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1.	  INLEDNING	  
Ett testamente är en viktig dödsrättshandling som ger testator rätt, att själv 

bestämma över hur ens egendomsfördelning ska ske efter att testatorn har 

avlidit. Testamentet är därför ett uttryck för testatorns yttersta vilja för 

dödsfallskull (mortis causa). Upprättande av testamente kan dock många 

gånger te sig som en lätt uppgift för testator även om det i själva verket inte 

alltid är så lätt för testatorn att kunna förutse alla möjliga tänkbara skeenden 

såsom nyuppkomna situationer, ändrade förutsättningar, ändringar av 

egendomsförhållanden, nya familjemedlemmar, bortgångna testamentstagare, 

lagändringar, förändringar av de allmänna samhällsförhållandena etc. Inte 

alltför sällan kan orsaken till tolkningsbehovet vara testators felaktiga 

uppfattningar av lagbestämmelser. Men ibland kan testatorn ha förväxlat de 

juridiska termerna, testatorn kanske råkade skriva full äganderätt medan han 

egentligen menade fri förfoganderätt eller exempelvis kan han ha uppgivit 

begreppet laglott medan han egentligen menade att förordnandet ska avse 

arvslott i stället. Ofta kan fallet vara att ett testamentsförordnande verkställs 

många år eller kanske till och med flera decennier efter upprättandet. Testatorn 

är då redan avliden och kan inte höras under processens gång varför 

viljeprincipen där man söker testators faktiska och eller hypotetiska vilja inte 

alltid är en lätt uppgift och särskilt inte mot bakgrund av att denna typ av 

tolkning – testamentstolkning är en subjektiv tolkning till skillnad från de flesta 

andra förmögenhetsrättsliga handlingar. Förklaring till viljeprincipens 

subjektiva karaktär motiveras med att ett testamente en alltid är återkallelig, 

benefik och ensidig rättshandling samt en akt av givmildhet som sådan.1 

 

 

1.1 Syfte	  
 

Arbetets huvudändamål är att belysa rättsläget i ÄB 11:1, paragrafens 

innebörd, tillämpning och eventuella problem därvid. De frågor som 

                                                
1 Wallin, Lind, s.319 
2 Tamm, s.223 
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aktualiseras här är bl.a. vad som är att anse utgöra egentlig testamentstolkning, 

var gränserna mellan tolkning och utfyllnad går, vad det är för beviskrav som 

uppställts för bevistemat tolkning av testamente och vilken bevisstyrka som 

krävs.  

 

1.2	  Avgränsning	  
 

Eftersom huvudsyftet med detta arbete är tolkning av testamente enligt ÄB 

11:1, alltså den regleringen som avser egentlig tolkning av testamente, där man 

fastställer den individuelle testators faktiska och hypotetiska vilja. 

Presumtionsreglerna i ÄB 11:2-9 kommer inte att behandlas särskilt i detta 

arbete, i vart fall inte mer än att dessa omnämnas där det är nödvändigt. Jag 

kommer inte heller att behandla de tolkningsproblem som uppstår när ett 

testamente kränker den efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln samt 

de tolkningsproblem som uppstår när testamentet kränker laglotten, alltså inga 

omständigheter, problem eller situationer som uppstår när ÄB 11:1 kolliderar 

eller interagerar med andra bestämmelser från Ärvdabalkens paragrafer eller 

Äktenskapsbalkens bestämmelser.  

 

Rättspraxis inom området är omfattande och behandlar många olika 

tolkningsproblem, med tanke på detta samt med tanke på uppsatsens omfång 

(15 hp) har jag inte haft möjlighet att beröra alla dessa avgöranden mer än ett 

urval och främst att avse de fallen som är relevanta för uppsatsens syfte och 

ändamål.  

 

1.3	  Metod,	  material	  och	  källkritik	  
 

Den rättsdogmatiska metoden som innebär att företrädesvis studera lagar, 

förarbeten, vägledande rättspraxis och doktrin har utgjort utgångspunkten för 

författande och framställande av detta arbete. Emellertid har lagstiftaren valt att 
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uppgifter och frågor rörande testamentstolkningsregler ska lämnas över till 

doktrin och praxis att lösas. Då detta arbete handlar om tolkning av testamente 

har det inte alltid och för samtliga delar av arbetet varit möjligt att använda sig 

av rättskällelärans hierarkiska ordning, varför jag för vissa delar av detta arbete 

har vid mitt val av rättskällor lagt tyngdpunkten på doktrin och rättspraxis för 

att kunna behandla, utreda och analysera problemområden samt för att kunna 

besvara de frågor som uppkommer inom ramen för uppsatsens syfte. 

 

Mot bakgrund av att arbetets syfte till en viss del hänför sig till den 

rättshistoriska utvecklingen av testamentsrätten samt mot bakgrund av arbetets 

karaktär har jag i detta arbete använt mig av rättshistorisk samt av 

rättsfilosofisk litteratur till en mindre utsträckning. 

 

Till den delen av uppsatsen som behandlar vissa processrättsliga och 

bevisrättsliga frågor har jag använt mig av processrättslig respektive 

bevisrättslig litteratur. Det är allmänt känt att Ekelöf är en auktoritet inom den 

process-bevisrättsliga litteraturen. Dock är auktoritetsresonemang och 

auktoritetsargumentation kanske inte förenliga med den rättsvetenskapliga 

metoden, och det är inte heller särskilt rättsvetenskapligt att vara okritisk, 

varför jag även har använt mig av Diesens doktriner, men även Boström till en 

viss del.  

 

Till den delen av uppsatsen som handlar om rent testamentsrättsliga frågor har 

jag använt mig av Agells, Wallins, Linds och Boströms doktriner.  

 

1.4	  Disposition	  
 

Det här arbetet skulle man kunna indela i tre huvuddelar, den rättshistoriska 

delen, den civilrättsliga delen och den processrättsliga delen i bevisrättsligt 
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avseende. Ändamålet i detta arbete är att avgränsa tolkning av testamente till 

dess strikta bemärkelse, alltså egentlig tolkning av testamente, testators 

faktiska och hypotetiska vilja, med bevisrättslig anknytning, samt belysande av 

den historiska utvecklingen (sett huvudsakligen ur aspekten viljefriheten eller 

rättare sagt testationsfriheten), av rättsinstitutet testamente i Sverige men även 

romarriket eftersom testamentet har sitt ursprung från antika Rom.  

 

Kapitel 2 redogör för testamentets ursprung och utveckling och utgör den 

rättshistoriska delen. Under kapitel 3 kommer den allmänna delen av 

testamentsrätten att behandlas, avgränsat till de delar av den allmänna 

testamentsrätten som är nödvändiga för att förstå (i fall att den tilltänkta läsaren 

inte är särskilt insatt i testamentsrätten) vad de följande kapitlen, kapitel 4 och 

kapitel 5 handlar om. Kapitel 4 handlar om tolkning av testamente medan 

kapitel 5 handlar om bevisrättsliga frågor med anknytning och koppling till 

tolkning av testamente.  

 

Den historiska delen i kapitel 2 kommer att vara dels deskriptiv och dels 

utredande. Kapitel 3 som behandlar de av den allmänna testamentsrätten 

utvalda delar kommer att vara huvudsakligen deskriptiv. Det fjärde och det 

femte kapitlet kommer båda att delvis vara deskriptiva till det mån som är 

nödvändigt men tyngden och ambitionen kommer ändå att läggas på 

rättsutredning samt att dessa delar av uppsatsen även ska vara analytiska till en 

viss del. Det avslutande kapitlet, kapitel 6 utgör den delen av arbetet som avser 

avslutande diskussion, synpunkter och konklusioner därvidlag. Det sista och 

sjunde kapitlet innehåller källförteckningar för den litteratur som använts i 

detta arbete.  

2.	  HISTORIK	  
 

2.1	  Testamentes	  ursprung	  
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Rättsinstitutet testamente utvecklades troligen någon gång under 200-300 talet 

e. Kr och är ett romerskt rättsinstitut. Förutom testationsfriheten, har även en 

rad andra testamentsrättsliga regler sitt ursprung i den romerska rätten.2  Inom 

romarrätten betraktades testamentet som en moralisk plikt.3 Insättande av en 

arvinge var ett avgörande element i det romerska testamentet, och om en sådan 

arvinge saknades, var hela testamentet ogiltigt.4 Hela testators förmögenhet 

skulle omfattas av testamentet, vilket innebar att det inte var möjligt att 

testamentet skulle avse enbart en del av förmögenheten.5 Testatorn hade i 

princip frihet att testamentera till vem han ville, dock för pater familias 

(familjeöverhuvud) gällde vissa begränsningar. Det ansågs att han hade plikter 

till de efterkommande, med förväntningar som samhället ställde på honom. Om 

legala arvingar förbisågs i ett testamente, kunde arvingarna använda sig av ett 

rättsmedel som kallades querela inofficiossi testamenti, för att kunna fastställa 

att testator hade åsidosatt sina naturliga förpliktelser gentemot arvingen, genom 

att göra honom arvlös. Lyckades vederbörande att med framgång föra talan, 

betraktades testamentet som ogiltigt medan det statuerades att testator var 

otillräknelig. Så småningom ändrades dessa regler och en arvinge kunde föra 

talan enbart om han berövats mer än en fjärdedel av sin arvslott. Dessa 

ändringar kom senare att utgöra grunden för en tvingande arvsrätt inom 

romarrätten.6  Den förbigångne arvingen kunde senare under den kejserliga 

lagstiftningen ställa krav enbart på denna del för att uppnå sin fulla legala 

arvslott men han kunde inte få hela testamentet ogiltigförklarat. Om antalet 

legat blev för stort så att summan av legat översteg tre fjärdedelar av hela 

arvsmassan gjordes ett pro rata avdrag så att arvingen kunde få ut minst en 

fjärdedel. Romarrätten ställde dock vissa begränsningar på vem som skulle 

sättas in som en arvinge genom testamente. Ofödda personer kunde inte sättas 

in som testamentstagare inom testamentsrätten, likaså kunde inte den som inte 

var romersk medborgare bli testamentstagare. Slavar kunde sättas in som 

testamentstagare dock testamentsförordnandet fick enbart innefatta testators 

                                                
2 Tamm, s.223 
3 Tamm, s.227 
4 Tamm, s.226 
5 Tamm, s.227 
6 Tamm, s. 228 
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egna slavar och endast under förutsättningen att dessa ska frigivas. Så 

småningom erkändes även kyrkan som berättigad arvtagare.7 

 

2.1.1	  Testamentstolkningsläran	  inom	  romarrätten	  

 

Utvecklingen av legaträtten inom den romerska rätten gav upphov till en del 

tolkningsfrågor kring vad legatet skulle innefatta i de fall där legatet inte 

utgjordes av pengar. Så småningom utvecklades en rik praxis beträffande 

frågor som gällde tolkningen av vad legatet skulle innehålla, t ex om ett visst 

legat bör även omfatta ett visst ”tillbehör” vanligen ”fastighet med tillbehör”. 

Mer än hundra avgöranden som berör testamentstolkningsproblem har 

bevarats. Redan inom romarrätten talar man om vad testator har föreställt sig 

att t ex ett visst jordstycke ska användas till, och i mot bakgrund av detta kom 

man fram till två helt olika slutsatser i två olika avgöranden som för övrigt var 

likartade. Inom den romerska testamentstolkningsläran skiljde man mellan 

testators ord verba och testators vilja voluntas.8 Testamentstolkningen var till 

en början fokuserad vid ordens objektiva betydelse men från den tidiga 

klassiska tiden började man att ta mer hänsyn till arvlåtarens egentliga vilja i 

det enskilda fallet. 9 

 

2.2	  Testamentsutveckling	  i	  Sverige	  
 

I Sverige började utvecklingen av rättsinstitutet testamente redan på 1200 talet 

med hjälp av kyrkan.10  I likhet med romersk rätt ansågs det till en början även 

i svensk rätt att blodsband skulle utgöra utgångspunkten vid 

kvarlåtenskapsfördelning. Det svenska samhället präglades av ätte- och 

släktgemenskapen, ätten och släkten sattes före den enskilda individen 

                                                
7 Tamm, s. 228-229 
8 Tamm, s. 228-231 
9 Kaser, Knuter s. 506 
10 Hafström, s. 129 
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inklusive familjefadern.11  Inom svensk rätt hade då en familjefader mindre 

testationsfrihet än vad pater familias hade enligt romersk rätt. Den allmänna 

uppfattningen att jorden skulle tillhöra släkten var en bidragande faktor till att 

utvecklingen inom testamentsrätten gick långsamt i Sverige. Kyrkan var dock 

intresserad av gåvor så kallade själagåvor (gåvor för dödsfalls skull) varför 

ordet testamente gjorde sitt inträde i den svenska rätten.12  För att skydda 

släktens rätt till jorden utvecklades olika system för att begränsa 

testationsfriheten. Huvudlottsystem och arvejordsystem tillämpades på 

landsbygden. Det förstnämnda gick ut på arvlåtaren delade i lika delar mellan 

sig själv och arvingarna och den delen som tillföll arvlåtaren kunde 

testamenteras utan arvingarnas samtycke. Arvejordsystemet innebar att en 

tiondedel kunde testamenteras bort fritt. I städerna var laglottssystem 

tillämpligt vilket innebar att testator som hade barn inte utan sina barns 

samtycke kunde testamentera bort sin egendom. En barnlös testator kunde 

testamentera bort endast en tredjedel av sin kvarlåtenskap medan de övriga två 

tredjedelarna skulle tillfalla arvingarna.13 

 

Användningen av testamente blev alltmer vanligt under 1600 talet varför 

utvecklingen inom testamentsrätten började gå framåt. Den första generella 

lagen om testamentet kom år 1686, en så kallad 1686 års testamentsstadga 

vilken senare lades till grund för testamentsbestämmelserna i 1734 års lag. Man 

hade dock fortfarande olika testamentsregler för stad och land. På landsbygden 

tillämpades avlingejord (fast egendom som inte erhållits genom arv utan har 

förvärvats av arvlåtaren) och testator kunde då testamentera bort avlingejord 

fritt utan några begränsningar. Även lösöre kunde testamenteras bort på samma 

sätt. För arvejord gällde dock fortfarande samma regler som tidigare. Arvejord 

skulle tillfalla arvingarna. Laglottssystemet var fortfarande tillämplig i städerna 

dock med vissa förändringar som innebar att om testator hade avkomlingar 

kunde han testamentera bort en sjättedel av sin egendom. För testator som inte 

hade någon avkomma men hade andra arvingar var testationsfriheten större än 

                                                
11 Olivecrona, s. 58 
12 Agell, s. 17 
13 Bratström & Singer, s. 26-27 
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för testator som hade sina egna avkomlingar. Testatorn kunde då i ett sådant 

fall där egen avkomma saknades testamentera bort hälften av sin egendom. 

Några år senare förändrades bestämmelserna i 1734 års lag genom en 

förordning, då dessa ansågs vara omoderna. Skillnaderna beträffande 

avlingejord och lösöre mellan städer och landsbygder upphävdes. 

Arvejordsystemet avskaffades år 1857 och samma rätt att testamentera bort sin 

egendom gällde såväl på landsbygder som i städer.14 

 

2.2.1	  Testamentstolkningsreglernas	  inträde	  i	  svensk	  rätt	  

 

Utvecklingen inom testamentsrätten, avskaffandet av arvejordsystemet och 

utvidgning av testationsfriheten gav upphov till praxis inom testamentstolkning 

på 1800 talet samt i början av 1900 talet. Testamentsrätten genomgick en 

reform med testamentslagens inträdande (TL) år 1930. Testators vilja lades till 

grund för testamentstolkning, testationsfriheten (inom ramen för 

laglottsreglerna) fick en central betydelse. 15  Lagberedningen framhöll att 

frågor av underordnad vikt lämnas åt doktrin och praxis att lösas för att 

undvika äventyrande av lagens överskådlighet. Uppgiften har inskränkt sig till 

att förtydliga och komplettera gällande rätt och därmed minska tvister ur 

rättsäkerhetsperspektiv.16  Tolkningsreglernas syfte innebar förebyggande av 

tvister beträffande vissa speciella testamentsföreskrifter som rör såsom 

avkomsträtt, fri förfogande rätt, nyttjanderätt mm.17  Ärvdabalkens (ÄB) 

testamentsregler från år 1958 bygger helt på TL. 

 

3.	  ALLMÄNT	  OM	  TESTAMENTE	  	  
 

                                                
14 Bratström & Singer, s. 27 
15 Agell, s.19 
16 SOU 1929: 22 s. 69 
17 Agell, s.19 
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3.1	  Formkravet	  	  
 

Syftet med formkravet var att undvika de tvister som många gånger skulle 

uppstå. 18  Sedan länge har det gällt att ett testamente måste vara upprättat i en 

viss form, med två solennitetsvittnen, båda samtidigt närvarande ÄB 10:1, 

kravet på båda vittnens samtidiga närvaro har tillämpats strikt. Vidare måste 

testamentet vara skriftligt. Andra former av testamente är så kallade 

Nödfallstestamente (ÄB 10:3), den ena formen som uppkommer muntligen 

inför två vittnen, och den andra formen så kallad holografiskt testamente som 

ska upprättas för hand av testatorn själv och egenhändigt.  Att ett holografiskt 

testamente måste vara skrivet av testators egen hand är som en formell garanti, 

och texten får inte till någon del vara maskinskriven eller tryckt.  I NJA 1993 s 

341 godtogs inte av kvinnan dagen innan sin död för egen hand upprättade, 

dock inte undertecknade brev i ett skrivblock. I målet T 111306 -12 fann 

Hovrätten att ett sms-meddelande upprättat av mannen, som kort därpå begick 

självmord, utgjorde materiellt sett ett testamente då rättshandlingen var ett 

förordnande, och med klar och tydligt uttryck för mannens yttersta vilja, samt 

förordnanden om hur kvarlåtenskapen skall fördelas.  Dock att av ÄB 10:3 

framgår att testamentet skall vara egenhändigt skrivet av testatorn samt 

undertecknat av testatorn och lagen tillåter inte några undantag från dessa krav 

och att testamentets innehåll i och för sig uppfyller kravet till att vara 

egenhändigt skrivet då det är ostridigt i målet, men att testamentet också måste 

vara undertecknat vilket inte var fallet här.  

 

3.1.1	  Formkravets	  betydelse	  inom	  tolkning	  av	  testamente	  	  

 

Upprättande av testamente måste ske i enlighet med de kraven om uppställs i 

ÄB 10 kapitel och innefattar även ändringar och tillägg, varför begränsningar 

mot bakgrund av formkravet är nödvändiga. Formbundenhet kan alltså 

begränsa den subjektiva tolkningens innebörd, men tolkning av testamentet får 

                                                
18 SOU 1929: 22, sid. 229 
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aldrig ske på ett vis som saknar anknytning till själva förordnandet. 

Formkravets syfte är att garantera testators allvar samt säkerställa 

förverkligandet av hans yttersta vilja vid den tidpunkten då hen själv inte 

längre är med. Det är själva testamentstexten som ska tolkas och tolkningen får 

i princip avse bara det som kommit till uttryck i testamentet, annat än det skulle 

innebära godtagande av ett nytt förordnande, och ett nytt förordnande kräver 

form. 

 

3.2	  Upprättande	  och	  tagande	  av	  testamente	  
 

Testationshabilitet, rätten att göra testamente regleras i ÄB 9:1. Åldersgränsen 

motsvarar den ålder man blir myndig, alltså 18 år, dock finns det vissa 

undantag, för den som är eller har varit gift, samt för den som har fyllt 16 år 

och vill göra testamente om egendom över vilken han själv äger råda (förvärv 

genom eget arbete efter fyllda 16). 19 

 

För den som är gift men inte har fyllt 18 år är testationshabilitiet inte begränsad 

på så vis att t ex en förmyndare måste godkänna innehållet i testamentet, 

jämfört med när den gifte omyndige ska upprätta äktenskapsförord (ÄktB 7:3 2 

st), med tanke på att ett testamente är av mer personlig karaktär. 20  Inte heller 

påverkas den omyndiges möjlighet att upprätta testamente av inskränkning av 

handlingsförmåga genom förvaltarskap (se FB 11 kap.).  

 

Beträffande tagande av testamente är huvudprincipen att vilket rättssubjekt 

som helst, fysisk eller juridisk person kan vara testamentstagare, ÄB 9:2. 21 

 

                                                
19 Agell, sid. 21 
20 Agell, sid. 21 
21 Agell, sid. 22 
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3.3	  Legat	  och	  universella	  förordnanden	  	  
 

Av ÄB 11:10 följer: ” Med legat förstås särskild i testamente given förmån, 

såsom viss sak eller visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom 

eller rätt att därav njuta ränta eller avkomst. 

Universell testamentstagare är den som testator insatt i arvinges ställe 

genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel av 

kvarlåtenskapen eller överskott därå. ” 

Första stycket av bestämmelsen talar om vad legatet är och vad detta innebär, 

medan andra stycket behandlar universella testamentstagare. Skillnaderna 

mellan dessa två typer av testmentstagare är betydelsefulla i frågan om 

rättsverkningar, universella testamentstagare deltar t.ex. i boutredningar och 

arvskiften medan legatarer har rätt att få ut sitt legat utan att invänta arvskiftet 

och utan avräkning av dödsboets skulder. 22  Universella testamentstagare är 

insatta i arvingens ställe och tilldelas kvarlåtenskap till dess helhet, en andel 

eller överskott.  

 

Ibland kan ett förordnande som uttryckts som legat i själva verket utgöra ett 

universellt förordnande och vice versa och är det tvivelaktigt om ett 

förordnande utgör ett universellt förordnande eller legat är testators vilja 

avgörande. 23  Faktorer som väger in och har visat sig ha stor betydelse inom 

praxis är hur förordnandet är utformat samt förhållandet mellan 

testamentstagaren och testator. 24 

	  

3.4	  Ogiltighet	  samt	  overksamhet	  av	  förordnandet	  på	  grund	  av	  

villfarelse	  
 

                                                
22 Wallin, Lind, s. 357  
23 Agell, s. 29 
24 Boström, s. 137 



 17 

Av ÄB 13:3 följer: ” Har någon tvungit testator att upprätta testamentet 

eller förmått honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, 

viljesvaghet eller beroende ställning, är testamentet ej gällande. 

Samma lag vare, om testator blivit svikligen förledd att upprätta 

testamentet eller om han eljest svävat i villfarelse som varit bestämmande 

för hans vilja att göra testamentet. ” 

 

Villfarelsen kan uppkomma på grund av otillbörlig påverkan från en annan 

person, inkluderar även svek, men kan också uppstå av vilken anledning som 

helst, ” interna ” missuppfattningar, missförstånd hos testatorn ur hans eget 

sinne, missuppfattningar av sakförhållanden men även rättsvillfarelser. Alla fall 

av oriktiga förutsättningar täcks av det lagrummet. 25  Både oriktiga 

förutsättningar och bristande förutsättningar faller terminologiskt 

kategoriserade under samlingsbegreppet felaktiga förutsättningar. 26  Det som 

är avgörande här är att förordnandet överhuvudtaget inte skulle ha blivit till om 

testatorn haft vetskap om de riktiga förhållandena i stunden då han upprättade 

sitt testamente. Det är viktigt att skilja på denna typ av viljebrist från de viljefel 

som på grund av felskrivningar och andra misstag kan faktiskt lösas genom 

testamentstolkning (ÄB 11:1), detta är viktigt då felskrivningar och andra 

misstag där testamentet fått ett annat innehåll än vad testatorn har avsett, kan i 

värsta fall leda till att testamentet blir overksamt. De villfarelser som emellertid 

skulle leda till ogiltighet, måste vara så bestämmande att testatorn aldrig skulle 

ha förordnat som han gjort om han haft kännedom och vetskap om de riktiga  

förhållandena.27 

 

I NJA 1985 s 597 svävade testatorn och testatrixen i villfarelse beträffande 

Arbetsstugans (testamentstagaren) förehavanden redan vid den tidpunkten för 

upprättande av förordnandet då de inte hade vetskap om att Arbetsstugan var 

nedlagd sedan år 1954 och testamentet upprättades år 1985. Vidare hade 

                                                
25 Agell, s. 58 
26 Agell, s. 59 
27 Wallin, Lind, s. 429 
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testatorn och testatrixen stavat Arbetsstugans namn fel och uppgivit fel ort där 

Arbetsstugan var belägen. Frågan uppkom om testamentet skulle bli overksamt 

på grund av att testatorn och testatrix svävat i villfarelsen redan vid tidpunkten 

för upprättande av testamente, samt om den eventuella villfarelsen varit 

bestämmande för testatorns vilja att upprätta testamentet. 28 

 

4.	  TOLKNING	  AV	  TESTAMENTE	  
 

4.1	  Huvudregel	  
 

I 11 kapitel, Ärvdabalken finner vi de bestämmelser som reglerar tolkning av 

testamente. Dessa regler härstammar från 1930-års Testamentslag. Av ÄB 11:1 

1st följer att den ledande principen inom testamentstolkningen, och i första 

hand är att söka att fastställa den individuelle testators vilja, en så kallad 

egentlig testamtstolkning där den individuelle testators vilja är avgörande för 

tolkningen. Huvudregeln stipulerar att testamentet skall givas den tolkning som 

må antagas stämma överens med testators vilja: ” Åt testamente skall givas 

den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja; och skall 

förty vad nedan i 2--9 §§ stadgas lända till efterrättelse allenast såvitt icke 

med hänsyn till förordnandets syfte och övriga omständigheter annat får 

anses följa av förordnandet ”. Man söker att i första hand utröna vad testators 

vilja var, och först efter att man inte lyckats att utröna den individuelle testators 

faktiska eller hypotetiska vilja tillgriper man de presumtiva tolkningsreglerna 

från ÄB 11: 2-9 , vilka i stället för den individuella viljan för just denne 

individuelle testatorn i fråga, presumerar om vad den genomsnittlige testators 

vilja, alltså vad lagstiftaren och ibland HD tror att en testator i allmänhet skulle 

varit, eller det allmänna rättsmedvetandets uppfattning om hur en testators vilja 

borde vilja vara.  

  

                                                
28 Se avsnitt 4.2.2  
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Om det skulle visa sig, att det varken med hjälp av tolkningsprincipen om den 

individuella viljan (den faktiska eller hypotetiska) av testatorn i fråga, inte går 

att utröna just vad den enskilde individuelle testators vilja var, och om efter 

detta inte heller med hjälp av presumtionsreglerna går att fastställa testators 

vilja, kan rättsföljden bli att testamentet då blir utan verkan, vilket leder till att 

kvarlåtenskap tillfaller arvingarna och andra testamentstagare. 29  

 

Lagstiftaren har förordnat tvåsteganalys i de förfaranden då rätten tolkar ett 

testamente vid utrönande och fastställande av testators vilja. Inom praktiken 

torde det vara svårt att skilja mellan tolkning och utfyllnad där tolkning är det 

första steget, fastställande av just denne testators vilja, medan utfyllnad utgör 

det andra steget, tillämpning av presumtionsreglerna. 30 Först när och om 

tolkningen misslyckats tillgriper man presumtioner och dess tillämpning, vilket 

i sig innebär alltid att förordnandet utfylls. 31 Tillämpning av presumtioner 

innebär alltid att man fyller ut ett förordnande, inte att man tolkar det, och 

tillgriper man presumtioner så har inte tolkningen lett till fastställande av 

testators vilja. 32 

 

4.2	  Viljeprincipen	  
 

Som vi redan ovan har konstaterat faller viljeprincipen inom huvudregeln i 

testamentetolkningsläran. Viljeprincipen går alltså före de presumtionsregler 

som lagstiftaren har ställt upp i ÄB 11:2-9, men även före de andra 

tolkningsregler som finns i 12 kap. ÄB och 7 kap. ÄB.  Viljeprincipen går även 

före de tolkningsprinciper som har utvecklat sig inom rättspraxis. Endast om 

man inte lyckats att utröna testators individuella vilja, då ett sökande av vare 

sig den egentliga viljan eller den hypotetiska viljan, inte givit några resultat, 

                                                
29 Wallin, Lind, s. 317 
30 Boström, s. 31 
31 Boström, s. 30 
32 Boström, s. 31 
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övergår man till att söka vägledning i presumtionsreglerna som återfinns i ÄB 

11:2-9.  

 

 

Viljeprincipen är av subjektiv karaktär och man söker just den individuelle 

testators vilja, vilja som man genom tolkningen söker, och som ibland kan 

ligga bakom förordnandet, även om det ofta råder samstämmighet mellan 

viljeförklaringen i förordnandet och testators faktiska vilja.  Men den 

individuelle testators faktiska vilja behöver inte vara autentisk med det som 

framgår av testamentets text, det som går att utläsa av självaste förordnandet.  

Är fallet så, att den egentliga testators vilja inte är samstämmig med 

förordnandets text och det som går att utläsa av textens ordalag, hamnar 

testamentets bokstavliga viljeförklaring i bakgrunden och viljan bakom 

viljeförklaringens ord träder fram. 33  Vid tolkning av testamente kan man inte 

alltid stanna kvar vid förordnandets bokstavliga ordalydelser, ibland tvingas 

man att söka vidare bortom textens innehåll, och då talar man om en 

viljeteoretisk tolkningsprincip som står i motsats till de tolkningsprinciper som 

tillämpas på rättshandlingar i det levande livet, eller i vart fall i motsats till de 

rättshandlingar där det rör sig om ömsesidigt bindande avtal, icke benefika 

sådana. 34 

 

Viljeprincipens subjektiva karaktär förklaras (motiveras) med att testamentet är 

en ensidig, benefik och återkallelig rättshandling, och testamentstagaren är 

ingen motpart som kan hävda att han planerat och inrättat sig och sin framtid 

efter testamentet. Inte heller tas hänsyn till god och ond tro. Testamentet är en 

akt av givmildhet och bygger på testators goda vilja som han alltid kan 

återkalla. Till och med tolkningsreglerna som anses utgöra presumtioner för 

testators vilja kan brytas om det visar sig att testator i det enskilda fallet skulle 

föredragit en annan tolkning.  Den individuella tolkningen tar alltid över 

                                                
33 Wallin, Lind, s. 319 
34 Agell, s. 69 
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presumtionsreglerna. 35  Endast om en egentlig och hypotetisk tolkning av 

testators vilja inte givit några resultat, då det inte gick att utröna den 

individuelle testators egentliga eller hypotetiska vilja, som man (rätten) är 

berättigad att söka ledning i de subsidiära (ÄB 11:2-9) presumtionsreglerna. 36 

 

Ett utmärkt exempel på den subjektiva viljan är fallet NJA 1937 s 345 där 

testatorn inte betraktade sin brors barn som var placerat på ett fosterhem. 

Testatorn förordnade att en summa pengar skulle tillfalla hans närmaste 

släktingar, och de närmaste legala arvingar var tre barn till testators broder. Ett 

av barnen var placerat på ett fosterhem. Det barnet betraktades inte av testator 

brorsbarn.  

 

4.2.1	  Viljeprincipens	  faktiska	  vilja	  

 

När man tolkar ett testamente kan det många gånger vara så att man inte kan 

stanna vid textens bokstavliga ordalydelser, utan måste även söka bortom dessa 

ordalydelser för att utröna vad testators faktiska, verkliga vilja var. Man talar 

om en viljeteoretisk tolkningsprincip som skiljer sig skarpt eller rättare sagt 

står i motsats till de tolkningsprinciper som tillämpas på andra typer av 

rättshandlingar i det levande livet, eller i vart fall då det till skillnad från här rör 

sig om avtal som kännetecknas genom att vara ömsesidigt bindande avtal, 

onerösa avtal och inte benefika rättshandlingar som ett testamente är. 37 

 

Ett fall där den faktiska, (den individuelle) testators vilja kom att avgöra en 

viktig fråga, är fallet NJA 1991 s 152. Fallet har diskuterats och kritiserats 

flitigt inom doktrinen. Testator hade strax innan sin död upprättat ett 

testamente där han testamenterade fastigheten till sin gamla före detta sambo 

som han inte haft kontakt med under flera decennier och kände inte till att hon 

                                                
35 Agell, s. 71 
36 Lind, JT 1991-92 s. 301 
37 Agell, s. 69  
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redan varit avliden. Dock sade han inför vittnena att i händelse av att hon redan 

var avliden så skall hennes släktingar ärva fastigheten. Detta uttalande gjorde 

han i samband med upprättande av testamentet. Han framhöll också inför de 

två testamentsvittnena att han egentligen bara förvaltade fastigheten åt sin 

förutvarande sambo, att huset egentligen var hennes då hon finansierade 

inköpet under den tiden de bodde ihop genom att ha tagit lån. Vidare framhöll 

han att hans yttersta vilja är att hans arvingar inte skall få ärva honom. När 

vittnena ett par dagar senare återigen besökte testator kom de med budet att 

hans förutvarande sambo redan är avliden sedan många år tillbaka. Testatorn 

upprättade inte något nytt testamente då, utan nöjde sig med det första och han 

framhöll än en gång till att sambos släktingar ska i så fall ärva fastigheten. I det 

aktuella fallet gör HD ett generellt uttalande om att ett testamente skall tolkas 

så att tolkningen överensstämmer med testators vilja även om en sådan 

tolkning inte följer av orden i testamentsförordnandet. Dock måste tolkningen 

ha anknytning till testamentet, oberoende tolkningar samt tolkningar som står i 

strid med testators vilja godtages inte. Boström finner (ett avsnitt där hon 

behandlar NJA 1991 s 152 i sin avhandling) att tolkningens föremål är enligt 

lagberedningen den i laga form angivna viljeförklaringen samt att tolkningen 

måste ha anknytning till testamentets lydelse, och skulle tolkningen vara så fri 

att det inte krävdes någon anknytningspunkt till förordnandet skulle man 

motverka formkravets syften, samtidigt skulle inte formbundenheten innebära 

att testamentet bara kan verkställas enligt ordalydelsen i testamentet. 38  Vidare 

påpekar Boström att domstolen gör en tolkning av testators vilja om så en 

långtgående sådan med tanke på formkravet. Tolkningen baserades på testators 

muntliga uttalande som inte hade direkt stöd i testamentet.   

 

Fallet har varit föremål för flitiga diskussioner, analyser samt kritik inom 

litteraturen och Boström resonerar vidare att den centrala frågan borde vara i 

vilken mån man skall tolka in testators vilja när det är tveksamt att det finns 

någon anknytningspunkt till testamentet. Enligt Boström motiverade HD i 

domskälen med analog tillämpning av ÄB 11:6, eller så har det åtminstone 

                                                
38 Boström, s. 63  
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varit så att presumtionen i ÄB 11:6  i vart fall hade en viss betydelse i just det 

aktuella fallet. 39  Trots allt torde Boström, Wallin, Lindh och Agell ändå vara 

överens om att HD i NJA 1991 s 152 gjorde en egentlig tolkning av testators 

faktiska vilja, men att fallet är ett exempel där den subjektiva viljan drivits som 

längst och att tolkningen av förordningen utvidgas till att även gälla 

testamentstagarens legala arvingar. 40 Agell menar att det rör sig om den 

individuelle testators verkliga vilja när testatorn i fråga upprättade sitt 

testamente. 41  Wallin-Lind menar att rättspraxis gått påfallande långt i sina 

strävanden om att med stöd i uttalanden och andra omständigheter utanför 

testamentet fastställa testators vilja 42, Lind menar att HD gör en tolkning av 

testators vilja, även om testators muntliga uttalanden saknar direkt stöd i 

testamentet samt att tolkningen är långtgående med tanke på formkravet. 43  

När något anses följa av testamentet, gäller detta före presumtionsreglerna och 

ju längre man sträcker sig vid egentlig testamentstolkning på det viset desto 

mindre blir presumtionsreglerna tillämpliga. 44  Vidare hävdar Wallin-Lind att i 

vissa fall kan det vara vanskligt att bedöma om HD gjort en tolkning enligt ÄB 

11:1 av den faktiska viljan, alltså en egentlig tolkning, eller om HD analogt 

tillämpat någon presumtionsregel exempelvis ÄB 11:6 eller ÄB 11:7, eller om 

HD uppställt en ny presumtionsregel. Men bara för att testators önskan och 

avsikter är autentiska med en rättsregel behöver det inte per automatik betyda 

att domstolen också tillämpat analogin. 45  Just för att det inte alla gånger är lätt 

att skilja mellan tolkning och annat, exempelvis utfyllnad är det viktigt att 

rätten på ett tydligt sätt beskriver vad som motiverat tolkningen, i fallen där 

erfarenhetssatser haft avgörande betydelse för tolkningsresultatet, kan det bara 

vara en gradskillnad mellan att uppställa eller tillämpa en presumtion. 46 

 

 

                                                
39 Boström, s. 65 
40 Boström, s. 67 
41 Agell, s. 73 
42 Wallin, Lind, s. 331 
43 Lind, JT 1991-92, s. 306 
44 Lind, JT 1991-92, s. 302 
45 Wallin, Lind, s. 347 
46 Boström, s. 31 
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4.2.2	  Viljeprincipens	  hypotetiska	  vilja	  

	  	  

Enligt Agell kan subjektiv tolkning av ett förordnande få långtgående betydelse 

i de fallen där det har inträffat ändrade förhållanden efter förordnandets 

upprättande. 47  Det som sker när ändrade förhållanden kommer till stånd är att 

en eller flera väsentliga förutsättningar brister och då blir det aktuellt att 

omtolka testamentet.  

 

Någon förändring måste ha inträffat eftersom vi söker den hypotetiska 

individuelle testators vilja, vilket kallas felaktiga förutsättningar. Apropå 

felaktiga förutsättningar, så skiljer man numera på oriktiga förutsättningar och 

bristande förutsättningar, där de oriktiga förutsättningarna förelegat redan vid 

tidpunkten för upprättande av testamentet, medan bristande förutsättningar är 

de förutsättningar som inte bestod vid tidpunkten för upprättande av 

förordnandet, men kom senare att ändras. 48  Som samlingsnamn för oriktiga 

och bristande förutsättningar används begreppet felaktiga förutsättningar. 49 

Kanske utgick testatorn ifrån att hans samboförhållande (om testators sambo är 

testamentstagaren) skulle hålla livet ut, eller att en organisation (om 

organisationen skulle vara testamentstagaren) skulle finnas kvar, eller kanske 

att testamentstagaren skulle vara vid livet vid tidpunkten för testators frånfälle. 

Om en oriktig förutsättning för ett förordnande varit så väsentlig och så viktig 

för testatorn, att testamentet inte skulle ha kommit till stånd om testatorn känt 

till den oriktigheten, handlar det i stället om villfarelse, vilket i sin tur kan 

utgöra en grund för ogiltighet. 50 

 

Man kan tycka att det ter sig rimligt att ställa frågan (då det rör sig om felaktiga 

förutsättningar) om testatorn (vid ett senare tillfälle) fick kännedom om att 

dessa förutsättningar i själva verket har varit felaktiga, men även frågan om hur 

                                                
47 Agell, s. 69 
48 Boström, s. 41-42 
49 Boström, s. 42 
50 Boström, s. 43 
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passivt testatorn förhöll sig i förhållande till detta efter att han (i efterhand) fått 

reda på de rätta förutsättningarna. Agerade testatorn efter  tillfället då han fick 

vetskap om de rätta förutsättningarna eller förhöll han sig passiv ? Förstod han 

att hans testamente skulle uppfattas med hänsyn tagen utifrån dessa felaktiga 

förutsättningar? Det som blir avgörande vid passivitetsbedömningen av 

testatorns handlande i sig är inte det egentliga rättsläget utan vad testatorn 

trodde att man skulle komma att bedöma, om han trodde att dessa felaktiga 

förutsättningar skulle tolkas på så vis att hans förordnande skulle vara utan 

verkan, eller om han möjligen trodde att hans förordnande skulle tolkas som ett 

återkallande. 51  Ibland är det uppenbart att testatorn inte känt till eller att han 

inte senare heller fått känna till de riktiga förutsättningarna innan sin bortgång, 

men han kan ha varit sjuk eller av andra orsaker förhindrad att upprätta ett nytt 

förordnande. I NJA 1978 s 509 avled testatrixen bara två dagar efter att hon 

förvärvat ytterligare en bostadsrätt inom samma bostadsrättsförening, där 

formuleringen i hennes förordnande lydde att hennes brors dotter skall få 

testatrixens ” andel ” i bostadsrättsföreningen. 52 

 

I NJA 1985 s 597 förordnade två makar via inbördestestamente att efter deras 

bådas död, sedan visa legat utgått, skall en viss Arbetsstuga ha deras 

kvarlåtenskap. Arbetsstugan hade för ändamål att bereda fattiga barn 

undervisning och fostran. Problemet med detta förordnande var att 

Arbetsstugan redan varit nedlagd vid förordnandets skrivande stund, egentligen 

blev Arbetsstugan nedlagd redan fyra år innan testamentet i fråga har 

upprättats, men utan att testatorn och testatrixen vetat om det. Testatorn och 

testatrixen hade dessutom stavat Arbetsstugans namn fel i sitt förordnande, 

men de uppgav också fel ort när de uppgav var Arbetsstugan har varit 

lokaliserad. Både testatorn och testatrixen arbetade inom skola och 

undervisning under de arbetsåren innan de blev pensionerade, detta kom senare 

att väga in när tolkningsdomen motiverades. När testamentet skulle verkställas 

så fanns Arbetsstugan i fråga inte kvar längre, den blev nedlagd fyra år innan 

testamentet upprättades. Kvar fanns dock Stiftelsen som drivit tidigare både 

                                                
51 Boström, s. 46 
52 Se avsnitt 4.3 
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den aktuella Arbetsstugan men också andra arbetsstugor av det slaget i länet. 

Stiftelsen hade numera efter permutation för ändamål att genom ekonomiskt 

stöd främja yrkesutbildning av ungdom från bl.a. den bygd varifrån 

Arbetsstugans elever kom. Frågan i målet var bl.a. om Stiftelsen skulle 

betraktas som testamentstagare. HD konstaterade att om Stiftelsen fortfarande 

bedrivit verksamheten i Arbetsstugan, skulle den vara att betrakta som 

testamentstagare och skulle därmed även enligt förordnandet fått använda den 

testamenterade egendomen i sin verksamhet. HD ställer emellertid frågan 

vilken betydelse skulle tillmätas det förhållandet att Arbetsstugan lagts ner och 

att Stiftelsen fullföljer sin verksamhet på annat sätt än tidigare, tiden innan 

Arbetsstugan blivit nedlagd. Det som vägde tungt och som var av betydelse var 

den omständigheten att både testatorn och testatrixen varit lärare, samt att de 

frångått den legala arvsordningen helt och hållet genom att testamentera så gott 

som hela kvarlåtenskapen (med vissa små undantag) till verksamheter som 

bedrivs till förmån för barn och ungdomar. HD fann att den viljeinriktningen 

som testatorn och testatrixen hade, skulle ha varit förenlig med de ändamål 

som Stiftelsen numera hade.  

 

4.2.3	  Andra	  omständigheter	  och	  faktorer	  utanför	  testamentet	  som	  

påverkar	  den	  subjektiva	  tolkningen	  	  

 

Tidpunkten för testatorns uttalande har funnits ha relevans för tolkningen och 

tidpunkten i sig har ansetts vara avgörande. Just de uttalanden som ägt rum vid 

samma tidpunkt som förordnandets upprättande ägt rum, är av vikt och av 

betydelse. Om det hade varit en annan tidpunkt än tidpunkten för förordnandets 

upprättande, skulle det röra sig om ett helt nytt förordnande. 53 Om vi nu tar en 

titt på NJA 1991 s 152, torde tidpunkten (själva tillfället då testamentet 

upprättades) varit avgörande till att det ansågs utgöra en tolkning av testators 

egentliga vilja.  Redan vid en och samma tidpunkt som förordnandet uppstod, 

gav testatorn uttryck för sin yttersta vilja som lydde att i händelse av att hans 

förutvarande sambo redan skulle vara död, så skulle hans kvarlåtenskap tillfalla 

                                                
53 Wallin, Lind, s. 331 
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hennes släktingar. Om hans viljeförklaring skulle ägt rum vid ett annat tillfälle 

hade detta då varit fråga om ett helt nytt förordnande. Ett sådant nytt 

förordnande kräver formkrav. 54  

 

Även i NJA 1996 s 652 har tidpunkten varit avgörande då försäkringstagaren 

redan vid tillkomsten av förmånsåtagarförordnandet avsåg till vilka personer 

försäkringsbeloppet skulle tillfalla.55 

 

 

I NJA 1985 s 597 har testatorns och testatrixens yrke varit av betydelse då båda 

var lärare och stiftelsen som var testamentstagare och verksamheten som 

bedrevs av stiftelsen var till förmån för barn och ungdom.  

 

I NJA 1978 s 509 har bostadsföreningens definition tagen ur föreningens 

stadgar varit av betydelse. Definitionen gällde för vad som ska avses utgöra en 

andel i bostadsföreningen.  

 

4.3	  Tolkning	  enligt	  ordalydelsen	  
 

I NJA 1978 s 509 gällde frågan om en andel i en bostadsrättsförening även 

skall vidgas ut (tolkas) på så vis att omfatta även en ytterligare nyförvärvad 

bostadsrätt som inte fanns vid tidpunkten för upprättande av förordnandet men 

förvärvades bara två dagar innan testatrixens frånfälle. Testatrixen förordnade i 

sitt testamente att en brorsdotter till henne skall få hennes ”andel” i en 

bostadsrättsförening. Så här skriver HD i domskälen: ” På grund av vad 

sålunda anförts skall åt det omtvistade förordnandet ges den tolkning som 

enligt vad som framgått av det föregående har stöd i ordalagen. ” HD fann att 

                                                
54 Wallin, Lind, s. 331  
55 Agell, s. 74  
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uttrycket ” min andel ” även överensstämde med föreningens stadgar. Vidare 

skriver HD: ” Den utredning i övrigt som förebragts i målet omfattar 

omständigheter som indirekt belyser vad Agnes H kan ha avsett med sitt 

förordnande.” Med andra ord torde det röra sig om vissa bevisrättsliga indicier 

som ger stöd till att testatrixens vilja varit i enlighet med de ordalag som också 

framgick av testamentets bokstavliga textinnehåll.  

 

Agell menar att eftersom utgångspunkten är vad som står i förordnandet 

kommer ändå ordalagen att bli avgörande vid den subjektiva tolkningen samt 

ordalagen kan bli avgörande när egendomen vuxit i omfattning för tiden mellan 

upprättandet och testators frånfälle. 56 

 

4.4	  Omtolkning,	  utfyllnad,	  presumtioner	  
 

När det gäller den egentliga tolkningen av testamente, testators faktiska vilja så 

är så gott som alla inom litteraturen eniga om att det rör sig om tolkning av 

testamente. Vad gäller dock omtolkning, utfyllnad, råder det skilda meningar 

inom litteraturen både vad gäller terminologin men även i frågan vad som är att 

anse som tolkning av testamente och vad som inte är att anse utgöra tolkning 

av testamente.  

 

Enligt Boströms definition avgränsas tolkning enbart till den delen som sysslar 

med att fastställa testators vilja, faktisk sådan eller hypotetisk sådan. 57 

Utfyllnad är att anse då tolkningsresultat kompletteras med de presumtioner 

som är uppställda i lag och praxis. 58 

 

                                                
56 Agell, s. 76 
57 Boström, s. 25 
58 Boström, s. 25 
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I förarbetena kallas  den delen av tolkning som sysslar med fastställande av 

testamentets innehåll  för tolkning av testamente, medan presumtionsreglerna 

som används då när testators vilja inte kunnat fastställas kallas för 

tolkningsregler. 59  

 

Lind framhåller att först när egentlig testamentstolkning inte givit några 

resultat, när varken den faktiska eller hypotetiska individuella viljan gick att 

fastställa, söker man ledning i subsidiära presumtionsregler ÄB 11:2-9, han 

kallar alltså dessa regler för presumtionsregler eller utfyllnadsregler som har 

för syfte att fylla ut testamente. Lind menar att begreppet tolkningsregler är 

missvisande, då det inte längre handlar om att tolka testators vilja utan att 

tillämpa regler och tolka lagen, att verkställigheten av testamentet då är strängt 

förenligt med att tolka lagregler, principer och praxis samt att den ursprungliga 

avsikten med dessa utfyllnadsregler var att ställa upp med stor restriktivitet, 

vilket också är fallet både inom lagstiftningen och inom rättspraxis. 60 

 

Det vad Lind och Boström kallar för testators faktiska vilja kallar Agell för 

testators verkliga vilja och ibland testators egentliga vilja. Det som Lind och 

Boström kallar för presumtionsregler kallar Agell både för tolkningsregler och 

presumtionsregler. Det som Lind och Boström kallar för utfyllnad av 

testamente kallar Agell för omtolkning av testamente. Wallin begagnar sig av 

samma terminologi och uttryckssätt som Agell. 

 

  

 

 

                                                
59 SOU 1929:22, s. 206 
60 Lind, JT 1991-92, s. 301 
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5.	  BEVISRÄTTEN	  OCH	  TESTATORS	  VILJA	  	  
 

Frågan om vad det egentligen är som är det mest aktuella i målen där testators 

subjektiva och individuella vilja prövas, samt vad det är som egentligen sker i 

dessa förfaranden, vad rätten egentligen sysslar med i målen av det slaget, har 

besvarats av Boström som hävdar att när det gäller tolkning av testamente så 

rör det sig inte om några rättsliga bedömningar, domstolen som har att utröna 

testators vilja och sysslar med bevisvärderingar där bevistemat (det som skall 

bevisas) är testators vilja. 61  Oavsett vad det är för måltyp är det parterna som 

ställer upp bevistemat. 62  Alltså är det parterna som ställer upp bevistemat efter 

vad parterna själva tror/vill att domstolen skall fastslå (tolka testators vilja på 

ett visst sätt). 

 

5.1	  Principen	  om	  fri	  bevisprövning	  
 

I det moderna rättssystemet är legal bevisteori avskaffad, den hörde hemma på 

Medeltiden och även större delen av den nyare tiden. I den gamla 

rättegångsbalken från 1734 hade man vissa stadganden om att närstående släkt 

till parterna samt de som har ekonomiska intressen i målet inte fick vittna då 

dessa ansågs vara jäviga, men processformen har övergått till fri 

bevisvärdering medan vittnesjäven fortfarande iakttogs utan inskränkningar. 

Övergången till fri bevisvärdering ägde rum i slutet av 1700-talet i samband 

med den stora revolutionen i Frankrike. Anledningen till att man hade legal 

bevisteori var att man ville kontrollera rättens bevisvärdering. 63  Idag anses 

legal bevisteori strida mot varje sunt förnuft, men på Medeltiden tedde den sig 

helt naturligt och stämde överens med dåtidens rationalismens strävan att 

uppställa abstrakta principer för allt mänskligt handlande. Bevisvärderingen 

hade under tillämpning av legal bevisteori karaktär av rättstillämpning, det 

rådde exempelvis förbud mot vissa bevismedel, det var lagstadgat vilka 

                                                
61 Boström, s. 26 
62 Diesen (Bevisprövning), s. 11 
63 Ekelöf, Boman, s. 20-21 
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bevisvärden som skall tillerkännas de bevisen som fick föras där lagstiftaren 

talar om vad som krävs för att uppfylla beviskravet. 64  Man har utvecklat sig 

bort från religiösa föreställningar om skuld via mekanisk evaluering (legal 

bevisteori) fram till demokratiska begrepp och den fria bevisvärderingen. 

Domaren har frihet att pröva bärigheten i bevistemat och är inte längre bunden 

till måttsatser såsom t.ex. att två samstämmiga vittnen är fullt bevis. 65 Det står 

(i princip) fritt för domaren att söka referenser för sin värdering när det rör sig 

om att bedöma fakta i målet. Det grundläggande stadgandet i RB 35:1, säger så 

här: ” Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad i målet är bevisat. ” 

 

Principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering innebär att alla 

bevismedel är tillåtna, i första hand åberopar man oftast själva testamentet, som 

helt eller till delar kan tjäna till som underlag för tolkningen eller testators syfte 

i det enskilda förordnandet. Ofta åberopas testators uttalanden som gjorts i 

samband med upprättandet av testamentet eller efteråt som styrks med 

vittnesbevisning, ofta uttalanden som yppar testators vilja bakom ordalagen 

men också viljan som inte går att utläsa av testamentet, dessa kan vara av vikt 

särskilt i de fallen där klarlägganden av hypotetiska viljan aktualiseras. 66 

 

5.2	  Bevisvärderingsmetoder	  	  
 

Det som Ekelöf kallar för bevisvärdering är den intellektuella verksamheten i 

pläderingen samt överläggning till domen där man utifrån existensen av ett 

eller fler fakta drar slutsatsen rörande sannolikheten för existensen av ett annat 

faktum, där det första kallas för bevisfaktum och har ett bevisvärde som 

betecknas som bevistemat, där det slutliga bevistemat i ett mål är ett 

                                                
64 Ekelöf, Boman, s. 20 
65 Diesen ( Bevisprövning), s. 7 
66 Wallin, Lind, s. 329 
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rättsfaktum. Ett bevisfaktum har enligt Ekelöf ett bevisvärde och anses vara 

relevant om dess bevisvärde är för eller emot bevistemats existens. 67 

 

Under de senaste 30-40 åren har man inom den juridiska doktrinen ägnat sig en 

del åt att ställa upp modeller och principer enligt vilka bevisvärderingar bör 

ske. Diesen menar att särskilt i Sverige har det påvisats starka tendenser att 

ställa upp sannolikhetskalkyler som anknyter sig till den matematiska 

disciplinen som Diesen kallar för frekvensteorier. Vidare menar Diesen att den 

metodiken inte är applicerbar på de komplexa förhållanden som bevisvärdering 

avser, att man helt enkelt inte kan i praktiken tillämpa matematiska, 

sannolikhetskalkyler när man gör bevisvärderingar. 68  Och tolkningar av 

rättshandlingar (vilket tolkning av testamente är) kan vara ganska så 

komplicerade förfaranden.  

 

Temametoden är en av dessa så kallade frekvensteorier och går ut på att 

bevisvärdet motsvarar sannolikheten för bevistemat givet bevisfaktumet, vilket 

innebär att sannolikheten för bevistemats existens bedöms på grundval av den i 

målet presenterade bevisningen för och emot temat. 69 

 

En annan metod vars förespråkare tycker är fördelaktigare än temametoden är 

värdemetoden, där man inte tillåter temat vara styrande för bedömningen, och 

som inte begränsar enbart till de förklaringar som parterna infört i målet, utan 

bedömer även andra osäkerhetsfaktorer. 

 

Dessa två metoder skiljer sig huvudsakligen i hur man ser på karaktären av 

sambandet mellan bevisfaktum och bevistemat, där värdemetoden bedömer 

sannolikheten att temat orsakat bevisen och där bevisvärdet bestäms av 

                                                
67 Ekelöf, Boman, s. 13  
68 Diesen (Bevisprövning), s. 9 
69 Diesen (Bevisprövning), s. 10 
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sannolikheten för att det föreligger en kausal relation mellan bevisfaktumet och 

bevistemat. 70  Men eftersom värdemetoden går utanför materialet anses den 

strida mot RB 35:1 eftersom den undantränger bevisbördereglerna och 

förhandlingsprincipen. Fördelen med den metoden skulle vara att rättens 

prövning skulle ske med ”sanningen om vad som inträffat”, eller ” sanningen 

om vad som är testators vilja ” i vårt fall, där rätten skulle tvingas till att 

laborera med alternativa grunder, men då skulle principerna om parternas 

bevisbörderegler ruckas om rätten skulle föra in erfarenhetssatser som inte 

direkt aktualiseras av bevisningen i målet. 71  

 

Med värdemetoden arbetar man baklänges, man anser att bevisen har orsakat 

bevistemat, man prövar inte huruvida bevisen sannolikt räcker för att bevisa 

temat. 72 Med temametoden dock kan det bli vågsskålstänkande, man lägger 

fram de bevisen som framlagts i två skålar, i den ena skålen de bevisen som 

talar för bevistemat och i den andra skålen bevisen som talar emot bevistemat. 
73  Översatt till vår testamentstolkningsterminologi blir det med värdemetoden 

att om bevisen orsakat bevistemat utgångspunkten att tex försäljning av 

egendom (beviset) orsakat viljan att återkalla förordnandet (bevistemat) , har 

testatorn velat återkalla förordnandet och därför sålde han egendomen. Men 

han kan lika gärna ha försålt egendomen av andra orsaker och skäl än viljan att 

återkalla förordnandet. Med temametoden skulle utgången kunna bli (eftersom 

man lägger de framlagda bevisen i två vågskålar, det som talar för bevistemat i 

den ena skålen och det som talar emot bevistemat i den andra skålen) att den 

part som har bevisen för temat på sin sida och om motparten saknar 

motbevisning (motpartens vittnen, t.ex. testamentsvittnen kan redan vara 

avlidna) riskerar att tappa målet, eller rättare sagt blir inte utgången i målet, 

tolkningen i enlighet med testators vilja. Dessutom finns det aldrig några 

garantier att vittnena alltid säger hela sanningen, eller minns alla detaljer 

korrekt om hur det var.  

                                                
70 Diesen (Bevisprövning), s. 10  
71 Diesen (Bevisprövning), s. 11 
72 Diesen (Bevisprövning), s. 12 
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Det kan vara bra att ha i åtanken och vara medveten om ursprunget av dessa så 

kallade frekvensmetoder som båda bygger på matematiska teorier. 

Temametoden som utarbetats av bl.a. den irländske matematikern George Bole 

medan värdemetoden utvecklats av Ekelöf på basis av ett ensidigt 

sannolikhetsbegrepp som återfinnes hos bl.a. en schweizisk 1700-talets filosof 

Bernoulli. 74 Ekelöf har dock kritiserats av fler för sin värdemetod och han har 

själv kommit till slutsatsen att värdemetoden inte är tillämplig på alla typer av 

bevis samt att inte alla typer av bevissamband kan uttryckas i form av orsak-

verkan och att man behöver komplettera värdemetoden med andra metoder och 

modeller eller modifiera kausalitetsbegreppet.  75 

 

5.2.1	  Testators	  vilja	  som	  bevistema	  

 

Om rättens uppgift att utröna testators vilja, inte att finna och utfinna den 

uppfattning av förordnandet som från testamentstagarens synpunkt ter sig 

såsom den normalaste 76 skulle man kunna fråga sig om det skulle strida mot 

Rättegångsbalken, omedelbarhetsprincipen, muntlighetsprincipen om rätten 

skulle föra in erfarenhetssatser som inte direkt aktualiserats i bevisningen i 

målet.  

 

Syftet med tolkning av testamente är förstås utrönande av testators vilja, 

huvudfrågan blir i första hand vad ville testatorn med förordnandet (egentliga 

faktiska viljan) respektive vad han skulle ha velat (hypotetiska viljan) om det 

rör sig om felaktiga förutsättningar. Men målen av det slaget är dispositiva, 

processen begränsas till de yrkanden som åberopats av parterna, RB 17:3, 

domen får inte givas över mer eller annat än vad som åberopats av parterna, om 

vi rent hypotetiskt utgår nu ifrån ett exempel där tolkningen skulle giva vid 
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76 Se fotnot 68 
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hand att en tredje person (som inte är part i målet) skulle ha kvarlåtenskapen, 

får inte domstolen besluta att han skall få ha det. Men att besluta i sak är inte 

samma sak som att tolka förordnandet på det viset (att annan som inte är part i 

målet borde ha egendomen eftersom detta stämmer överens med testators 

vilja).  Den eventuella tredje personen kan senare (eftersom rätten är förhindrad 

att avkunna dom med rättskraft mot tredje part) göra gällande att den riktiga 

tolkningen av testamentet leder till att han är den rätte testamentstagaren. Om 

det inte hade varit så skulle då de två tvistande parterna (och ingen av dessa två 

är den rätte testamentstagare enligt den rätta tolkningen av testators vilja) 

kunna utesluta en tredje person som då enligt den rätta tolkningen av 

testamentet och därmed i enlighet med testators vilja är den rätte 

testamentstagaren. Detta finns inte uttryckt i RB, men testamentstagaren 

skyddas på det civilrättsliga planet. 77  Testators vilja är ledarstjärna för både 

parterna och för rätten även om rätten är bunden av de yrkanden och den 

bevisföring som åberopats av parterna, vilket i sin tur leder till att domstolens 

möjligheter att uttolka testators vilja styrs i ganska hög utsträckning av parterna 

i målet. 78 

  

 

	  

5.2.2	  Frekvensteorier,	  erfarenhetssatser	  i	  förhållande	  till	  testators	  

vilja	  	  	  

 

Något matematiskt exempel med uppställande av testators vilja som bevistema 

uppställda formel och som bedömer sannolikheten att temat orsakat bevisen 

och där bevisvärdet bestäms av sannolikheten för att det föreligger en kausal 

relation mellan bevisfaktumet och bevistemat, har inte jag lyckats att hitta, 

dock en av Boström uppställd formel med påstående att det som beskriver 

förhållandet mellan bevistemat och bevisfaktum kallas för erfarenhetssats. 

                                                
77 Boström, s. 39 
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Dessa erfarenhetssatser har en stor betydelse i samband med tolkning av 

testamente, framhåller Boström där formeln lyder så här: P (T/a) = x, som 

säger att sannolikheten ” P ”  för bevistemat ” T ” givet ett visst faktum ” a ” 

har ett visst värde ” x ” vilket kan illustreras på följande vis : sannolikheten att 

testatorn som sålt ett föremål,  med detta velat återkalla saklegat är stor.  Alltså 

ett påstående samband (enligt Boström), respektive kausalitet (enligt Diesen) 

mellan två företeelser, respektive kausalitet, alltså orsakssambandet mellan 

bevistema och bevisfakta 79 som värdemetoden uppställer. Ekelöf har dock 

kritiserats av fler för sin värdemetod och han har själv kommit till slutsatsen att 

värdemetoden inte är tillämplig på alla typer av bevis samt att inte alla typer av 

bevissamband kan uttryckas i form av orsak-verkan och att man behöver 

komplettera värdemetoden med andra metoder och modeller eller modifiera 

kausalitetsbegreppet.  80 

Man bör ställa sig frågan varför frekvensmetoder av vissa kallas för 

frekvensmetoder. Som ett illustrerande exempel kan vi ha Boströms exempel 

med formeln från ovan, P (T/a) = x, som säger att sannolikheten ” P ”  för 

bevistemat ” T ” givet ett visst faktum ” a ” har ett visst värde ” x ” vilket kan 

illustreras på följande vis: sannolikheten att testatorn som sålt ett föremål,  med 

detta velat återkalla saklegat är stor.    

 

Varför anses det att sannolikheten är stor att testatorn som sålt ett föremål ville 

återkalla legatet med detta förfarande? Varur kommer detta påstående? Enligt 

Stening och Diesen 81 laborerar man med frekvenser och bör vara medveten 

och ha klart för sig att det är så. På vilket sätt då? Enligt populationen 82 om 

100 likadana bevissituationer. Vid en undersökning av dessa 100 likadana fall 

kommer vi säkerligen att få i ett x antal fall samband mellan bevisen och 

teman. 83 Dock inte i samtliga. Vi skulle kunna illustrera detta med ett exempel 

av brottsstatistik och fingeravtryck, där sannolikheten (efter statistiska 

mätningar) att fingeravtrycken och brotten hör ihop är ett x-antal gånger, men 
                                                
79 Diesen (Bevisprövning), s. 11 
80 Diesen (Bevisprövning), s. 11 
81 Diesen (Bevisprövning), s. 12 
82 Ekelöf, s. 135 
83 Diesen (Bevisprövning), s. 12 
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inte nödvändigtvis, och inte alla gånger. Fingeravtrycken säger oss bara att 

personen i fråga någon gång befunnit sig på brottsplatsen men att fastställa att 

han också skulle begått brottet i fråga krävs annan bevisning. På samma sätt 

måste inte det försålda legatet i testamentstolkningsfallet bero på att testatorn 

velat återkalla legatet och att han därför och på grund av det sålt egendomen. 

För att fastställa att hans vilja med försäljningen var att återkalla legatet behövs 

annan bevisning än bara beviset att han sålt egendomen.  

 

Boström som har undersökt domar mm kallar det som en del skulle kalla för 

frekvenser för erfarenhetssatser. Dessa grundades enligt Boström och Ekelöf på 

ganska vaga livserfarenheter men också på naturlagar och statistiska 

undersökningar. 84 Men enligt Boström använder sig rätten av sådana 

erfarenhetssatser i tolkning av testamente-avgöranden och som ett exempel 

uppges NJA 1951 s 732 där frågan var om en lösningsrätt skulle tilldelas 

testators barnbarn eftersom den äldste sonen dött och det som uttalades i detta 

avgörande var att inte vid den tidpunkten då testamentet skrevs 1910 skulle 

testatorerna som tillhörde klassen jordägande adeln utan särskilda skäl utesluta 

sin äldste sons manliga bröstarvingar från lösningsrätten i familjens fasta 

egendom. Enligt Boström var dessa erfarenhetssatser: gruppen jordägande adel, 

lösningsrätten, att det gällde den fasta egendomen, den döde sonen var deras 

äldste son, barnbarnen var manliga. 85  Det som Boström emellertid utesluter 

att framhålla är att testatorn och testatrixen skrev att makarnas två söner 

tillsammans eller en av dem men ej deras dotter skulle äga lösa till sig boets 

fasta egendom, varför det per automatik icke behöver betyda att 

erfarenhetssatsen just där är grundad på den (dåtidens) allmänna uppfattningen. 

Tydligen var just sönerna viktiga för testatorn och testatrixen och viktigare än 

dottern för testatorn och testatrixen eftersom de framhöll det också.  
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Boström fann att erfarenhetssatser av det här slaget används vid tolkning av 

testamente men att sådana också ligger till grund för hur presumtionsreglerna 

är byggda. 86 

 

Ett val av sådana metoder innebär samtidigt även accepterande av statistisk 

sannolikhet som grund för bevisvärdering. 87 

 

 

5.3	  Beviskrav	  

 

Beviskravet är enligt Diesen ett normalkrav för den bevisstyrka som krävs för 

att ett stridigt rättsfaktum ska anses fastställt 88  samt att med beviskravet 

menas den styrkan som bevisningen måste ha för att ett påstått rättsfaktum till 

förmån för en part som har bevisbördan ska få läggas till grund för domen, där 

beviskravet är ett element i bevisbördan. 89  Vidare menar Diesen att 

beviskravet uttrycker olika grader av sannolikhet samt att man när man tänker 

på definitionen beviskravet eller valet mellan olika definitioner för beviskrav 

bör man tänka på att definitionen torde påverkas av metodvalet. 90 

 

5.3.1	  Bevisstyrka	  och	  beviskravet	  ”	  må	  antagas	  ”	  	  

 

Ekelöf som talar i termer som svag och stark bevisning för ett rättsfaktum 

menar att detta måste skiljas från, om denna bevisstyrka är tillräcklig eller om 

det behövs mer för att rättsfaktumet i fråga ska anses vara bevisat. Han kallar 

                                                
86 Boström, s. 26-27 
87 Diesen (Bevisprövning), s. 26 
88 Diesen (Red), s. 417 
89 Diesen (Bevisprövning), s. 74 
90 Diesen (Bevisprövning), s. 77 



 39 

den bevisstyrkan för erforderlig bevisstyrka som ska uppfylla de beviskrav som 

ställts. 91  

 

Ekelöf har gjort en skala där man vid bevisvärderingen prickar in olika 

bevislägen, på skalan placerar man det tvistiga rättsfaktum som är föremål för 

bevisning. Bevislägen uppger han i följande ordningsföljd: antagligt, sannolikt, 

styrkt/visat, uppenbart, helt säkert och vid bevisvärderingen anger man i målet 

uppnådda bevisstyrkan. 92 

Beviskravet skulle inte enbart ange med vilken styrka ett rättsfaktum ska 

bevisas utan innebär även den lägsta bevisstyrkan som är godtagbar för 

ifrågasättande av rättsfaktumet som bevistema. 93  Enligt Boström är 

bevistemat det som ska bevisas, alltså (testamentstolkningsmål) testators vilja.  

 

Ekelöf uppger flertal exempel på där lagtexten ställer upp olika svaga och olika 

starka beviskrav där exemplet med ÄB 11:1 får stå som ett exempel på svagare 

bevisstyrka. Förstås uppger han även andra av lagstiftaren via lagtexten 

uppställda beviskrav så som ” skäligen kan befaras ”, ” får antagas ”, ” måste 

antagas ”, ” synnerliga skäl ” samt standardiserade uttryckssätt som betecknar 

förebragta bevisningens styrka så som ” antagligt ”, ” sannolikt ”, ” styrkt ” och 

” uppenbart ”. 94  Ekelöf hävdar att det är stor skillnad mellan att göra en 

omständighet ” antaglig ” och att göra den ” uppenbar ”. 95  Användning av 

synonyma uttryck för beteckning av samma bevisgrad löper risken att 

uttryckssättet uppfattas även som en skillnad i betydelse, de rekommenderade 

uttrycken är antagligt, sannolikt, styrkt och uppenbart, men dessa 

uttryckssätten lämpar sig även som beteckning för olika beviskrav och bör 

enligt Ekelöf standardiseras och användas som beteckningar för olika 

                                                
91 Ekelöf, Boman, s. 55 
92 Ekelöf, boman, s. 56-57 
93 Diesen (Bevisprövning), s. 74 
94 Ekelöf, Boman, s. 70-71 
95 Ekelöf, Boman, s. 68 
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beviskrav. Dessa är relevanta eftersom de anger minimum för tillräcklig 

bevisstyrka. 96 

 

5.3.2	  Bevisbörda	  för	  testators	  vilja	  	  

 

Termen ” bevisbörda ” existerar inte i lagen som sådan i sig, och det finns 

överhuvudtaget inga bestämmelser som enbart reglerar bevisbördan med 

avseende på rättsfakta. Det som vi kallar för bevisbörda är vanliga civilrättsliga 

bestämmelser som är formulerade på ett sådant sätt så att dessa även ger oss 

information om bevisbörda. Som exempel kan man ta Köplagens 27 § 1 st som 

säger att köparen som lidit skada genom säljarens dröjsmål har rätt till 

ersättning om ” inte säljaren visar ” att dröjsmålet beror på ett hinder utanför 

hans kontroll. 97 

Bevisbördan för att testators vilja varit annan än vad som framgår av 

ordalagen, åvilar normalt på den som med hjälp av muntliga uttalanden samt 

andra utanför testamentet förhållanden, vill visa att det förhöll sig på det viset.  

Ekelöf ifrågasätter om det överhuvudtaget är meningsfullt att stadga om 

bevisbördan såvida det inte framgår hur stark bevisningen måste vara, att en 

bevisbörderegel som inte ger upplysning om beviskravets styrka är ganska 

meningslös samt att vissa stadganden beträffande bevisbördan tillkommit under 

den tiden då bevisrätten fortfarande var influerad av den legala bevisteorin, att 

en part som skulle ” styrka ” eller ” visa ” ett rättsfaktum innebar att han skulle 

prestera ” fullt bevis ” för sitt påstående inför två samstämmiga ojäviga 

vittnen.98 

 

Rent allmänt sett (tvistemål) skulle man kunna säga att bevisbördan reglerar 

vilken part som står risken för att ett visst påstått rättsfaktum inte kan anses 

konstituerat och därmed inte heller kan läggas till för viss rättsföljd. 99  Inom 

                                                
96 Ekelöf, Boman, s. 71 
97 Ekelöf, Boman, s. 69 
98 Ekelöf, Boman, s. 68-69 
99 Diesen (Red), s. 149 
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civilrätten är bevisbörderegler mer komplicerade jämfört med straffrätten där 

åklagaren alltid har bevisbördan. När det gäller civilprocess så finns det fler 

huvudregler och många undantag, analogier och analogiska tillämpningar som 

t.ex. presumtionsansvar, men vanligtvis brukar det vara så att den part som 

påstår något i ett mål har skyldighet att också bevisa detta om motparten 

förnekar existensen av det påstådda förhållandet, vanligen har käranden 

bevisbörda för sin åberopade fakta medan svaranden har för sin, med en del 

undantag, ofta köp, avtal och skada. En del andra undantag innebär ibland 

omkastad bevisbörda i något avseende med en rad bevissvårigheter vanligen 

vid avtalstolkningar. 100 

 

I testamentstolkningsmål är testators vilja avgörande, det viktigaste är vad 

testatorn ville med testamentet, där uppgiften är att utröna testators vilja, inte 

att finna och utfinna den uppfattning av förordnandet som från 

testamentstagarens synpunkt ter sig såsom den normalaste. 101  Ändå är det så 

att bevisbördan ankommer på de processande parterna, vanligen legala arvingar 

och efterarvingar och testamentstagarna. Bevisbördan åvilar den som vill nå ett 

tolkningsresultat som avviker från testamentstexten. 102 

 

6.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION,	  SYNPUNKTER,	  

KONKLUSIONER	  
 

Behovet av att tolka ett testamente och därmed utröna testators vilja torde ha 

vuxit fram genom den historiska utvecklingen av testamentsrätten i Sverige. 

Tolkning av testamente är egentligen ingen innovation men har som sådan 

kommit alltmer till utryck på modernare tider, genom att man mot bakgrund av 

samhällsutvecklingen samt moderniseringen av det allmänna rättsmedvetandets 

uppfattning från att jorden tillhör släkten, till en utvidgning av detta synsätt till 

                                                
100 Diesen (Red), s. 149  
101 SOU 1929: 22, s. 205 
102 Lind, JT 1991-92, s. 300 
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att man inte längre i samma mån satte blodsbandsanknytning före den enskilda 

individens vilja och önskan om att själv få bestämma hur hans kvarlåtenskap 

ska fördelas efter hans frånfälle. Behovet av lagreglering av 

testamentstolkningstolkningsregler låg därmed i sakens natur i takt med 

testationsfrihetens utvidgning. De gamla inskränkningsreglerna beträffande 

testationsfriheten lämnade inte så mycket utrymme för testamentstolkning, då 

den legala arvsordningen redan hade ålagt testatorn, hur 

kvarlåtenskapsfördelningen efter den avlidne arvlåtaren skulle ske. 

 

Beträffande den bevisrättsliga delen som berör de olika bevisprövning-

bevisvärdering-metoderna och modellerna, så lämpar sig inte frekvensmetoder 

och dess formler (med dess innebörd att beviset orsakar bevistemat) inom 

egentlig testamentstolkning, men kanske skulle dessa kunna lämpa sig vid 

uppställande av presumtionsregler, vilket Boström fann vara fallet (att 

presumtionsreglerna bygger på erfarenhetssatser av det slaget), men dessa 

passar inte i den delen som handlar om tolkningen av testamente, teorin om att 

bevisen orsakat bevistemat dvs. att testators avyttrande av egendom skulle per 

automatik och enbart leda till deltema (jag skiljer på huvudtemat testators vilja 

och delteman och underteman) återkallande av legat. Vid egentlig tolkning av 

testamente, med den individuelle testators subjektiva faktiska eller hypotetiska 

vilja som, bevistema behöver inte en sådan erfarenhetssats alls betyda att så var 

fallet i just det enskilda fallet med just den individuelle testator vars faktiska 

vilja ska fastställas. Det föreligger inget hinder att testators faktiska vilja med 

försäljningen av egendomen var något helt annat än erfarenhetssatsens utfall 

som grundar sig på en matematisk formel. Det kanske kan vara så att testator 

inte alls hade någon vilja när han försålde egendomen, han kan ha förordnat 

legatet och just i den stunden haft en faktisk vilja med detta, men kan ha låtit 

detta falla i glömska (ibland är det några årtionden i tidsskillnad mellan 

tidpunkten då förordnandet upprättats och tidpunkten för testamentets 

verkställande), försålt egendomen och glömt bort att han för några årtionden 

förordnat egendomen. Boström är av åsikten att vid tolkning av testamente och 

fastställande av testators vilja måste man ta hänsyn till det bevisvärdet som 



 43 

försäljningen hade, att annat än det vore vilseledande. 103  Jag skulle vilja säga 

att en sådan försäljning inte nödvändigtvis och per automatik har något 

bevisvärde alls i förhållandet mellan bevisfaktumet och bevistemat, eller rättare 

sagt huvudtemat, men att en sådan omständighet (försäljningen) eventuellt kan 

ha ett bevisvärde för ett annat deltema än återkallande vilket i sin tur innebär 

att man behöver pröva om försäljningen överhuvudtaget hade något bevisvärde 

(just vad gäller återkallande av legatet) och inte vilket värde det hade. Det 

måste inte per automatik föreligga ett orsakssamband i förhållande försäljning-

testators vilja, men tänkas kan att försäljningen har ett visst bevisvärde, men 

inte för huvudtemat som är testators vilja, utan för kanske för ett bitema eller 

något annat bevistema än testators vilja, det måste föreligga en relevans och 

eller ett samband eller kausalitet mellan dessa, att försäljningen måste betyda 

just det att testators vilja var att återkalla legatet, men försäljningen av 

egendomen behöver inte betyda att testatorn velat återkalla legatet, testatorn 

kan ha velat att legatarien i stället skulle få pengar, och då uppstår ett nytt 

deltema om testators vilja varit att legatarien skulle få pengar i stället. Alltså 

försäljningen i sig kan ha ett visst bevisvärde men inte per automatik åt just och 

enbart åt bevistemat att återkalla. Boström framhåller 104  i och för sig att i just 

det enskilda fallet måste rätten vid tolkningen vilket innebär bevisvärdering 

enligt Boström, att om rätten i det individuella fallet kommer fram till 

övervägande bevisning som talar för återkallande, ja då blir resultatet av 

tolkningen det. Om övervägande bevisning i det individuella fallet talar emot 

återkallande, ja då blir resultatet det i stället. Det som jag inte är överens med 

Boström om är att enligt erfarenhetssatsen måste bevisvärderingen av 

försäljningen knyta an till att testatorn velat återkalla legatet, att ett nödvändigt 

samband 105 mellan två företeelser måste per automatik föreligga, men Boström 

framhåller ändå att en naturlig invändning mot detta skulle vara att 

försäljningen kan ha betydelse i hur en testator i allmänhet velat tolka 

försäljningen av legatet men att den erfarenhetssatsen inte säger oss någonting 

om hur just den enskilde testatorn velat. Alltså ställer sig Boström frågan vilket 

värde försäljningen hade för temat testators vilja (med andra ord innebär det då 

                                                
103 Boström, s. 29 
104 Boström, s. 29 
105 Boström, s. 26  
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att försäljningen måste per automatik peka på/tala för återkallande, i vart fall 

med den formeln uppställd av Boström och Ekelöf, bevistemat orsakar bevisen, 

alltså viljan att återkalla skulle orsakat försäljningen). Men även jag undrar 

vilket värde försäljningen hade för testators vilja, men inte att det per 

automatik måste tala för återkallande, jag vill hellre dela upp huvudbevistemat 

testators vilja ytterligare en gång eller ett par gånger till i fler mindre 

underbevisteman, eftersom testators vilja är en sak och innefattar en rad av 

olika tänkbara hypoteser om vad testatorn velat med försäljningen, alltså är 

temat viljan och temat återkallande två olika teman, enligt mitt sätt att se på 

saken, eller egentligen saker, då dessa två är helt olika och skilda saker. 

Emellertid ställer Boström en annan fråga 106 huruvida en alternativ 

erfarenhetssats skulle varit bra att tillämpa, och alternativ är den på så vis att 

man klarlägger vad just denne testator brukar avse när han säljer egendom samt 

att en sådan individuell erfarenhetssats naturligtvis är bättre, men att i brist på 

sådana individuella specificerade erfarenhetssatser är de allmänna 

erfarenhetssatserna naturligtvis bättre. Jag tycker dock att om det är egentlig 

testamentstolkning av testators faktiska eller hypotetiska vilja tolkningen 

handlar om, så bör man hålla erfarenhetssatser borta från bilden, i vart fall till 

den delen som avser egentlig tolkning av just denne individuelle testators 

subjektiva vilja, faktiska eller hypotetiska i just den specifika situationen.  Just 

denne testator ” brukar ” kanske göra ett på ett visst sätt, men därmed inte per 

automatik sagt att han just den gången också måste ha gjort som han brukar 

göra, han kan lika gärna avvikit från det som han brukar göra för just den 

särskilda gången. Testatorn kan ha fått ett infall att göra något på annat vis än 

vad han normalt brukar göra, erfarenhetssatser vare sig individuella sådana 

eller allmänna sådana kan vara lika värdelösa vid just egentlig 

testamentstolkning, men när det övergår till att man måste tillgripa 

presumtioner då är det inte längre tolkning det handlar om utan 

rättstillämpning. I så fall skulle man behövt laborera med trestegsanalys: 

egentlig tolkning, enskild presumtionstolkning och rättstillämpning av de 

presumtionsregler som finns stadgade i ÄB 11:2-9. För övrigt tycker jag att 

Ekelöfs och Boströms matematiska formel P (T/a) = x (ekvationen) inte är 

                                                
106 Boström, s. 27 fotnot 28  
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hållbar, i vart fall inte inom testamentstolkning, den är missvisande och kan 

leda till felaktiga slutsatser.  

 

Diesen torde vara av uppfattningen att fördelen med vissa 

bevisvärderingsmetoder och modeller i tvistemål kan vara att rätten då tvingas 

till att laborera med ” sanningen om vad som inträffat ”, översatt till 

testamentstolkningsterminologi skulle det innebära ” den egentliga sanningen 

om vad som varit testators faktiska eller hypotetiska vilja ”, men i dispositiva 

tvistemål föreligger det hinder att rätten dömer mer än vad som yrkats av 

parterna, samt måste rätten hålla sig till de bevisen som åberopats av parterna, 

och kan inte heller med rättskraft döma för en tredje parts räkning, dock inte 

hindrar dessa processrättsliga regler att testamentet ges den tolkning som 

stämmer överens med testators vilja, eftersom det är testators vilja som är 

bevistemat och den civilrättsliga regeln ålägger rätten hur ett testamente ska 

tolkas, vilket i sin tur kan vara bra sett ur den vinkeln vad paragrafens syfte är 

men även sett ur den rätta testamentstagarens vinkel i fall att testators faktiska 

vilja med förordnandet inte stämmer överens med vad parterna har yrkat, i fall 

att en tredje person skulle vara den rätte testamentstagaren.  

 

Vidare fann jag att inom den processrättsliga (bevisrättsliga) litteraturen råder 

det skilda meningar beträffande definitioner, men även beträffande terminologi 

berörande bevisstyrka, beviskrav samt vad dessa innebär, dock fann jag att 

beviskravet där bevistemat är tolkning av testamente är ” må antagas” samt att 

bevisstyrkan måste då vara (minst) ” antagligt ”, att beviskravet var lågt vilket 

också var Lagstiftarens syfte att sätta beviskravet för testators vilja lågt.  

 

Vad gäller den civilrättsliga litteraturen fann jag att det råder inkonsekvens och 

skilda meningar kring begreppsbildning rörande tolkning av testamente, men 

man kan även uppfatta att det råder delade meningar kring vad som är att anse 

tolkning av testamente samt var gränserna mellan tolkning och rättstillämpning 

går, vissa begrepp torde vara synonyma men kan lämna uttryck att det rör sig 
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om helt olika saker, det som Agell kallar för omtolkning kallas av Lind för 

rättstillämpning och utfyllnad av Boström.  
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