödsboet eller testamentstagare åläggas 

skyldighet att uppfylla ett visst välgörande ändamål till förmån för allmänheten eller för en 

obestämd krets av personer.  Den universella testamentstagaren är på grund av dennes ställning 

dödsbodelägare och har givits möjlighet, till skillnad från legatarien att närvara och påverka 

både dödsboförvaltningen som arvskiftet.37 En legatarie har däremot rätt att få legatet tilldelat 

utan att behöva invänta arvskifte och behöver heller inte vänta på avräkning från eventuella 

skulder i dödsboet innan förmånen kan erhållas.38  

Ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja, vilket framgår av 11 kap. 1 § ÄB. Tolk-

ningen ska vara subjektiv och det föreligger inte något utrymme för tillitsteori vad gäller testa-

mentestolkning, testamentstagarens goda eller onda tro spelar därvid inte någon roll.39  

                                                

 

 
36	Eriksson,	Arv	och	testamente,	s.	138.	
37	18	kap.	1	§	ÄB.	
38	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	357	f.		
39	Malmström,	Sucessionsrätt	II,	s.	14.	
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Vid tolkning av testamentet utgör det väsentliga vad testator har avsett med det, formen är där-

för inte helt avgörande för hur förordnandet ska tolkas. Att stanna vid testamentets bokstavliga 

lydelse eller den vilja som testamentstagare eller arvinge antar vara testamentets innebörd är 

inte förenligt med föreskriften. Vid tolkning ska i första hand testators verkliga vilja utrönas, 

det vill säga vad testator medvetet har velat med förordnandet. Om testators verkliga vilja inte 

går att urskilja ur testamentet, ska testators hypotetiska vilja utrönas. Vid hypotetisk vilja tolkas 

testamentet utifrån vad testator på goda grunder kan ha avsett med ett förordnande under förut-

sättningar som inte var vid handen när testator förordnande om sin kvarlåtenskap eller som i 

varje fall testator inte var medveten om.40 Om varken testators verkliga eller hypotetiska vilja 

går att utröna, ska testamentet tolkas i enlighet med de presumtiva tolkningsreglerna i 11 kap 

2-9 §§ ÄB. Testamentet tolkas då inte särskilt utefter testators vilja utan snarare utefter den vilja 

som i allmänhet anses överensstämma med en genomsnittlig testator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
40	Agell,	Testamentsrätt,	s.	67.	
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4. Testamentes tillkomst och upprättande 

 

4.1 Testationshabilitet 

De allmänna förutsättningarna för rätten att upprätta testamente anges i 9 kap. ÄB.  Enligt 1 § 

av förevarande kapitel är huvudregeln att den som fyllt 18 år, det vill säga, uppnått myndig 

ålder, får förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente. Testamente som upprättas som un-

derårig blir ogiltigt även om testator i ett senare skede vid myndig ålder står fast vid förordnan-

det. Enligt andra meningen, som utgör en undantagssituation, får testamente upprättas av un-

derårig som fyllt 16 år och som rör egendom som han eller hon själv får råda över. Egendom 

som avses definieras i 9 kap. 3 och 4 §§ FB.  Det kan bland annat avse egendom som erhållits 

genom förvärvsarbete efter att han eller hon fyllt 16 år. Detsamma gäller egendom som erhållits 

genom arv, gåva, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkoret 

att denna ska förvalta egendomen, avkastningen av egendomen och vad som i övrigt trätt i 

egendomens ställe. Har underårige tilldelats förmyndare som erhållit befogenhet att omhänderta 

dennes egendom, upphör rätten för underårige att råda över egendomen genom testamente. Tes-

tamente som upprättats innan omhändertagandet är däremot fortsatt giltig.41 Utan hinder av 

egendomens omhändertagande torde underårige ha möjlighet att återkalla ett tidigare upprättat 

testamente, vilket överensstämmer med principen om testamentets absoluta återkallelighet.42  

På grund av testamentets karaktär av att vara en strängt personlig rättshandling, kan testamente 

inte upprättas av någon annan än testator själv. Det går till exempel inte att upprätta ett testa-

mente genom ombud eller ställföreträdare. Inte heller kan en legal representant såsom god man, 

förmyndare eller förvaltare å företrädarens vägnar upprätta ett giltigt testamente. Detta oaktat 

om personen, till exempel på grund av hög ålder, skulle sakna förmåga att själv upprätta testa-

mente.43   

                                                

 

 
41	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	250.	
42	Kaariniemi	Jari,	Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	26.	
43	Agell,	Testamentsrätt,	s.	12.	
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Såsom tidigare framhållits, saknar underårig som företräds av förmyndare testationshabilitet 

och kan därför inte upprätta testamente. En myndig person som får förvaltare utsedd enligt 

reglerna i 11 kap. FB saknar emellertid inte utan vidare testationshabilitet.  Förvaltarskapet per 

se upphäver inte personens förmåga att upprätta testamente. Däremot kan det senare bli en fak-

tor om testamentet klandras för att vara ogiltigt enligt 13 kap. 2 § ÄB, nämligen att testamentet 

upprättats under påverkan av psykisk störning.44 

De regler som redovisats ovan avseende testationshabiliteten för upprättande av testamente gäl-

ler även, beträffande återkallelse av ett tidigare upprättat testamente.45 

4.2 Ordinärt testamente 

 

4.2.1 Inledning 

I många rättsordningar, däribland Sverige, har strikta formkrav ställts för upprättande av testa-

mente. Huvudskälet är en önskan att fastställa ett korrekt innehåll av testamentet och därtill 

förebygga tvister och oklarheter beträffande testators yttersta vilja. Att testamentet är av ge-

nomgripande art för såväl testamentstagarare som de legala arvingar som blivit uteslutna arv är 

i sig inte tillräckliga skäl som legitimerar formkraven. Istället har betydande vikt lagts vid det 

faktum att testamentet ska träda i kraft först efter testators död. Formkraven har därför till upp-

gift att säkerställa testators yttersta vilja, även i tid då testator inte längre kan tillfrågas om sin 

yttersta vilja.46  

I förarbetena till 1930 års TL framfördes två huvudsakliga syften till införandet av formkraven.  

Det ena syftet var att mana testator till eftertanke inför förordnande om kvarlåtenskapen. Genom 

formkraven önskade man minska riskerna för förhastade testamentsförordnanden som syftade 

till att åsidosätta den legala arvsordningen, att skydda den legala arvsordningen var därtill ett 

närliggande syfte. Det andra syftet var att garantera att testamentet förverkligades efter testators 

                                                

 

 
44	Kaariniemi	Jari,	Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	27.	
45	Malmström,	Successionsrätt	II,	s.	19.	
46	SOU	1929:22	s.	146.	
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död. Formkraven skulle underlätta vid bevisning om testators sinnestillstånd och att testamentet 

i övrigt beträffande dess tillkomst, giltighet, innehåll tillkommit på ett riktigt sätt.47 

4.2.2 Formkraven för ordinärt testamente  

Formkraven för ordinärt testamente regleras i 10 kap. 1 § ÄB. Enligt denna ska testamentes-

handlingen vara skriftlig, undertecknad och samtidigt bevittnad av två sollenitetsvittnen.48  

 

4.2.3 Skriftlighet 

Det första kravet som står definierat i ÄB är att testamentet ska upprättas skriftligen. Kravet på 

skriftlighet innebär inte att det är testator själv som måste nedteckna handlingen. Enligt Wallin 

kan handlingens text likväl vara skriven av någon annan, med användande av dator eller genom 

ett förtryckt formulär. Den använda terminologin är heller inte avgörande. Det krävs med andra 

ord inte att handlingen betecknas som ett testamente. Så länge det går att utröna en vilja från 

testator att ensidigt förfoga över någon del av kvarlåtenskapen, blir handlingen att betrakta som 

ett testamente, oaktat om handlingen benämns som gåvobrev, äktenskapsförord eller en punkt 

i ett avtal som även behandlar annat.49  

Kravet på skriftlighet uppfylls normalt genom att testamentet återfinns i form av original. Under 

enstaka omständigheter har fotokopia av testamente godtagits. Ett exempel på detta utgör NJA 

1977 s. 168. I målet godtog HD en kopia av testamentet som hittades i ett kuvert med påskriften 

”Testamente” i testators bankfack såsom ett giltigt testamente. HD anförde i sitt resonemang 

att kopian innefattade den avlidnes yttersta vilja ännu vid tiden före hans bortgång. Således 

krävs för giltigt testamente att det föreligger övervägande sannolikhet att kopian speglar testa-

tors vilja och att det i övrigt antas saknas skäl som talar för att kopian inte överensstämmer med 

originalhandlingen.50 

                                                

 

 
47	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	265.	
48	Agell,	Testamentsrätt,	s.	37.	
49	Malmström,	Successionsrätt	II,	s.	13.	
50	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	270.	
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4.2.4 Underskrift 

För att ett testamente ska anses giltigt krävs i enlighet med ÄB att testator egenhändigt under-

tecknar handlingen alternativt vidkänner sin underskrift. Kravet på underskrift är absolut och 

det är först genom detta förfarande som testator ger tillkänna att testamentet härrör från honom 

och testamentet till sin form är ett slutligt uttryck för hans yttersta vilja. Det är också det enda i 

handlingen som testator själv måste skriva under.51 

 

I situationer där testator inte är skrivkunnig, kan underteckningen ske med hjälp av ett bo-

märke,52 vilket är en ytterst ovanlig företeelse nuförtiden. Ett bomärke är ett tecken som använ-

des förr i tiden istället för signatur. Bomärket gick i arv och olika gårdar och familjer ägde sina 

egna bomärken.53 En förutsättning för att underteckningen med giltig verkan kan ske med ett 

bomärke är att testator kan identifieras med hjälp av bomärket. På liknande sätt bör underteck-

ningen också med giltig verkan kunna ske med hjälp av testators fingeravtryck i färg på hand-

lingen.54 

Är testator på grund av svår sjukdom, inte förmögen att själv underteckna handlingen, kan un-

derteckningen ske av annan med testators hand vilande på pennan.55 I enstaka fall, om det visar 

sig nödvändigt, kan någon annan genom vidkännande av testator, skriva hans namn. Ett exem-

pel på detta utgör RH 1995:145 där testamentet i själva verkat var nedtecknat av annan. I målet 

var testator blind men kunde genom konkludent handlande vidkänna sin underskrift. 

                                                

 

 
51	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	269.	
52	SOU	1929:22	s.	157.	
53	http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomärke.		
54	Kaariniemi	Jari,Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	65.	
55	NJA	1937	s.	221.	
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4.2.5 Vittneskrav 

För upprättande av giltigt testamente fordras att testator nedtecknar sin underskrift eller 

vidkänner en i förtid nedtecknad namnteckning i samtida närvaro av två vittnen. Regeln 

om vittneskravet är en formföreskrift och utgör en nödvändig förutsättning för giltig-

heten av ett testamente.56 Av den anledningen intar vittnena rollen som solennintets-

vittnen och inte enbart bevisvittnen.57  

Det föreligger inget krav på att vittnena behöver närvara redan då texten i testamentes-

handlingen upprättas. Testator behöver vidare inte dela med sig av innehållet i förord-

nandet och kan således välja att underteckna handlingen med testamentestexten dold 

för vittnena utan att detta inverkar på giltigheten av testamentesupprättandet.58 I NJA 

1940 s. 351 har formkraven för bevittning godtagits när vittnena skrivit sina namn på 

ett förseglat kuvert och inte på själva handlingen sedan testator förklarat att inneligg-

ande handling utgör hans yttersta vilja.  

Det stadgas uttryckligen att vittnena ska äga kännedom om att det är ett testamente de 

bevittnar. Kravet är ämnat till att skärpa vittnenas uppmärksamhet på att testamentet 

verkligen ger uttryck för testators innerliga vilja och att testator vid tillfället är vid sina 

sinnes fulla bruk, att det inte föreligger någon psykisk störning, tvång eller annan obe-

hörig påverkan som senare kan ligga till grund för ogiltigförklaring av testamentet.59 

För det förstnämnda ändamålet är det tillräckligt att vittnena förstår att bevittningen 

avser ett upprättande av testamente och att testator betraktar dem som vittnen till detta. 

                                                

 

 
56	Prop	1930:10	s.	53.	
57	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	272.	
58	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	51.	
59	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	50.	
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Kravet är dessutom till för att förebygga förhastade förordnanden från testators sida 

genom att göra testator medveten om rättshandlingens stora vikt.60  

Ett krav på unitas actus, det vill säga att vittnena samtidigt ska närvara vid bevittnandet 

grundar sig i de ändamålsskäl som man önskar uppnå med formkraven. I NJA 1978 s. 

189 tolkade HD kravet på vittnenas samtida närvaro strikt. I målet hade testator besökt 

testamentsvittnena var för sig i deras arbetsrum, vidkänt sin underskrift på testamentet 

och fått testamentet bevittnat utan närvaro av den andre. I domskälen angav HD att 

testamentsvittnenas samtida närvaro är en formföreskrift, vars åsidosättande medför 

testamentets ogiltighet. Då testamentet inte bevittnades inför båda vittnena samtidigt 

och inget av vittnena hört när testator talat med den andra om bevittningen valde HD 

att ogiltigförklara testamentet.  

Det fordras att vittnena bestyrker handlingen med sina namn för att testamentet till sin 

form ska anses vara giltig. När vittnena underskriver testamentet och det av omstän-

digheterna framgår att detta sker i syfte att bestyrka testamentets lagliga upprättande, 

anses formkravet för testamente vara uppfyllt. Det är enbart namnunderskrifterna som 

utgör den obligatoriska formen. En traditionellt utformad vittnesmening, även om det 

tillrådes i 10 kap. 2 § ÄB att vissa omständigheter antecknas, utgör detta formellt sett 

inte en förutsättning för testamentets giltighet.61 Det kan däremot underlätta i bevis-

hänseende om oklarheter och tvister skulle uppstå huruvida iakttagande av formkraven 

skett. Enligt andra stycket anses nämligen testamentstagarnas bevisbörda för formen-

ligheten vara uppfylld, om fullständig vittnesmening utformats och om tillräcklig stark 

motbevisning inte förs av arvingarna.62   

                                                

 

 
60	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	273.	
61	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	275.	
62	Agell,	Testamentsrätt,	s.	40.	
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Även om det kan anses höra till god ordning att vittnenas underskrift äger rum i testa-

tors närvaro utgör detta inte ett strängt krav som påverkar giltigheten av testamentet. 

Det ena vittnet kan skriva under handlingen först när den andra avlägsnat sig utan att 

detta utgör formfel. I NJA 1994 s. 145 har HD dock ställt krav på att vittnenas under-

tecknande ska ske i nära anslutning till att testator skriver under handlingen eller vid-

känner sin underskrift. I målet undertecknade testator testamentet i samtida närvaro av 

två vittnen. Det ena vittnet skrev genast på testamentet medan det andra, som övervägde 

om hon var jävig, undertecknande testamentet först fyra år senare när testator redan 

avlidit. Enligt HD kräver formkravet inte att vittnena ska underteckna testamentet i 

testators närvaro. Syftena bakom formkravet medför emellertid att vittnena ska best-

yrka testamentet i nära anslutning till bevittningen av testators underskrift. HD ansåg 

att fyra år var för lång tid och testamentet förklarades därmed ogiltigt.  

4.2.6 Behöriga vittnen 

I 10 kap. 4 § ÄB framgår särskilda regler om vem som kan vara testamentsvittne. I 

första stycket ges allmänna kvalifikationskrav och jävsbestämmelser som vid brist, gör 

hela testamentet ogiltigt. Det saknar härvid betydelse om endast ett vittne anses obehö-

rig. Är fler än två personer vittnen, räcker det dock om två av dem är behöriga.63 

Två omständigheter måste vara uppfyllda för att en person ska vara ett behörigt vittne. 

För det första måste vittnet vara över 15 år och för det andra får vittnet inte lida av en 

psykisk störning som medför att han inte förstår innebörden av vittnesbekräftelsen. Om 

den psykiska störningen inte påverkar vittnets förmåga att förstå innebörden av testa-

mentet och sin egen roll som vittne, är vittnet däremot att anse som behörig.64 

                                                

 

 
63	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	55.	
64	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	55.	
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Testators make eller sambo, syskon, släkt eller svågerlag i rätt upp- och nedstigande 

led eller dennes maka, får, trots att de uppfyller de allmänna kriterierna ovan, inte vara 

vittnen. Förklaringen till detta är att de dels kan komma att ta arv om testamentet inte 

existerar eller ogiltigförklaras men också på grund av att de inte anses kunna göra tes-

tator medveten om testamentets stora vikt och innebörd. Att ovan nämnda personerna 

inte får vara vittne utgör dock inget hinder för de att närvara vid såväl vid upprättande 

som bevittning.65  

I 10 kap. 4 § andra stycket ÄB anges särskilda jävsbestämmelser som har begränsad 

verka. Enligt bestämmelsen får en person, varken till förmån för sig själv eller som 

närstående till någon som omfattas av förordnandet i testamentet vara testamentsvittne. 

Med närstående menas den personkrets som omtalas i första stycket. Anledningen till 

detta är att förhindra att testamentet upprättats på initiativ av testamentstagare eller att 

testator på annat sätt blir obehörigt påverkad av honom. En förmyndare, god man eller 

förvaltare därför inte vara vittne till ett förordnande vari någon han företräder erhåller 

egendom. På samma grund kan inte en företrädare för ett företag eller organisation 

bevittna ett förordnande till förmån för den juridiska personen.66  

 

Att bestämmelsen i andra stycket har begränsad verkan innebär att testamentsförord-

nandet som medverkas av ett jävigt vittne, enbart blir ogiltig till denna del. Övriga delar 

av förordnandet påverkas inte utan förblir giltigt.67 

 

 

 

 

                                                

 

 
65	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	56.	
66	Brattström&	Singer,	Rätt	arv,	s.	96.	
67	ÄB	13:1.	
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4.3 Nödtestamente 

 

4.3.1 Inledning 

Som regel gäller att ett testamente är ogiltigt om formkraven som uppställts enligt ÄB 

inte uppfylls. Under vissa omständigheter är det dock omöjligt att upprätta testamente 

på ett formellt korrekt sätt. Det är inte enbart orimligt men även inhumant att kräva att 

testator då ska iaktta formföreskrifterna som gäller för det ordinära testamentet, som 

förutom skriftlig utformning av testamentes text också förutsätter tillgång på vittnen.68 

Till exempel kan så vara fallet om testator befinner sig i nöd eller om testator som ligger 

för döden, på grund av sin sjukdom, inte klarar av att skriva ett testamente. Nödtesta-

mente fyller sin funktion i situationer där testator annars skulle gå miste om sin möj-

lighet att kunna förordna om sin kvarlåtenskap. 

 

4.3.2 Allmänt om nödtestamente 

I 10 kap. 3 § ÄB finns två alternativ till det ordinära testamentet, nämligen det muntliga 

testamentet och det holografiska testamentet. Enligt bestämmelsen har testator möjlig-

het att använda något av nödformerna om testator på grund av sjukdom eller annat 

nödfall är förhindrad att upprätta testamente i ordinär form.  

 

Det kan vara svårt att veta vad som utgör en nödsituation då detta inte preciseras i 

lagtexten. Vid lagens tillkomst betonades emellertid att vid prövning av om nödfall 

förelåg, ska prövning ske med utgångspunkt i testators egna uppfattning om situationen 

och huruvida han då ansåg sig ha fog för att göra avsteg från den ordinarie testamen-

tesformen.69 Det krävs med andra ord inte att det är objektivt omöjligt för testator att 

                                                

 

 
68	Agell,	Testamentsrätt,	s.	43.	
69	Agell,	Testamentsrätt,	s.	43.	
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iaktta formkraven för ordinarie testamente som det kan vara aktuellt med nödtesta-

mente. Det bör istället vara nog att huvudregelns iakttagelse avsevärt försvårats för 

testator.70  

 

Testator i nöd kan endast välja mellan det muntliga och holografiska testamentet, nöden 

i sig ger testator inte fria händer med avseende på formen som krävs för testamentes-

upprättande. 71 

 

4.3.3 Tremånaders regel 

I 10 kap. 3 § andra stycket ÄB framgår att nödtestamentet endast är giltigt i tre månader 

från det att nödsituationen upphört. Inom den tiden, som räknas från det att testator 

blivit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap i enlighet med huvudregeln i 10 kap. 

1 § ÄB, måste testator upprätta ett nytt ordinärt testamente för att testamentet återigen 

ska vinna giltighet.72 Om testator, under denna tid, återigen bli förhindrad att upprätta 

ett ordinärt testamente, upphör tiden att löpa så länge som hindret består.73 Ett nödtes-

tamente kan därför sägas vara giltigt under en viss period, trots att skälen som motiverar 

undantaget från formkravet enligt huvudregeln inte längre består.  

 

4.4 Muntligt testamente 

Innan 1930 års TL existerade det muntliga testamentet som ordinär testamentesform 

och var då fullt likställt med det skriftliga.74 Numera tillhör det muntliga testamentet 

ett av två testamentesformer som utgör undantag till det ordinära testamentet. 

	

                                                

 

 
70	Kaariniemi	Jari,	Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	68.	
71	Kaariniemi	Jari,	Testamente,	formkrav	och	testationsbehörighet,	s.	67	f.	
72	Eriksson,	Arv	och	testamente,	s.	99.	
73	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	286.	
74	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	269.	
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4.4.1 Muntligt uttalande 

I lagtexten anges för muntligt testamente att testamentet ska upprättas muntligen inför 

två vittnen. Det krävs inte att testamentet undertecknas av testator för att vinna giltighet 

utan testamentet upprättas i sin helhet muntligen. Ett muntligt testamente kan även upp-

rättas i anslutning till skriftliga anteckningar framförda av testator. Testators muntliga 

yttranden inskränker sig då till att förklara att handlingen utgör hans yttersta vilja.  

Den primära skillnaden från den ordinära testamentesformen är att testator muntligen 

uttrycker sin vilja istället för skriftligen och situationen där muntligt testamente kan 

upprättas är när vittnen finns att tillgå men formkraven i övrigt, bestående av skriftlig-

het och undertecknande inte kan uppfyllas.75  

Ett muntligt nödtestamente kan se olika ut beroende på situationen i det enskilda fallet. 

Det är till exempel inte ovanligt att testator vid upprättande av nödtestamente på grund 

av allvarlig sjukdom också har nedsatta kroppsfunktioner. Om testator lider av talsvå-

righeter kan detta vara en omständighet som avsevärt försvåra möjligheten att upprätta 

ett muntligt testamente. Talsvårigheten i sig medför dock inte att testator är obehörig 

att upprätta ett muntligt testamente.76 För att ett muntligt testamente ska vara bindande, 

är avgörande inte att testator inledningsvis tydligt förklarar att uttalanden utgör hans 

yttersta vilja eller att testator särskilt råder vittnena att lägga uttalandena på minnet. Det 

som istället är avgörande är att testator kan kommunicera med sin omgivning på så sätt 

att det går att utröna att uttalandet avser testators yttersta vilja och att förordnandet i sig 

har en viss bestämdhet för att godtas som testamente. Det får således inte råda någon 

tveksamhet kring huruvida testator avsett att upprätta ett testamente eller inte. Ett för-

ordnande som har formen av svar på frågor tillfrågade av andra kan därför, under vissa 

omständigheter, framstå som lika övervägt och bindande som en framställning som 

                                                

 

 
75	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	281.	
76	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	74.	
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sker fortlöpande och självständigt av testator.77 I NJA 1939 s. 364 I besvarade en döds-

sjuk kvinna i närvaro av tillkallade vittnen, på frågor som ställdes angående fördel-

ningen av hennes kvarlåtenskap. Förutom att hon enbart svarade ”ja”, svarande hon på 

frågan om hur mycket hon ville ge till en viss person, ”ett par tusen” och till ett sjukhus 

svarade hon ”allt”. Trots att svaren var kortfattade ansågs de vara fullt klara och yttran-

dena i målet godtogs som muntligt testamente. Praxis ger vid handen att besvarande av 

frågor kan godtas som muntligt testamente, endast om det genom svaren från testator 

står klart att testator både önskar förordna om sin kvarlåtenskap och att det testator 

önskar förordna om kommit till på ett klart och fullständigt uttryck.  

4.4.2 Vittneskrav 

Vid muntligt testamente är kravet på vittnenas lämplighet och ojävighet detsamma som 

vid ordinärt testamente. Detsamma gäller kravet om sollenitetsvittnenas samtida när-

varo. Vittnenas uppgift, i synnerhet vid situationen då muntliga uttalanden från testator 

inte har någon anknytning till skriftliga anteckningar är särskilt ansvarsfull. Vittnena 

ska då inte enbart intyga om att testamentet de bevittnar utgör testators yttersta vilja, 

de är dessutom bärare av testators vilja på så sätt att alla delar av testamentets innehåll 

blir beroende av hur testamentsvittnena har förstått och kommit ihåg testators förord-

nande.  För att på bästa sätt kunna fullgöra sin uppgift, är det därför av vikt att vittnena 

så snart möjligt antecknar, eller på annat sätt, säkerställer bevisning om innehållet i 

testamentet.78 I de fall testator redan har nedtecknat skriftliga anteckningar och det 

muntliga yttrandet inskränker sig till att förklara att handlingen utgör hans yttersta vilja, 

föreligger inget krav på att vittnena får veta handlingens innehåll. Däremot bör hand-

lingen vara utformad på så sätt att innehållet i testamentet varken kan tilläggas eller 
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ändras. Detta kan ske genom att handlingen innesluts i ett konvolut och att vittnena 

undertecknar på konvolutet.79 

 

4.5 Holografiskt testamente 

Den andra formen av nödtestamente består av en av testator egenhändigt skriven och 

undertecknad handling, ett så kallat holografiskt testamente. Situationer där nödtesta-

mente kan upprättas genom holografiskt testamente är det omvända från det muntliga 

testamentet, nämligen när formkraven i form av skriftlighet och undertecknande kan 

uppfyllas men när vittnen inte finns att tillgå.  

 

4.5.1 Egenhändigt skriven och undertecknad 

I lagtexten anges för holografiskt testamente att testamentet ska vara egenhändigt skri-

ven och undertecknad av testator. Testamentet ska i sin helhet skrivas för hand, vilket 

medför att testamenten som testator skrivit på dator eller maskin och därefter skrivits 

ut eller på annat sätt sparats inte godtas som nödtestamente.80 Skälet till denna formella 

garanti, är att väga upp för de risker som annars kan föreligga då kravet på vittnen i sin 

helhet har utelämnats för holografiskt testamente. Kravet anses dessutom öka tillförlit-

ligheten för förordnandets äkthet och säkerheten kring att förordnandet i övrigt är ge-

nomtänkt och allvarligt menat.81 Walin är emellertid av uppfattningen att det inte borde 

finnas skäl att underkänna ett testamente som skrivits på dator eller maskin om hand-

lingen sedan undertecknas av testator för hand. Som skäl för detta anför Walin att tes-

tamentet ska betraktas som egenhändigt skrivet om testator själv har skrivit texten. Wa-

lin anser att man borde kunna gå ännu längre i liberalitet och gör gällande att det är 

omotiverat att ha onödiga formkrav som kan undergräva syftena med nödtestamenten, 

                                                

 

 
79	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	282.	
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i synnerhet när det föreligger övertygelse om att förordnandet härrör från testator och 

viljeförklaringen i sig är tillräckligt tydlig.82  

För giltigt holografiskt testamente krävs att testator egenhändigt undertecknat hand-

lingen. Testator ska inte kunna biträdas av annan och kravet har upprätthållits strikt i 

domstolspraxis. I NJA 1993 s. 341 underkände HD ett förordnande på grund av att 

handlingen saknade underskrift av testator. I målet hade testator, dagen före sin död 

gjort anteckningar om sin kvarlåtenskap i ett skrivblock. I samma skrivblock hade hon 

skrivit avskedsbrev till hennes make och två väninnor vilka hade undertecknats. Trots 

att nödfall ansågs föreligga, var majoriteten (3 JustR mot 2) ense om att handlingen 

avseende kvarlåtenskapen inte hade något samband med avskedsbreven som testator 

hade undertecknats. I motiveringen går att utläsa att syftet med formföreskriften inte 

enbart är att klargöra huruvida handlingen härrör från testator utan också klargöra att 

innehållet i handlingen utgör ett slutligt förordnande. Då avskedsbreven inte innehöll 

någon hänvisning till handlingen rörande kvarlåtenskapen ansåg HD att de vara fri-

stående från varandra. De två skiljaktiga ledamötena ville godkänna handlingen som 

testamente och anförde som skäl att formkravet inte ska ges en mera långtgående in-

nebörd än som är motiverat av syftet med formföreskriften, nämligen att säkerställa att 

förordnandet härrör från testatorn och att handlingen såsom denna är företagen är all-

varligt menat. 

En mycket omdiskuterad dom som återigen visar på det strikta upprätthållandet av kra-

vet på egenhändigt undertecknande är Svea Hovrättens dom i mål nr T 11306-12. I 

målet hade testator, strax innan han tog livet av sig, förordnat om sin kvarlåtenskap 

genom ett SMS- meddelande till en god vän. Tingsrätten ansåg nödtestamentet vara 

giltigt trots att handlingen inte var egenhändigt undertecknad. Som skäl anförde tings-

rätten att syftet med formföreskriften vid regelns införande 1958 var att klargöra att 
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handlingen härrörde från testator. I målet var ostridigt att SMS-meddelandet härrörde 

från testator. Med hänsyn taget till den tekniska utvecklingen som skett sedan 1958, 

med internet, datorer och mobiltelefoner, accepterade tingsrätten SMS-testamentet 

såsom giltigt holografiskt testamente med motiveringen att betydligt fler människor 

antogs inneha en mobiltelefon i dagens samhälle än papper och penna.  

Hovrätten å andra sidan, ogiltigförklarade SMS-testamentet med hänvisning till att la-

gen inte medgav undantag från föreskriften om egenhändigt undertecknande. Då SMS-

testamentet inte var undertecknat av testator, något som överhuvudtaget inte kan göras, 

godtogs förordnandet inte såsom giltigt holografiskt testamente.  

4.6 Återkallelse och ändring av testamente  

Ett testamente kan när som helst återkallas av testator. En utfästelse att inte återkalla 

ett testamente, är därför inte bindande för testator, vilket framgår av andra stycket 10 

kap. 5 § ÄB.  Regeln är undantagslös och återkallelse är liksom testamentet självt en 

slags dödsrättsdisposition som endast testator själv kan företa.83 Enligt första stycket i 

ovan nämnda lagrum, kan återkallelse ske genom att testator upprättar ett nytt formen-

ligt testamente, testator förstör handlingen eller genom att testator på annat sätt tydligt 

ger tillkänna att han inte längre önska stå fast vid förordnandet. Återkallelse kan med 

andra ord ske formlöst. Muntliga uttalanden eller obevittnade skriftliga handlingar ac-

cepteras som giltig återkallelse om testator därigenom på ett tydligt sätt visar att testa-

mentet inte längre ger uttryck för hans vilja. Skälen till vår liberala ordning är historiskt 

betingade. Äldre rättspraxis har godtagit formlösa återkallelser, främst med motivet att 

så långt möjligt fördela kvarlåtenskapen enligt testators vilja. Det ansågs såsom stö-

tande att låta kvarlåtenskapen fördelas enligt innehåll i ett testamente när man visste att 

testator ändrat sin mening.84 
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Det hör inte till ovanligheten att två eller fler testamenten hittas efter testators död. Om 

två testamenten hittas med till innehåll överensstämmande förordnanden, anses testa-

mentena utgöra självständiga exemplar av testamentet, vari den senare uteslutande upp-

rättats för att utgöra en bekräftelse av den första. Testator kan ha trott att det första 

testamentet förkommit eller varit tvetydig till huruvida testamentet upprättats på ett 

formenligt sätt. Det är dock betydligt vanligare att testator upprättar ett nytt formenligt 

testamente som i vissa avseenden överensstämmer med tidigare upprättat testamente 

men i andra avseenden innehåller blott nya förordnanden. Om ett senare upprättat tes-

tamente innehåller nya förordnanden ska tolkning göras för att klargöra om testator haft 

för avsikt att helt eller delvis återkalla det första testamentet eller om förordnandena 

utgör tillägg eller ändringar till det tidigare testamentet.85 Ett nytt testamente upphäver 

per se inte ett tidigare förordnande utan det är fullt möjligt för testator att göra flera 

testamentet som alla ska tillämpas vid hans bortgång. Om det nya testamentet innehål-

ler förordnanden som skiljer sig från det tidigare eller när det inte går att verkställa 

förordnanden i båda testamentena samtidigt på grund av att de motsäger sig varandra, 

ska tolkning göras så att ändringarna eller tilläggen i det nya testamentet går före.86  

Det förekommer även situationer då testator upprättar ett nytt testamente som inte upp-

fyller formkraven för giltigt testamente enligt ÄB. Att det nya testamentet inte kan 

vinna giltighet är givet eftersom testamente är en formbunden rättshandling vars åsido-

sättande medför ogiltighet. Trots detta kan det nya testamentet innebära återkallelse av 

ett tidigare upprättat testamente, förutsatt att det står i överensstämmelse med testators 

vilja, att det tidigare testamentet inte ska verkställas.87 
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En återkallelse kan även ske genom att testator förstör testamentet. Detta kan ske ge-

nom diverse handlingar, bland annat genom att testamentet rivs sönder, eldas upp eller 

i form av andra makuleringsåtgärder såsom överstrykningar och överkorsande påskrift. 

För att testamentet ska anses återkallat krävs dock att testator vidtagit åtgärden i syfte 

att återkalla testamentet. Handlingen i sig är nämligen inte bärare av någon rätt i den 

mening att testamentets bestånd är betingat av handlingens existens.88 

Om testator kombinerar överstrykningarna med ett nytt ord eller förordnande blir dessa 

giltiga endast om formkraven för upprättande av tillägg i ÄB iakttas.89 Huruvida över-

strykningarna ska tolkas så att förordnandet i ett tidigare upprättat testamentet ska anses 

återkallat blir beroende av om återkallelsen antas överensstämma med testators vilja 

eller inte.90 

Slutligen kan återkallelse ske av testator genom vilken fristående åtgärd som helst, om 

testator därigenom otvetydigt ger tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för hans 

yttersta vilja. I egenskap av att testamente är en formalhandling, krävs stark bevisning 

för återkallelse som görs på annat sätt än genom testator upprättar ett nytt testamente 

eller förstör det gamla.91 Samtalsvis fällda yttranden och omständigheter som visar att 

testator efter upprättande av testamente kommit på andra tankar kan av denna anledning 

inte vidare tolkas som återkallelse.92  

4.6.1 Återkallelse av återkallelse 

Det är inte ovanligt att en testator återkallar ett tidigare återkallat testamente i syfte att 

få testamentet att gälla på nytt. Förfarandet är inte lagstadgat i ÄB och trots att frågan 

                                                

 

 
88	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	294.	
89	ÄB	10:6	§	
90	Malmström,	Sucessionsrätt	II,	s.	28	
91	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	295.	
92	Malmström,	Sucessionsrätt	II,	s.	29.	
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är omtvistad huruvida förfarandet är möjligt, anges i ärvdabalkens kommentar att ett 

återkallat testamente utan tvivel kan åter bli gällande. Detta under förutsättning att 

handlingen dessförinnan inte förstörts av testator.93 I bland annat NJA 1959 s. 658 för-

klarade HD ett testamente vara ogiltigt då handlingen hade blivit återkallad på ett så-

dant sätt att det utgjorde hinder för att åter bli gällande. I målet rev testator förordnandet 

i två delar och tvärs igenom sin namnteckning. Trots att förordnandet fanns i helhet, 

var läslig och försatt med testators undertecknade påskrift ansågs testamentet vara för-

stört på så sätt att det inte gick att återkalla återkallelsen. I de fall det tidigare testamen-

tet inte går att sätta i kraft, måste ett nytt testamente upprättas i enlighet med de lagstad-

gade formkraven i ÄB.94  

4.6.2 Ändring och tillägg av testamente 

I likhet med den oinskränkta rätten till återkallelse, står det testator fritt att när som 

helst göra tillägg och ändringar i sitt testamente. För tillägg som testator gör i samband 

med partiell återkallelse eller vid nytt förordnande, ska enligt 10 kap. 6 § ÄB, den or-

dinära testamentesformen iakttas. Såsom tidigare nämnts, är tillägg eller annan form av 

justering som görs på originalhandlingen ogiltig, om formkraven enligt ÄB inte iaktta-

gits för testamentets upprättande. Detta medför att testamentet som avser tillägget eller 

ändringen inte kan verkställas. Övriga delar av testamentet förblir dock giltigt.95  

 

 

                                                

 

 
93	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	296	f.	
94	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	70.	
95	Lundén	&	Molin,	Testaments	handboken	–	hur	du	skriver	ditt	testamente,	s.	70		
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5. Kort internationell utblick 

 

5.1 Upprättande av testamente enligt dansk rätt 

Utgångspunkt för formkraven i de nordiska länderna för upprättande av testamente är 

ett krav på skriftlig form och att testator underskriver testamentet eller vidkänner sin 

underskrift i samtida närvara av två vittnen.  

Enligt dansk rätt kan testamente upprättas enligt förfarandet ovan, så kallad vittnestes-

tamente eller genom testamente utformad av notar, så kallad notartestamente. Även 

nödtestamenten är en accepterad testamentesform som testator har rätt att använda om 

han på grund av sjukdom eller annat nödfall inte kan upprätta testamente enligt de or-

dinära testamentesformerna.96 I likhet med svensk rätt är nödtestamentena endast giltig 

under en tid av tre månader. Om det är möjligt ska testator innan tidens slut upprätta 

testamente enligt de ordinära formföreskrifterna. Till skillnad från svensk rätt förelig-

ger inget krav på att testator, enligt dansk rätt, ska underskriva testamentet. För upprät-

tande av testamente är nämligen tillräckligt om testator inför vittnena, som fyllt 18 år 

eller inför notaren vidkänner att testamentet utgör hans yttersta vilja.97  

Även om möjlighet till vittnestestamente finns, utgör närmare 99% av testamenten i 

Danmark av notartestamenten.98 Formkraven för upprättande av notartestamente finns 

i 11 kap. 63 § AVL, vari anges att testamentet ska upprättas skriftligen och underskrivs 

eller vidkänns av testator inför en Notar, vilket liknar den svenska institutionen Nota-

                                                

 

 
96	Nørgaard,	Arveret,	s.	127.	
97	Agell,	Lødrup,	Äktenskapsrätten	och	successionsrätten	i	de	fem	nordiska	länderna:	om	möjlighet-
erna	och	nyttan	av	lagharmonisering:	en	sammanfattande	rapport,	s.	49.		
98	Taksøe - Jensen, Testamenter	–	Nye	konciperingsmåder	og	deres	betydning	ved	generationsskifte, 
København Ø, 2002, s. 1.	
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rius publicus. Notaren som vanligtvis befinner sig på lokala domarkontor, har möjlig-

het, om behov för testamentesupprättande föreligger, att åka ut till sjukhus och liknande 

ställen där testator är inlagd.99   

Vid testamentets upprättande kontrollerar notaren att testator är behörig att upprätta 

testamente, att testamentet är utformat på ett korrekt sätt i den mening att testamentet 

speglar testators yttersta vilja och att det i övrigt inte föreligger sådana omständigheter 

som gör att testamente kan ogiltigförklaras.100 Således går notaren igenom testamentet 

med testator och kan genom uppläsning lyfta fram eventuella tillägg och ändringar i 

testamentet som testator gjort. Vidare kan notaren uppmärksamma samt notera sär-

skilda omständigheter vid testamentets upprättande. Som exempel på särskilda omstän-

digheter kan vara att testator är blind, döv eller att testator på något sätt har nedsatta 

kroppsliga funktioner.101 Om notaren finner att testator äger förmåga att upprätta testa-

mente och att testamentet i övrigt är upprättat enligt hans yttersta vilja, avslutas förrätt-

ningen genom att testator underskriver eller vidkänner handlingen, vartefter notaren 

attesterar handlingen. En kopia av originalhandlingen kan även förvaras på det lokala 

domarkontoret. Notaren registrerar uppgifter om testamentets upprättande i ett centralt 

testamentesregister, endast avsedd för notartestamenten vilket gör det möjligt att säker-

ställa åtkomst till det efter testators frånfälle. I testamentet kan dessutom en så kallas 

bortkomstklausul införas. Klausulen innebär att den av domarkontoret förvarade kopia 

ska ha samma giltighet som originaltestamentet, ifall denna kommer bort eller undan-

hålles. Klausulen medför att strikta krav på bevisning ställs för påstående om att testator 

vars testamente saknas inte längre ska gälla.102  

                                                

 

 
99	Nørgaard.	Arveret,	s.	131.	
100	Godsk	Pedersen,	Godsk	Pedersen,	Familie-og	arveret,	s.	165.	
101	Nørgaard,	Arveret,	s.	131.	
102	Nørgaard.	Arveret,	s.	134.	
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Endast testator själv och advokat med skriftligt godkännande av testator, och på upp-

drag av denna har möjlighet att få del av innehållet i testamentet. På begäran kan efter-

levande make, bodelningsförrättare och arvingar få reda på att ett testamente upprättats 

och registrerats av testator. Efter testators frånfälle åligger det den lokala skifterätten 

att undersöka om testamente finns. Om så är fallet, ska bodelningsförrättaren kontakta 

både arvingar och testamentstagare i syfte att informera om testamentets existens.103  

Förutom notartestamente, finns såsom ovan är omnämnt, vittnestestamenten och nöd-

testamenten. Vittnestestamenten regleras i 11 kap. 64 § AVL och är i stort sett över-

ensstämmande med den ordinära svenska testamentesformen. En skillnad som redan 

påpekats är att åldern för vittneshabilitet är 18 år enligt dansk rätt till skillnad från i 

Sverige där vittneshabilitet inträder redan vid 15 år. Nödtestamente regleras i 11 kap. 

65 § AVL och kan till skillnad från svensk rätt, upprättas på vilket sätt som helst. Tidi-

gare var nödtestamentet knutet till endera muntligt eller holografiskt testamente men 

formkraven är sedan 2007 borttagna.  För att väga upp för de risker som annars kan 

föreligga utan formkrav, krävs för nödtestamentets giltighet att testamentet är upprättat 

på sådant sätt att det kan antas vara säkert att testamentet härrör från testator och att 

testamentet i övrigt avser en disposition av testators kvarlåtenskap.104 

5.2 Ändring och återkallelse av testamente 

Tidigare har återkallelse och ändring av testamente kunnat ske formlöst. Efter revision 

av den danske lagen AVL, ska emellertid ändringar och återkallelse sedan 2007 alltid 

ske i testamentesform. I 11 kap. 67 § första stycket AVL anges att återkallelse och 

ändringar i testamente ska ske enligt de formföreskrifter som finns för upprättande av 

                                                

 

 
103	Lødrup,	Peter,	Arverett	–	En	sammenlignende	studie	av	dansk,	finsk,	islandsk,	norsk	og	svensk	rett	
med	drøftelser	av	harmoniseringsmuligheter	og	reformbehov,	s.	281.		
104	Godsk	Pedersen,	Godsk	Pedersen,	Familie-og	arveret,	s.	166.	
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testamente, nämligen enligt notar eller vittnestestamenten. Om sjukdom eller annan 

nödsituation föreligger, kan återkallelse eller ändring även ske genom nödtestamente.  
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6. Analys 

 

6.1 Inledning 

I den svenska rättsordningen är testamente och återkallelse av testamente de enda all-

mänt godtagna dödsrättshandlingarna som ger uttryck för testators yttersta vilja. Ge-

nom förordnandet kan testator förfoga över sin kvarlåtenskap med en fördelning som 

denne anser är lämplig. Då testamentet träder i kraft först efter testators död, är det av  

vikt att de formkrav som uppställs vid upprättande av testamente är högt ställda. Hu-

vudskälen såsom de framgår av förarbetena till 1930 års TL, är att mana testator till 

eftertanke inför själva förordnandet och i syfte att säkerställa att testamentet förverkli-

gas efter testators död.  

 

6.2 Ger nu gällande formkrav för testamente tillräckligt skydd för testator i 

syfte att hans yttersta vilja uppfylls?  

Även om formkraven för ordinarie testamente är relativt strikt kan ett fåtal risker upp-

märksammas. Vid införande av gällande formkrav gjordes en intresseavvägning mellan 

syftena till formkraven och de invändningar som ansågs föreligga mot striktare form-

krav. En invändning mot striktare formkrav var att formkraven inte skulle avskräcka 

personer som egentligen vill förordna om sin kvarlåtenskap från att upprätta testa-

mente. I övrigt skulle formkraven inte vara alltför formalistiska och oskäliga, särskilt i 

situationer då testator på grund av sjukdom eller annat nödfall varit förhindrad att iaktta 

formkraven.105   

Ur ett historiskt perspektiv har formkraven avseende svensk rätt gått mot en större 

formfrihet. Såsom framhållits var registrering av testamenten en vanlig företeelse under 

                                                

 

 
105	Walin	Gösta	&	Lind	Göran,	Kommentar	till	ärvdabalken,	s.	266.	
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tidigt 1600-talet. I Stockholms stads privilegier 1636 var notarietestamente och regi-

strering dessutom obligatoriska formkrav för upprättande av testamente, vars åsidosät-

tande medförde ogiltighet.  

Formkraven i sin nuvarande utformning för testamentets upprättande är oförändrade 

sedan 1930. Det finns därför anledning att närmare gå in på formkraven och belysa de 

risker som kan antas föreligga.   

6.2.1 Formkrav för ordinär form 

Kravet på skriftlig form underlättar vid utrönande av testators vilja och överensstäm-

mer med ändamålsskälet till formkravet. Skriftligheten medför att testamentet till sin 

form är fast och konkretiserat, därigenom antas testator vara förhindrad från att göra 

förhastade och ogenomtänkta förordnanden.  

Enligt Walin föreligger inget krav på att testamentets text ska avfattas av testator. Tes-

tamentet kan nedtecknas såsom avfattas av annan än testator. Även om testamentet ska 

spegla testators yttersta vilja, föreligger ändå risk för att förordnandet i själva verket 

utgör någon annans vilja. Testator kan känna sig påverkad att godkänna en text till för-

mån för den som hjälper till att upprätta testamentet eller till någon annan som denna 

anser vara förtjänt till del av testators kvarlåtenskap. Testator kan även bli förledd till 

att godkänna testamentet genom att tro att texten är skriven på det sätt han önskar.  

Kravet på att testator ska underskriva handlingen alternativt vidkänna underskriften vid 

samtida närvaro av två sollenitetvittnen grundar sig också i de ändamålsskäl man önskar 

uppnå med formkraven. Vittnenas primära uppgifter är att bestyrka att det är testator 

som underskriver eller vidkänner testamentet och att göra testator medveten om testa-

menteshandlingens stora vikt.  

Även om vittnena ska väljas ut av omsorg, gör gällande formkravsföreskrifter det enkelt 

för testator att finna två vittnen som kan bevittna testamentet. I 10 kap. 4 § ÄB anges 

nämligen enbart vilka som inte får vara vittnen. Förutom denna personkrets, får testator 

fritt välja vittnen efter eget behag. I princip kan testator välja två personer ute på gatan 
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som testator i övrigt inte känner utan att det bringar problem vid tillämpning av före-

skriften. De risker som kan föreligga med formkravsföreskriften är att vittnena, som 

inte känner testator sedan tidigare, kan antas ha svårt att avgöra om testator vid testa-

mentets upprättande beter sig på ett normalt sätt eller ett sådant sätt som avviker från 

hans normala beteendemönster. Eftersom vittnena inte har någon skyldighet att fråga 

om testamentet utgör testators yttersta vilja kan testamentet få ett innehåll som i själva 

verket inte alls speglar testators vilja. På liknande sätt kan risker föreligga när till ex-

empel en blind person med hjälp av annan har upprättat ett testamente och ber vittnena 

om bevittning av handlingen. Eftersom det inte föreligger något krav på att vittnena ska 

läsa upp innehållet för testator, även om kan antas vara rimligt, kan testamentet få ett 

innehåll som inte alls motsvarar vad testator föreställt sig.  

Kravet på vittnenas samtida närvaro tolkas strikt av HD, vilket bland annat framgår av 

NJA 1978 s. 189. Trots detta, kan risk föreligga i att formkravet överhuvudtaget inte 

iakttas i det verkliga livet. Vittnena kan underteckna handlingen var för sig utan att ens 

närmare tänka på formkravets innebörd och dess syfte. Om testamentet dessutom inne-

håller en vittnesmening som felaktigt anger att vittnena vid testamentets upprättande 

varit samtidigt närvarande ställs dessutom oerhört höga krav på motbevisning för att 

kunna ogiltigförklara testamentet. 

I det verkliga livet är det sällan som vittnena behöver kontaktas. Situationer då detta 

kan ske antas vara begränsade till när testamente klandras av de legala arvingarna. Om 

testamente ska verkställas flera år efter testators död kan risk föreligga i att det inte 

finns några vittnen som kan tillfrågas i frågor rörande testamentets upprättande och 

testators avsikt. Antingen kan vittnena vara döda eller så går de inte att hitta. För giltigt 

testamente krävs enligt nu gällande formkravsföreskrifter att vittnena endast bestyrker 

handlingen med sina namnunderskrifter. Då inga andra uppgifter än namnunderskrif-

terna är obligatoriska kan det även ifrågasättas om vittnena överhuvudtaget har funnits 

eller om de är påhittade.  
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Rådande formkrav gör det även svårt att avgöra huruvida testamentet är uttryck för 

testators yttersta vilja eller uttryck för någon annans vilja. Vittnena har möjlighet att 

påverka eller övertala en viljesvag testator att upprätta testamente utifrån deras vilja. 

Är testator, i övrigt, drabbad av svår sjukdom eller hög ålder, har vittnena dessutom 

möjlighet att underteckna handlingen med testators hand på pennan. I sådana situat-

ioner kan det antas att vittnena, mer än gärna, önskar bestyrka handlingen med sina 

underskrifter, och testamentet är ändå upprättat i laga form. 

6.2.2 Formkrav för nödtestamente 

I svensk rätt har två former av nödtestamenten accepterats, det muntliga och hologra-

fiska testamentet. Motiven bakom de extraordinära testamentesformerna är att det i 

vissa situationer, såsom vid sjukdom och annat nödfall anses vara orimligt och inhu-

mant att kräva att testator ska iaktta den annars strikta former för ordinärt testamente. 

Formkravet för det muntliga testamentet är att det ska upprättas muntligen inför två 

sollenitetsvittnen. Testator kan antingen ange en viljeyttring som avser ett helt testa-

mente men också förklara att ett av testators redan gjorda anteckningar ska gälla såsom 

hans testamente. Vid förstnämnda typ av förordnande har vittnena en betydande roll 

eftersom de oftast är bärare av testamentets innehåll. De risker som kan förekomma är 

att vittnen uppfattar förordnandet på ett felaktigt sätt, glömmer bort eller helt enkelt 

förvanskar de ord som testator angivit. Då situationer kan förekomma att testator, vid 

testamentets upprättande, befinner sig i enrum med vittnena kan risken således vara 

påtaglig att testamentet kanske inte får de verkningar som testator önskat sig. 

I fråga om muntligt testamente som upprättas genom svar på frågor tillfrågade av andra, 

kan det i verkliga livet vara svårt att fastställa en klar gräns på när en fråga blivit ställd 

på ett ledande sätt och huruvida testator faktiskt svarat på frågorna på ett klart och tyd-

ligt sätt. Även här föreligger risk för att testamentet inte speglar den vilja som testator 

avsett.  
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I situationer där testators muntliga uttalande inskränker sig till att bekräfta att testators 

redan gjorda anteckningar utgör hans vilja, är det av vikt att anteckningarna inte ger 

utrymme för andra att göra ändringar eller tillägg. Om handlingen i sig inte är individu-

aliserad eller om testator inte vidtar åtgärder i syfte att förbygga sådana tänkbara för-

vanskningar, finns återigen risk för förordnande som inte speglar testators vilja.  

Vid holografiskt testamente ska testator egenhändigt upprätta och underteckna sitt tes-

tamente. Enligt Walin är formkravet omotiverat i förhållande till syftena med nödtesta-

menten. Walin är av uppfattningen att handlingen, så länge som viljeförklaringen är 

tillräcklig tydlig och undertecknad av testator ska handlingen godtas som testamente. 

Jag instämmer delvis med Walins uppfattning om att det är omotiverat att ha onödigt 

strikta formkrav vid upprättande av nödtestamente eftersom detta skulle undergräva 

syftena med nödtestamenten. Däremot är formkravet tänkt att väga upp för de risker 

som kan tänkas föreligga vid nödtestamentets upprättande och vid utrönande av testa-

tors vilja. Risker som kan förekomma vid holografiskt testamente är att testamentet i 

själva verket inte härrör från testator. Möjligen kan någon annan ha upprättat handlingen 

i sin helhet eller tagit sig friheten att ändra, omformulera eller lägga till innehåll i testa-

mente som testator redan upprättat. Om förordnanden som avfattats med hjälp av dator 

eller maskin godtas som testamente, kan vittnena påverka eller övertala testator att un-

derteckna ett av de färdigställt testamente. Således kan en liberal inställning till form-

kravet medföra risk för att testamentet inte speglar testators yttersta vilja.  

I praxis upprätthålls kravet på egenhändigt undertecknat strikt, vilket bland annat fram-

går av Svea Hovrättens dom i mål nr T 11306-12. I målet ogiltigförklarade Hovrätten 

ett SMS- testamente på grund av att handlingen inte uppfyllde formkravet. Domen är 

omdiskuterad av många men jag anser att Hovrätten gjorde en logisk bedömning. Även 

om syftena bakom nödtestamente är att testator ska ha möjlighet att förordna om sin 

kvarlåtenskap i situationer då han annars skulle gå minste om det, måste även nödtes-

tamente vara omgärdad av formkrav för att eliminera de potentiella risker som annars 
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kan förekomma. Att godkänna ett SMS-testamente skulle vara äventyrligt från rättssä-

kerhetspunkt. Särskilt då andra än testator kan antas utnyttja dennes telefon.106  

I syfte att undvika förekomsten av liknande situationer, där nödtestamenten ogiltigför-

klaras på grund av att testator inte vidtagit formkravsföreskrifterna, har lagstiftaren i 

Danmark frångått formkraven för nödtestamente. För nödtestamentets giltighet krävs 

istället att testator antas ha velat förordna om sin kvarlåtenskap och att testamentet 

upprättas på ett sådant sätt att det säkert kan antas att testamentet härrör från testator. I 

Sverige skulle ett sådant införande bidra till att allt fler nödtestamenten godkänns. 

Huruvida testamentet uteslutet anses härröra från testator torde däremot vara svårt att 

avgöra. 

6.3 Bör Sverige införa notarietestamente som formkrav? 

Ovan har jag belyst ett fåtal risker som kan föreligga med de formkrav vi har idag. Utan 

att ha berört reglerna om ogiltigförklaring av testamente och de bevis som krävs för 

arvingar att i olika situationer ogiltigförklara ett testamente, kan antas att införande av 

krav på notarietestamente skulle öka möjligheten för testator att på ett säkert och till-

förlitligt sätt upprätta testamente enligt sin vilja. Vid en jämförelse med dansk rätt, går 

det att se att närmare 99% av alla danska testamenten utgörs av notarietestamenten. 

Detta trots att testamente kan upprättas genom vittnestestamente, vilket i stort överens-

stämmer med den svenska formen för ordinärt testamente. 

I Sverige upprättas testamente främst för att testator önskar se en annan fördelning av 

sin kvarlåtenskap än den som står föreskriven enligt ÄB. Förekomsten av testamente 

antas vara låg i Sverige. Även om skälet till detta kan antas vara att den legala arvsord-

ningen speglar det allmänna rättsmedvetandet går det inte att utesluta att andra faktorer 

såsom bristande juridiska kunskaper, eller rädsla för att göra fel kan spela in. Det kan 
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därför antas vara rimligt att testator tar kontakt med en notar som kan hjälpa honom att 

upprätta testamente i enlighet med hans vilja utan risk för personligt intresse i hans 

kvarlåtenskapsdisposition. Införande av krav på notarietestamente skulle bidra till att 

testamente upprättas i laga form vilket utesluter tolkningsbehov och risker för klander 

som grundar sig på formfel eller annan obehörig påverkan efter testators död. Notaren 

kan antas ha sådana kunskaper inom området att han kan uppmärksamma särskilda om-

ständigheter vid testamentets upprättande som gemene man kan antas missa. Ett infö-

rande av notarietestamente skulle därför otvivelaktigt skapa mer säkerhet kring testa-

mentets upprättande och även vid utrönande av testators vilja.  

6.4 Finns det behov att införa testamentesregister i Sverige? 

I Sverige saknar vi idag ett nationellt register för registrering av testamenten. I syfte att 

säkerställa att testamenten kommer fram vid testators död, borde testamentesregister 

införas.  

 

För att ett testamente ska verkställas i enlighet med testators vilja krävs att testamentet 

efter testators död går att uppvisa i originalform. Om testamentet inte finns i original 

form, är utgångspunkten att testamentet är återkallat, vilket kan göras formlöst, ef-

tersom testamentet då inte längre presumeras vara testators yttersta vilja. Endast i un-

dantagsfall har kopia av testamente godtagits som testamente vilket enligt NJA 1977 s. 

168 förutsätter stark bevisning härom.  

 

Eftersom testator inte på något annat sätt kan disponera över sin kvarlåtenskap än ge-

nom testamente är det av vikt att testamentet förvaras på ett säkert sätt. I Danmark finns 

testamentesregister endast för notarietestamenten. I situationer då testamente upprättas 

enligt andra accepterade former, saknas motsvarande register. För att på ett fullständigt 

sätt säkerställa att testamenten inte kommer bort eller undanhålles anser jag att Sverige 

ska införa obligatoriskt testamentesregister för ordinärt testamente. I syfte att undvika 

påtryckningar från arvingar om att testamente ska upprättas på det ena eller andra sättet, 

ska i likhet med dansk rätt, endast testator eller advokat med skriftligt godkännande av 



	 	 	

	

	 	 	

	

48	

testator och då i uppdrag av honom få tillgång till testamentet så länge testator är vid 

liv.  

 

Genom införande av krav på registrering kan antas att det inte längre kommer finnas 

risker för andra som potentiellt kan missgynnas av testamentet att förstöra eller undan-

hålla det.  

 

6.5 Slutsats 

Uppsatsen primära syfte har varit att utreda huruvida formkraven för testamentets upp-

rättande uppfyller sitt syfte genom att säkerställa att testators vilja uppfylls efter hans 

död eller om några ändringar avseende formkraven är att föredra.   

Att upprätta testamente och därigenom få bestämma över kvarlåtenskapens vidare öde 

är en rättighet som tillkommer var och en. Att testamente är en viktig rättshandling går 

därför inte att förneka. Då testator endast genom testamente kan förordna om sin kvar-

låtenskap, är det av vikt att formkraven för dess upprättande speglar rättshandlingens 

betydande karaktär. I syfte att förebygga de risker som uppmärksammats ovan, borde 

formkraven for testamentets upprättande ändras i skärpande riktning. Formkravsföre-

skrifter inspirerad av dansk rätt där man progressivt har tittat på formföreskrifterna 

skulle kunna lösa problemet. För ordinärt testamente skulle krav på obligatoriska upp-

gifter om vittnena kunna införas. Detta i syfte att kunna lättare få tag på vittnena om så 

skulle behövas. För nödtestamente skulle man istället kunna lätta på formkraven. För-

ordnanden som uteslutet anses härröra från annan än testator skulle kunna godkännas 

som testamente. Genom att införa notarietestamente skulle testamentet upprättas på ett 

formenligt sätt utan risk för formfel eller påtryckningar från arvingar. Slutligen skulle 

krav på obligatoriskt testamentesregister säkerställa att testamente kommer fram efter 

testators död. 
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7. Källförteckning 
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