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Sammanfattning 

 

Önskar en arvlåtare en annan fördelning av sin kvarlåtenskap än den av lagen 

föreskrivna arvsordningen tillhandahåller ÄB möjligheten att upprätta ett testa-

mente. Ett sådant upprättande kräver ett iakttagande av formella krav samt krav 

på testationshabilitet. När det gäller ålderskravet på arton år finns det två 

undantagsfall, dels att testator är eller tidigare varit gift, och dels att arvlåtaren 

är sexton år och äger egendom med rätt att förfoga över. Det är bara testator själv 

som har möjlighet att göra förordnanden av detta slag och ett ombud kan därmed 

inte användas. Formkraven innebär krav på skriftlighet, undertecknande samt två 

samtidigt närvarande vittnen. Syftet med kraven är att säkerställa uppfyllandet 

av testators vilja, motverka tvister, underlätta bevisningen av handlingens till-

komst och innebörd samt medvetandegöra testator om handlingens betydelse. 

För att ogiltighet till följd av formfel ska inträda krävs en klandertalan från 

arvingarnas sida inom sex månader.  Vid införandet av testamentslagen 1929 

ansågs testamentet ha ensamrätt som giltig handling vid förfogande för dödsfalls 

skull. Det är något som i hög grad kan ifrågasättas med hänsyn till de förfogande-

möjligheter som andra rättshandlingar innebär. 

 

Utgångspunkten vid testamentstolkning är testators yttersta vilja. En allt för 

långtgående tolkning har inte stöd i handlingen och formkravet. Att tolka in ett 

uttalande som överensstämmer med avsikten och viljan hos testator vid tidpunk-

ten för upprättandet, innebär ett utvidgande av förordnandet till att omfatta ett 

muntligt uttalande utan iakttagande av formen.  

 

Kraven på testamentet kan sänkas om sjukdom eller annat nödfall föreligger. 

Bedömningen av nödfallssituationen ska göras utifrån testators perspektiv, vilket 

inneburit att även självmordsfall kommit att inkluderas. Föreligger en dylik 

situation kan testator vid upprättandet av ett holografiskt testamente förordna 

utan vittnen medan det vid det muntliga är möjligt att göra detta utan att iaktta 

kraven på skriftlighet och undertecknande.  
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Tillägg till testamentet uppställer samma krav som de på det ordinära testamentet 

medan en återkallelse kan ske formlöst. Om testator ändrat sig har det ansetts 

humant att låta denne på ett enkelt sätt ta tillbaka sitt förordnande. Återkallelse 

av en återkallelse utgör ytterligare ett möjligt förordnande som resulterar i att 

antingen ett tidigare testamente eller den legala arvsordningen åter blir gällande.  

 

Förbudet i ärvdabalken 17:3 mot adkvisitiva arvsavtal innebär en svår gräns-

dragning mellan de förbjudna dödsrättshandlingarna och de giltiga livsrättshand-

lingarna. Resultatet kan med hänsyn till den rättsliga och faktiska förfogande-

rätten samt effekten under livstiden innebära att en dödsrättshandling blir klassad 

som en giltig livsrättshandling utan iakttagande av testamentskraven. Arvsavtal 

kan vara giltiga i andra länder och kan i och med den nya arvsförordningen inne-

bära att de blir giltiga även här i Sverige.  

 

Att använda sig av förmånstagarförordnanden vid framförallt livförsäkringar 

men även vid individuella pensionssparanden, faller utanför fördelningen av 

kvarlåtenskapen. Formkraven för upprättandet av förmånstagarförordnanden 

innebär ett krav på tillkännagivande till försäkringsbolaget men är annars lägre 

ställt än det för ett ordinärt testamente och kan dessutom göras oåterkalleligt.  

 

En arvlåtare kan även använda andra handlingar på ett sådant sätt att de får effekt 

efter döden. En fullmakt får exempelvis fortsatt giltighet efter dödens inträde om 

inte omständigheterna särskilt kräver en annan lösning. Detsamma gäller i prin-

cip för rättegångsfullmakten. Innehavaren av fullmakten kan således fortsätta att 

rättshandla åt den avlidne även om dödsboet som inträder i dess ställe kan åter-

kalla denna. 

 

Som delägare i aktiebolag och handelsbolag uppkommer också förfogande-

möjligheter. Överlåtelser av aktier kan begränsas genom främst hembuds-

klausuler i bolagsordningar samt klausuler i aktieägaravtalen. Huvudregeln för 

handelsbolag är att det vid en bolagsmans död ska träda i likvidation, något som 

går att komma runt genom avtal om lösningsrätt för annan och på så sätt påverka 

fördelningen av kvarlåtenskapen.  
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1 Inledningen 

 

1.1 Problemformulering 

 

De arvlåtare som önskar förordna på annat sätt än den av lagen föreskrivna arvs-

ordningen tycks enligt ÄB endast ha en möjlig väg att gå, att upprätta ett testa-

mente. För att möjliggöra detta krävs iakttagande av de krav som ställs på både 

testator, testationshabiliteten samt på testamentshandlingen, formkraven. Testa-

mentet är den enda av ÄB erkända dödsrättshandlingen men det finns andra 

situationer där ett förordnande över kvarlåtenskapen utan iakttagande av kravet 

på skriftlighet, undertecknande och vittnen är möjliga att göra. Användandet av 

de muntliga och holografiska nödtestamentena gör det till och med möjligt att 

komma ifrån alla dessa krav, dock inte samtidigt. Utöver dessa finns även andra, 

inte rent successionsrättsliga möjligheter. En del av dem innebär avtalsrättsliga 

förfoganden vilket aktualiserar frågan om förbudet mot adkvisitiva arvsavtal i 

ÄB. Detta innebär att det tycks finnas möjligheter att förfoga över sin kvarlåten-

skap på andra sätt än den av lagen föreskrivna testamentsformen och att detta 

kan innebära både ett kringgående av formkraven och förbudet mot de adkvisi-

tiva arvsavtalen.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka krav som ställs på den som för 

dödsfalls skull önskar förordna över sin kvarlåtenskap främst genom huvud-

formen testamente men även genom användandet av andra typer av rättshand-

lingar. Målet kan sägas vara att analysera testamentshandlingens yttersta gränser 

samt när andra rättshandlingar än testamenten kan användas för att töja på dessa 

gränser ytterligare.  
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1.3 Frågeställning 

 

Vilka krav ställs på förfoganden för dödsfalls skull?  

Genom vilka rättshandlingar förutom testamente är detta möjligt?  

Hur inverkar förbudet mot adkvisitiva arvsavtal samt formkraven på andra hand-

lingars giltighet vid testators frånfälle? 

 

 

1.4 Tes  

 

Det är i vissa fall möjligt att förordna för dödsfalls skull utan att tillämpa form-

kravet för testamenten. 

 

 

1.5 Metod och material 

 

Utifrån en rättsdogmatisk metod kommer gällande rätt att analyseras avseende 

de krav som uppställs vid upprättandet av ett testamente. Vidare kommer en ana-

lys att göras av de situationer när dessa krav kan frångås både genom att tänja på 

de befintliga kraven som ställs på testamentshandlingen men även genom 

tillämpandet av andra rättshandlingar. Utgångspunkten för denna analys kom-

mer att vara författningar och därmed framförallt ÄB. Vidare kommer förar-

beten, såväl nya som äldre, att användas då många av dessa fortfarande har rele-

vans på området eftersom att lagstiftningen inte förändrats i någon större omfatt-

ning. Rättspraxis från i första hand Högsta domstolen men i vissa fall även från 

hovrätterna, när relevanta avgörande från den högsta instansen saknas, kommer 

också att analyseras. Doktrin, läroböcker samt någon handbok kommer likaså 

vara en del av materialet.  
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1.6 Avgränsning och Disposition 

 

Inledningsvis kommer testamentsrättens historia och grunderna för arvsrätten att 

belysas för att ge ett perspektiv på utvecklingen inom successionsrättens område. 

Efter det kommer de allmänna kraven på testamenten att klargöras för att därefter 

följas av en analys av det ordinära testamentet och dess formkrav. När huvud-

regeln inom testamentsrätten behandlats kommer jag in på undantagsfallen i 

form av nödtestamenten och därefter tillägg, återkallelse och inbördes testa-

menten. Testamentsdelen avslutas med ett avsnitt om ogiltighet och klander 

innan analysen går vidare till andra rättshandlingar av betydelse för förfoganden 

för dödsfalls skull. Här är distinktionen mellan dödsrättshandlingar och livsrätts-

handlingar av stor betydelse. Jag avser inte att på ett uttömmande sätt utreda alla 

möjligheter till dispositioner med verkan efter en arvlåtares frånfälle (exempel-

vis berörs inte arvsavstående). Istället kommer ett urval av de möjligheter till 

kringgående av testamentskraven som jag funnit att analyseras. Det innebär att 

förmånstagarförordnanden vid livförsäkringar och individuella pensions-

sparanden, fullmakter samt överlåtelser av aktier och bolagsandelar kommer att 

analyseras särskilt, med hänsyn till dess möjliga inverkan på fördelningen av 

kvarlåtenskapen.  

 

 

2 Historia 

  

2.1 Romersk och germansk rätt 

 

Testamentsrätten har sitt ursprung i den romerska rätten, där den legala arvs-

ordningen fick ge vika för en huvudprincip om testationsfrihet. Detta berodde 

till stor del på de samhällsförhållanden som rådde. Det fanns en mäktig och rik 

överklass som ville ha stora friheter att disponera över sin egendom och på så 

sätt kunna bevaka sina intressen. Rätten utvecklades ur patria potestas, den abso-

luta bestämmanderätten, som tillkom pater faimilia, familjeöverhuvudet.1 Det 

                                                           
1 SOU 1929:22, s. 31. 
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fanns dock en laglottsrätt som i viss mån begränsade friheten.2 Således var det 

inte möjligt att helt och hållet bortse från sina legala arvingar utan det krävdes 

att dessa omnämndes i testamente för att handlingen inte skulle ogiltigförklaras. 

Senare infördes en laglott mer lik den vi känner idag med viss andel av kvarlåten-

skapen.3 

 

I den äldre germanska rätten förekom inget förfogande över sin egendom genom 

testamente då jorden ägdes gemensamt av släkten. Möjligheten att förfoga över 

sin egendom för dödsfalls skull uppkom således senare i samband med den 

individuella äganderättens inträde.4 Kyrkan hade inflytande över testamentets 

utveckling under medeltiden då det på så sätt fanns möjlighet att tillskansa sig 

rikedomar. Huvudlottsystemet som tillämpades innebar att Kristus skulle räknas 

som en extra son vid fördelningen av kvarlåtenskapen.5 Föregångaren till arvs-

avtal och testamenten var själagåvorna. Genom dessa fanns viss möjlighet att 

förfoga över sin egendom. Arvsavtalen kom sedan att slutas inför domstol och 

var av bindande karaktär. Det innebar en omedelbar sakrättslig verkan beträff-

ande fast egendom men först vid dödsfallet avseende den lösa egendomen. När 

testamentena fick sitt inträde i den germanska rätten kunde dessa även nyttjas på 

dödsbädden vilket var en skillnad jämfört med de tidigare tillämpade arvs-

avtalen.6 Den romerska testamentsrätten blev i allt större omfattning gällande i 

den germanska rätten även om utgångspunkterna var olika. För den romerska 

var det testamentet som var det primära medan det i den germanska var den le-

gala arvsordningen.7 

 

Tidigare hade i den frankiska rätten funnits en möjlighet att i livstiden ge egen-

dom till en salman, en mellanhand, som efter givarens död skulle vidarebefordra 

nämnda gåva. Dessa tidiga dödsrättshandlingar påminde om testamenten på så 

sätt att de kunde ändras eller återkallas.8 

 

                                                           
2 Agell, s. 16. 
3 SOU 1929:22, s. 32. 
4 SOU 1929:22, s. 29-30. 
5 Agell, s. 17. 
6 SOU 1929:22, s. 30.  
7 SOU 1929:22, s. 33. 
8 SOU 1929:22, s. 30.  
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2.2 Svensk rätt 

 

Den svenska testamentsrättens ursprung i den germanska rätten innebär att den 

legala arvsordningen ensam dominerade till en början. Även inom den svenska 

arvs- och testamentsrätten återfinns kampen mellan släktingar och kyrkan om 

den avlidnes kvarlåtenskap. Det föreföll lättare att testamentera egendom till 

kyrkan då det samtycke som många gånger annars krävdes i fråga om andra 

testamentstagare inte var nödvändig. Visst motstånd mot kyrkans inflytande går 

att spåra vid tillkomsten av Magnus Erikssons landslag under 1300-talet. Gene-

rellt kan sägas att kyrkans inflytande i städerna var mindre och den romerska 

rättens inflytande större än på landsbygden. Vad som vid denna tid i vissa 

sammanhang benämndes testamenten går inte att i någon större utsträckning 

skilja från gåvor. Båda dessa var i princip oåterkalleliga och saknade formkrav 

även om ett krav på två till tre vittnen så småningom växte fram.  

 

Först på 1600-talet kom testamentsrätten att utvecklas på grund av sociala för-

ändringar och nya ekonomiska förhållanden i det svenska samhället. Förordnan-

den till förmån för annat än kyrkliga ändamål blev allt vanligare då kyrkans in-

flytande minskade. Testamentsformen förblev dock sekundär i förhållande till 

den legala arvsordningen.9   

 

I 1686-års testamentsstadga uttrycktes testamentet som testators yttersta vilja. 

Dessutom kom testamentet vid denna tid att ses som något återkalleligt som blev 

gällande först vid testators död. Två till tre trovärdiga vittnen var vid denna tid 

att föredra men bör uppfattas som ett svagt formkrav och handlingen kom att bli 

giltigt även utan dessa vittnen så länge det inte rådde något tvivel om under-

skriften.  

 

I 1734 års lag intogs testamentet i ÄB. Det fanns då både skriftliga testamenten, 

muntliga testamenten med två vittnen samt holografiska testamenten där vittnes-

rollen var av oklar betydelse. Förslag på att endast tillåta det skriftliga testamen-

tet som ordinär testamentsform och låta de andra gälla vid nödfall hade förts 

                                                           
9 SOU 1929:22, s. 40 ff. 
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fram vid utarbetandet av lagen även om det inte fick genomslag i den slutliga 

versionen. År 1801 blev vittnena däremot en förutsättning för testamentets upp-

rättande.  

 

Från år 1857 kan vi sägas ha haft en testationsfrihet med undantag för laglotten 

och från och med 1828 kom det muntliga testamentet endast att användas som 

nödtestamente.  

 

1930 infördes testamentslagen, vilken i hög grad implementerade den praxis som 

redan gällde på området och i stort sätt saknade nya principer. Formkravens be-

tydelse samt testators vilja var två centrala delar som underströks tillsammans 

med att tolkningsregler infördes genom denna lag. 1958 trädde en ny ÄB i kraft 

vilken i stort sätt byggde på den tidigare testamentslagen.10  

 

När det gäller arvsavtal har dessa tidigare varit fullt legitima. Det fanns nämligen 

en möjlighet att använda sig av bindande inbördes testamenten. Då dessa var en 

form av adkvisitiva arvsavtal och det inte fanns något hinder mot andra sådana 

avtal var det fritt fram att använda sig av dem.11 

 

Som vi sett i den historiska bakgrunden har inte alltid formkraven haft en så stark 

betydelse som under de två senaste århundradena. Tidigare i den romerska och 

germanska rätten var friheten för förfogandena större och på så sätt mindre 

begränsade av legala föreskrifter, även om det kyrkliga inflytande periodvis var 

av väsentlig omfattning.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Agell, 17-19. 
11 NJA II 1930:55, s. 404-406. 
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3 Den legala arvsordningen  

 

3.1 Grunden för arv 

 

Ett testamente innebär ett avsteg från den arvsordning som föreskrivs i ÄB, vil-

ken är den som annars automatiskt kommer att gälla. Ett testamente kan därför 

ses som ett undantag från huvudregeln om den legala arvsordningen. Tanken 

med den arvsordning vi har idag, som innebär att nära släktingar i första hand 

ska ärva, är att den ska motsvara det sätt på vilket de flesta människor önskar 

fördela sin kvarlåtenskap.12 Att det är den legala arvsordningen som den svenska 

rätten ser som grunden för fördelningen av kvarlåtenskapen kan även utläsas ur 

det faktum att det resultat som förväntas av lagändringar är att de ska minska 

antalet testamenten13. Därmed syftar den av lagen förskrivna arvsrätten till att 

återspegla samhällets önskemål och förväntningar på fördelningen av kvarlåten-

skapen.  

 

Att det är släktingar som skall ärva är något som går långt tillbaka i tiden. 

Exempelvis kan vi se på den tidiga germanska rätten att jorden ägdes gemensamt 

av släkt och familj.14 Släktingars och make/makas arvsrätt bygger på tanken om 

blodsband samt social och ekonomisk samhörighet. Det senare kommer till 

uttryck främst genom att efterlevande makes arvsrätt har en stark ställning och 

att adoptivbarn ärver på samma sätt som de biologiska barnen. Arvsrättens tre 

grundprinciper visar på släktskapets biologiska samhörighet som en central del 

i arvsrätten.15 

 

 

3.2 Arvsrättslig huvudprinciper 

 

Parentelprincipen innebär att de arvsberättigade delas in i olika grupper efter den 

ordning i vilken de kan komma att ta arv. Första parentel, det vill säga de med 

                                                           
12 Walin, ÄB Del I, s. 37. 
13 NJA II 1930:55 s. 118 f.  
14 SOU 1929:22, s. 29 ff. 
15 Walin, ÄB Del I, s. 37-40. 
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den bästa arvsrätten, är descendenterna, bröstarvingarna.  I denna grupp ingår 

barn, barnbarn, barnbarns barn och så vidare, vilkas rätt är stadgad i ÄB 2:1. 

Finns inga arvsberättigade i första parentel går arvet vidare till andra parentel, 

ascendenterna.  Här återfinns släktingar i uppåtstigande led vilket innebär föräld-

rar samt deras barn, testators syskon och efter dem deras avkomlingar. Rätten 

för dessa arvingar återfinns i ÄB 2:2. Sist på tur står tredje parentel bestående av 

far- och morföräldrar samt efter dem farbröder, morbröder, mostrar och fastrar. 

Däremot har inte kusiner någon arvsrätt vilket framgår av ÄB 2:3 och 2:4. Finns 

ingen av arvingarna i något av de tre parantelen i livet träder Allmänna arvsfon-

den in enligt ÄB 5:1.  

 

Stirpalgrundsatsen är den princip som innebär att varje arvsgren inom varje 

parantel ska få lika mycket. Innebörden av detta är att barn till arvlåtaren tar lika 

stora delar. Går arvet istället till andra arvsklassen kommer arvlåtarens far och 

mor att ärva lika stora delar eller när någon av dem eller båda är avlidna, kommer 

arvingarna på respektive sida att dela på lika stora delar.  

 

Istadarätten, även kallad representationsrätten ger barn rätt att ta arv istället för 

sina föräldrar om dessa exempelvis redan avlidit eller förverkat sin rätt.16 

 

 

4 Allmänt om förfoganden för dödsfalls skull 

 

En dödsrättshandling är en handling som upprättas under någons livstid men som 

får verkan först efter dennes död. Det enda av lagen accepterade sättet för 

förmögenhetsdispositioner för dödsfalls skull är testamentet. Om denna rätt stad-

gas i ÄB 9:1. Ett testamente är inte ett avtal utan en ensidig rättshandling. Att 

förfoga över kvarlåtenskapen genom att upprätta ett avtal är förbjudet enligt ÄB 

17 kap. Om detta stadgas i ÄB 17:3 där arvlåtaren förbjuds att förfoga över sin 

kvarlåtenskap genom avtal och inte heller kan göra utfästelse om gåva som inte 

är möjlig att göra gällande under givarens livstid. Sådana gåvor måste ske genom 

                                                           
16 Walin, ÄB Del I, s. 40-46. 
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användandet av formen för testamenten. Av detta stadgande kan testaments-

handlingens vikt och betydelse utläsas. Det har även i förarbeten tydligt uttryckts 

att testamentshandlingen skulle vara den enda möjliga vägen att gå för att för-

ordna om sin kvarlåtenskap.17 Det kan därmed framstå som att detta skulle vara 

den enda möjlighet som står till buds vid förfoganden över kvarlåtenskapen, nå-

got som vi ska se inte är fallet.  

 

 

5 Testamente 

 

5.1 Innebörden av ett testamentariskt förordnande 

 

Ett testamente är en persons förordnande om sin kvarlåtenskap, det vill säga den 

förmögenhet som finns vid tillfället för dödens inträffande. Det är en dödsrätts-

handling och det innebär att den inte kan göras gällande så länge testator är i 

livet. Gåva som gåvotagaren fått i sin besittning redan under givarens livstid blir 

följaktligen inte att se som ett testamente.18 Som grund för denna förfoganderätt 

finns den privata äganderätten, vilken ger var och en rätt att bestämma över sin 

egendom på ett sätt som individen själv önskar. Denna rättighet kan därmed i 

viss mån sägas finnas kvar även efter att en person avlidit. För att kunna nyttja 

denna möjlighet att bestämma vad som ska ske med kvarlåtenskap finns möjlig-

heten att upprätta ett testamente. Testamentet är en handling för dödsfalls skull 

och det ger den avlidne en möjlighet att frångå det som är föreskrivet om fördel-

ningen av kvarlåtenskapen i ÄB.19 

 

För att kunna utöva denna dispositionsrätt krävs det att det testamentariska för-

ordnandet om kvarlåtenskapen görs av den som sedermera kommer att avlida. 

Det ställer således krav på en aktiv handling från testators sida. Alternativet till 

denna aktiva handling är att förhålla sig passiv och där med låta den legala arvs-

ordningen ha sin gilla gång. Det är inte möjligt att låta någon annan upprätta 

                                                           
17 SOU 1929:22, s. 408-409.  
18 Beckman & Höglund, C II c 1. 
19 Brattström & Singer, s. 88. 
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testamente eller överlåta rätten till någon annan. Rättigheten är nämligen person-

lig och tillkommer på så sätt endast testator själv. Detta gäller även i situationer 

där rättshandlingsförmåga saknas hos den som vill upprätta ett testamente. 20  

 

Ett testamente kan aldrig göras oåterkalleligt utan det finns alltid en möjlighet 

att förändra det upprättade testamentet, göra ett helt nytt förordnande eller helt 

enkelt förstöra eller återkalla det som upprättats. Denna rättighet finns upptagen 

i ÄB 10:5. Om detta inte skulle vara möjligt skulle inte testamentet rätteligen 

kunna sägas göra anspråk på att utgöra testators yttersta vilja. Detta innebär i sin 

tur att någon som räknar med ett testamentariskt förordnande till sin förmån ald-

rig kan hävda rätten till något och förmodligen inte heller kräva ersättning för 

det negativa kontraktsintresset. Ingen kan nämligen med bindande verkan utlova 

en viss fördelning via ett avtal.21 

 

De krav som ställs på ett testamentariskt förordnande är sammanfattningsvis att 

det ska vara ett förordnande över kvarlåtenskapen som är möjligt att återkalla. 

Denna handling kan sedan göras gällande i förhållande till arvingarna.22 

 

Även om det skulle föreligga ogiltighetsgrunder som exempelvis psykisk stör-

ning, tvång eller annan otillbörlig påverkan anses ett testamente föreligga. Det 

finns däremot möjlighet att förklara ett sådant testamente ogiltigt genom klander. 

Görs inte detta blir däremot testamentet giltigt. Detsamma kan sägas om form-

kraven, som inte heller hindrar att ett testamentariskt förordnande föreligger om 

klander underlåts eller testamentet godkänns. Föreligger däremot det förhållan-

det att testators önskan och uppfattning om fördelningen av hans kvarlåtenskap 

var känd men han inte gett uttryck för någon vilja att upprätta ett testamente, 

föreligger däremot inget förordnande.23  

 

 

 

                                                           
20 Agell, s. 12. 
21 Beckman & Höglund, C 1 a. 
22 Walin ÄB Del I, s. 258. 
23 Beckman & Höglund, C II d. 
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5.2 Generella krav vid testamentariskt förordnande 

 

5.2.1 Testationshabiliteten 

 

Dessa generella krav angående möjligheten att upprätta ett testamente gör sig 

gällande även när tillägg skall göras till ett testamente enligt ÄB 10:6 och när ett 

testamente återkallas enligt ÄB 10:5. Det känns angeläget att ta upp även detta 

då det precis som formkraven är krav för att få till stånd ett giltigt testamente. 

Det är som sagt kraven som ställs på testator medan övriga formkrav är krav på 

testamentshandlingen. Dessutom leder de till ogiltighet enligt samma paragraf.24  

 

Testationsåldern, den ålder som testator måste inneha vid upprättandet av 

testamentshandlingen, är arton år enligt ÄB 9:1. Denna ålder har följt 

myndighetsåldern sedan 1853 då båda dessa var tjugoett för att 1969 ändras till 

tjugo och slutligen 1974 till arton år.25 Även om dessa sammanfaller är 

testationsåldern inte kopplad till myndighetsåldern utan denna åldersgräns nytt-

jas för att det inte anses finnas något behov före denna tidpunkt. Skulle någon 

komma att avlida före arton års ålder kommer den legala arvsordningen att 

gälla.26 Detsamma kommer att gälla för de personer som saknar egen 

rättshandlingsförmåga, exempelvis på grund av psykisk störning. Varken dessa 

eller de minderåriga kan anlita ställföreträdare. Att det är möjligt för en förmyn-

dare att företräda den underårige vad gäller handlingar av betydelse under livs-

tiden men inte vad gäller testamenten beror på resultatet av uteblivet förfogande 

från den underåriges sida. Agerandena under livstiden är nödvändiga medan det 

avseende kvarlåtenskapen redan finns en lösning i form av den legala arvs-

ordningen.27 

 

Under vissa förutsättningar är det dock möjligt att upprätta ett testamente tidi-

gare. En första situation då detta är möjligt är när arvlåtaren är eller har varit gift 

vilket kräver länsstyrelsens tillåtelse enligt ÄktB 2:1 och 15:1. Detta undantag 

                                                           
24 Kaariniemi, s. 7.    
25 Walin, ÄB Del I, s. 260. 
26 Agell, s. 21. 
27 NJA II 1930:55, s. 128. 
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finns till för att dessa unga makar i viss mån ska kunna säkra familjens försörj-

ning,28 Dessa har även av lagberedningen ansetts besitta ett högre mått av 

omdömesförmåga och mognad. Samtidigt som det kan vara en bra praktisk lös-

ning som får stor betydelse parterna emellan genom exempelvis inbördes 

testamenten.29 Dessa makar kan således sägas ha andra intressen att tillgodose, 

som andra underåriga saknar.   

 

Den andra situationen när undantag görs från huvudregeln om arton år är när 

testators ålder överstiger sexton år och denne dessutom äger egendom som den 

på egen hand kan förfoga över. Det är då möjligt för den minderåriga att upprätta 

ett testamente som rör denna egendom. Egendom som den minderåriga erhållit 

och kan råda över, överensstämmer med den egendom som omnämns i FB 9:3 

och som det är möjligt att förfoga över för den som förvärvat den trots sin unga 

ålder. Det testamentariska förordnandet för denna egendom står sig även om 

testator senare förlorar rådighet över den. På samma sätt är inte en underårigs 

äktenskapsupplösning ett hindrar för fortsatt testationshabilitet.30 Det måste av 

naturliga skäl finnas en möjlighet för dessa att ändra eller återkalla ett redan upp-

rättat testamente. Däremot kan inte dessa praktiska skäl i lika stor utsträckning 

göras gällande vad gäller upprättandet av ett helt nytt testamente, utan här anses 

det snarare oacceptabelt att frånta dem en behörighet som de en gång getts.31  

 

 

5.2.1.1 Diskussion 

 

Det är härmed möjligt att konstatera att kravet på att testator måste uppnått 

testationsåldern inte är något absolut krav utan att den innehåller två i lagen stad-

gade undantag.  

 

Argumentet om den personliga mognaden som används för att rättfärdiga en 

lägre testationsålder för unga gifta makar är enligt mig ytterst svagt. En 

                                                           
28 Brattström & Singer, s. 91. 
29 NJA II 1930:55, s. 130. 
30 Walin, ÄB Del I, s. 261. 
31 NJA II 1930:55, s. 131. 
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mognadsprocessen är något högst individuellt som varierar från individ till indi-

vid av de mest skilda anledningar. Ingående av äktenskap är endast en sådan 

faktor bland många andra.   

 

På grund av att en eventuell skilsmässa inte fråntar den minderåriga testations-

habiliteten så kan det vara teoretiskt möjligt för någon att kringgå reglerna om 

testationshabilitet. Äktenskap skulle kunna ingås för skens skull för att därefter 

upplösas och på så sätt möjliggöra upprättande av ett testamente före arton års 

ålder. Syftet med undantagsregeln, att trygga familjens försörjning, skulle i en 

sådan situation inte äga giltighet. Ett handlande på detta sätt motverkas av det 

redan nämnda kravet på länsstyrelsens tillstånd för den underåriges ingående av 

äktenskap.  

 

 

5.2.2 Viljeprincipen 

 

5.2.2.1 Tolkningen av Testators vilja 

 

Ett testamente sägs ge uttryck för testators yttersta vilja och det är denna vilja 

som är utgångspunkten vid tolkning av ett testamentariskt förordnande enligt ÄB 

11:1. Tolkningsmetoden är subjektiv vilket innebär att den utgår från varje testa-

tors individuella vilja, sådan den kommit till uttryck i testamentet. Även om 

viljeförklaringen som finns i testamentet i de flesta fall stämmer överens med 

den bakomliggande viljan hos testator, så är det denna senare som är avgörande. 

Testamentstagare, arvingar eller annans uppfattning saknar betydelse då varken 

tillitsgrundsats eller ond/god tro förekommer.32 Detta sätt att tolka testamentet 

är vad man brukar kalla testamentstolkning i egentlig mening. Vid tillämpningen 

av viljeprincipen föreligger en stor acceptens för långtgående tolkningar. I första 

hand syftar tolkningen till att hitta testators egentliga vilja, det som varit avsett 

med själva förordnandet.33  

 

                                                           
32 Agell, s. 12-13. 
33 Lind, s. 299. 
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Går det inte att finna testators vilja är det istället dennes hypotetiska vilja som 

ska försöka utrönas. Denna tolkning syftar till att fastställa hur testator skulle 

gått tillväga om alla omständigheter varit kända. Ofta kan då muntliga uttalanden 

och eventuella vittnen vara till hjälp, vilket därmed visar på ett av de syften som 

finns med det formkrav som kräver vittnens närvaro. Bevisbördan för något som 

inte finns uttryckt i testamentet åvilar den som vill göra sin rätt gällande på grund 

av ett sådant förordnande.34  

 

Är det inte heller möjligt med den hypotetiska viljan kommer tolkningsreglerna 

i ÄB 11:2-9 att tillämpas vilka då kommer att fungera som presumtionsregler.35 

Dessa presumtioner blir så att säga sekundära och bör användas restriktivt.36  

 

Anledning till att verkligen följa testators vilja är att det upprättas relativt få 

testamenten i Sverige vilket skulle kunna ge en indikation på att den legala arvs-

ordningen tillfredsställer de flestas människors önskemål. I de fall där det därför 

görs förordnanden skulle vi därmed generellt kunna utläsa en önskan om att 

verkligen frångå denna automatiska fördelning som den legala arvsordningen 

innebär.37 

 

 

5.2.2.2 Testators vilja och formkravet 

 

Även om det är testators vilja som ska tolkas så är det på grund av formkraven 

inte möjligt att tolka in sådant som saknar koppling till det som upptagits i testa-

mentshandlingen. Med hänsyn till formkraven är det egentligen bara möjligt att 

göra rena bokstavstolkningar av testamentstexten. Hur detta skulle kunna vara 

förenligt med utgångspunkten för testamentstolkningen och därmed testators 

vilja, är väldigt svårt att se. Av betydelse blir kopplingen mellan viljan och för-

ordnandet.  

 

                                                           
34 Lind, s. 300. 
35 Walin, ÄB Del I, s. 319. 
36 Lind, s. 301. 
37 Brattström, & Singer, s. 89. 
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Denna försiktighet med hänsyn till formkraven är något som kommer till uttryck 

i NJA 1942 s. 265 tillsammans med det strikta upprätthållandet av 

representationsrätten i ÄB 11:6. Denna representationsrätt gäller endast till för-

mån för avkomlingar till testamentstagare. I det aktuella rättsfallet hade den an-

givna testamentstagaren avlidit och en obevittnad handling kunde varken använ-

das som testamente eller som tolkning av ett föreliggande testamente. Att testator 

tycks ha ansett handlingen vara giltigt även efter testamentstagarens frånfälle, 

förefaller inte ha haft någon betydelse. Om det som framkommit om testators 

vilja inte är möjlig att utläsa ur det testamentariska förordnandet kan denna tolk-

ning således inte ges åt testamentet.38 ”Det är den i laga form angivna vilje-

förklaringen, som är tolkningens föremål.” Att inte uppställa ett dylikt krav på 

tolkningen skulle innebära att de syften som finns med formkravet i hög grad går 

förlorade.39 En långtgående tolkning av ett testamentariskt förordnande går inte 

att förena med syftet med de uppställda formkraven. Preliminära uttalanden, inte 

avsedda att uppfattas som testators yttersta vilja kan nämligen i en sådan situat-

ion komma att tolkas in.40 

 

Att det ska finnas en anknytningspunkt mellan förordnandet och den tolkning 

som bygger på testators vilja är klarlagt. Däremot är det inte helt tydligt hur högt 

krav som ska ställas på densamma. Mycket talar för att kravet genom den praxis 

som utvecklats kommit att ställas relativt lågt.41 Tidpunkten för ett uttalande eller 

liknande från testators sida tycks ha viss betydelse. Är det en efter testamentets 

upprättande tillkommen viljeuppfattning torde ett nytt förordnande krävas med 

iakttagande av formkraven.42 Har vi istället att göra med ett uttalande som gjorts 

i samband med tillkomsten av testamentet, vilket skett i NJA 1991 s. 152, torde 

detta kunna användas vid tolkningen av förordnandet, även om det i likhet med 

NJA 1942 s. 265 inte finns någon representationsrätt. I rättsfallet hade testator 

förordnat om att en fastighet skulle tillfalla en tidigare maka. I samband med 

upprättandet uttalade han att makans släktingar skulle ärva fastigheten om hon 

redan var avliden. Något nytt förordnande upprättades inte efter att det kommit 

                                                           
38 Agell, s. 72. 
39 SOU 1929:22, s. 206. 
40 Lind, 308-309. 
41 Boström, s.63 ff. 
42 Walin, ÄB Del I, s. 331. 
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till testators kännedom att den före detta makan avlidit. Han hade den felaktiga 

uppfattningen att hennes släktingar skulle ha representationsrätt. I NJA 1996 s. 

652 handlade det istället om ett förmånstagarförordnande. Även här gavs förord-

nandet den tolkning som ansågs varit avsedd vid dess tillkomst. Arvingar gavs 

därför en vidare tolkning än normalt och kom även att avse universella 

testamentstagare.  

 

Göran Lind hävdar att det inte går att göra någon distinktion mellan tidpunkterna 

för tillkomsten av ett uttalande eller dylikt. Detta skulle istället endast vara något 

som har betydelse för bevisvärderingen. Enligt hans uppfattning finns inget hin-

der mot ett senare tillkommet uttalande, så länge detta ger uttryck för en uppfatt-

ning testator hade vid upprättandet av testamentet. Det avgörande är därmed inte 

tidpunkten, utan om det uttrycker viljan hos testator vid testamentets tillkomst.43  

 

 

5.2.2.3 Diskussion 

 

 En tolkning till förmån för någon som omnämnts i ett muntligt uttalande av 

testator, likt situationen i NJA 1991 s. 152, utgör med hänsyn till formkraven en 

relativt vid tolkning. Det kan inte sägas att en tolkning i strid med testamentet 

här är för handen men däremot ett tecken på ett lågt ställt krav på anknytningen 

mellan uttalandet och testamentet. Detta i sin tur beror på styrkan i viljeprincipen 

och den hos testator bakomliggande viljan i förhållande till det som kommer till 

uttryck i handlingen.44 Att det däremot i viss mån äventyrar syftet med de upp-

ställda formkraven och ger upphov till tolkningstvister torde vara oundvikligt. 

Däremot bör poängteras att det trots allt krävs bevisning från de som önskar 

annan tolkning av ett förordnande än vad som går att utläsa ur texten. På så sätt 

minskas de negativa konsekvenserna av en långtgående tolkning.45 Det ska inte 

heller ignoreras att ett av de syften som finns med formkraven, vilket tas upp 

nedan, är att säkerställa uppfyllandet av testators vilja. 

 

                                                           
43 Lind, s. 307.  
44 Lind, s. 308. 
45 Lind, s. 308-309.  
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Den långtgående tolkningen kan även sägas innebära att det är möjligt att genom 

muntliga förordnanden förfoga över sin kvarlåtenskap utan iakttagande av form-

kravet. Ett sådant förordnande skulle, utifrån den ståndpunkt Göran Lind intar, 

bli giltigt så länge det stämmer överens med en uppfattning som fanns hos testa-

tor vid upprättandet av testamentshandlingen, trots att uttalandet gjorts senare.  

 

 

6 Ordinärt testamente 

 

6.1 Formkraven 

 

6.1.1 Syftet med formkraven 

 

De mest väsentliga syftena med formkraven för upprättandet av en testaments-

handling är att i största möjliga mån säkerställa uppfyllandet av testators yttersta 

vilja samt att motverka uppkomsten av tvister, oklarheter och misstag. Genom 

kraven underlättas bevisningen av innehållet i testamentet samt riktigheten av 

testamentets tillkomst, giltighet och testators sinnestillstånd. Dessutom avser de 

att göra testator medveten om handlingens vikt och innebörd, detta för att und-

vika att förhastade åsidosättande av de legala arvingarna görs.46 Att testamentet 

är en genomgripande och viktig handling för både testator själv, hans arvingar 

samt testamentstagarna är av stor vikt, dock inte ensamt tillräckligt för att moti-

vera användandet av formkraven. Detta framgår tydligt om man beaktar andra 

handlingar av ingripande betydelse som är möjliga att upprätta under livstiden, 

utan att det för den sakens skull uppställs några formkrav likt dem för testamen-

ten.47 När en del av dessa livsrättshandlingar även kan få betydelse för tiden efter 

någons död kan det ifrågasättas hur väl formkraven verkligen uppfyller sina syf-

ten.  

 

Det kan av förklarliga skäl lätt uppstå oklarheter då handlingen ska tillämpas 

efter testators frånfälle. Den möjlighet som finns vid vanlig avtalstolkning, att 

                                                           
46 Walin, ÄB Del I, s. 278-279. 
47 SOU 1929:22, s. 146.  
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höra parterna, finns således inte här. Att handlingen upprättas skriftligen under-

lättar tolkningen och utrönandet av testators vilja. Användandet av vittnen för-

hindrar dessutom att handlingar som endast är utkast till testamenten tillämpas 

som färdiga testamenten.48 Testamentshandlingen får därmed en avgörande roll 

eftersom möjligheten att ta del av testators avsikter redan försvunnit. Form-

kraven ska då säkerställa att allt i största möjliga mån gått till på det sätt som 

påstås samt trygga omständigheterna kring upprättandet.49  

 

Användandet av formkrav medför en del väsentliga avvägningar. Att testamentet 

på ett säkerställande sätt ser till att testators verkliga vilja kommer till uttryck 

måste vägas mot riskerna som formkraven medför för smidigheten vad gäller 

förordnandet över kvarlåtenskapen. Behovet av formkraven måste vägas mot 

effekten dessa har på antalet upprättade testamenten. Ett tecken på att kraven är 

allt för högt ställda är att de avhåller och avskräcker allt för många från att för-

ordna om sin kvarlåtenskap. Eftersträvansvärt är även att antalet ogiltig-

förklarade testamentshandlingar på grund av formfel hålls så låga som möjligt.50 

 

Att ändra formkrav, framförallt i en strängare riktning innebär en del risker och 

framstår som betungande. Sedan länge använda formkrav känns inte lika betung-

ande, då dessa redan är en självklar del av det allmänna rättsmedvetandet.51 

Däremot ska detta inte inverka på användandet av formkraven i så stor om-

fattning att de därmed kan komma att känns otidsenliga. Här framstår en balans 

mellan tidsenlighet och tradition som en viktig komponent. 

 

Att låta testamenten upprättas utan den formföreskrift som kräver vittnens när-

varo skulle för många vara en bekväm möjlighet där ingen annan tvingas känna 

till förordnandets upprättande. Däremot är det inte alla som har den kunskap om 

rätten eller förmågan att motstå påtryckningar som skulle krävas. Inte heller 

skulle detta ge samma möjligheter att säkerställa testators sinnesstämning. Där-

                                                           
48 Kaariniemi, s. 19-21. 
49 NJA II 1930:55, s. 181-182. 
50 SOU 1929:22, s. 147. 
51 NJA II 1930:55, s. 182. 
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med skulle det med största sannolikhet bidra till osäkerhet, oklarhet, utnytt-

janden samt tvister i än större omfattning. En fråga som också skulle uppkomma 

är när ett testamente egentligen kan anses vara upprättat. På vilket stadie skulle 

ett uttalande samt ett nedtecknande anses vara identiskt med testators yttersta 

vilja.52  

 

 

6.1.2 Skriftlighet 

 

Det första kravet som uppställs på testamentet i ÄB 10:1 är att det ska var skrift-

ligt. Av detta följer att förordnandet ska finnas upptaget i en handling som med 

fördel både är en separat sådan samt förekommer i original. Däremot framgår 

det av praxis att både äktenskapsord53 och gåvobrev54 har accepterats såsom 

testamentariska förordnande. När testamentshandlingen inte finns i original utan 

endast i fotokopia, har denna kommit att gälla som testamente om det varit att 

uppfatta som ”övervägande sannolikt” att det är testators vilja som återfinns i 

handlingen.55 Ett exempel på detta utgör NJA 1977 s. 168 där en fotokopia hitt-

ades i ett bankfack medan originalet dessvärre inte återfanns. Kopian kom att 

godtas som testamente.56  

 

Kravet på skriftlighet förutsätter inte att det testamentariska förordnandet är upp-

rättat för hand utan detta kan likväl ha skett genom användande av dator, ned-

skrivits av annan eller genom att en mall brukats. Försiktighet bör vidtas vid 

användandet av flera handlingar samt vid användandet av hänvisningar för att 

säkerställa att alla delar ses som en del av testamentet. Det finns annars en risk 

att de endast får betydelse för tolkningen, eller än värre inte beaktas överhuvud-

taget. Vilket språk testator väljer att författa sitt testamente på är irrelevant.57  

 

 

                                                           
52 NJA II 1930:55, s. 183-184. 
53 NJA 1943 s. 558. 
54 NJA 1946 s.349. 
55 Walin, ÄB Del I, s. 281.  
56 NJA 1977 s. 168. 
57 Walin, ÄB Del I, s. 280.  
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6.1.3 Undertecknande 

 

Det krävs att det är testator som skrivit under handlingen alternativt vidkänt sin 

underskrift muntligt eller på något annat sätt. Genom en sådan handling får testa-

mentet sin karaktär av ett skriftligt slutligt förordnande för dödsfalls skull i en-

lighet med testators vilja. Det är därmed egentligen det enda som testator själv 

måste ha skrivit. Handen på pennan har dock accepterats precis som att använda 

ett bomärke, något som är ytterst ovanligt nuförtiden. Om sjukdom är ett hinder 

mot detta kan det godtas att någon annan skriver under åt testator.58 Vad som har 

accepterats i detta hänseende kommer till uttryck i NJA 1937 s. 221. Här blev 

testamentet giltigt trots att testator inte haft handen på pennan. I detta fall hade 

testator i närvaro av vittnena uttryckt att detta var hans yttersta vilja, vilket torde 

haft betydelse för den vida tolkningen av kravet på undertecknande.   

 

 

6.1.4 Vittneskravet 

 

Undertecknandet av testamentet ska ske i närvaro av två vittnen, vilka intar roll-

en som solennitetsvittnen. Att de är solennitetsvittnen innebär att de inte endast 

är bevisvittnen utan ett formellt krav för att testamentet ska bli giltigt. Dessutom 

finns ett krav på Unitas actus, vilket innebär att vittnena ska vara samtidigt när-

varande när testator vidkänner eller underskriver testamentshandlingen. Krav 

saknas dock på att vittnena själva ska skriva under handlingen vid detta tillfälle 

utan det är möjligt för dem att göra det vid olika tillfällen. Däremot får det inte 

ske allt för långt efter det att testator underskrivit handlingen.  

 

Att båda vittnena ska vara närvarande när testator underskriver är något som 

upprätthållits i praxis. Detta har gällt även om det, som i NJA 1978 s. 189, inte 

rått någon tvekan om att det förelåg ett förordnande som var upprättat i enlighet 

med testators yttersta vilja. Testamentet ogiltigförklarades då vittnena hade skri-

vit under i varsitt rum och på så sätt inte samtidigt bevittnat när testator under-

                                                           
58 Walin, ÄB Del I, s. 280. 
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tecknat handlingen. Att strikt hålla på detta krav innebär ett val där upprätt-

hållandet av rättssäkerheten prioriteras högre än det faktum att en del testa-

menten blir ogiltiga även om de uttrycker testators yttersta vilja. En situation när 

kravet däremot luckrades upp var RH 1995:145 i vilket ett vidkännande genom 

konkludent handlande godkändes. I fallet vägdes risken för mer omfattande 

rättsförluster och konflikter vid ett svagare upprätthållande av kravet mot risken 

att testators vilja åsidosätts vid ett striktare sådant. Efter ordförandes utslagsröst 

kom testamentet att godkännas då det ansågs tillräckligt att ingen protest från 

testators sida skedde mot bevittnandet och när det framhölls att testator skrivit 

under testamentet. Av detta skulle slutsatsen kunna dras att formkravens funk-

tion att skydda arvingarna är av stor vikt då en lättnad av kravet kunde accepteras 

när arvingarna inte protesterade.  

 

Så snart vittnena skrivit sin namnteckning är kravet uppfyllt och någon vittnes-

mening är därmed inte nödvändigt för giltigheten. Det kan däremot få stor bety-

delse vid en eventuell bevisföring.59 För att underlätta bevisningen bör enligt ÄB 

10:2 vid vittnenas namn även tecknas dess hemvist och yrke. Detta stadgande 

har tillkommit för att underlätta tillgängligheten av vittnena vid en bevisföring. 

Att anteckna hemvist och yrke kan tyckas något otidsenligt, eftersom det inte 

längre skulle ge särskilt tydliga anvisningar om vart testamentsvittnena går att 

finna med hänsyn till att folk flyttar, byter arbetsplatser och inte heller alltid 

jobbar på den ort där de är bosatta.  Även andra omständigheter som exempelvis 

tid för bevittnandet, testators tillstånd och om testamentet blivit uppläst kan vara 

förhållanden som med fördel nedtecknas vid bevittningen. Dessutom bör det 

finnas namnförtydliganden under deras underskrifter för att ytterligare under-

lätta. Används en fullständig vittnesmening där vittnena intygar att testamentet 

tillkommit på rätt sätt, kommer denna att fungera likt en presumtion för att iakt-

tagandet av formkraven skett, om ingenting annat framkommit som motsäger 

detta enligt ÄB 10:2 st. 2.60  

 

Enligt vad som uttryckligen framgår av ÄB 10:1 ska vittnena känna till att det är 

ett testamente de bevittnar. Däremot finns inget krav på att de ska känna till vad 

                                                           
59 Walin, ÄB Del I, s. 281-283. 
60 Walin, ÄB Del I, s. 285-289. 
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som står i testamentet. Ett förseglat kuvert benämnt testamente, vilket testator 

uttryckt innehåller dennes yttersta vilja, har exempelvis godtagits. Vittnena sak-

nade i det fallet kännedom om innehållet men hade av testator fått vetskap om 

att det var ett testamente de bevittnade.61 Det är således fullt acceptabelt att an-

vända sig av konvoluttestamenten även om detta torde vara ovanligt i Sverige.62 

Att de ska känna till att det är ett testamente de bevittnar är kopplat till syftena 

med formkraven. De syften som det aktuella kravet ska trygga är att göra testator 

medveten om handlingens vikt och innebörd, samt att förhindra att de legala 

arvingarna görs arvlösa utan närmare eftertanke. Dessutom syftar det till att göra 

vittnena mer uppmärksamma.63 På så sätt har de större möjlighet att upptäcka 

eventuella konstigheter som exempelvis psykisk störning, tvång eller annan otill-

börlig påverkan.  

 

På vittnena finns sedan ett antal krav uppställda. Först och främst krävs att det 

uppnått en ålder av 15 år. Därefter ställs krav på att de inte ska vara psykiskt 

sjuka på ett sådant sätt att deras roll och funktion som testamentsvittne blir obe-

gripligt för dem. Det kan även inträffa att vittnena inte accepteras av den anled-

ningen att de är jäviga. Detta kan bli fallet om vittnena är släkt med testator eller 

om de är upptagna som testamentstagare. Ett vittne kan följaktligen inte vara gift 

eller sambo med testator, släkt i rätt upp eller nedstigande led, syskon och inte 

heller stå i rätt upp alternativt nedstigande svågerlag till testator. Att vara 

testamentsvittne om förordnandet sker till förmån för vittnets make, sambo eller 

till någon som står i rätt upp eller nedstigande släkt eller svågerlag till vittnet är 

inte möjligt det heller. Om en person har förvaltare, god man eller förmyndare 

kan dessa inte bevittna ett testamente till förmån för den de sköter förvaltningen, 

är god man eller förmyndare åt. När det gäller juridiska personer kan ledamot i 

styrelsen för ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse inte bevittna ett testa-

mente till förmån för den juridiska personen.64  

 

 

                                                           
61 NJA 1940 s. 351. 
62 Agell, s. 39. 
63 Walin, ÄB Del I, s. 282. 
64 ÄB 10:4. 
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6.1.5 Formkravet i en internationell jämförelse 

 

Enligt IDL 1:4 som införlivar 1961 års Haagkonvention i fråga om formen för 

testamentariska förordnanden, ska formkraven i det land där testamentet 

upprättades eller tillämpliga regler på den ort där testator var medborgare 

alternativt hade hemvist vid detta tillfälle eller slutligen där den avlidne var med 

borgare eller hade hemvist vid sitt frånfälle användas. I den nya arvs-

förordningen som ska gälla från och med 17 augusti 2015 stadgas likaså i artikel 

27 att den formella giltigheten för ett testamente ska bedömas enligt lagen i det 

land där förordnandet upprättades, medborgarskapslandet vid upprättandet eller 

döden eller den stat där personen hade domicil eller hemvist vid döden eller upp-

rättandet. Sverige kommer däremot att fortsätta att tillämpa bestämmelsen i 1961 

års Haagkonvention65 Konsekvensen kan däremot bli den att även utländsk rätt 

kan komma att bli tillämplig på arvsförhållandena. En möjlighet finns av detta 

skäl således att påverka fördelningen av sin kvarlåtenskap genom att flytta.  

 

I exempelvis tysk rätt finns två typer av ordinarie testamenten. Det ena är 

notarietestamentet och det andra är det holografiska testamentet.66 Genom 

notarietestamentet, en testamentsform som inte existerar i Sverige, uttalar sig 

testator inför en notarie alternativt överlämnar en handling med sin yttersta 

vilja.67 Detta är således en testamentsform som vi saknar i Sverige. Det hologra-

fiska testamentet ska å andra sidan vara helt och hållet handskrivet och under-

tecknat av testator. Dessutom ska det dateras med datum, månad och år samt 

plats.68 Det saknar således det vittneskrav som vi uppställer på testamenten i 

Sverige medan dess notarietestamenten uppställer högre krav då de ska uttalas 

inför en notarie som säkerställer dess giltighet.  

 

Nya arvsförordningen och Haagkonventionen skapar möjlighet till stor accep-

tans av testamenten då de kan göras giltiga på många platser. Detta kan ses som 

                                                           
65 SOU 2014:25, s. 154. 
66 BGB section 2231. 
67 BGB section 2232.  
68 BGB section 2247. 
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en fördel då det inte föreligger enhetliga formkrav mellan olika länder, något 

som på sikt med största sannolikhet kan vara eftersträvansvärt.  

 

 

7 Nödtestamenten 

 

7.1 Nödtestamentets karaktär och syften 

 

Förutom den ordinarie testamentsformen finns enligt svensk rätt två andra for-

mer av testamenten. Dessa är det muntliga testamentet som tidigare sågs som en 

ordinarie testamentsform och det holografiska testamentet. Båda dessa är så 

kallade nödfallstestamenten som vi finner i ÄB 10:3. Dessa två testamentsformer 

är således de mest uttryckliga undantagen från det strikta upprätthållandet av de 

formkrav som stadgas i ÄB. När det inte är möjligt för någon att bevittna 

testamentshandlingen används det holografiska testamentet medan det muntliga 

aktualiseras när vittnen finns men formkraven inte kan uppfyllas.69 

 

Vad som krävs för att något skall vara att betrakta som ett nödfallstestamente, 

enligt detta stadgande, är att testator på grund av sjukdom eller annat nödfall är 

förhindrad att upprätta ett testamente med iakttagande av de krav som uppställs 

i ÄB 10:1. Dessa två testamentsformer ska därför ses som undantag till den ordi-

narie testamentsformen. Anledningen till att dessa mildare krav kan uppställas 

är att det i vissa situationer kan kännas orimligt och onödigt hårt att kräva att de 

strikta formkraven ska tillämpas av testator. Vad vi här talar om är situationer 

när testator annars skulle sakna möjlighet att förordna om sin kvarlåtenskap i 

enlighet med sin yttersta vilja. Syftet med testamentsrätten är att ge testator 

möjlighet att fördela kvarlåtenskapen i enlighet med sin verkliga och yttersta 

vilja. Utan denna rätt till nödtestamente skulle vissa fråntas denna rätt och frihet 

som nödtestamentenas form kan ge dem. För någon som exempelvis är svårt sjuk 

skulle det anses vara inhumant att hindra denna person från möjligheten att upp-

rätta ett förordnande i enlighet med den yttersta viljan.70  

                                                           
69 Agell, s. 44. 
70 Agell, s. 43. 
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De risker som finns med dylika testamenten är i stort sätt identiska med de skäl 

som motiverar de formkrav som finns för ordinära testamenten. Osäkerhet om 

det är den verkliga viljan som kommit till uttryck samt risken för mindre genom-

tänkta och förhastade förordnanden finns där.71 

 

 

7.2 Sjukdom eller annat nödfall 

 

Sjukdom eller särskilt nödfall behövs för att tillåta någon att upprätta ett testa-

mente. Förhindren för upprättandet av ett ordinärt testamente ska vid det munt-

liga nödtestamentet handla om möjligheten att underteckna och upprätta medan 

det vid det holografiska ska finnas hinder för anskaffande av vittnen. Vid bedöm-

ningen av om ett nödfall föreligger ska utgångspunkten vara testators egen upp-

fattning. Vad som helt uppenbart ryms här under är om någon är svårt sjuk. An-

ledningar till att då acceptera de förenklade former som nödtestamenten medger 

kan vara att testator saknar den fysiska förmågan att upprätta ett ordinärt testa-

mente alternativt att tillräckligt med tid inte finns för ett sådant upprättande. 

Även i en krigssituation eller inför någon annan hotande eller riskfylld situation 

kan den förenklade formen komma till användning. En annan möjlighet till dess 

användning skulle kunna vara vid en trafikolycka där endast ojäviga vittnen före-

kommer och ett holografiskt testamente kan anses tillräckligt.  

 

Här återfinns en relativt tänjbar del av formkravet då det framhållits att kraven 

inte bör vara för högt ställda. Till detta läggs dessutom det faktum att det är från 

testators sida som bedömningen av situationen ska göras. Har denna person haft 

fog för sin uppfattning om att en nödsituation föreligger, då gäller detta.  

 

Att bara använda nödtestamentet i undantagsfall är av stor vikt för att inte de 

risker som finns med att ha förenklade formkrav ska förverkligas. För de situa-

tioner som de förenklade formkraven därmed är tänkta att användas, kan en till-

räckligt stor trygghet ligga i allvaret i situationen för både testator och vittnen.  

                                                           
71 Walin, ÄB Del I, s. 291. 
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Vad som ansetts vara ett nödfall finns det många olika avgöranden på, och an-

ledningen till detta torde vara att begreppen sjukdom och annat nödfall är svåra 

att tolka och bedöma. Att utgångspunkten dessutom ska vara testators perspektiv 

underlättar inte denna bedömning. 

 

Trots att det är personens egen uppfattning som ska spela en avgörande roll har 

det inte ansetts föreligga något hinder för godkännandet av ett förordnande ge-

nom nödtestamente när tanken varit att upprätta ett ordinärt testamente. Det vik-

tiga blir då om testator kan anses vara förhindrad att upprätta ett testamente. 

Även förhinder med att skaffa nödvändig kunskap om vilka vittneskrav som 

ställs har ansetts tillräckligt och därmed inte som en oacceptabel villfarelse72 Av 

detta kan utläsas att även om testators egen uppfattning om att denne befinner 

sig i en nödsituation är viktig, kan den inte anses vara nödvändig. För det fall 

någon tänkt sig upprätta ett ordinärt testamente blir det samtidigt svårt för denna 

person att betrakta det som en nödsituation.  

 

 

7.3 Självmord 

 

Personer som har tagit livet av sig har ansetts kunna upprätta nödtestamente, 

även om skiljaktiga meningar funnits i HD.73 Därmed framstår det vara utan 

betydelse att det i viss mån är de själva som försatt sig i det nödläge som anses 

utgöra hinder för ett ordinärt testamente.74 Det kan vara svårt att förstå att någon 

som själv orsakat den situation vederbörande befinner sig i kan anses vara för-

hindrad att upprätta ett testamente. Individen kan tyckas ha haft möjlighet att 

innan självmordet förordna om sin kvarlåtenskap. Väger man däremot in att 

utgångspunkten ska vara testators egen uppfattning så förefaller utfallet någor-

lunda mer rimligt. Om någon själv uppfattar det som en nödsituation, ser perso-

nen ingen annan lösning än att ta livet av sig och därmed ska möjligheten till 

förordnande över kvarlåtenskapen finnas.  

                                                           
72 NJA 1967 s. 158, NJA 1986 s. 590. 
73 NJA 1938 s. 511 (fem mot två), NJA 1950 s. 498 (tre mot två).  
74 Walin, ÄB Del I, s. 293. 
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Även här gäller således att situationen för personen med fog ska framstå som ett 

sådant nödfall som godtas som anledning till att upprätta ett nödtestamente. I 

NJA 1938 s. 511 ansågs en dräng ha befunnit sig i en sådan sinnesstämning att 

det kan ha tett sig som ett nödfall. Av vikt i detta mål är även att han vid flertalet 

tidigare tillfällen uttryckt en önskan om att testamentstagaren i nödfalls-

testamentet skulle ärva honom. Detta sistnämnda ansågs nämligen visa att det 

inte var frågan om någon rubbad själsverksamhet, vilket idag motsvaras av på-

verkan av psykisk störning. Detsamma gällde i NJA 1950 s. 498, där majoriteten 

ansåg att innehållet var redigt och klart vilket innebar att det inte kunde hos den 

ensamme deprimerade bonden vara fråga om någon rubbad själsverksamhet. 

Även här hade yttranden i överrensstämmelse med förordnandet förekommit 

innan självmordet. Då det för honom framstod som ett nödfall kom testamentet 

utan vittnen men med en underskrift av honom själv, att gälla.  

 

Är testamentet således tydligt och klart samt att det finns kopplingar till tidigare 

uttryckta uppfattningar bör en situation som för testator framstår om ett nödfall 

godtas som nödtestamente. Möjligheterna att sedan utläsa vad testator egentligen 

uppfattat om situationens beskaffenhet är självklart extremt svårt om inte omöj-

ligt enligt min uppfattning.  

 

 

 

7.4 Tremånadersregeln 

 

Nödtestamentena har en begränsad giltighet på tre månader efter nödsituationens 

upphörande, vilket framgår av ÄB 10:3 st. 2. Detta kräver således att testator 

upprättar ett nytt testamente efter att denna tid löpt till ända. Det innebär att ett 

nödtestamente är giltigt under en viss period, trots att de skäl som motiverar 

undantaget från formkravet inte längre föreligger. Däremot förelåg hindret vid 

upprättandet och det är inte möjligt att upprätta ett nödtestamente om situationen 

upphört utan det kan som sagt endast få viss fortsatt giltighet. Eftersom även ett 
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nödtestamente ska ge uttryck för testators yttersta vilja torde inga problem före-

ligga med att låta dessa förordnanden även äga viss begränsad fortsatt giltighet.  

 

Det är således inte som undantaget vid testationshabiliteten, där det för minder-

åriga makar kvarligger en rätt att upprätta testamenten även om de skiljer sig. 

Här försvinner som vi sett möjligheten till förenklat upprättande viss tid efter att 

situationer upphört. Möjligheten att förordna utan uppfyllande av alla form-

kraven är således begränsad till viss tid som i sin tur är beroende av att en viss 

situation, en nödsituation, föreligger.  

 

 

7.5 Kraven på muntliga testamente 

 

7.5.1 Muntligt uttalande 

 

Vad som skiljer det muntliga från det ordinära testamentet är helt enkelt sättet 

att uttrycka sin vilja på. Muntligheten är ett undantag från huvudregeln om 

skriftlighet. Vad som kommer att fälla utslaget vid oklarhet om det som upp-

rättats ska uppfattas som ett muntligt eller skriftligt testamente är underskriften. 

Har vid förordnandet både skriftlighet och muntlighet förekommit bli ett testa-

mente inte upprättat enligt den ordinära formen förrän detta undertecknats av 

testator och vittnena.75 

 

Att så som i viss utländsk rätt låta det muntliga testamentets giltighet vara bero-

ende av att det upptecknas på ett visst sätt har avvisats. Anledningen till det är 

att det ansetts vara orimligt att giltigheten av testamentet ska bero på annat än 

sådant som testator själv kan vara med och påverka.76 

 

Om förordnandet från testators sida sker på ett självständigt sätt eller genom att 

frågor från andra besvaras har ingen avgörande betydelse. Av vikt är istället 

                                                           
75 Walin, ÄB Del I, 289 f. 
76 SOU 1929:22, s. 169-170. 
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omständigheterna i det enskilda fallet. I NJA 1939 s. 364 I accepterades kort-

fattade svar från testators sida som ett testamentariskt förordnande vilket det 

däremot inte gjorde i NJA 1938 s. 58. I det sistnämnda svarade en kvinna ja, ja 

på frågor som hon fick precis efter att hon drabbats av ett slaganfall. I det först-

nämnda var svaren inte endast ja eller nej utan testator nämnde även namn och 

hade mer tydligt uttryckt en vilja att upprätta ett testamente. Det visar att det 

krävs att alla omständigheter i fallet vägs in i bedömningen samt att det viktiga 

är hur tydligt testators vilja framträder.  

 

Möjligheten finns även för en testator att genom ett muntligt uttalande förklara 

för vittnen att en särskilt utpekad handling skall utgöra dennes testamente. För 

att förhindra framtida tvister om innehåll och förvanskning bör handlingen 

individualiseras, förslutas samt signeras av vittnena.  

 

 

7.5.2 Vittnen 

 

Samma vittneskrav som tillämpas vid den ordinära testamentsformen gäller även 

för muntliga testamenten. Det är dessa som ska förmedla testamentets innehåll 

och de bör därmed som stöd för sitt eget minne och som ett led i deras uppdrag 

att kunna förmedla testators vilja, nedteckna förordnandet snarast möjligt.  

 

 

 

7.6 Kraven på holografiskt testamente 

 

Det holografiska nödtestamentet kommer till användning när det saknas möjlig-

het för den som önskar förordna om sin kvarlåtenskap att skaffa vittnen. De till-

fällen när denna möjlighet saknas torde vara få till antalet och det är därmed en 

undantagsregel som när så verkligen är fallet, denna lättnad av formkravet utan 

tvekan bör accepteras. Resultatet skulle annars bli att dessa nödställda saknar en 

möjlighet att få sin yttersta vilja förverkligad. Visserligen kan tyckas att alla haft 

möjlighet att upprätta testamentet innan de försätts i en nödsituation. De negativa 
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aspekterna av att formkraven inte iakttas gör sig däremot inte lika starkt påminda 

i de nödfallssituationer som holografiska testamenten ger upphov till. Fördelen 

med att använda det endast för undantagsfallen är att det inte kommer att före-

ligga någon risk för obehörig påverkan på testator. Finns ingen att tillgå, inga 

vittnen, vilket det inte gör i de nödsituationer då det holografiska testamentet 

används, så finns inte heller någon som är kapabel att påverka testators vilje-

förklaring.77 

 

  

7.6.1 Egenhändigt skriven och undertecknad 

 

Kravet som ställs på det holografiska testamentet är att det ska vara egenhändigt 

skrivet och undertecknat. Det i sin tur tyder på att det skulle föreligga ett krav på 

en för hand upprättad handling. På detta sätt ökar säkerheten vad gäller 

tillförlitligheten och äktheten.78 Hela handlingen ska vara till alla delar egen-

händigt upprättad och underskriven.79 Däremot saknas det ett krav på bevittning. 

Att skriva på maskin och sedan endast kräva att det skrivs under för hand anser 

Gösta Walin vara tillräckligt. Han hävdar dessutom vidare att det är onödigt och 

stridande mot syftet med nödtestamentena att kräva för mycket med hänsyn till 

formkraven. Är det klarlagt att förordnandet kommer från testator och innehåller 

dennes verkliga vilja borde inte bristande formkrav för nödtestamentet utgöra ett 

hinder.80  

 

Att testamentet undertecknas för hand är däremot ett krav som upprätthålls strikt 

i praxis. I NJA 1993 s. 341 räckte det inte att avskedsbreven skrivna i samma 

anteckningsblock som förordnandet var undertecknade. Trots att nödfall ansågs 

föreligga i fallet så höll inte majoriteten (tre ledamöter mot två) med minoriteten 

om att det förelåg ett tillräckligt samband mellan de olika sidorna. Detta strikta 

upprätthållande kan även utläsas ur Svea Hovrätts avgörande T 11306-12 den 13 

juni 2013 som gällde giltigheten av ett sms-testamente upprättat innan testator 

                                                           
77 SOU 1929:22, s. 168. 
78 Agell, s. 43. 
79 Kaariniemi, s. 75-76. 
80 Walin, ÄB Del I, s. 293. 
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tog livet av sig. Då meddelandet var att anse som en klar och tydlig rättshandling 

som innehöll ett förordnande över kvarlåtenskapen var det från materiell syn-

vinkel att anse som ett testamente. Vederbörande ansågs även ha haft det fog 

som krävs för att uppfatta situationen som en nödsituation. Att handlingen var 

upprättad skriftligen av testator och innehöll dennes yttersta vilja fastslogs också 

av hovrätten. Däremot var den inte egenhändigt undertecknad, något som inte är 

möjligt att göra vid användandet av ett sms. Därför kunde det inte gälla som ett 

holografiskt testamente.  

 

 

7.7 Diskussion 

 

Nödtestamentena är som sagt ett undantag från den ordinarie testamentsformen 

och kan därför inte fullt ut sägas vara ett alternativ till att upprätta ett testamente. 

Det är ingen möjlighet som står var och en till buds på samma sätt som ett testa-

mente gör för alla som har testationshabilitet. Det krävs nämligen undantagsfall 

av karaktären nödsituation. För de som däremot befinner sig i dessa situationer, 

i vilken de i vissa fall själva försatt sig i vid exempelvis krig eller självmord, är 

detta däremot ett alternativ. Vid det muntliga testamentet kan ett förordnande 

utan skriftlighet och underskrift användas medan det vid det holografiska kan 

ske utan att vittnen närvarar. Alla de formkrav som finns vid det ordinära testa-

mentet kan således kringgås vid olika situationer. 

 

Om det strikta upprätthållande av egenhändigt underskrivna och undertecknade 

holografiska testamenten är lämpligt med tanke på den tekniska utveckling som 

skett på området kan ifrågasättas. Det framgick klart i det nämnda rättsfallet från 

hovrätten att det var den avlidne som upprättat handlingen. I dansk rätt tillåts 

numera, sedan 2007, nödtestamenten utan några speciella formkrav. Denna för-

ändring i den danska rätten skedde av två huvudsakliga anledningar. Dessa var 

att det ansågs felaktigt att låta ett förordnande falla på den grunden att det inte 

uppfyllde formkraven när handlingens riktighet i övrigt inte kunde ifrågasättas 

samt den teknisk utveckling som skett på senare år.81 Båda dessa skäl borde göra 

                                                           
81 L 100/2006-07 Forslag till arvelov, s. 59. 
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sig starkt gällande även i Sverige något som ligger i linje med Gösta Walins 

tidigare nämnda uppfattning82.  

 

 

8 Andra former av testamentet 

 

8.1 Tilläggstestamente 

 

När testator vill göra tillägg till ett redan upprättat testamente eller i samband 

med ett återkallande göra ett tillägg kräver ÄB 10:6 att den ordinära testaments-

formen iakttas. Det föreligger således inga lägre ställda krav vid detta tillfälle 

utan alla förordnanden över kvarlåtenskapen har samma krav i formellt hän-

seende. Detta stadgande gäller således både för det fall att tidigare förordnanden 

stryks över och nya skrivs dit samt när endast nya förordnanden fogas till de 

redan existerande. Konsekvensen av ett förbiseende i detta hänseende leder 

precis som vid upprättande av testamenten till ogiltighet under den förutsätt-

ningen att testamentet klandras.  

 

 

8.2 Återkallelse av testamente 

 

Att återkalla ett testamente är precis som upprättandet av testamentet en 

dödsrättshandling. På samma sätt är det därmed en personlig rättighet som ingen 

annan än testator själv har. Andra likheter med upprättandet av testamentet är att 

samma bestämmelser för habilitet och ogiltighet gäller.83 Många likheter före-

ligger således men den största skillnaden är formkravet. Det är nämligen möjligt 

att genom en återkallelse som kan ske formlöst förordna över sin kvarlåtenskap. 

Avsaknaden av formkrav i detta sammanhang har en historisk bakgrund och 

framstår som liberalt jämfört med många andra länder.84 Vad som motiverar vår 

avsaknad av formkrav är till stor del att det anses oacceptabelt att ett testamente 

                                                           
82 Walin, ÄB Del I, s. 293. 
83 Agell, s. 46 ff. 
84 Walin, ÄB Del I, s. 298. 
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ska fortsätta att gälla när det är allmänt känt att testator ändrat uppfattning. I en 

sådan situation är handlingen inte längre förenlig med testators yttersta vilja.85 

Då detta är testamentets uppgift, att tillgodose testators vilja innebär en sådan 

avsaknad att handlingen skulle vara tämligen meningslös om denna överens-

stämmelse saknades.  

 

Återkallelse av ett testamente kan enligt ÄB 10:5 ske på flertalet olika sätt. Först 

och främst kan det ske på samma sätt som för upprättande av testamente med 

iakttagande av formkraven. Därefter kan det ske genom att ett tidigare testa-

mente förstörs eller genom att testator på ett otvetydigt sätt ger till känna att ett 

tidigare förordnande inte längre ska gälla som testators yttersta vilja.  

 

Genom att formkraven för ett nytt testamente iakttas kan detta nya testamente 

användas som återkallelse av ett tidigare. Vid osäkerhet om det senare testamen-

tet ska anses upphäva det tidigare, bör det ske till de delar som inte bekräftas av 

det senare tillkomna. Om det nya testamentet inte lyckas uppfylla de formella 

kraven kommer med största sannolikhet det tidigare testamente få fortsatt giltig-

het i den mån det bekräftas av det senare. Det är därmed inte nödvändigt att anse 

det första testamentet återkallat.86 En vanlig uppfattning torde vara att testator 

endast haft för avsikt att återkalla det först upprättade testamentet om det nya 

istället blir gällande och inte om det nya ogiltigförklaras.87 Ett nytt testamente 

kan tolkas som ett tillägg till eller ändringar av det ursprungliga. Det gamla kan 

då fortfarande vara aktuellt om inte testator anses ha gett uttryck för en ny 

yttersta vilja.88 Att ett nytt testamente helt eller delvis kan upphäva ett annat då 

det fungerar som en återkallelse innebär ett relativt fritt sätt att förordna över sin 

kvarlåtenskap. Om ett testamente upphävs får det stora konsekvenser, oavsett 

om ett nytt testamente, ett gammalt, eller den legala arvsordningen träder i dess 

ställe.  

 

                                                           
85 Agell, s. 46ff.  
86 Walin, ÄB Del I, s. 298 ff. 
87 Beckman, Svensk rättspraxis. Familjerätt, s. 101. 
88 RH 1994:67. 
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Om två testamenten innehåller i princip samma förordnande men det senare inte 

iakttagit formkraven vid sitt upprättande kommer detta ändå med största sanno-

likhet att gälla mellan två testamentstagare. De kan inte klandra testamentet på 

grund av formfel och det ses som den mest lämpliga lösningen att låta det senare, 

vilket med största sannolikhet innehåller testators yttersta vilja vid dödsfallet, 

gälla. Däremot innebär detta att formkraven för testamentet inte tillämpats och 

att de därmed inte skulle ses som nödvändigt i relationen mellan testaments-

tagare. De skulle därmed endast vara att se som nödvändiga för att skydda de 

legala arvingarna enligt Nils Beckman.89 Det är en uppfattning som däremot inte 

delas av Gösta Walin och Göran Lind.90  

 

Att återkalla testamentet genom förstörelse kan naturligtvis ske på de mest skilda 

sätt. För att nämna några kan testamentet rivas sönder, eldas upp eller strykas 

över. Även vad gäller överstrykningar kan nya förordnanden sägas ha kommit 

till stånd, eller åtminstone förändrats. I NJA 1948 s. 768 fanns två exemplar av 

ett testamente. Två universella testamentstagare fanns insatta att ta varsin halva. 

I en av handlingarna hade sedan den ene strukits över vilket sågs som ett partiellt 

återkallande vilket lät den andra testamentstagaren ta hela arvet istället för att ge 

det till de legala arvingarna. Även om testamentstagaren var universell kan det, 

då andelen ökades, i viss mån betraktas som ett nytt förordnande som skett utan 

formkrav. I rättsfallet togs viss hänsyn till vad som uppfattats som testators vilja, 

vilket var att de legala arvingarna skulle bli utan arv. Tyder utredningen av 

omständigheterna i det enskilda fallet istället på att det inte varit arvlåtarens av-

sikt att återkalla testamentet kommer detta inte att ske. Detta blev utgången i 

exempelvis NJA 1963 s. 512.   

 

Avslutningsvis kan testamentet anses återkallat när testator på ett otvetydigt sätt 

ger uttryck åt den uppfattningen att testamentet ska vara att anse som återkallat. 

Det krävs här en stark bevisning då det inte är tillräckligt att det anses att testator 

ändrat uppfattning utan det ska uttryckas på ett klart, tydligt och definitivt sätt. 

Vissa svårigheter uppkommer naturligtvis när det ska avgöras om återkallandet 

                                                           
89 Beckman, Svensk rättspraxis. Familjerätt, s. 101. 
90 Walin, ÄB Del I, s. 278-279. 
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är allvarligt menat eller inte. Skulle inte detta krav finnas blir återkallandet inte 

den genomtänkta rättshandlingen som är avsedd.91  

 

 

8.3 Återkallelse av återkallelse 

 

Genom att återkalla ett återkallande kan det återkallade testamentet bli gällande 

igen. Nils Beckman ifrågasätter dock om en återkallelse av en återkallelse 

någonsin kan vara möjlig då den innebär ett formlöst upprättande av ett testa-

mente.92  De två möjliga lösningarna vid en dylik återkallelse är att antingen låta 

det tidigare testamentet åter bli gällande eller istället låta den legala arvs-

ordningen träda in. Finns testamentshandlingen i behåll och återkallandet (som 

sedermera återkallats) skett antingen muntligen eller genom en påskrift som kan 

avlägsnas är det möjligt att låta det tidigare förordnandet åter bli tillämpligt. Den 

största avgörande faktorn är däremot omständigheterna i det enskilda fallet. Att 

låta testator ändra sig hur många gånger denne vill under sin livstid är inget pro-

blem utan det är den verkliga viljan vid testators död som är avgörande.93 

 

 

8.4 Inbördes testamente 

 

Ett inbördes testamente är ett testamente som två eller flera personer upprättar 

gemensamt till förmån för varandra. Det är även möjligt att i ett sådant förord-

nande föreskriva vad som ska ske med kvarlåtenskapen när den sista av testator-

erna avlider. För återkallande av ett dylikt testamente gäller inga speciella regler 

utan de står envar fritt att återkalla sitt förordnande. Att detta är möjligt utläses 

ur ÄB på det sättet att inget undantag från regeln i ÄB 10:5 st. 2 finns. Ett en-

sidigt återkallande kan däremot påverka hela testamentet på ett sådant sätt att 

även den andres förordnande blir utan verkan. Anledningen till detta är att det 

väsentligen kan ha rubbat förutsättningarna. Detta framgår uttryckligen av ÄB 

10:7. Utgångspunkten här är, liksom i de flesta andra fall när det kommer till 

                                                           
91 Walin, ÄB Del I, s. 301-303. 
92 Beckman & Höglund, C III f 9.  
93 Walin, ÄB Del I, s. 304 ff. 
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testamentstolkning, testators verkliga vilja och förutsättningarna för denna.94 

Frågan som bör ställas är om testator sett den andres förordnande som ett villkor 

och därmed önskar sig ett annat förordnande om den andre gjort ändringar i sitt. 

Ändrar en av parterna sitt förordnande kan det således, utan iakttagande av form-

kraven, få effekt inte enbart på dennes eget förordnande utan även på den andre 

makens.  

 

 

8.5 Diskussion 

 

Att återkalla sitt testamente är betydligt enklare ur formell synvinkel än att upp-

rätta ett nytt eller göra tillägg i ett tidigare. Detta är fallet även om ett återkallande 

i vissa situationer kan få samma konsekvenser som ett tillägg, eller i vilket fall 

lika ingripande effekter. För som vi sett kan ett återkallande leda till en ny för-

delning av kvarlåtenskapen. Detsamma gäller för en återkallelse av en åter-

kallelse. Precis som Beckman hävdar kan återkallelse av en återkallelse leda till 

att testamenten upprättas utan iakttagande av formkraven.  

 

Dessa former av testamentet kan inte ensamma utgöra ett alternativ till testa-

menten utan det krävs för dem alla att det i botten funnits ett ordinärt testamente 

som uppfyllt formkraven. Däremot kan de som sagt innebära ett förordnande 

över kvarlåtenskapen och förändra ett tidigare testamente i grunden, inte minst 

de partiella återkallandena.  

 

En testamentshandling är inte bärare av anspråket i sig vilket innebär att ett 

testamentariskt förordnande inte är beroende av att handlingen i sig finns kvar.95 

Därför anser jag att det kan ifrågasättas varför inte ett testamente som är förstört 

åter skulle kunna bli gällande. Ett förstört testamente har med största sannolikhet 

blivit upprättat på precis samma sätt och med samma eftertanke som ett testa-

mente som blivit återkallat på annat sätt. Visserligen kan en återkallelse genom 

förstörande av handlingen verka mer allvarligt menad men dessa båda sätt att 

                                                           
94 Agell, s. 96-100.  
95 Agell, s. 50. 
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göra återkallelser på är lika gällande enligt ÄB 10:5 varför skillnaden kan ifråga-

sättas.   

 

 

9 Ogiltighet och Klander 

 

9.1 Ogiltighetsgrunder 

 

I ÄB 13 kapitlet återfinns tre huvudgrupper av ogiltighetsgrunder. Dessa är bris-

ter i testationsbehörigheten eller formen i ÄB 13:1, psykisk störning i ÄB 13:2 

samt tvång eller annan otillbörlig påverkan på testator i ÄB 13:3. Dessa är däre-

mot inte några uttömmande bestämmelser om testamentets ogiltighet. Självfallet 

innebär även ett av annan än testator upprättat testamente, en förfalskning, att 

testator kan antas ha varit ovetande om testamentets innehåll, ett lagstridigt 

förordnande samt oöverensstämmelse med goda seder att förordnandet blir ogil-

tigt.96 

 

Vad gäller ogiltigheten på grund av brister i testationsbehörigheten så anknyter 

detta till de behörighetsgrunder som uppställs i ÄB 9:1. Bristerna i formen är 

vidare kopplade till ÄB 10 kapitlet och berör formen för ordinärt testamente, 

nödtestamente, testamentsvittnen samt tillägg till testamente. Av naturliga skäl 

faller återkallelser utanför, då dessa inte kan brista i formen.  

 

Stadgandet om att testamentet upprättats under inflytande av psykisk störning 

innefattar både mer bestående samt tillfällig rubbning av själsverksamheten. För 

att det ska bli ogiltigt krävs det inte bara att testator har någon slags psykisk 

störning utan denna måste ha inverkat på upprättandet av testamentet. Detta 

innebär att det är sinnesstämningen vid själva upprättandet som är av betydelse.  

 

Har någon påverkat testator vid upprättandet av dennes testamente kan det inte 

sägas att testamentet ger uttryck för testators verkliga vilja, utan det är istället 

någon annans vilja som kommer till uttryck. Detta gör att testamentet blir ogiltigt 

                                                           
96 Walin, ÄB Del I, s. 421-422.  
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på grund av otillbörlig påverkan. De situationer när detta kan vara för handen är 

först och främst när någon tvingat testator genom våld eller hot på ett sådant sätt 

att det kan sägas att det på ett avgörande sätt påverkat testator. Vem som utövar 

tvånget är utan betydelse. Nästa situation är när någon utnyttjat testators oför-

stånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Ett sådant tillstånd kan vara ur-

sprungligt men lika väl något senare tillkommet som är en följd av hög ålder 

eller sjukdom. Situationen i de nämnda fallen är den att den vilja hos testator 

som legat bakom förordnande inte stämmer överens med den vilja som kommer 

till uttryck i testamentet. Därefter kan svek eller annan villfarelse bland de grun-

der som inverkat bestämmande på testators förordnande leda till ogiltighet. Ett 

förordnande kan bygga på förutsättningar som inte är för handen vilket innebär 

att testator utan denna oriktiga uppfattning önskat annorlunda fördelning av sin 

kvarlåtenskap. Situationen svek uppkommer när annan haft bättre kunskap om 

förhållandena och påverkat testator medan det i andra fall är fråga om en felaktig 

uppfattning som inverkat på förordnandet.97 

  

 

9.2 Verkan av ogiltighet och klander 

 

Resultatet av ogiltighet hos ett testamenten kan antingen vara nullitet eller 

angriplighet. Nullitet innebär att ogiltigheten är självverkande och någon 

klandertalan inte behövs. Detta kan bli fallet om testamentet exempelvis är en 

förfalskning eller då testator inte varit medveten om att det som underskrevs var 

ett testamente. Beror ogiltigheten på formfel eller bristande testationsbehörighet, 

vilket är det som berörs i denna uppsats, inträder istället angriplighet. För de 

ogiltighetsgrunder som finns upptagna i ÄB 13 kapitlet finns nämligen en sär-

skild klanderfrist i ÄB 14:5.98 Denna är föreskriven till sex månader inom vilken 

arvingar kan göra gällande ogiltigheten. En arvinges klandertalan blir bara 

gällande i förhållande till den som fört talan. Till de delar testamentet inte klan-

dras blir det gällande. Andra i ÄB 14:5 inte upptagna ogiltighetsgrunder behöver 

inte göras gällande inom denna tid.99 

                                                           
97 Walin, ÄB Del I, s. 421 ff. 
98 Agell, s. 53-55. 
99 Walin, ÄB Del I, s. 438 ff. 
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Att testamentet är ogiltigt innebär inte att det även är overksamt utan själva 

förordnandet i sig kan fortfarande tillämpas. Det innebär att testamentet, trots att 

det kanske tillkommit på felaktigt sätt, ändå kan bli gällande. Denna utgång 

förutsätter att arvingarna godkänner testamentet eller avhåller sig från att föra en 

talan om klander.  

 

 

10 Andra förfoganden för dödsfalls skull  

 

Dödsrättshandlingar är rättshandlingar som upprättas under någons livstid men 

för dödsfalls skull och får därmed endast giltighet efter det att den som upprättat 

handlingen avlidit.  Den enda uttryckligt accepterade dödsrättshandlingen enligt 

svensk rätt är som vi redan sett testamentet samt dess olika varianter. Dessutom 

har testamentsåterkallelser också konstaterats ha effekt på fördelningen av testa-

tors kvarlåtenskap. Därmed kan även denna handling räknas till dödsrätts-

handlingar som accepteras enligt ÄB. Att däremot på annat sätt, genom avtal, 

adkvisitiva arvsavtal, förfoga över kvarlåtenskapen är enligt ÄB 17:3 förbjudet. 

För gåva som ska bli gällande efter givarens död krävs det således att formkraven 

för testamente är uppfyllda. I följande avsnitt avser jag nu att med utgångspunkt 

i förbudet mot adkvisitiva arvsavtal och gränsdragningen mellan livsrätts-

handlingar och dödsrättshndlingar analysera i vilka situationer andra handlingar 

kan användas för förfoganden för dödsfalls skull. 

 

 

10.1 Adkvisitiva arvsavtal 

 

10.1.1 Förbudet mot adkvisitiva arvsavtal 

 

I ÄB 17:3 upptas förbudet mot adkvisitiva arvsavtal. Den första meningen rör 

förbudet mot att förordna över sin kvarlåtenskap genom avtal medan den andra 

meningen som tillkom några år senare ogiltigförklarar gåvoutfästelser som inte 
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kan göras gällande under givarens livstid så länge testamentskraven inte är upp-

fyllda. Detta förbud har endast funnits under det senaste århundradet, dessför-

innan var arvsavtal i hög grad accepterade och likställda med testamenten.100  

 

Behovet av denna typ av avtal ansågs vid dess förbjudande 1930 inte vara sär-

skilt stort. Då det inte kunde sägas hindra några legitima behov att genomföra 

denna förändring kunde de därmed förbjudas.101 Att det inte ansetts finnas något 

större behov av adkvisitiva arvsavtal beror bland annat på att dessa endast skulle 

begränsa den frihet och rätt som arvlåtaren har vad gäller förfogandet över sin 

kvarlåtenskap. Förutsättningar och förhållanden som föranleder ett arvsavtal kan 

förändras från tiden för dess ingående till dess att döden inträffar.102  

 

Stadgandet kan sägas hänga ihop med förbudet mot att göra oåterkalleliga testa-

menten. Ett arvsavtal skulle nämligen inte gå att återkalla då det, till skillnad från 

ett testamente, är ett avtal. Avtal ska hållas och det är inte möjligt att ändra eller 

bryta dem på det sätt som en arvlåtare kan göra med sitt testamente. Om arvs-

avtalen tilläts skulle en arvlåtare, utan att iakttaga formkraven, begränsa sin rätt 

enligt ärvdabalken att fritt förfoga över sin kvarlåtenskap. På så sätt skulle det 

väsentligen kunna strida mot ändamålet med testamentsrätten, att tillgodose 

testators yttersta vilja.  

 

Syftet med ÄB 17:3 har självklart varit att det inte ska vara möjligt att kringgå 

testamentsreglerna genom att upprätta en handling som kan klassificeras som ett 

avtal och innebära att det görs ett oåterkalleligt förordnande. En önskvärdhet om 

att förhindra och förbjuda alla avtal som kan resultera i en möjlighet till kringgå-

ende av testamentsreglerna är eftersträvansvärt.103 

 

Vid intagandet av bestämmelsen i Lagen om Arvsavtal avsågs det att rättsklarhet 

skulle uppnås och att testamente nu var den enda tillåtna formen för förfogande 

av sin kvarlåtenskap.104 Då det genom tillkomsten av den nya gåvolagen i större 

                                                           
100 Agell, s. 101-102. 
101 NJA II 1930:55, s. 406-409, 429-430. 
102 SOU 1929:22, s. 408.  
103 Beckman & Höglund, C II b. 
104 NJA II 1930:55, s. 431. 
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omfattning gick att göra bindande utfästelser om gåva blev det önskvärt att detta 

skedde endast genom testamenten för det fall att de inte skulle göras gällande 

förrän givaren avlidit.105  

 

Förbudet innebär att det inte går att göra en utfästelse angående sin kvarlåtenskap 

till någon. Detta förbud gäller oberoende av om förordnandet genom avtalet sker 

över hela, viss del av eller enskild tillgång av kvarlåtenskapen.106 Då avtalet som 

kan göras ogiltigt genom stadgandet ska avse kvarlåtenskapen är det vanligast 

att det som förbjuds är hela eller viss del av den. Detta förbud mot att förordna 

över sin kvarlåtenskap blir gällande oavsett om det är ett benefikt eller oneröst 

avtal.107 Lagberedningen ansåg att förbudet mot de adkvisitiva arvsavtalen skulle 

gälla när egendomen det är fråga om i sin helhet ska utgå ur kvarlåtenskapen. Är 

detta inte fallet, utan det endast är en viss del som ska utgå, medan den andra 

delen innebär en belastning för givaren under livstiden, skulle förbudet inte gälla. 

Ett icke enigt lagråd höll däremot inte med fullt ut, utan ansåg att små och obe-

tydliga uppoffringar från givarens sida inte skulle kunna rättfärdiga ett avsteg 

från testamentsformen. Lagrådet önskade att detta skulle komma till uttryck i 

lagen, något som däremot inte skedde.108  

 

Genom detta stadgande kan det sägas att dödsrättshandlingarna separeras från 

livsrättshandlingarna och analysen av gränsdragningen mellan dessa två är av 

betydelse för att se vilka möjligheter till förfoganden som finns utanför 

testamentsrätten. Klassificeras ett förfogande som en dödsrättshandling innebär 

det nämligen att ÄB 17:3 sätter käppar i hjulet för ett förordnande som inte skett 

enligt testamentsreglerna.  

 

 

 

 

 

                                                           
105 Håstad, s. 175 ff.  
106 Walin, ÄB Del I, s. 501 ff.  
107 Nial, s. 282.  
108 NJA II 1936:61, s. 156-157. 
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10.1.2 Gränsdragningen mellan livsrättshandlingar och dödsrätts 

handlingar 

 

Inledningsvis bör poängteras att gränsdragningen mellan dödsrättshandlingar 

och livsrättshandlingar är omstridd och att det därmed finns en relativt stor grå-

zon.109   

 

Följden av den svåra gränsdragningen avspeglar sig på tillämpningen av ÄB 

17:3. Den praxis och doktrin som utvecklats på området är inte särskilt klar-

läggande. Min uppfattning är att det många gånger är omständigheterna i de en-

skilda fallen hos avtalen och gåvorna som är betydelsefulla. 

 

En omständighet som diskuterats som ett gränsdragningskriterium har varit den 

sakrättsliga verkan av ett förfogande. Det aktualiserades bland annat i NJA 1991 

s. 604 där en bostadsättsöverlåtelse kom att godkännas av HD då bostadsrätts-

föreningen denuntierats om förvärvet. Att överlåtelsen med största sannolikhet 

skett till ett för lågt pris samtidigt som summan inte erlagts, utan endast ett 

skuldebrev överlämnats, fick i fallet en underordnad betydelse. Inte heller den 

omständigheten att nyttjanderätten behölls och överlåtaren fortfarande kunde bo 

kvar i hyresrätten, förvisso i utbyte mot en månadskostnad, ansågs vara tillräck-

ligt för att anse det vara en dödsrättshandling. Ett giltigt sakrättsligt förvärv hade 

skett genom denuntiationen och förfogandet kom inte att ogiltigförklaras enligt 

ÄB 17:3. Av detta följer att det öppnas en möjlighet för en arvlåtare att överlåta 

exempelvis en fastighet till ett lågt pris och på så sätt förfoga över sin egendom 

till förmån för köparen.  

 

I det här diskuterade målet fanns en skiljaktig mening som uttryckte att det även 

om en denuntiation skett och det därmed inträdda sakrättsliga skyddet starkt talar 

för att det är fråga om en livrättshandling kan det, vilket skiljaktige ansåg att det 

gjorde i detta fall, finnas omständigheter som talar för att det bör ses som en 

dödsrättsdisposition. En av anledningarna till detta var att det i samband med 

dispositionen över bostadsrätten även upprättades en testamentshandling. Detta 

                                                           
109 Håstad, s. 175 ff.  
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ansåg skiljaktige ger skäl att anta att personen kan ha haft successionen i åtanke. 

Att ha successionen i åtanke kan visa på att man bör se det som ett förordnande 

över kvarlåtenskapen. Att använda det sakrättsliga skyddet som gräns mellan de 

olika dispositionerna ifrågasätts även av Torgny Håstad som menar att det inte 

använts som motivering i andra avgöranden.110  

 

Håkan Nial å sin sida skiljer mellan de onerösa och benefika avtalen. Han anser 

att det när det gäller de onerösa blir avgörande om det finns en fixerad sakrättslig 

eller obligationsrättslig rätt för förvärvaren. Finns en sådan rätt är det fråga om 

en livsrättshandling medan det blir en dödsrättshandling om egendomen som det 

förfogats över endast kan utgå ur kvarlåtenskapen för det fall den då fortfarande 

är möjlig att utfå. Den skillnaden som föreligger är således att dödsrätts-

handlingen, precis som ett testamente inte har företräde framför några borgenärs-

anspråk och att dessa kommer att träffas av förbudet i ÄB 17:3.111  

 

När det gäller benefika avtal har Nial intagit den uppfattningen att det så länge 

det rör sig om kvarlåtenskapen i dess helhet, viss del av den eller specifik egen-

dom, förfogandet inte kan ses som en livsrättshandling. Ett sådant förfogande 

innebär att det blir beroende av vad som finns kvar vid frånfället, vilket innebär 

att de klassificeras som dödsrättshandlingar som för att bli gällande måste upp-

fylla de krav som ställs på testamentshandlingar.112 

 

Utanför förbudet mot utfästelser om gåva utan iakttagande av testamentskraven, 

varom stadgas i ÄB 17:3 andra meningen, kan utfästelser som innebär en upp-

offring för givaren under dennes livstid falla.  Vad som egentligen avses med att 

gåvan ska kunna göras gällande under givarens livstid är inte klarlagt. Av bety-

delse torde effekten för givarens borgenärer samt, vilket redan nämnts, effekten 

för givaren av gåvan under dennes livstid vara. Är effekten och uppoffringen 

endast av formell karaktär torde inte det räcka för att anse det vara en livsrätts-

handling.113 Från praxis går det att utläsa att ränta varit en betydande faktor vid 

                                                           
110 Håstad, s. 184. 
111 Nial, s. 280. 
112 Nial, s. 289. 
113 Agell, s. 105-106. 
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bedömandet av benefika skuldebrev som faller ut vid givarens död. Gränsen har 

inte ansetts ligga högre än ett krav på ränta mellan en och två procent, alternativt 

att pant har ställts, för att det ska vara att anse som en livsrättshandling. I NJA 

1942 s. 28 kom nämligen ett skuldebrev att bedömas som en livsrättshandling då 

en ränta om två procent skulle erläggas, medan skuldebrevet i sig däremot inte 

föll till betalning förrän efter den utfärdande moderns död.  

 

För möjligheten att förfoga över sin kvarlåtenskap på annat sätt än genom ett 

testamente innebär detta att det inte ställs ett särskilt högt krav på räntebetal-

ningen vid användandet av benefika skuldebrev. En annan gåvoutfästelse blev 

gällande då den ansågs i tillräckligt hög grad kunna göras gällande under giva-

rens livstid tack vare en ränta på 1 %. Att den inte kunde sägas upp till betalning 

förrän utfärdaren av skuldebrevet var avliden innebar inget hinder häremot.114 

Att anse skuldebrev av detta slag vara livsrättshandlingar har dock ifrågasatts av 

Nial i de fall där det inte är alldeles tydligt att det avser en speciellt bestämd 

summa pengar alldeles oavsett kvarlåtenskapens storlek och existens.115  

 

Givarens rättsliga förfogande över egendomen är något som ifrågasätts som 

gränsdragningskriterium av Nils Beckman och Olle Höglund då de anser att det 

inte endast går att undanta något från tillämpningen av ÄB 17:3 och därmed 

testamentsreglerna av den anledningen att det inte längre är möjligt för givaren 

att rättsligt förfoga över egendomen. Istället är deras uppfattning att det är de 

faktiska konsekvenserna av förfogandet som ska analyseras.116 Om inte disposi-

tionen får några verkliga konsekvenser för givaren förrän efter dennes död borde 

testamentsreglerna därmed vara tillämpliga för att det inte ska vara möjligt att 

kringgå dessa bestämmelser och att de syften som finns med testamentskraven 

fortfarande ska uppfyllas.  

 

Enligt Nial innebär en utfästelse om en gåva genom ett skuldebrev eller en lik-

nande handling som sedan lämnas till mottagaren att den blir giltig. Detsamma 

                                                           
114 Ekeberg, s. 267.  
115 Nial, s. 286.  
116 Håstad, s. 187-188. 
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gäller om omständigheterna kring handlingens tillkomst är sådana att de kan sä-

gas ha till syfte att bringa allmänheten kännedom om den. Att något däremot inte 

kan göras gällande förrän efter det att givaren avlidit innebär att det är att betra-

kta som en dödsrättsdisposition.117  

 

Torgny Håstad anser att om ett förfogande sker mot vederlag under en givares 

livstid bör det vara bindande och denne borde därmed inte ha möjlighet att ändra 

sig. Att vederlaget först kommer givaren till godo vid dennes frånfälle ska inte 

vara ett hinder då arvingarna lik väl borde kunna nöja sig med ett dylikt veder-

lag.118  

 

Vad gäller ett avtal om underhållsbidrag för längre tid än den lagstadgade, i NJA 

1956 s. 125 även för tiden efter den bidragsgivande makens död, är frågan om 

detta kan falla utanför förbudet om adkvisita arvsavtal i ÄB 17:3. Så var fallet 

och detta visar sig därmed som ytterligare ett sätt att förfoga över sin kvarlåten-

skap utan iakttagande av de krav som ställs på ett testamente. Att det i rättsfallet 

ansågs möjligt att göra en dylik disposition, utan hinder av ÄB 17:3, berodde på 

att den mottagande makan ansågs ha avstått från en del av sitt giftorättsgods. 

Underhållsbidraget var därmed en kompensation för detta. Av detta följer att det 

inte är möjligt att direkt dra den generella slutsatsen att underhållsbidrag för ti-

den efter givarens död accepteras. Det torde snarare vara fråga om det som tidi-

gare nämnts, att uppoffringar från givarens sida skett även under livstiden.  

 

När äganderätten till en stuga och dess inventarier i NJA 1957 s. 348 inte skulle 

övergå på mottagaren förrän efter givarens död, men det samtidigt kunde vara 

att ses som ersättning för utförda tjänster, aktualiserades ÄB 17:3. Värdet av 

byggnaden och inventarierna ansågs, åtminstone inte i någon väsentlig omfatt-

ning, överstiga värdet av tjänsterna. Av detta följer att det skulle vara möjligt att 

se detta, inte som en gåva förbjuden enligt ÄB 17:3, utan som ersättning för de 

utförda tjänsterna. Mot detta talade däremot det faktum att det var möjligt för 

givaren, tillika arvlåtaren, att förfoga över egendomen fram till sin död. Möjlig-

                                                           
117 Nial, s. 288. 
118 Håstad, s. 190. 
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heterna att förfoga över egendomen hade således inte inskränkts. Samma möjlig-

heter till förfogande som gäller för annan kvarlåtenskap kvarstod således. Gåvan 

fullbordades på så sätt inte innan dennes död utan formkravet för testamente 

hade krävts för att det istället skulle bli ett giltigt förfogande för dödsfalls skull. 

Det var därmed ett förfogande i strid med förbudet i ÄB 17:3 då ägande- och 

förfoganderätten över stugan inte av mottagaren kunde göras gällande under gi-

varens livstid. Det kan därmed konstateras att det inte går att komma ifrån form-

kraven för testamente genom att anse det vara ersättning för utförda tjänster. 

Hänsyn måste även tas till andra omständigheter som exempelvis rådigheten. För 

att kunna förfoga över sin kvarlåtenskap genom annan handling än ett testamente 

måste det på ett tydligare sätt framgå att gåvan eller ersättningen övergått på 

mottagaren. Sker detta får det den konsekvensen att rättshandlingen inte längre 

kan vara att anse som en dödsrättshandling utan det blir istället en livsrätts-

handling.  

 

När det gäller fast egendom har ett villkorande av äganderätt inte ansetts vara ett 

hinder när äganderättsövergången tillgått på det sätt som dessa rättshandlingar 

brukar. Frågan i NJA 1972 s. 487 var istället om det trots detta kunde anses att 

arvlåtaren hade kvar de faktiska och rättsliga befogenheterna att förfoga över 

egendomen. Om så skulle vara fallet skulle det innebär ett förfogande över 

kvarlåtenskapen i strid med ÄB 17:3. Då det däremot inte kunde anses visat att 

förvärvaren var förhindrad att söka lagfart, var det inte ett sådant förfogande. 

När det gäller fast egendom innebär en möjlighet för köparen att söka lagfart en 

tillräcklig omständighet för att godta livsrättshandlingen. Detta trots att betal-

ningen och tillträdet skett först efter givarens död. På så sätt kan en arvlåtare 

behålla nyttan av egendomen fram till sin död så länge det finns en rättslig 

möjlighet för en mottagare att söka lagfart.  

 

Om en arvlåtare har en fordran som gäldenären betalar en ränta på finns en 

möjlighet att sedan låta denna upphöra vid borgenärens död utan att arvingarna 

har en möjlighet att driva in den. Detta kan accepteras så länge som arvlåtaren 

och tillika borgenären inte har möjliggjort att själv kräva in den under sin livstid. 
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Skulle detta vara möjligt får då handlingen karaktären av ett återkalleligt förord-

nande som kräver testamentes form.119 Det här innebär en möjlighet att komma 

runt testamentsreglerna och dess formkrav så länge som fordran görs oåter-

kallelig under livstiden. 

 

När det gäller att avgöra om ett förfogande ska ses som en giltig gåva under 

livstiden eller om den ska ses som en dödsrättsdisposition, där testaments-

reglerna ska tillämpas, kommer bedömningen många gånger att bli skönsmässig. 

Bedömningen görs av i vilken omfattning förfogandet kan innebära någon form 

av uppoffring redan under givarens livstid trots att den huvudsakligen ska göras 

gällande efter någons död. Om det däremot är så att den största delen av förfog-

andet och dispositionen sker före givarens död medan endast en viss liten del 

därefter kommer inte testamentsrätten att aktualiseras. Detta innebär att det öpp-

nas en liten möjlighet att förfoga över mindre delar av sin kvarlåtenskap, men 

dessa måste i så fall ha samband med de delar som det förfogats över innan dö-

dens inträde.120 Ett exempel på detta skulle kunna vara det underhållsbidrag som 

diskuterats tidigare.  

 

Gränsdragningen mellan giltiga gåvor och testamente är extremt svår och inte 

speciellt enhetlig. Det finns till synes möjligheter för arvlåtare att genom förfo-

ganden som faller under livsrättsdispositioner göra vissa förordnanden över sin 

kvarlåtenskap även om tanken är att det är just detta som ska hindras. Det är 

bland annat med tanke på denna risk som det införts en skyddsregel för bröst-

arvingarna i ÄB 7:4. Genom detta stadgande finns en möjlighet till jämkning vid 

en kränkning av deras laglott.121 Detta förstärkta laglottsskydd ska således 

skydda mot gåvor som har samma syften som det som återfinns hos de flesta 

testamenten. Denna skyddsregel gäller för gåvor, oavsett vem de givits till, om 

det skett med villkor eller under omständigheter som gör att de kan vara att jäm-

ställa med testamente. För att stadgandet ska bli tillämpligt krävs det att disposi-

tionen har gjorts för dödsfalls skull. För att detta ska bli tillämpligt krävs an-

tingen att döden är relativt nära förestående alternativt att sådana villkor som 

                                                           
119 Nial, s. 298. 
120 Nial, s. 294-296. 
121 Nial, s. 286-287, not. 6.  
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innebär att givaren inte avhänder sig nyttan av det bortgivna föreligger.122 Beck-

man och Höglunds tanke om att ÄB 17:3 borde tolkas på ett sådant sätt, att det 

som rent faktiskt får kringgående av testamentsreglerna till konsekvens ska 

förbjudas, är ett intresse som till viss del tillgodoses genom ÄB 7:4.  

 

 

10.1.3 Arvsavtalen i internationell rätt 

 

Tidigare har det med hänsyn till ordre public ansetts att förbudet mot adkvisitiva 

arvsavtal är så pass starkt att det förbjuds i Sverige oavsett regleringen utom-

lands. I och med nya arvsförordningen är huvudregeln i artikel 21 att lagen i den 

stat där den avlidne hade hemvist vid sin död tillämpas. Enligt artikel 22 finns 

en möjlighet att välja medborgarskapslandets lag och uttrycka detta i ett för-

ordnande om sin kvarlåtenskap. Ett dylikt lagval kan enligt artikel 25.3 göras 

vad gäller arvsavtal och dess giltighet. Detta innebär att annat lands lag än Sve-

riges kan bli tillämpligt på frågan om ett arvsavtals giltighet. Detta leder i sin tur 

till en möjlighet att de arvsavtal som är förbjudna enligt ÄB 17:3 kan bli giltiga 

om arvlåtaren var medborgare i ett land där dylika avtal godkänns precis som de 

skulle kunna bli om den avlidne hade hemvist i annat land.  

 

Det har i ingressen till arvsförordningen uttalats att accepterandet av arvsavtal 

skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och den nya förordningen avser att under-

lätta möjligheterna att få avtal godkända. Därför kan de inte generellt frånkännas 

giltighet utan bör vara att bedöma enligt ordre public i artikel 35 i arvs-

förordningen.123 Vad gäller den formella giltigheten bedöms de i den nya arvs-

förordningen enligt samma bestämmelser som gäller för testamentariska förord-

nanden.  

 

 

 

 

                                                           
122 Walin, ÄB Del I, s. 231 ff.  
123 SOU 2014:25, s. 154.  
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10.2 Förmånstagarförordnande vid livförsäkringar 

 

Ett förmånstagarförordnande vid en livförsäkring påminner i många avseenden 

om testamentet och kan på så sätt vara att anses som en dödsrättshandling. På så 

sätt skapar dessa förordnanden ytterligare en möjlighet, vid sidan av testamentet, 

att förordna över sin kvarlåtenskap. Detta sätt att förordna över sin egendom har 

blivit viktigt och vanligt förekommande i Sverige.124 Livförsäkringen ingår en-

ligt FAL 14:7 st. 1 inte i kvarlåtenskapen utan är något som regleras för sig vid 

sidan av arvsrätten trots dess starka kopplingar till varandra. Försäkringsbolaget 

betalar nämligen ut försäkringen direkt till förmånstagaren. Det innebär att det 

istället blir en eventuell efterlevande make eller bröstarvinge som får föra talan 

mot förmånstagaren om förmånstagarförordnandet kan anses leda till ett oskäligt 

resultat för dem. En sådan talan ska föras inom ett år från bouppteckningens 

avslutande.125 Vid framgång med jämkningen blir det förmånstagaren som 

tvingas utge ett belopp till arvingarna.  

 

En försäkring tecknas av en försäkringstagare, som således är den som äger rätt 

att förfoga över försäkringen. Den försäkrade är den som utlöser försäkrings-

fallet och är ofta densamma som försäkringstagaren. Förmånstagaren är den som 

uppbär försäkringen genom att vara insatt av försäkringstagaren. Livförsäkringar 

kan även tecknas kollektivt av exempelvis en arbetsgivare. För att göra en jäm-

förelse med testamentsrätten kan sägas att försäkringstagaren och även den 

försäkrade är densamme som testator. Det är dennes död eller ålder som leder 

till en utbetalning av beloppet precis som det är testators död som leder till att 

någon kan ta del av kvarlåtenskapen.  

 

Kapitalförsäkringar och livränteförsäkringar är de två olika typer av livförsäk-

ringar som finns, även om någon distinktion dem emellan inte görs i FAL. Vid 

kapitalförsäkringar utfaller ett förutbestämt belopp vid ett eller flera tillfällen 

medan en livränteförsäkring betalas ut löpande under en viss period eller åter-

stoden av någons liv.126 Om förmånstagaren avlider kommer utbetalningarna 

                                                           
124 Prop. 2003/04:150, s. 284.  
125 FAL 14:7 st. 2-4.  
126 Brattström & Singer, s. 105-106. 
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från en livränteförsäkring att upphöra. Vid en försäkring som kan utfalla både 

vid någons dödsfall eller livsfall kommer som huvudregel förmånstagar-

förordnande endast att bli gällande vid ett dödsfall enligt FAL 14:4 samt 14:5 st. 

1. Det är denna typ av försäkring som därmed innehar de stora likheterna med 

testamenten och förordnanden för dödsfalls skull.   

 

Ett förmånstagarförordnande kan frånsett formkraven bli ogiltigt på samma 

grunder som ett testamente. Detta framgår av FAL 14:1 som har en hänvisning 

till ÄB 13:2 samt 13:3.  

 

En livförsäkring utfaller med ett förutbestämt försäkringsbelopp vid dödsfall 

eller annat livsfall som viss ålder eller sjukdom. Den innebär en trygghet för en 

efterlevande för de fall den betalas ut med anledning av den försäkrades död.127   

 

Förmånstagarförordnandet kan enligt FAL 14:2 både ändras och återkallas men 

det finns en möjlighet för försäkringstagaren att göra det oåterkalleligt i för-

hållande till förmånstagaren. Ett förmånstagarförordnande som gjorts oåter-

kalleliga kan inte ändras. För att göra förordnandet oåterkalleligt finns inga sär-

skilt föreskrivna formkrav, något som ifrågasattes av en av remissinstanserna.128 

Den som vill göra gällande att ett sådant förordnande föreligger är den som ska 

bevisa att en sådan utfästelse gjorts. Däremot krävs det att förmånstagar-

förordnandet registreras för att bli gällande mellan makar i förhållande till borge-

närerna, då detta ses som en gåva.129  Detta är således en stor skillnad gentemot 

testamenten då dessa alltid kan återkallas och ändras allt efter testators vilja. Det 

är inte möjligt för testator att i förhållande till en testamentstagare göra sitt 

förordnande oåterkalleligt130. Det här kan därför sägas vara stridande både mot 

grundprincipen om testamentets oåterkallelighet samt tanken bakom förbudet 

mot adkvisitiva arvsavtal.  

 

                                                           
127 Brattström & Singer, s. 105. 
128 Prop. 2003/04:150, s. 289. 
129 Brattström & Singer, s. 108, not. 60. 
130 ÄB 10:5 st. 2. 
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Vad gäller tecknandet av försäkringarna, ställs det enligt FAL 14:1 samma krav 

på försäkringstagaren vid upprättandet av ett förmånstagarförordnande som vi 

känner igen från testationshabiliteten i ÄB 9:1. Det innebär att det även för 

förmånstagare krävs en ålder på arton år med de undantag som finns stadgade 

och som tidigare nämnts i samband med avsnittet om testationshabilitet.  

 

 

10.2.1 Formkrav 

 

Formkraven för upprättandet av ett förmånstagarförordnande finns stadgade i 

FAL 14:3 st. 1 och innebär att det ska ske genom ett egenhändigt undertecknat 

förordnande. Att via fax sända in ett original som blivit undertecknat har ansetts 

tillräckligt men att skicka det via mail har däremot inte godtagits.131 Tanken har 

varit att det ska ske på samma sätt som vid ett testamentariskt förordnande för 

att tillgodose kravet på att det endast ska vara försäkringstagaren som kan göra 

förfogandet. Detta innebär att det därför inte kan ske genom ett ombud.132 Det är 

bland annat på grund av avsaknaden av vittnen ett mer liberalt formkrav än det 

som gäller för de testamentariska förordnandena. Däremot finns det ett krav på 

att det ska komma till försäkringsbolagets kännedom. Med det avses att 

försäkringsbolaget ska vara mottagare av själva meddelandet. Försäkrings-

tagaren ska ha gjort en ansträngning för att möjliggöra detta men det krävs där-

emot inte att det ska ha hunnit bli mottaget och registrerat för att vara gällande. 

Omständigheterna i det enskilda fallet blir här avgörande men att det endast har 

upprättats har inte ansetts tillräckligt.  

 

För att göra en jämförelse med nödtestamenten och då framförallt det holo-

grafiska testamentet så har även det ett mer långtgående formkrav än 

förmånstagarförordnandet. Här krävs endast en egenhändigt undertecknat hand-

ling medan det vid ett nödtestamente även uppställs ett krav på att det ska vara 

egenhändigt skrivet.  

 

                                                           
131 Walin, ÄB Del II, s. 409. 
132 Prop. 2003/04:150, s. 286-287.  
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När det gäller formkraven för återkallelse och ändring är samma krav föreskrivna 

som vid upprättandet av ett förmånstagarförordnande enligt FAL 14:3. Precis 

som vad det gäller testamenten är samma krav ställda på ett upprättande som en 

ändring även om de som sagt är mildare. Däremot uppställer lagen strängare krav 

vid återkallelse av förmånstagarförordnanden än vid återkallelse av testamenten 

vilket vi sett kan ske formlöst. Det krävs nämligen att försäkringstagaren egen-

händigt underskriver en dylik återkallelse.  

 

Att meddelandet ska göras till försäkringsbolaget är däremot ett krav som inte 

bör förringas. Detta är nämligen en nödvändighet som innebär att om en 

försäkringstagare på annat sätt uttrycker vem denne önskar att försäkrings-

beloppet ska tillfalla så är detta inte gällande. Inte heller ett testamente inverkar 

på förmånstagarförordnandet. Av den anledningen kunde inte ett testamente få 

verkan som en återkallelse av förmånstagarförordnandet i NJA 1966 s. 355. Ut-

fallet blev detsamma i NJA 1976 s. 24 där ett förordnande i testamentet gällde 

just försäkringarna. Då detta inte överensstämde med vad som skulle gälla enligt 

försäkringsförordnandet brast det i formen. Inget meddelande hade kommit till 

försäkringsbolagets kännedom. Att då tolkningsvägen använda sig av testa-

mentet ansågs inte heller möjligt även om det öppnats för en sådan möjlighet om 

den sker restriktivt. Det krävs således mer än ett testamente för att återkalla ett 

förmånstagarförordnande. Testamentet kan däremot användas på det sätt att 

försäkringstagaren meddelar via ett förmånstagarförordnande till försäkrings-

bolaget att testamentstagaren även ska vara förmånstagare.133 Det skulle då inne-

bära att en ändring av testamentet även skulle få konsekvenser för förmånstagar-

förordnandet. Om ett testamente helt och hållet återkallas borde inte heller något 

förmånstagarförordnande gälla, utan istället falla tillbaka på de standardiserade 

förordnandena.  

 

Undantag från kravet på att meddelandet ska ha nått försäkringsbolaget kan där-

emot tänkas i nödfallssituationer även om något sådan inte finns reglerat i la-

gen.134 I NJA 1982 s. 390 kom nämligen en av den sjuke försäkringstagaren, 

dagen före sitt frånfälle, för hand skriven lapp att accepteras som en ändring av 

                                                           
133 Walin, ÄB Del II, s. 410. 
134 Brattström & Singer, s. 107. 
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förmånstagare. Skiljaktig mening framfördes däremot av innebörden att det slut 

majoriteten kommit till inte var förenligt med tidigare praxis om ett strikt 

upprätthållande av formkraven samt att det skulle leda till oklarheter och osäker-

het. Att endast muntligen meddela försäkringsbolaget kan däremot inte anses 

tillräckligt.  

 

Enligt FAL 14:3 st. 2 kan en förmånstagare även bli insatt genom att det blir 

intaget i försäkringsvillkoren. Ett sådan förordnande kan sedan ändras genom att 

försäkringstagaren själv förordnar om annan förmånstagare. 

 

Möjligheten till oåterkalleliga förmånstagarförordnanden har till syfte att vara 

en trygghet för förmånstagaren då försäkringstagaren annars har stora möjlig-

heter och friheter att ändra sitt förordnande. Dessutom ska det tillse att ett 

förmånstagarförordnande blir bindande på samma sätt som försäkringsavtalet är 

i andra delar.135  

 

 

10.2.3 Diskussion 

 

Förmånstagarförordnanden är förmodligen det effektivaste alternativet för den 

som önskar kringgå de krav som finns på ett testamentes upprättande, då det är 

en av lagen accepterad metod som dessutom kan sägas ha företräde före 

successionsrätten med avseende både på testamentstagare och legala arvingar. 

Detta beror på att dessa inte blir en del av kvarlåtenskapen utan behandlas vid 

sidan av.  

 

Dessutom är jämkningsmöjligheterna vid användandet av FAL 14:7 relativt be-

gränsade då det ska göras en skälighetsbedömning där det framförallt är skälen 

för upprättandet av förordnandet som är av betydelse. Hänsyn ska tas till eko-

nomiska förhållanden och behovet av ett ekonomiskt stöd. Visserligen ska vissa 

rättviseaspekter vägas in men det har uttalats att det inte är nödvändigt att 

                                                           
135 Prop. 2003/04:150, s. 289. 
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familjemedlemmar behandlas på ett likartat sätt utan åtskillnader kan accep-

teras.136 Detta gör denna möjlighet att förordna över sin kvarlåtenskap särskilt 

användbar. 

 

Det syfte som finns med formkraven för testamenten, att minska risken för oklar-

heter och tvister samt mana en testator till eftertanke, hamnar därmed i skym-

undan och kan inte garanteras i samma utsträckning.  

 

 

10.3 Individuella pensionssparanden 

Precis som med livförsäkringarna finns det möjlighet att vid ett individuellt 

pensionssparande sätta in en förmånstagare, vilket stadgas i LIPS 4:4. Rätten 

begränsas däremot genom en hänvisning i paragrafen till IL 58:27. Denna 

begränsning innebär att ett dylikt förordnande endast kan ske till förmån för en 

make, sambo eller barn till försäkringstagaren, maken, eller sambon.  

Har ett förordnande skett så leder det enligt LIPS 4:6, precis som vid liv-

försäkringarna, till att dessa tillgångar inte ska ingå i kvarlåtenskapen. På samma 

sätt är det även här möjligt att förordnandet jämkas efter talan av make eller 

bröstarvinge enligt LIPS 4:7.  

Möjligheten finns att göra dessa förordnanden oåterkalleliga, vilket framgår av 

LIPS 4:4, om detta görs gentemot förmånstagaren. Annars är huvudregeln att det 

går att göra ändringar precis som avseende testamenten.  

Här är rätten att förfoga över sin kvarlåtenskap något mer begränsad än när det 

gäller livförsäkringarna, då kretsen av förmånstagare har begränsats. Ett förfo-

gande genom denna typ av handlingar kan därför inte sägas ge samma frihet som 

ett testamente. En make och ett barn är dessutom de som har rätt till arvet enligt 

den legala arvsordningen. Små avsteg skulle däremot vara möjliga om ett gy-

nnande av någon av de möjliga förmånstagarna önskas. Det krävs inget upp-

fyllande av formkrav vilket inte ger samma garantier som ett testamente men 

                                                           
136 Walin, ÄB Del II, s. 418 ff. 
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däremot finns som sagt möjligheten till jämkning om resultatet skulle bli oskäligt 

i förhållande till en bröstarvinge.   

 
 

10.4 Fullmakter 

10.4.1 Olika slag av fullmakter 

 

En fullmakt ges av en fullmaktsgivare till en fullmäktig och ger sistnämnde rätt 

att rättshandla å fullmaktsgivarens räkning samt i dennes namn. Den fullmäktige 

kan efter de instruktioner som denne fått, ingå avtal för fullmaktsgivarens räk-

ning i förhållande till tredje man. Det finns olika typer av fullmakter. En 

uppdragsfullmakt är den enklaste varianten, en osjälvständig sådan, och innebär 

endast att ett meddelande om detta förhållande lämnats från fullmaktsgivaren till 

fullmäktige. Självständiga fullmakter kräver istället att ett muntligt eller skrift-

ligt meddelande lämnas från fullmaktsgivaren till tredje man alternativt att ett 

skriftligt fullmaktsdokument upprättas att användas av fullmäktige. En 

ställningsfullmakt är en fullmakt en anställd innehar på grund av sin ställning i 

exempelvis ett företag i relationen till sin arbetsgivare.137 

 

 

10.4.2 Konsekvensen av fullmaktsgivarens död 

 

I AvtL 2:21 stadgas den huvudregeln att en fullmakt får fortsatt giltighet även 

efter fullmaktsgivarens död. Avsteg från detta kan däremot göras om särskilda 

omständigheter kräver det. För att en fullmakt ska anses ha upphört krävs det att 

den återkallas på samma sätt eller ett mer ingripande sätt än den upprättades. 

Anledningen till fortsatt giltighet för fullmakten har ansetts vara att det skulle 

kunna vara till nytta för dödsboet. Skulle detta inte vara fallet borde det vara en 

sådan omständighet som förtar fullmakten dess fortsatta giltighet. Att fullmakten 

kan anses upphöra när särskilda omständigheter talar för det innebär däremot 

inte att den direkt upphör. En godtroende tredje man är fortfarande skyddad tills 

                                                           
137 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2010, s. 52-55.  
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dess att denne får vetskap om dödsfallet och de omständigheter som talar för 

upphörandet, det vill säga de särskilda omständigheter som föranleder detta.138  

 

Christina Ramberg hävdar att en fullmakt fortsätter att gälla efter fullmakts-

givarens död om den avser en enstaka rättshandling men däremot inte om den 

gäller löpande sådana. För sistnämnda fall anses den istället upphöra när tredje 

man får kännedom alternativ kan antas ha fått kännedom om dödsfallet. Utöver 

detta ska fullmäktigen kunna vidta rättshandlingar för att skydda huvudmannen, 

dennes konkursbo eller dess arvingar efter denna tidpunkt.139  

 

Detta rättsinstitut innebär att fullmäktige har vissa möjligheter att förfoga över 

den avlidnes kvarlåtenskap. På detta sätt skulle fullmakter kunna ses som ytter-

ligare en möjlighet att förfoga över sin kvarlåtenskap för dödsfalls skull. Där-

emot är det möjligt för dödsboet, som träder in i den avlidnes ställe enligt ÄB 

18:1 att bringa den till upphörande. På så sätt kan de se till att detta sker när 

fullmäktigen inte agerar i enlighet med dess önskan. Av den anledningen blir 

fullmakten inte det mest effektiva sättet för en arvlåtare att förordna över sin 

kvarlåtenskap, men däremot en ytterligare möjlighet utan krav på samma form-

krav som föreligger hos en testamentshandling. Dessutom kan det här i viss mån 

sägas vara en dispositionsmöjlighet som strider mot förbudet mot att använda 

sig av ombud vid de testamentariska förordnandena.  

 

 

10.4.3 Rättegångsfullmakt 

 

Enligt RB 12:1 kan en part i ett mål föra sin talan via ett ombud och denne ska 

då enligt RB 12:8 ges en fullmakt. På vilket sätt en sådan fullmakt ges kon-

trolleras inte mer än att detta sker muntligen inför rätten alternativt att en skriftlig 

handling företes. Sker det genom skriftlig handling återfinns ett av testaments-

kraven, nämligen att den ska vara egenhändigt undertecknad. När en part, den 

som utfärdat fullmakten sedan dör, innebär det inte att fullmakten upphör utan 

                                                           
138 Tiberg & Dotevall, s. 68-70.  
139 Ramberg, Ny Avtalslag, s. 44.  
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enligt RB 12:19 fortsätter den att gälla. I stor utsträckning har ett rättegångs-

ombud som är innehavare av en fullmakt möjlighet att företa de rättshandlingar 

som annars tillkommer parten själv. Bland annat kan käromål efterges samt 

förlikningar ingås.140 Genom den relativt breda befogenhet som ombudet har, 

kan denne inneha viss möjlighet att påverka egendom som tillhör den avlidne 

även efter dennes död. Denna rätt begränsas dock i hög grad av det faktum att 

ombudet förvänts tillvarata den nya huvudmannens intresse och denna är efter 

ett dödsfall dödsboet. Dessutom har den nya huvudmannen möjlighet att åter-

kalla fullmakten. För att detta ska kunna kopplas till något slags förfogande för 

dödsfalls skull och ges relevans i sammanhanget, mer än att handlingen äger 

formell giltighet, krävs att den avlidne på något vis instruerat ombudet hur denne 

ska rättshandla. Annars kan det omöjligtvis sägas vara en disposition från den 

avlidnes sida. I och med att situationen där fullmakten tillämpas är en rätts-

process inskränks förfogandemöjligheterna av naturliga skäl redan på denna 

grund. 

 

 

10.5 Överlåtelser av aktier och bolagsandelar  

 

10.5.1 Överlåtelseförbehåll i bolagsordningen och aktieägaravtal 

 

Huvudregeln inom aktiebolagsrätten är att aktierna fritt ska kunna överlåtas en-

ligt ABL 4:7. Det kan däremot finnas olika inskränkningar i denna rätt, vilket 

tillkommit i syfte att skapa en kontroll över ägarna i de små och medelstora 

aktiebolagen.141 De olika förbehållen som kan göras är samtycke-, förköps- och 

hembudsförbehåll, vilka alla kan tas in i bolagsordningen.142  

 

Samtyckesförbehåll i ABL 4:8 gör att bolagets samtycke krävs för överlåtande 

av en aktie. Denna form av begränsning gäller inte vid sådan överlåtelse som 

sker vid arv.143  

                                                           
140 Ekelöf, s. 84-89. 
141 Prop. 2004/05:85, s. 250. 
142 NLA II 2005:130, s. 499. 
143 Prop. 2004/05:85, s. 268.  
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Om förköpsrätten stadgas i ABL 4:18. Här inträder rätten till skillnad från vad 

fallet är med hembudsklausuler, före själva överlåtelsen. Dessa kan inte heller 

göras gällande vid sådana icke frivilliga överlåtelser som sker vid arv.144 

 

Hembudsklausulen i ABL 4:27 är således den enda som genom bolagsordningen 

kan göras gällande vid en överlåtelse som sker vid arv.145 Dessa klausuler finns 

i majoriteten av alla aktiebolag och innebär att aktien innan den övergår till ny 

ägare ska hembjudas till i de flesta fall de övriga aktieägarna i bolaget.146 Att 

denna klausul aktualiseras även vid ett dödsfall innebär däremot inte att den di-

rekt tillämpas vid bolagsmans frånfälle utan den anses inte ha överlåtits förrän 

aktien skiftats. Denna begränsning av förbehållet gäller dock enligt ABL 4:29 

endast i ett år från dödsfallet, därefter kommer förbehållet även att tillämpas på 

dödsboet om det dessförinnan inte skiftats. Före dess anses inte aktien ha kommit 

i någon ny ägares hand.147  

 

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna som inte har någon bindande 

verkan i förhållande till bolaget148. Även genom ett dylikt avtal kan överens-

kommelser om överlåtelsebegränsningar av aktier göras. Att använda sig av ett 

dylikt avtal istället för skriva in det i bolagsordningen innebär att det i högre grad 

kan hemlighållas, något som kan vara önskvärt för en bolagsman som önskar 

göra dispositioner över sin kvarlåtenskap.  

 

 

10.5.2 Konsekvenserna av en handelsbolagsmans död  
 

Om en bolagsman i ett handelsbolag avlider gäller som huvudregel enligt HBL 

2:26 att bolaget ska träda i likvidation. Anledningen till detta är att bolags-

mannen i många fall kan ha varit av stor betydelse för bolaget. Detta är däremot 

inte en nödvändig lösning utan bolagsmännen kan ha avtalat om annat. Har detta 

                                                           
144 Prop. 2004/05:85, s. 260-263.  
145 Sandström, s. 146.  
146 Prop. 2004/05:85, s. 253. 
147 Prop. 2004/05:85, s. 255.  
148 Prop. 2004/05:85, s. 251. 
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skett blir istället ett utträde och en lösningsrätt av den avlidnes andel aktuellt 

enligt HBL 2:29. Motiveringen till detta är att det kan vara av större värde både 

för de kvarvarande bolagsmännen och ur en allmän synvinkel att låta bolaget 

bestå.149 På så sätt skapas en lösningsrätt även vad gäller handelsbolagets andelar 

och ytterligare en möjlighet för en framtida arvlåtare att under sin livstid göra 

förfoganden som påverkar dennes kvarlåtenskap. 

 

 

10.5.3 Diskussion 

 

Som bolagsman och aktieinnehavare finns det således möjlighet att förfoga över 

sin kvarlåtenskap genom användandet av olika klausuler som begränsar och styr 

överlåtelsen av aktier respektive andelar. Används avtalsformen som i fallet med 

aktieägaravtalen sker detta således genom ett avtal. Detta ska enligt ÄB 17:3 

vara förbjudet då det kräver testamentsform. Av tidigare diskussioner om för-

budet mot adkvisitiva arvsavtal kan det däremot ifrågasättas om förbudet 

kommer att bli tillämpligt när lösenrätten gäller även för andra situationer än 

bara dödsfallet. Skulle det kunna göras gällande även under bolagsmannens livs-

tid kan det därmed göra anspråk på att vara en livsrättshandling. Om inte döds-

fallet är den enda situationen för ett avtals tillämplighet kan tänkas att den 

testamentariska formen inte blir nödvändig. 

 

Följden blir således att en avlåtare utan iakttagandet av testamentets formkrav 

kan påverka fördelningen av sin kvarlåtenskap. Däremot innebär det inte att det 

är möjligt att göra de legala arvingarna lottlösa. De har nämligen rätt till en skälig 

lösensumma. Om den lösensumma som de skulle bli erbjudna är för låg eller de 

lösningsberättigade har betydligt större fördelar än de arvsberättigade så 

kommer det att stå i strid med förbudet i ÄB 17:3. Det blir då ett förfogande över 

kvarlåtenskapen genom en gåva.150  

 

 

                                                           
149 Prop. 1979/80:143, s. 126-127. 
150 Wilhelmsson & Jääskinen, s. 232.  
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11 Avslutande analys och slutkommentar 

 

För att kunna förordna över sin kvarlåtenskap på ett sätt som innebär avsteg från 

den i ÄB stadgade legala arvsordningen har testamentet sagts utgöra den enda 

möjliga vägen.151 Skulle så vara fallet skulle det innebära att alla förfoganden 

för dödsfalls skull uppfyllde de krav som finns i ÄB på testationshabilitet och 

formkrav med skriftlighet, undertecknanden samt vittnen. Detta är inte fallet och 

flertalet av dessa krav kan kringgås genom andra förfoganden vilka får effekt 

efter en arvlåtares död.   

 

När det gäller testationshabiliteten, så är den visserligen inte absolut men den är 

en av de krav som sträcker sig över majoriteten av de rättshandlingar som 

aktualiserats här och uppställer i stort sätt samma krav. Detta beror bland annat 

på att åldern motsvarar myndighetsåldern och blir gällande på så väl de 

successionsrättsliga som det förmögenhetsrättsliga området. Möjligheten att för-

foga över sin egendom innan en ålder av arton år har uppnåtts är möjlig både 

inom arvsrätten och förmögenhetsrätten om det är sådan egendom som är in-

tjänad av den underårige själv.  

 

Accepterade undantag från de uppställda formkraven går att finna i själva ÄB. 

Nödtestamentsformerna gäller för de fall sjukdom eller annat nödfall kräver 

detta och här finns således ett klart och tydligt syfte för kringgåendet, något som 

saknas i många av de andra fallen.  

 

Ett annat lagstadgat alternativ till förfoganden är förmånstagarförordnanden som 

kan göras både i livförsäkringar och individuella pensionssparanden. Den först-

nämnda av dessa är den mest fria och självständiga formen och den undantas 

från kvarlåtenskapen och blandas således inte in i denna fördelning såvida inte 

en laglott blivit kränkt och en jämkning nödvändig.  

 

När det gäller återkallelser och tillägg har vi sett att dessa inte kan stå på egna 

ben utan behöver ett annat giltigt testamente i botten. Så länge ett sådant finns 

                                                           
151 SOU 1929:22, s. 408-409.  
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kan återkallelser samt återkallelse av återkallelse ske utan att formkraven iakttas 

och på så sätt påverka fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Inte minst är 

detta möjligt vid en partiell återkallelse som kan leda till helt andra utfall än vad 

som synes ha varit avsett vid upprättandet av den ursprungliga handlingen.  

 

Att använda sig av avtal till att förordna över sin kvarlåtenskap är både förbjudet 

enligt ÄB 17:3 och strider mot en av de väsentligaste grunderna för ett testa-

mente, tanken att det ska vara oåterkalleligt för att möjliggöra en ändring i en-

lighet med viljan hos testator. Trots detta är det möjligt att använda avtal och 

gåvor i olika förhållanden för att förordna om kvarlåtenskapen. Det avgörande 

för att dessa inte ska stoppas av förbudet i ÄB 17:3 är att de klassificeras som 

livsrättshandlingar, det vill säga handlingar som kan göras gällande under giva-

rens livstid.  

 

Trots att någon verklig övergång av egendomen inte sker till den nya förvärvaren 

förrän vid givarens död, kan detta ändå vara en möjlig disposition. Situationer 

när detta kan sägas vara fallet är när det inneburit en uppoffring under givarens 

livstid eller haft effekt på givarens borgenärer. Både den faktiska och rättsliga 

effekten på givarens respektive mottagarens möjligheter till förfogande spelar 

in.  

 

Som vi sett finns det således en möjlighet att använda sig av olika avtal och gåvor 

utan att drabbas av förbudet mot adkvisitiva arvsavtal och på samma gång för-

ordna utan iakttagande av formkrav. Det är däremot långt ifrån alla situationer 

som är klara och uppenbara vilket innebär en osäkerhet för den som vill begagna 

sig av dessa möjligheter.  

 

En fråga som kan ställas är hur väl formkraven egentligen uppfyller sitt syfte när 

andra rättshandlingar kan användas utan att dessa iakttas. De negativa konse-

kvenserna av denna brist i uppfyllnad blir att syftena bakom formkraven som 

exempelvis säkerställandet av riktigheten av förordnandet, bevisningen av 

sinnestillståndet samt motverkandet av tvister och förhastade slutsatser, i viss 

mån kan gå förlorade. 
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Slutligen kan nu konstateras att de krav som ställs på ett förfogande för dödsfalls 

skull i grunden är de krav som finns på ett testamente. Detta gäller både kraven 

avseende testationshabilitet och form. Den analys som här gjorts visar däremot 

att det finns möjlighet att förordna över sin kvarlåtenskap även genom andra 

handlingar som exempelvis förmånstagarförordnanden i livförsäkringar och 

individuella pensionssparanden, fullmakter, överlåtelseklausuler i aktieägaravtal 

och bolagsordningar samt lösningsrätter för bolagsandelar. Dessutom finns fler-

talet rättshandlingar, som exempelvis skuldebrev och fastighetsöverlåtelser, 

vilka blivit karaktäriserade som livsrättshandlingar, men ändå i viss utsträckning 

påverkar fördelningen efter ett dödsfall.  

 

Förbudet mot adkvisitiva arvsavtal hindrar i viss mån att detta sker i en allt för 

stor omfattning. Detta beror på att stadgandet i ÄB 17:3 kräver testamentsform 

för att dödsrättshandlingar förklädda i avtalsform eller som gåvor ska bli giltiga. 

Att detta ändå sker beror på att handlingar, giltiga under någons livstid, många 

gånger inte upphör att gälla bara för att någon avlider. Det är därmed omöjligt 

att förhindra att dessa även kan få effekt på fördelningen av den avlidnes 

kvarlåtenskap. Dessa handlingar har inte samma krav uppställda vad det gäller 

formen, vilket därmed innebär att det blir möjligt att förfoga över sin kvarlåten-

skap utan iakttagande av formkraven. På så sätt kan inte testamentshandlingen 

sägas ha den ensamrätt på förfoganden för dödsfalls som är avsedd.   
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