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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 
Testamente har i Sverige har till skillnad från många andra länder aldrig varit 

arvsrättslig norm. Kanske är det också därför regelverket rörande testamente 

inte bara varit svag, utan även blivit utdaterat. Formkraven är jämfört med 

många sydeuropeiska länder lätta, och eftersom ett system för förvaring och 

registrering av testamente saknas och då de flesta varken har bankfack eller 

advokater att förvara testamentet hos blir risken för försvunna testamenten stor. 

Formkraven är dessutom daterade på det sätt att de kräver en fysisk handling, 

alltså ett papper, vilket i vårt moderna samhälle kan kännas främmande, 

gammalmodigt och möjligen gör att många drar sig för att upprätta 

testamenten.  

 

De senaste åren har flera förslag kommit om att införa ett testamentsregister, i 

förhoppning om att detta skulle leda till att färre testamenten skulle försvinna. 

Även diskussioner om ändrade formkrav för att öppna upp för digitaliserade 

lösningar har hörts. Men utvecklingen går långsamt och testamentsrätt tycks 

inte vara en prioriterad fråga.   

 

1.2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med arbetet är att gå igenom gällande rätt för handläggning av 

testamente, från upprättandet av handlingen till dess dödsboet skiftas. 

Uppsatsen syftar till att belysa specifika problemområden inom 

testamentsrätten där lagstiftningen och praxis är bristfällig, samt ge förslag på 

moderniseringar som underlättar handläggningen av testamente av testator, 

testamentstagare och andra berörda.  

 

Frågor som kommer beröras i uppsatsen är 

- Hur ser formkraven för testamente ut, och vilka möjligheter finns för att 

modernisera formen på testamentet, till exempel öppna upp för digitala 

testamenten? 
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- Skulle ett testamentsregister kunna minska risken för att testamenten 

försvinner, och hur skulle ett sådant register i så fall vara utformat? 

- När är arvinge delgiven? 

 

1.3.  Avgränsningar 
Eftersom uppsatsen har till syfte att utreda handläggningen av testamentet 

kommer frågor rörande testamentets innehåll inte beröras. Uppsatsen kommer i 

minsta mån beröra frågor om testationsbehörighet, testamentstolkning eller 

andra klandergrunder än de rent formella. Den tänkta läsaren är en person med 

grundläggande kunskap om juridik, men som inte har fördjupat sig i 

testamentsrätt.  

 

Vad gäller de internationella utblickarna är dessa begränsade till Norden, och 

främst Norge och Danmark eftersom de har ett liknande rättssystem som 

Sverige och olika varianter på testamentsregister.  

 

1.4.  Metod och material 
Uppsatsen är till största del skriven utifrån rättsdogmatisk metod. För att kunna 

hitta områden inom testamentsrätten som är i behov av modernisering måste 

det först fastställas vad som är gällande rätt. Till detta har rättskälleläran 

används.  

 

Då uppsatsens syfte är att hitta områden i behov av modernisering kommer 

diskussioner de lege ferenda föras. Även där används rättskälleläran, till största 

del förarbeten och doktrin för att se om syftet med vissa regleringar kan 

uppfyllas på andra sätt än det som just nu är gällande rätt. 

 

Till de internationella utblickarna har framför allt norska rättskällor använts för 

att fastställa gällande rätt i Norge. De internationella utblickarna är inte att ses 

som en komparativ studie, utan snarare som inspiration till de lege ferenda-

resonemangen om registrering av testamente och notarietestamenten.  
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Att Norge och Danmark har liknande rättsliga system som Sverige gör de lege 

ferenda-resonemang med dem som inspiration relevant för uppsatsen syfte.   

 

1.5.  Disposition 
Uppsatsen inleds som brukligt med en kort historisk bakgrund. Eftersom 

arbetet fokuserar på problemen med dagens lagstiftning kommer det historiska 

avsnittet vara fokuserad på de ändringar svensk arvsrätt genomgått det senaste 

seklet och endast redogöra kort för testamentsrättens ursprung i romersk rätt. 

 

Kapitel tre inleder uppsatsens kronologiska framställning med upprättande av 

testamentshandlingen. Kapitlet behandlar de formella formkraven som 

uppställs i ÄB samt drar paralleller till nordisk rätt. Kapitlet innehåller också 

en diskussion de lege ferenda om ändrade formkrav för att möjliggöra digitala 

testamenten och så kallade notarietestamenten. 

 

Kapitel fyra ger en kort redogörelse för hur ett testamente återkallas.  

 

Kapitel fem behandlar problemen med förvaring av testamentshandlingar. 

Kapitlet kommer ta upp frågan om införandet av ett testamentsregister. Det 

kommer även föras ett de lege ferenda-resonemang rörande för- och nackdelar 

med ett offentligt register i myndighetsregi kontra de privata register som redan 

finns, samt om det bör vara frivilligt eller obligatoriskt. 

 

Kapitel sex ger en kortare redogörelse för testamentets koppling till 

bouppteckningen.  

 

Kapitel sju är starkt sammankopplat med kapitel fem då det behandlar 

delgivning av testamente. Kapitlet tar avstamp i Svea hovrätts dom T 4642-12 

angående om arvinge fått ta del av testamente ”i delgivningssyfte” , vem som 

får delge testamentet samt hur det ska gå till. Kapitlet kommer även ta upp 

frågan om ett testamente kan delges i de fall original saknas. 
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Kapitel åtta behandlar klander och godkännande av testamente, och hur 

testamentshandlingen påverkas. En fråga som ställs är om ett testamente som 

saknar original ändå delges och sedan godkänns eller klandras (på annan grund 

än att original saknas), ska det då behandlas som om originalet funnits kvar och 

blivit delgivet i enlighet med reglerna i ÄB? 

 

Kapitel nio tar avslutningsvis upp skiftet av dödsboet och testamentets 

inverkan på fördelningen av kvarlåtenskapen. 

 

Uppsatsen avslutas med besvarande av uppsatsens frågeställningar vilka 

sammanfattar de viktigaste praktiska problemen med handläggning av 

testamenten idag, samt ger en reflektion över de förslag på förändringar i 

lagstiftning och praxis som dykt upp under uppsatsen gång. 
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2. Historisk bakgrund 

2.1. Testamentets historia 
Testamentsrätten i sig är gammal och härrör i sin nuvarande form till den 

klassiska romerska rätten. I romersk tid fördelades en avliden persons 

kvarlåtenskap baserat på familjegemenskapen, alltså genom det vi idag kallar 

den legala arvsordningen, men med tiden kom testamenten att bli det 

dominerande sättet att fördela arv på. Den romerska testamentsrätten 

adopterades sedermera av den katolska kyrkan, där testamenten blev en stor 

källa till donationer.1 

 

I den germanska rättstraditionen och senare även i den nordiska har testamente 

haft svårt att få fäste. Samhällen har varit starkt knuten till släkten och ätter och 

marken man ärvde skulle gå vidare till släkten. När den kristna kyrkan började 

etablera sig i Norden tog den med sig sin syn på testamenten. På 1200-talet 

infördes så regler om att en man som hade en son i testamente kunde hålla 

Kristus som sin andre, en man med två söner Kristus som sin tredje osv. Detta 

kallades för ”huvudlottssystemet”, och detta i kombination med ett på vissa 

ställen infört ”arvejordssystem”, vilket innebar att ärvd jord inte fick 

testamenteras bort, blev en kompromiss som både värnade om den legala 

arvsordningen och kyrkans behov av donationer genom testamenten. 

Testamenten var dock relativt sällsynta, endast de rikaste hade förmögenheter 

att testamentera bort.2  

 

Under 1500- och 1600-talet ledde bland annat den ekonomiska utvecklingen i 

samhället till att testamenteringen till kyrkorna minskade och nästan helt 

ersattes av privata testationer. De nyinstiftade hovrätterna med tysk-

romersrättslig inspiration fick med hjälp av praxis komplettera de utdaterade 

testamentesreglerna.  Hovrätterna hade även stort inflytande på utformandet av 

1686 år testamentsstadga.3  

 
                                                
1 Agell, Anders,  Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 3. uppl., 
2 Agell, s. 17. 
3 Hafström, Gerhard, Den svenska familjerättens historia, tredje reviderade upplagan, Lund, 
1966, s. 109; Agell s. 18. 
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1686 blev testamente en rättsinstitution i svensk rätt genom 1686 års 

testamentsstadga. Regler sattes upp för vem som kunde upprätta testamente, 

för testamentets giltighet och för klander. Lagar kunde då vara olika för stads- 

och lantbor, men testamentsstadgans bestämmelser var lika för alla, förutom 

när det kom till testamentsfriheten. I staden var den i stort sett fri, medan det på 

landet fortfarande fanns kvar regler om arvejord, som normalt inte kunde 

testamenteras bort. 4 

 

1734 gjordes en ändring av testamentsstadgan och den flyttades in i dåvarande 

Ärvdabalken. Lagen godkände nu både skriftliga och muntliga testamenten 

inför två vittnen, samt holografiska testamenten, det vill säga skriftliga 

testamenten utan bevittning. Det blev aldrig helt klargjort vad vittnenas 

funktion var enligt lagen. De kan ha varit menade som solennitetsvittnen med 

avsikten att få testator att överväga sitt beslut i sitt testamente, eller som 

bevisvittnen, med funktionen att efter testators död intyga att testamentet är 

upprättat enligt lagen formkrav.5 

 

Först år 1857 avskaffades arvejordssystemet och ersattes av det laglottssystem 

vi fortfarande använder i Sverige. Fram till 1930 då Testamentslagen infördes 

var det främst inom praxis som testamentsrätten utvecklas. Viktig praxis blev 

lag i och med Testamentslagen och när lagen infogades i Ärvdabalken 1958 

var det i stort sett endast med smärre redaktionella ändringar.6  

 

2.2. Bevakning av testamente 
Att ett testamente behövede bevakas för att vinna laga kraft fanns för första 

gången nedskrivet i 1686 år testamentsstadga. Reglerna som gällde var då att 

testamentstagaren skulle lägga fram testamentet inför en domstol där samtliga 

arvingar var närvarande, eller åtminstone kallade, varpå arvingarna hade ett år 

på sig att klandra testamentet. I realiteten väcktes klandertalan oftast direkt i 

samband med bevakningen. Senare praxis lättade upp reglerna en aning då alla 

arvingar inte behövde vara närvarande vid bevakningen. Precis som med 
                                                
4 Hafström s. 110 f. 
5 Agell, s. 18; Hafström s. 112. 
6 Agell s 19, Prop 1958:144. 
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delgivningen idag ansågs ett bevakat testamente gälla gentemot alla arvingar 

och till förmån för alla testamentstagare, och separata bevakningar behövde 

följaktligen inte göras.7 

 

Reglerna för testamente såg sedan ungefär lika ut tills införandet av 

Testamentslagen 1930. Där ändrades bevaknings institutet något och det 

stadgades att en testamentstagare var tvungen att lägga fram testamentet inför 

en domstol inom sex månader från när denne fick vetskap om testamentet. 

Skedde inte detta förlorade testamentstagaren sin rätt enligt testamentet, såvida 

inte arvingar uttryckligen godkänt det. På grund av man bland annat upptäckt 

stora risker för rättsförluster så avskaffades bevakning av testamente 1989 

genom lag (1989:308) om ändring i ärvdabalken.   

  

                                                
7 Holmbäck, Åke, Om 1686 års testamentsstadga, Stockholm, 1916, s. 83 f. 
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3. Upprättande 

3.1. Behörighet att upprätta testamente 
Behörig att upprätta testamente är en person som fyllt 18 år.8 De finns två 

undantag från den regeln, för personer under 18 som är eller har varit gift, samt 

för personer över 16 år som kan testamentera egendom som personen själv 

råder över. Det kan dels handla om egendom som en person förvärvat genom 

arbete efter att denne fyllt 16 år, och dels om egendom som en person över 16 

år erhållit ”under villkor att han själv må råda däröver”.9  

 

En persons behörighet att upprätta testamente är inte påverkat av om denne är 

satt under förvaltarskap. Dock kan det senare bli en faktor om testatorn anses 

ha upprättat testamentet under påverkan av psykisk störning10 och därmed vara 

utan verkan.11 

 

3.2 Formkrav 
För att testamentet ska få sin status som bindande rättshandling måste tre 

formkrav vara uppfyllda. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat och 

bevittnat.12  

3.2.1. Skriftligt: 

Det första och definierande kravet på ett testamente är att det ska vara upprättat 

skriftligen, enligt 10 kap 1§ ÄB. Till skillnad från kravet på undertecknande 

ställs inga krav på hur handlingen är skriftligen utformat. Det kan vara 

handskrivet, tryckt eller på annat sätt utskrivet, och det ställs inga språkkrav.13 

Walin anser att ett testamente lämpligen ska ”ges formen av särskilt 

dokument”, men detta påverkar inte handlingens giltighet, så länge det går att 

                                                
8 9 kap 1§ ÄB. 
9 9 kap 4§ FB. 
10 13 kap 2§ ÄB. 
11 Agell, s. 22. 
12 Med ”testamente” menas ordinära testamenten, undantag såsom nödtestamenten tas upp 
senare i kapitlet. 
13 Walin, Gösta, Kommentar till ärvdabalken – Del 1 (1-17 kap) Arv och testamente, 
Kristianstad, 2008, s. 280 och NJA 1937 s. 221. 
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utröna att det är testatorns vilja att handlingen ska vara att betrakta som ett 

testamente.14  

 

Enligt Agell är det själva undertecknandet som avgör om det är ett skriftligt 

testamente eller inte.15 Kravet på skriftlighet och signering kan alltså betraktas 

som ett formkrav beroende av varandra, eller som två separata.  

 

Syftet med kravet på skriftlighet framgår inte klart i förarbetena till 

Testamentslagen, men det diskuteras angående det skrivna testamentets 

överlägsenhet gentemot det vid den tiden vanliga muntliga testamentet. Ett 

skriftligt testamente var helt enkelt smidigare då det var lättare att fastställa 

testatorns vilja. Det skriftliga testamentet var dessutom lättare att bevisa än det 

muntliga.16 

3.1.2. Underskrift 

Det andra formkravet för testamente är att det ska vara undertecknat av 

testatorn. Till skillnad från kravet på skriftlighet är kravet på att 

testamentshandlingen ska vara undertecknad ett mycket strängare formkrav 

och gäller såväl testator som vittnen. 

 

Kravet på underskrift gäller fysiskt ”medelst bomärke eller hand på penna.”17  

I praktiken innebär detta att testatorn själv ska skriva under med sitt namn för 

att bekräfta att detta är dennes yttersta vilja.  

 

Även detta formkrav ska enligt lagmotiven ges fri och praktisk tolkning. Det 

ges både i motiven och senare i praxis en möjlighet för testatorn att ge i 

uppdrag till någon annan att skriva under med testatorns namn, om han på 

grund av sjukdom eller andra hinder är oförmögen att göra detta själv.18  

 

Syftet med underskriften är som med alla underskrivna rättshandlingar 

viljeförklaringsfunktionen. Ett testamente är en rättshandling och ska inte 
                                                
14 Walin, s. 28. 
15 Agell, s. 38. 
16 Prop. 1930:10 s 52, SOU 1929:22 s 146. 
17 SOU 1929:22 s 157. 
18 SOU 1929:22 s. 157, NJA 1937 s. 221. 
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kunna upprättas lättvindigt.19 Formkravet har även en bevisfunktion då det 

bekräftar att det verkligen är testatorn vilja som dokumenterats.20 

 

Det finns fall där testamenten getts giltighet trots att de inte är underskrivna.  

I NJA 1933 s. 237 förklarades ett dokument vara ett giltigt testamente trots att 

det saknade underskrift. Dokumentet innehöll instruktioner om hur 

kvarlåtenskap skulle fördelas, och arvingarna hade behandlat testamentet som 

ett testamente, vilket fick HD att godkänna det som ett sådant. Liknande 

situation togs upp i NJA 1978 s. 30 där ett gåvobrev behandlades som ett 

testamente av arvingarna efter testatorns död, varpå det godkändes som 

testamente av HD trots att handlingen inte uppfyllde formkraven. Enligt praxis 

finns inte möjligt att göra samma bedömning när det kommer till muntliga 

testamenten.21 

 

Intressant att betänka är Agells definition av skriftligt. Enligt Agell är det just 

underskriften som avgör huruvida testamentet är skriftligt eller ej. Skulle 

testatorn lägga fram ett utskrivet men ej signerat dokument innehållandes hans 

sista vilja är det att betrakta som ett muntligt testamente enligt Agell. 22 

3.1.3. Bevittnat 

Det tredje och sista formkravet är att testamentet ska vara bevittnat. 

Testamente ska enligt 10 kap 1§ ÄB vara bevittnat av två, samtidigt 

närvarande, vittnen. Vittnena behöver inte se testatorn skriva under och 

behöver heller inte känna till det faktiska innehållet i testamentet, utan endast 

att testatorn i deras närvaro förklarar att det är dennes egenhändigt upprättade 

och underskrivna testamente. 23 

 

Testamentsvittnen är så kallade solennitetsvittnen och har därmed inte bara en 

bevisåtgärd utan ett formkrav som innebär att deras frånvaro innebär att 

testamentet aldrig blir en giltig rättshandling.24 

                                                
19 SOU 1929:22 s. 157. 
20 Prop. 1930:10 s. 52. 
21 NJA 1973 s. 446. 
22 Agell, s. 38. 
23 Agell, s. 38. 
24 Agell, s. 38 
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Syftet med bevittningen är självklart att det i deras närvaro ligger en stark 

bevisfunktion. Vittnesformkravet är ett bevis på att de övriga formkraven är 

uppfyllda, samt att testatorn är den han utger sig för att vara och undertecknat 

testamentet av fri vilja. 25 Testamentsvittnenas intygande har stor bevisrättslig 

tyngd vid granskning av testamentens giltighet, såvida inte övriga 

omständigheter tyder på att deras vittnesmål inte är trovärdigt. 26 

 

3.3. Nödtestamente 
Undantag från formkravsreglerna ges i lagtexten endast till en typ av 

testamente, nödtestamente. Nödtestamenten regleras i 1 kap 3§ ÄB och kan 

vara skriftligt utan bevittnande eller muntligt med bevittnande.  

 

Undantaget för nödtestamenten är menade för sådana situationer där testatorn 

på grund av omständigheter inte haft möjlighet att upprätta ett testamente som 

uppfyller formkraven. Det är testatorns subjektiva uppfattning om en situation 

som avgör om nöd uppstått eller inte. Har testatorn haft godtagbara skäl för att 

uppfatta en situation som en nödsituation ska handlingen denne upprättat 

godkännas som testamente.27 Självmord räknas som nödsituation om testatorn 

begått självmord i nära samband med upprättandet.28 

 

Det finns två sorters nödtestamente. Ett muntligt nödtestamente innebär att 

testator formulerar sitt testamente muntligen inför två vittnen. Det andra 

nödtestamentet är ett så kallat holografiskt testamente, vilket innebär att 

testatorn upprättar en nedskriven och undertecknad handling. Testamentet ska 

vara egenhändigt nedskrivet för hand av testatorn, men är alltså inte bevittnat.29  

 

                                                
25 Kaariniemi, Jari, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, Juristförl., Stockholm, 
1992, s. 49. 
26 10 kap. 2§ 2 st. ÄB. 
27 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap, 3., [omarb.] 
uppl., Iustus, Uppsala, 2011, s. 94. 
28 NJA 1938 s. 511 och NJA 1950 s. 498. 
29 Brattström/ Singer, s. 95. 
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Ett nödtestamente gäller endast i tre månader efter att nödsituationen som fick 

testatorn att upprätta testamentet har upphört. Efter den tiden upphör 

nödtestamentet att gälla, eftersom testatorn på den tiden kunnat ordna med ett 

nytt testamente som uppfyller formkraven.30 

 

Det har i och med Svea hovrätts dom T 11306-12 slagits fast att SMS inte kan 

uppfylla formkraven för ett nödtestamente, eftersom det inte går att skriva 

under. I domen som inte fick prövningstillstånd i HD skickade en ogift och 

barnlös man ett SMS några timmar innan han begick självmord. I SMS:et 

klargjorde mannen att han inte ville att hans mamma skulle ärva hans tillgång, 

utan att de istället skulle ges till vissa namngivna vänner. Tingsrätten godkände 

SMS:et som ett holografiskt testamente men efter överklagan till hovrätten 

ändrades domen till mammans fördel, då SMS:et inte kunde vara underskrivet. 

Hovrätten stämmer in i bedömningen att SMS:et i alla materiella hänseenden är 

ett testamente, men då 10: kap 3§ ÄB inte ger några undantag från kravet på 

underskrift ogiltigförklaras testamentet. Fallet fick inte prövningstillstånd i HD 

vilket betyder att hovrättens dom gäller.  

 

3.4. Internationell utblick - Norden 
Lagstiftningen rörande upprättande av testamenten i de nordiska länderna är 

likartade, men det finns till exempel i Danmark inget formkrav som gör att 

testatorn måste skriva under testamentshandlingen. Det räcker med två vittnen 

som intygar att innehållet i testamentet överensstämmer med testatorns vilja. 

Den typen av testamenten är dock ovanliga i Danmark, endast en liten del av 

de upprättade testamentena följer den formen. Vanligast i Danmark likväl som 

på Island är så kallade ”notartestamente”, där testamentet upprättas framför en 

”notare”, vanligtvis en domare, som sedan skriver under testamentet. 95 % av 

testamentena i Danmark är så kallade notartestamenten, som också ger en 

möjlighet att centralt registrera sitt testamente efter upprättandet. 31 Vad det 

gäller klanderfristen är regleringen likartad i de övrig nordiska länderna. I 

                                                
30 Agell s 46. 
31 Agell, Anders & Lødrup, Peter, Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska 
länderna: om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering: en sammanfattande rapport, 
Nordiska ministerrådet, København, 2002, s. 51. 
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Norge sätts dock den sex månader långa klanderfristen från när arvingen fick 

kännedom om testamentet eller om dödsfallet och alltså inte strikt på 

delgivningen som i Sverige. På Island ska klandertalan göras ”så snart som 

möjligt”.32 

 

3.5. De lege ferenda 

3.5.1 Modernisering 

I takt med att vårt samhälle blir mer och mer papperslöst känns formen på 

testamente mer och mer förlegad. Allt färre har tillgång till bankfack och de 

allra flesta hanterar alla bank- och myndighetsärenden på internet. Möjligheter 

till elektroniska testamenten har diskuterats av och till. Då den lagstiftning vi 

har idag till största del är baserad på Testamentslagen från 1930 och på 

förarbetena till Ärvdabalken från 1950-talet är det naturligt att de inte har 

formulerats med digitala alternativ i åtanke. Detta betyder dock inte att lagen 

inte ger utrymme för andra alternativ än de vi använder idag.  

 

Lagstiftaren har i motiven till Testamentslagen sagt att kravet på underskrift 

ska ges en fri och praktiskt tolkning.33 Detta skulle teoretiskt sett kunna öppna 

upp för andra sätt att signera än just det klassiska ”med handen på pennan”.  

3.5.2. Digitala testamenten 

Som formkraven är utformade just nu finns ingen möjlighet att godkänna ett 

digitalt testamente. Kravet på underskrift går endast att uppfylla genom att en 

person rent fysiskt skriver sätter sitt namn på dokumentet, och bevittning samt 

skriftlighetskravet tolkas också som att vittnena rent fysiskt ska se en person 

använda en penna till att skriva under det fysiska testamentet. Dock borde 

syftet med formkraven fortfarande gå att uppfylla med digitala hjälpmedel, 

även om en lagändring självklart är nödvändig först. 

 

I förarbetena till lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 

diskuteras det och framförs att krav på skriftlighet inte utesluter ett elektroniskt 

                                                
32 Agell/ Lødrup s. 53. 
33 SOU 1929:22 s. 157. 
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förfarande.34  Det finns dock inte en gemensam åsikt huruvida kravet på 

skriftlighet även inkluderar ett krav på underskrift.  

 

På andra rättsområden än testamentsrätt finns en del utrett om hur till exempel 

elektroniska signaturer ska kunna användas för att skriva under bindande avtal 

digitalt. Det finns till exempel en metod kallad ”funktionell ekvivalens” ur 

UNCITRAL: s35 modellag om elektronisk handel36 som går ut på att analysera 

en lags syften och sedan utreda om det finns elektroniska rutiner som kan 

uppfylla syftena.37 I Art. 5. i samma lag står ”Information shall not be denied 

legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the 

form of a data message”. 38  Det öppnar upp för möjligheter att tolka 

formkravens syften  

3.5.3. Nödtestamente 

Även formkraven för nödtestamente har uppmärksammats för att vara omodern 

och inte anpassad för vårt digitala samhälle. I en kommentar till Sveriges radio 

angående det ovan refererade SMS-testamentet säger Margareta Brattström, 

professor i civilrätt vid Uppsala universitet, att det är mycket bekymmersamt 

att rätten inte godkänner SMS-testamentet så att den dödes vilja kan 

efterlevas.39  

3.5.4. Notarietestamente 

Ett sätt att minska rättsförluster på grund av formfel vore att likt Danmark 

införa ett sätt att uppföra sitt testamente framför en domare. Systemet med 

notartestamenten diskuterades i förarbetena till Testamentslagen, men 

avfärdades då det inte troddes skulle få någon större spridning i ett land som 

inte har någon tradition av upprättande av dokument iför notarier.40 Med tanke 

på hur populärt just notartestamenten blivit i Danmark jämfört med det 

ordinära upprättandet som liknar vårt är det värt att betänka.  

                                                
34 Prop. 1999/2000:117 s. 16, SOU 1996:40 s. 93. 
35 United Nations Commission on International Trade Law. 
36 Model Law on Electric Commerce, antagen 1996. 
37 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 9., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2014, s. 101. 
38 UNCITRALs Model Law on Electric Commerce, se http://www.unictral.org och Guide to 
Enactment, Art. 5. 
39 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5791414. 
40 SOU 1929:22 s. 148. 
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4. Ändring och återkallelse 

4.1. Ändring av testamente 
Det står en testator fritt att när som helst återkalla och ändra i sitt testamente. 

Behörighetskraven för detta är detsamma som för upprättande av testamente.41 

Ett tillägg eller annan justering på originalhandlingen gäller inte som bindande 

testamentsförordnande. Detta är en vanlig missuppfattning och görs i stor 

utsträckning, men kan ge konsekvensen att testamentet i sin helhet ses som 

återkallat istället. För att vara säker på att ändringarna respekteras efter döden 

ska ett nytt testamente upprättas i enlighet med formkraven i 1 kap 1§ ÄB.42  

 

4.2. Återkallelse av testamente 
Avtal som binder testatorn att inte återkalla sitt testamente är enligt 10 kap 5§ 2 

st. ÄB inte bindande, utan det står en testator fritt att när som helst återkalla sitt 

testamente. En återkallelse kan precis som upprättande av testamente endast 

göras av testatorn själv, och kan gälla testamentet i sin helhet eller enskilda 

förordnanden i testamentet.43  

 

Återkallelse kan ske genom att handlingen makuleras, alltså att den förstörs 

eller att testatorn på annat sätt tydligt gett till känna att denne önskar makulera 

testamentet.44 Att testamentet förstörs betyder inte automatiskt att det ses som 

återkallat. Däremot faller det på testamentstagaren att bevisa att testamentet 

inte är återkallat ifall testamentet efter testators död inte går att finna i 

original.45 Mer om detta i kapitel 7.  

 

Ett vanligt sätt att återkalla testamente är att upprätta ett nytt och i det uttrycka 

att gamla testamenten inte längre är uttryck för testators vilja. Ett nytt 

testamente som inte anger att det gamla är ogiltigt och som endast innehåller 

                                                
41 Agell s. 22. 
42 Agell s. 47. 
43 Agell s. 47. 
44 Agell s. 49 f.  
45 Agell s. 51. 
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nya förordnanden kan göra att det anses som oklart om det gamla testamentet 

verkligen återkallats i sin helhet. 46 Konkurrerande testamenten  

 

Det finns också möjlighet att återkalla testamente genom ett otvetydigt 

tillkännagivande. I NJA 1943 s. 622 instruerade en man på väg till sjukhus sitt 

hembiträde att per telefon informera mannens advokat att förstöra dennes 

testamente. Mannen avled ett par dagar senare utan att hembiträdet informerat 

advokaten om mannens instruktioner. Mannens tillsägelse till hembiträdet 

ansågs vara ett återkallande av testamente. I ett annat rättsfall, NJA 1974 s. 646 

uttalade en kvinna att hon inte ville att vissa namngivna personer skulle få 

några pengar. Kvinnan ansågs inte ha återkallat sitt testamente.47  

                                                
46 Agell s. 49. 
47 Agell s. 51 f. 
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5. Förvaring och registrering 

5.1. Nuvarande reglering 
Till skillnad från flera andra familjerättsligt kopplade dokument som 

bouppteckningar och äktenskapsförord är det inte obligatoriskt att registrera 

sina testamenten eller på annat sätt tillse att det förvaras på ett sätt där det kan 

försäkras att handlingen kommer fram vid dödsfallet. Äktenskapsförords 

registrering regleras i 7 kap 3§ ÄktB samt i 16 kapitlet i samma lag, och 

motiveras med att borgenärer ska ges en chans att undersöka gäldenärers 

ekonomi och eventuella överflyttningar av egendom mellan makar.48 Intressant 

att notera är att formkraven för äktenskapsförord tidigare förutom skriftlighet 

och registrering även krävde bevittnande i likhet med testamente. Detta togs 

bort med motivering att bevittning kunde göras väldigt lättvindigt och att 

många äktenskapsförord underkändes på denna grund.49 

 

När det kommer till förvaring av testamenten finns det inga regler för hur eller 

var handlingen ska förvaras. Det råd som brukar ges är att förvara testamentet i 

ett bankfack eller hos en advokat. Det är få som skaffar bankfack och när 

testamenten förvaras hos advokater finns inga garantier för att advokaten som 

har testamentet blir varse om dödsfallet och kan överlämna handlingen till 

testamentstagarna.  

 

5.2. Internationell utblick: 
Sverige, Danmark och Norge har en starkt sammankopplad historia och av 

naturliga skäl påminner våra rättssystem också om varandra. När det kommer 

till Norge och Danmark har båda länderna en annan inställning till testamenten 

och speciellt hur de registreras och förvaras.  

5.2.1. Danmark  

Danmark har som tidigare nämnts en överväldigande majoritet så kallade 

”notartestamenten”. Testamentet upprättas inför en ”notar”, vilket kan jämföras 

med det svenska ”notarius publicus”, vilken finns på lokala domarkontor, men 

                                                
48 Prop. 1920:15 s. 144, 150. 
49 Prop. 1986/87 s. 54, 129. 
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även har möjlighet att åka ut till potentiella tentatorer på till exempel sjukhus 

om behov finns.50  Notarens uppdrag innebär att kontrollera testators identitet, 

att denne är vid sina sinnens fulla bruk samt att testamentet är korrekt 

utformat.51  

 

Notartestamenten kan förvaras i ett centralt register endast avsett för 

testamenten upprättade inför en notar, och det går inte att registrera någon 

annan form av testamente där.52   

 

Innan testatorns död har endast personen som upprättade testamentet och en 

advokat med skriftligt godkännande av testatorn möjlighet att få ta del av 

innehållet i testamentet. Uppgift om att ett testamente har upprättats och 

registrerats kan lämnas till efterlevande make, bodelningsförrättare eller 

arvingar på begäran. Efter testatorns död är det den lokala skiftesrätten som ska 

undersöka om det finns ett testamente registrerat. Finns det är det sedan 

bodelningsförrättarens uppgift att kontakta både arvingar och testamentstagare 

och informera om testamentet.53  

5.2.2. Norge 

I Norge instiftades ett centralt testamentsregister 2003, men möjligheten att 

förvara sitt testamente hos skiftesrätten har funnits sedan 1954. Antalet 

inlämnade testamenten till förvaring har mer än fördubblats mellan 1995 och 

2005.54  Det är helt frivilligt att använda sig av testamentsregistret, som 

hanterar både originalhandlingar och kopior, öppna eller förseglade. Lämnas 

testamentet in oförseglat kan tingsrätten den lämnas in hos utföra en snabb 

materiell undersökning av testamentet och också påkalla eventuella brister i 

testamentet för testatorn.55 Efter detta skriver notaren på originaltestamentet 

och om testatorn så önskar även på en kopia som sedan förvaras på det lokala 

                                                
50 Nørgaard, Irene, Arveret, 4. uppl., Jurist- og Økonomforb., København, 2004, s. 164. 
51 Taksøe - Jensen, Finn, Testamenter – Nye konciperingsmåder og deres betydning ved 
generationsskifte, København Ø, 2002, s. 1. 
52 Lødrup, Peter, Arverett – En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og 
svensk rett med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, København, 2002 s. 
281. 
53 Taksøe - Jensen, s. 10 f. 
54 NOU 2007:16 s. 201. 
55 68 § Arveloven, 77§ Lov om skifte.  
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domarkontoret. Det är vanligt att i testamenten införa en så kallad 

bortkomstklausul som gör att kopian får samma giltighet som originalet ifall 

denna inte kan hittas och det inte kan bevisas att det återkallats genom 

förstörelse. När testamentet är upprättat skickar notaren ett meddelande till det 

centrala registret med uppgifter om att ett testamente upprättats, var och när det 

skedde, samt om en kopia finns och var det i så fall förvaras.56 

 

Testatorn uppmanas att meddela tingsrätten om testamentet skulle ändras eller 

återkallas, för att tingsrätten ska ha korrekta uppgifter. Tingsrätten ska så länge 

testatorn lever inte lämna ut information om att testamentet, varken om dess 

innehåll eller det faktum att det finns ett testamente registrerat. Testatorn kan 

också när som helst välja att hämta ut sitt testamente från förvaringen, men 

detta betyder inte automatiskt att testamentet är återkallat, om det inte skett 

enligt de regler som finns i 55-59 §§ norska Arveloven.57 

 

När en person så avlider görs en sökning i testamentsregistret av den lokala 

tingsrätten. Finns ett testamente registrerat hos en annan tingsrätt begärs 

testamentet över till den tingsrätt som har hand om bouppteckningen.58  

 

Det är dock inte upp till tingsrätterna att undersöka huruvida testatorerna 

fortfarande är vid liv eller inte. Ett testamente lämnas bara ut på begäran av 

arvingar eller testamentstagare, som alltså får uppmärksamma tingsrätten på att 

testator avlidit. Det finns alltså fortfarande en risk att ett testamente blir 

bortglömt om testatorn inte innan dödsfallet berättat för åtminstone en 

testamentstagare eller annan person att testamentet finns inlämnat.59   

 

                                                
56 Nørgaard, s. 166. 
57 68 § 2 st. Arveloven.  
58 NOU 2007:16 s. 202. 
59 Hambro, Peter E., Arveloven – kommentarutgave, 4 upplagan, Oslo, 2007 s. 346 ff. 
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5.3. De lege ferenda 

5.3.1. Inledning 

I en debattartikel publicerad i Dagen Nyheter60 skriver Kammarkollegiets 

tidigare generaldirektör Anders Eriksson om de risker för rättsförluster som 

dagens testamenteslagstiftning innebär. Eriksson är i artikeln bekymrad över 

den mycket begränsade möjlighet en testator har att garantera att testamenten 

blir funna och respekterade efter testatorns död. Risken för att ett testamente 

som förvaras hemmavid aldrig hittas eller hittas av fel person som väljer att 

förstöra det är stor, detsamma gäller vid förvaring i bankfack, då det ofta är de 

legala arvingarna som först öppnar bankfacket. Att förvara sitt testamente hos 

advokat är säkert nog, men ger ingen garanti för att advokaten uppmärksammar 

dödsfallet och upplyser arvingar och testamentstagare om testamentet. 

5.3.2 Register i offentlig regi 

De senaste tio åren har det vid ett flertal tillfällen lagts fram motioner i 

Riksdagen angående testamentsregister.61 Det har dock avslagit i riksdagens 

utskott med hänvisning om pågående eller framtida utredningar som gör att 

motionerna inte lämpligen kan tas vidare.62 

 

2008 gav Skatteverket ut en utredning i form av en promemoria63, där de bland 

annat behandlar frågan om testamentsregister. Skatteverket lägger i sin 

promemoria fram förslag på utformning av testamentsregister. Förslaget 

innebär en frivillig registrering av testamenten utan materiell bedömning 

utöver att de uppfyller formkraven. 64  Ansvarig myndighet ska ta emot 

testamentet i original, se ifall de uppfyller formkraven, därefter ta en kopia för 

förvaring och återsända originalet.65 Detta för att testamentet enkelt ska kunna 

återkallas.  

 

                                                
60 DN debatt 17 september 2005, ”Många testamenten försvinner spårlöst”. 
61 Se t.ex. Motion 2005/06:L221, Motion 2005/06:L245, Motion 2005/06:L256, Motion 
2005/06:L388, Motion 2010/11:C212. 
62 Se t.ex. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU21 samt 2009/10:CU8. 
63 Skatteverkets promemoria 2008-05-19, Bouppteckningar och testamentsregister 
64 Skatteverkets promemoria, s. 90. 
65 Skatteverkets promemoria s. 89 f. 
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Skatteverket anser inte att testamenten måste registreras hos myndighet, då det 

redan finns privata alternativ som fungerar. Dock anser Skatteverket att 

alternativet att registrera hos myndighet ska finnas, och att ansvaret i så fall bör 

falla på Skatteverket eller Kammarkollegiet.66 

5.3.3. Privat register 

Det finns idag ett flertal privata företag med huvudsyfte att förvara och 

registrera testamenten. Testamentsbanken67 är ett företag som både förvarar 

och registrerar testamenten mot en avgift. Företaget förvarar och registrerar 

även samboavtal.  

 

Nackdelen med att privata företag förvarar testamenten är främst risken för 

konkurs. Det finns inget som garanterar att testamentena tas om hand och 

återsänds till sina utställare, eller att företaget kommer kunna utge skadestånd 

för eventuella rättsförluster som uppstår om de inte uppfyller sina åtaganden. 

  

                                                
66 Skatteverkets promemoria, s. 89. 
67 testamentsbanken.se. 
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6. Bouppteckning 

6.1. Inledning 
Fram till dödsfallet är testamentet inte mer än ett papper och har ingen 

bindande verkan. Det kan återkallas eller ändras och testamentstagare i ett 

tidigare återkallat testamente kan inte på något sätt göra det gällande eller 

kräva kompensation för att de blivit strukna ur testamentet. Efter testatorns död 

blir däremot pappret viktigt som bevis på testatorns sista viljeyttring över sina 

ägodelar.  

 

6.2. Dödsbo 
Efter ett dödsfall övergår den avlidnes tillgångar till att bli en ny juridisk 

person, ett dödsbo. Boet företräds av delägarna som tillsammans ska förvalta 

boet och dess tillgångar fram till dess avvecklande, skiftet. Dödsbodelägare 

kan vara efterlevande makar, arvingar, universella testamentstagare och 

efterarvingar. Sambor är i huvudfallet bara delägare till dess bodelning skett, 

och så kallade legatarier, testamentstagare som blivit tilldelad specifik 

egendom, är aldrig delägare.68  

 

Dödsboet ska enligt 18 kap 1 § tillsammans förvalta och avveckla dödsboet, 

och alla förvaltningsåtgärder kräver i princip enighet.69 Det kan av förståeliga 

skäl ibland inte fungera. Oavsett anledning kan en boutredningsman tillsättas. 

 

6.3. Boutredningsman 
Tillsättning av boutredningsman börjar med att en eller flera dödsbodelägare 

eller andra personer, så som legatarier eller testamentsexekutorer, ansöker hos 

tingsrätten om att dödsboet ska avträdas till förvaltning av boutredningsman. 

Orsaken till ansökan spelar ingen roll. Det är sedan rätten som utser 

boutredningsmannen.70  

 

                                                
68 Brattström/ Singer, s. 150. 
69 Brattström/ Singer s. 153. 
7019 kap 1§ ÄB. 
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En boutredningsmans syfte är att ta över dödsbodelägarnas ansvar att göra 

bouppteckning och företräda dödsboet, och även se till att löpande drift och 

tillsyn av dödsboets tillgångar görs. 

 

Det är tingsrätten som utser boutredningsman. Regler om hur detta ska gå till 

finns i 19 kap 3 § ÄB. 

 

6.4. Bouppteckning 
Efter dödsfallet görs en boutredning för att kunna framställa en bouppteckning, 

där den avlidnes tillgångar och skulder nedtecknas. Det är även i den processen 

som ett testamente med största sannolikhet kommer fram.  Bouppteckning har 

som syfte att ligga till grund för bodelningen och arvsskiftet, men är också en 

legitimationshandling för dödsbodelägarna när de agerar å boets vägnar, till 

exempel i bankärenden.  

 

Bouppteckning ska enligt 20 kap. 1 § ÄB förrättas inom tre månader från 

dödsfallet. Det går att hos Skatteverket ansöka om att få förlängning på tiden 

med hänsyn till boets storlek, komplicerade natur eller anledning.  

 

Undantag från reglerna om bouppteckning görs om dödsboet inte skulle 

innehålla mer tillgångar än vad som krävs för att täcka begravnings- och andra 

dödsrelaterade tillgångar. Det får för att undantaget ska bli tillämpligt inte 

finnas någon fast egendom eller tomträtter i boet. Är de kriterierna uppfyllda 

kan bouppteckningen ersättas av en enkel dödsboanmälan till Skatteverket. 

 

6.5. Kallelse till bouppteckning: 
20 kap 2 § ÄB stipulerar vilka som ska kallas till bouppteckningen samt att 

kallelsen ska ske i god tid. Vad som räknas som god tid är flytande och bedöms 

i det enskilda fallet, också beroende på huruvida det kallade bor i landet eller 

ej.71 Det finns dock inga lagrum med formalia som säger hur kallelsen ska vara 

utformad.  

                                                
71 Walin, kommentar till 20 kap 2§ ÄB. 
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6.6. Vilka handlingar skall bifogas bouppteckningen? 
En kopia på testamentet ska bifogas enligt 20 kap 5 § 1 st. ÄB. Paragrafen 

säger att testamentet kan upptas i huvudskriften eller att en styrkt kopia 

bifogas, men om styrkt kopia inte bifogas åligger det Skatteverket att 

framställa sådan kopia, på boets bekostnad. Det bör därför bifogas redan från 

början. 

 

Värderingsunderlag behöver inte bifogas då tillgångar och skulder generellt tas 

upp till marknadsvärdet. Undantag från detta kan dock göras med tillexempel 

fastigheter, som kan tas upp till taxeringsvärde.72 

 

Till bouppteckningen ska också bifogas bevis på de som skulle kallats till 

bouppteckning blivit så i god tid, 20 kap 3 § 2 st. ÄB, likväl eventuella full-

makter ifall dödsbodelägarna företräds av någon annan.  

 

6.7. Vilka skall skriva under bouppteckningen? 
Bouppgivaren ska på bouppteckningen teckna en försäkran om att uppgifterna 

vederbörande lämnat om boets tillgångar är korrekta enligt 20 kap 6§ 2 st. På 

samma sätt ska förrättningsmännen enligt 20 kap 6§ 3 st. ÄB på boupp-

teckningen skriftligen intyga att allt blivit rätt nedtecknat och att eventuella 

värderingar gjorts ”efter bästa förstånd”. Skulle detta inte ske blir konse-

kvensen att bouppteckningen inte kan registreras hos Skatteverket. 

 

6.8. Registrering av bouppteckning 

Bouppteckningen ska inom en månad från upprättandet skickas till 

Skatteverket för registrering. Är bouppteckning när den inkommer till 

Skatteverket bristfällig kan den inte registreras, utan Skatteverket får vid vite 

begära kompletteringar. 73 

  

                                                
72 Walin, kommentar till 20 kap 5§ 1 st. ÄB. 
73 20 kap 8 § ÄB. 
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7. Delgivning 
7.1. Inledning 
Det har tidigare i uppsatsen diskuterats hur rättsförluster gällande bortkomna 

testamenten ska undvikas. Ett testamentesrättsligt institut som avskaffats just 

på grund av risken för rättsförluster är bevakning av testamente. Bevakning av 

testamente reglerades tidigare i 14 kap 1-3 §§ ÄB och innebar att en testa-

mentstagare var tvungen att inom 6 månader bevaka sin rätt enligt testamentet i 

domstol. På grund av stora rättsförluster främst mot utländska testamentstagare 

som inte varit medvetna om de svenska lagreglerna avskaffades institutet 

genom lag 1989:308.   

 

Delgivning av testamente sker enligt 14 kap 4 § ÄB genom att en styrkt kopia 

avlämnas till arvingarna. Det är testamentstagarens ansvar att delge testamentet 

till testatorns arvingar, något som inte framgår av lagtexten. Det anses ligga i 

saken natur att det endast är testamentstagarna som är intresserade av att göra 

testamentet gällande och att det därför också är naturligt att det faller på deras 

ansvar att delge testamentet.74  

 

Delgivande måste ske till samtliga arvingar, men finns fler än en testaments-

tagare gäller en delgivning utförd av en testamentstagare också gentemot de 

andra. 75  

 

7.2. Delgivning utan original 

Delgivning ska ske med en vidimerad kopia av originalhandlingen. Ibland 

förekommer det att det efter testators dödsfall endast hittas en kopia av 

originalet. Det går rent teknisk sett att ta en kopia av kopian och delge detta. 

Problemet med att inte ha originalet till hands är rent bevistekniskt. Det går 

inte att bevisa att testamentet inte blivit återkallat. Då det ligger på 

testamentstagaren att bevisa att testamentet inte blivit återkallat blir problemen 

                                                
74 Walin, kommentar till 14 kap 4§ 3 st. ÄB. 
75 Walin, kommentar till 14 kap 4§ 3 st. ÄB. 
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med saknade original ett problem ifall de legala arvingarna väljer att klandra 

testamentet.  

 

Om originalet förekommit bör det meddelas när arvingarna blir delgivna, och 

en vidimerad kopia av den åberopade kopian.76 

 

7.3. Vem får delge testamente 

Delgivning görs enligt 14 kap 4§ till arvingarna, men det framgår inte 

uttryckligen av lagtexten att det är testamentstagaren som ska göra det. Det 

ansågs så självklart och i sakens natur att delgivningsansvaret lagts på 

testamentstagarna att det inte behövde skrivas ut i lagtexten.77 

Delgivning kan också ske genom testamentsexekutor om sådan finns, eller 

boutredningsman.78 

7.4. Hur ska testamente delges 
Det står i 14 kap 4 § ÄB att arvinge är delgiven när denne får en bestyrkt 

avskrift av testamentet överlämnat till sig. Trots detta finns flertal rättsfall då 

testamentstagare och arvingar är oense om när delgivningen skett.  

 

En intressant och högst aktuell fråga är den om en arvinge kan anses vara 

delgiven om denne får kännedom om testamentet i ett annat sammanhang än 

ett faktiskt delgivande.  

 

Svea hovrätts dom T 4642-12 tar upp frågan om klanderfristen kan börja löpa 

innan en officiell delgivning skett. Testatorn var en kvinna som efterlämnade 

ett testamente där all kvarlåtenskap skulle tillfalla Röda korset, och därmed 

helt utelämnade hennes ende son. Tingsrättsdomen kom att nästan uteslutande 

handla om kvinnans psykiska hälsa, där det framkom att kvinnan under lång tid 

lidit av psykiska besvär och vanföreställningar vilket bland annat gjort henne 

övertygad om att sonen var död eller hölls fången och blivit utbytt av en 

                                                
76 Walin, kommentar till 14 kap 4§ 1 st. ÄB. 
77 NJA II 1930 s. 376 
78 Walin, kommentar till 14 kap 4§ 3 st. ÄB. 
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bedragare som tagit över sonens identitet. Tingsrätten fann att testamentet varit 

upprättat under inflytande av psykisk störning och därför ogiltigt.  

 

I hovrätten kom frågan dock att handla om huruvida sonens klandertalan skett 

inom sexmånadersfristen från delgivningen.  Sonen hade nämligen en tid innan 

han blivit officiellt delgiven av Röda korset varit på sin mors bankkontor och i 

samband med tömningen av hennes bankfack fått en vidimerad kopia av 

testamentet. Klandertalan hade sedan väckts inom tidsfristen från den officiella 

delgivningen, men efter fristen från att han mottagit den vidimerade kopian. 

Röda korset yrkade därför att tingsrättsdomen skulle undanröjas.  

 

Det finns inget avgörande från HD som behandlar just om klanderfristen kan 

börja löpa innan en officiell delgivning av testamente skett, däremot finns fall 

som bör kunna användas analogt. 

 

I NJA 1979 s. 481 skickades en avhysningsnotifiering som serviceåtgärd, 

vilket innebar att besvärstiden inte började löpa.  

 

I NJA 1981 s. 988 fick den enskilde kännedom om innehållet i en tredskodom, 

men återvinningsfristen började inte löpa då översändandet av domen inte skett 

i delgivningssyfte.  

 

Ett annat hovrättsavgörande från Hovrätten för västra Sverige, dom T 3474-04, 

handlar om just delgivning av testamente och kommer till en liknande slutsats 

som i det aktuella fallet från Svea hovrätt. Där var arvinge den som 

ursprungligen hittade testamentet och lämnade in handlingen till begravnings-

byråns juridiska avdelning. Det var senare begravningsbyrån som skötte 

bouppteckningen och delgivningen med vidimerad kopia. Tidsfristen ansågs ha 

börjat löpa när arvingen blev delgiven med en vidimerad kopia, trots att denne 

mycket tidigare varit varse om innehållet i testamentet.  
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I ett annat mycket nyligt fall från HD79 hade en arvinge kvitterat ut en 

vidimerad kopia av ett testamente. HD anser att det i vanliga fall hade varit nog 

för att uppfylla reglerna i ÄB för delgivning, om det inte varit för att det 

bifogat till testamentskopian fanns ett följebrev som kunde tolkas som att 

arvingen var tvungen att vidta vissa åtgärder innan klanderfristen börjar löpa. 

HD understryker vikten av att det klart måste framgå för arvingarna att de blir 

delgivna, och dömer till arvingens fördel. Delgivning ansågs inte ha skett i och 

med att testamentet och följebrevet hämtats ut. 

 

Att döma av praxis ska det inte vara möjligt att oavsiktligt sätta igång 

klanderfristen. Delgivningsansvaret ligger på testamentstagaren och det vore 

olyckligt om en arvtagares oavsiktliga upptäckande av ett testamente sedan 

skulle innebära att ogiltiga testamenten får laga kraft enbart eftersom förvirring 

uppstått över när ifrån klanderfristen ska räknas. Det ställer även till med vissa 

bevistekniska problem då det är enklare att bevisa att en arvinge blivit delgiven 

än att den råkat komma över information om testamentets innehåll. Dessutom 

skulle det innebära att arvingar alltid skulle behöva klandra eller begära 

jämkning av testamenten redan innan de vet om en eller alla testamentstagare 

är intresserade av att uppmärksamma testamentet.  

  

                                                
79 HDs dom, Ö 208-14 
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8. Klander eller godkännande 

8.1. Inledning 
Klander av testamente regleras i 14 kap. ÄB tillsammans med reglerna för 

delgivning av testamente. Arvingarna till en avliden ska delges testamentet 

enligt 14 kap 4 § ÄB. Efter detta kan arvingarna välja att godkänna testa-

mentet, eller klandra det inom sex månader ifrån delgivningsdagen. 14 kap 5 § 

ÄB reglerar tidsfristen och är absolut. Klander sker enligt ogiltighets-

grunderna i 13 kap ÄB. 

 

Det är endast arvingarna som har rätt att klandra testamente, och det är också 

en personlig rätt som endast gäller den som väckt klandertalan. Har bara en 

arvinge väckt talan om klander kommer testamentet fortsätta vara giltigt 

gentemot de andra arvingarna, även om den klandrande arvingen får framgång 

med sin klandertalan. Det är också möjligt att begränsa sin klandertalan till viss 

del av testamentet, vilket innebär att det endast blir den delen som blir 

ogiltigförklarad, resten av förordnandena i testamentet står kvar.80 

 

8.2. Två olika grunder för klander 
Det finns två olika grunder som den klagande kan grunda sin klandertalan på. 

Klander på formell grund innebär att det finns ett formfel i testamentet, att till 

exempel formkraven i 10 kap ÄB inte iakttagits eller att testamentsvittnet även 

varit testamentstagare.81 Den andra grunden är när testatorn skrivit testamentet 

medan denne var psykiskt störd, dement etc., eller om testamentet uppstått 

under hot, tvång eller annan påverkan.82  

 

Förutom ovanstående grunder är ett testamente även ogiltigt om det till 

exempel återkallats eller är en förfalskning. Ett testamente kan dock inte 

angripas genom klander på de grunderna, utan istället ska en talan om bättre 

rätt föras.83 

                                                
80 Agell, s. 64 
81 13 kap 1 § ÄB. 
82 13 kap 2-3 §§ ÄB. 
83 Se till exempel NJA 1948 s. 132. 
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8.3. Klanderfristen 
Klanderfristen är bunden till när delgivningen gjorts och kan därmed ha olika 

slutdatum för de olika arvingarna. Klanderfristen är 6 månader från dagen för 

delgivning, som vi redan behandlat i tidigare kapitel.  

 

Har arvingen redan innan delgivning godkänt testamentet har denne avstått 

från sin rätt att klandra. Efter en delgivning behövs inget godkännande. I och 

med att klandertalan endast är giltig gentemot den testamentstagare som väckt 

talan blir ett uteblivit klander lika med ett godkännande.84 

 

Som praxis från hovrätten ser ut just nu, och som vi behandlade i 

delgivningskapitlet räknas klanderfristen inte från när en arvinge fick 

kännedom om testamentet, utan från den dag då arvingen faktiskt blev 

delgiven.  

 

Värt att notera är att även ett giltigt testamente måste klandras av en arvinge 

för att denne ska få ut sin laglott enligt jämkningsregeln i 7 kap 3 § ÄB. 

Samma regler med klanderfrist om 6 månader gäller här. 

 

8.4. Försvunna original 
Ibland händer det att det efter en person död endast återfinns kopior av 

testamenten, och att originaltestamentet aldrig återfinns. Det finns inga 

formella hinder för testamentstagare att delge arvingarna testamentet trots att 

originalet saknas, men då det ligger på testamentstagarna att bevisa att 

testamentet inte är återkallat finns en stor risk för att arvingarna bestrider 

testamentet med hänvisning till att det är återkallat.  

 

Det finns ett par intressanta rättsfall där originalen inte gått att finna. I NJA 

1977 s. 168 upprättade ett gift par ett inbördes testamente. Testamentet 

förvarades sedan i parets gemensamma bankfack. När den ena maken avled 

                                                
84 Agell, sid. 64 
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upptäcktes att originalet inte fanns i bankfacket. Det fanns däremot en 

vidimerad kopia, inneslutet i ett kuvert med påskriften ”Testamente”. 

Originalet påträffades aldrig, men HD kom bland annat fram till att 

omständigheterna som kopian förvarades på, alltså att kopian behandlats som 

om det vore original, talar för att den avlidne maken inte menat att återkalla sitt 

testamentsförordnande. HD säger att det med hänsyn till de redovisade 

omständigheterna får antagas för visst att kopian på testamentet representerade 

den avlidnes sista vilja.  

 

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom T 100-02 återfanns endast en kopia 

av testamente i en kvinnas bankfack. Då parterna uppgav motstridiga uppgifter 

och rätten inte ansåg att någondera av parterna var mer trovärdig än den andra 

ansåg Hovrätten att det inte kunde anses som styrkt att kvinnan inte återkallat 

sitt testamente.  

 

8.5. Konkurrerande testamenten 
Ett testamente anses som återkallat genom att testatorn upprättar ett nytt 

testamente. Ibland hittas två eller flera testamenten som konkurrerar med 

varandra. Som tidigare diskuterats så antas ett nyare testamente innebära att 

testatorn vill återkalla sitt gamla, i de fall som testamentsförordnandena 

konkurrerar.  

 

Ett uppmärksammat och intressant rättsfall är det så kallade Harry Schein-

målet85, där den förmögne affärsmannen Harry Schein tycktes ha lämnat efter 

sig två konkurrerande testamenten. 

 

Harry Schein efterlämnade ett testamente som gav hans särbo i stort sett hela 

hans förmögenhet förutom en summa på 300 000 som tilldelades hans 

hushållerska. Efter dödsfallet kom hushållerskan fram med ett testamente som 

hon påstod ha hittat fasttejpat under en bänk i Harry Scheins kök. Det nya 

testamentet gav Scheins granne hela förmögenheten förutom 1 miljon som 

tilldelades hushållerskan samt 100 000 till särbon.  
                                                
85 Svea hovrätts dom T 9983-09. 
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Scheins särbo klandrade det senare testamentet på grunderna att det endera var 

förfalskat eller upprättat under inflytande av psykisk störning.  

 

Tingsrättens dom i fallet var i stort sett baserad på de mycket oklara och 

märkliga omständigheter som omgärdade uppkomsten av det senare 

testamentet. Tingsrätten slog tillslut fast att utredningen visat att det senare 

testamentet inte kan anses spegla testators vilja. Att ett testamente inte 

överensstämmer med testators vilja är inte en av klandergrunderna i 13 kap ÄB 

men bör tyda på att testamentet inte är giltigt på någon av de faktiska 

klandergrunderna.  

 

Målet överklagades till Hovrätten som till skillnad från tingsrätten gjorde en 

bedömning att det inte är bevisat att testamentet uppfyllde formkraven. Detta 

gör att det blir testamentstagarna, alltså grannen, som måste bevisa att 

formkraven är uppfyllda. Grannarna ansågs inte ha kunnat bevisa detta, och 

testamentet blev därför ogiltigförklarat på formell grund.  

  

Även hovrätten förde en diskussion om att omständigheterna i fallet tyder på 

det senare testamentet inte speglar Scheins vilja, och även att det ansågs 

bevisat att Schein inte kunnat upprätta och gömma testamentet under 

köksbänken utan hjälp. Det kan därför diskuteras ifall hovrätten hade 

ogiltigförklarat testamentet på materiella grunder som förfalskning ifall de inte 

kunnat göra det på formell grund.  

 

8.6 Godkännande 
Det finns inga formkrav för godkännande av testamente. I praktiken brukar 

påskrift på testamentet vara brukligt, även om muntliga godkännanden också är 

formellt bindande. Detta eftersom godkännandet är en så viktig rättshandling 

att den bör bevaras i skrift.86 

 

                                                
86 Agell, s. 63. 
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Ett godkännande av testamente är bindande, om det inte i efterhand kan visas 

att godkännandet skett under falska premisser, då godkännandet kan ses som 

icke bindande enligt förutsättningsläran87. Se till exempel NJA 1938 s. 244 där 

en person godkänt ett testamente som ersatte ett äldre testamente där han själv 

var inskriven som testamentstagare. Efter godkännandet framkom att person 

var testatorns ”äkta” son och därmed hade arvsrätt. HD gav honom rätt då hans 

godkännande av det nya testamentet inte kunde tolkas som att han ville avsäga 

sig sin arvsrätt.88 

 

Att ett testamente godkänns av arvingarna betyder generellt inte att 

testamentstagaren får en gåva utav arvingarna, utan testamentet är en del av 

den avlidnes rätt att disponera över sin egendom.89  Detta har visats genom 

praxis även gälla i ett fall90 då ett gåvobrev gavs status av testamente efter att 

arvingarna godkänt det som sådant, men ansågs inte gälla i ett fall91 där ett 

muntligt testamente godkändes av arvingarna men testamentet inte godtogs av 

rätten. Testatorns arv blir då istället en gåva från dödsbodelägarna. Fallet var 

mest intressant ur skattesynpunkt och bör efter AGLs avskaffande inte längre 

vara särdeles intressant. Se även NJA 1978 s. 30 där ett testamente som inte 

var underskrivet ändå godkändes av testatorns arvingar och av HD ansåg vara 

”i arvsskattehänseende jämställa med testamente”.  

 

8.7. Laga kraft 
Ett testamente vinner laga kraft när klanderfristen gått ut, vilket är sex månader 

efter att arvtagarna blivit delgivna testamentet. Detta betyder att ett testamente 

kan vinna laga kraft mot vissa arvtagare vid olika tillfällen. Detta framgår inte 

uttryckligen av någon lagregel, men följer av att det efter klanderfristens 

utgång inte finns någon möjlighet att få testamentet undanröjt. 
                                                
87 Förutsättningsläran är en princip inom avtalstolkning som ser till hur avtal skulle skrivits om 
alla parter känt till alla omständigheter eller framtida oförutsedda händelser. Till exempel om 
en av parterna undanhållit information från den andra parten som skulle påverkat dennes vilja 
att ingå avtalet, eller oförutsedda händelser som gör att avtalet blir mindre förmånligt eller mer 
betungande för en av parterna. Se till exempel Lehrberg, Bert, ”Förutsättningsläran – en 
rättsregel i modern svensk rätt”, SvJT 1990 s. 187. 
88 Se även Agell s. 63. 
89 NJA 1942 s. 521. 
90 NJA 1938 s. 190. 
91 NJA 1973 s. 446. 
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Ett testamente som inte påtalas av testamentstagare vinner aldrig laga kraft, 

men blir preskriberat tio år efter testators död, eller det tillfälle då 

testamentstagarens rätt på annat sätt skulle inträda.92   

                                                
92 16 kap. 4 § ÄB. 
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9. Arvskifte 

9.1. Skiftesman 
För att skifta boet kan en så kallad skiftesman tillsättas. En skiftesman används 

när dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur dödsboets tillgångar ska 

fördelas bland de arvsberättigade. I första hand ska skiftesmannen försöka 

medla mellan dödsbodelägarna och få till ett avtal. Om detta inte lyckas kan 

skiftesmannen göra ett tvångsskifte där dödsboets tillgångar delas ut till 

dödsbodelägarna på det sätt skiftesmannen anser är rimligt. 

 

När det kommer till val av skiftesman gäller samma som för boutredningsman. 

Skiftesmannens främsta uppgift är dock att fördela tillgångarna i boet, och han 

har därför inga befogenheter till förvaltning som boutredningsmannen har. 

Såvida han inte också är boutredningsman. 

 

Finns en boutredningsman eller en testamentsexekutor93 redan förordnat blir 

denne automatiskt skiftesman enligt bestämmelserna i ÄktB 17:1 st. 2. Detta 

gäller dock inte om boutredningsmannen är dödsbodelägare.  

 

9.2. Testamentsexekutor 
Testamentsexekutor är person som genom testamente har fått i uppdrag att 

förvalta hela eller delar av dödsboet. 94  Det finns två olika varianter av 

testamentsexekutorer. Generalexekutor, som har samma befogenheter som en 

boutredningsman, men även rätt att till exempel överlåta fast egendom utan att 

inhämta dödsbodelägarnas samtycke, samt specialexekutor, som i testamentet 

har fått begränsade befogenheter att tillexempel förvalta viss del av 

egendomen. 

 

                                                
93 23 kap 5 § ÄB. 
94 19 kap 20 § ÄB. 
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9.3. Legat 
Testamentstagare som i testamentet blivit tilldelat ett särskilt legat, alltså sak 

eller summa, blir tilldelad sitt legat innan kvarlåtenskapen delats ut på 

dödsbodelägarna.95 

 

9.4. Skiftesavtal 
När legat delats ut och eventuella pengar vigda åt specifika 

ändamålsbestämmelser satts undan ska den kvarvarande egendomen fördelas 

på arvingarna och de universella testamentstagarna. Bestämmelser för detta 

finns i 23 kap ÄB.  

 

Överenskommelsen är en skriftlig fördelning av den kvarvarande egendomen. 

Överenskommelsen ska vara skriftlig och gäller mellan dödsbodelägarna. Det 

är genom detta dokument som delägarnas andelar i dödsboet omvandlas till 

egendom som delägarna ärver. Handlingen är ett bevis på äganderätt, och vid 

till exempel förvärv av fast egendom är det skiftesavtalet som är 

förvärvshandlingen som kan användas för att söka lagfart.96 

9.5. Lottläggning 

9.5.1. Fördelning 

I 23 kap 3§ ÄB finns bestämmelser om hur kvarlåtenskapen ska fördelas på 

dödsbodelägarna vid ett arvskifte. Bestämmelserna är dock inte särskilt 

ingående vilket kan göra tillämpning i praktiken komplicerad. Lagen utgår 

ifrån att dödsbodelägarna kan komma överens. 

 

Lottläggningsregeln i 23 kap 3§ säger att varje delägare har rätt att ta del i varje 

slag av egendom, med undantag för sådan egendom som inte bör eller kan 

delas. 

 

Det har diskuterats vad just ”varje slag av egendom” egentligen ska innebära. 

När egendomen är kontakter är delningen enkel. Däremot har det förts en 

                                                
95 11 kap 2§ ÄB. 
96 Brattström/ Singer, s. 186.  
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diskussion vid till exempel skifte av aktier. Ska varje delägare få en del i varje 

separat aktie, eller ska aktierna fördelas så att varje delägare får aktier till 

samma värde? Av vad som framgår från praxis97 verkar det mest brukligt att 

inte dela aktieposterna så att de ägs gemensamt, utan istället ge vardera 

dödsbodelägare aktier till det värde de är berättigade till.  

 

Detsamma gäller vissa lösören. Det är rimligt att delägarna får del i lösöret till 

samma värde, snarare än att de alla äga möbler, porslin och liknande 

gemensamt, eller dela upp dem tallrik för tallrik. Inte minst med hänsyn till 

undantagsregeln om värdeminskning. En komplett servis av ett visst slag kan 

tappa oerhört i värde om den delas upp.98 

9.5.2. Skifteslikvid 

Att fördela kvarlåtenskapen rättvist vad det gäller det ekonomiska värdet på 

egendomen är i stort sett omöjligt, om inte all egendom säljs och arvingarna 

sedan får sin andel kontant. Detta är i de flesta fall inte möjligt, då arvingarna 

kan ha intresse av egendomen i sig, vare sig det är fastigheter, fordon eller 

värdefulla möbler. Lösningen blir då skifteslikvid. 

 

Institutet skifteslikvid finns inte reglerat i lag. Det anses dock vara rättsligt 

accepterat att använda vid arvskifte där dödsbodelägarna själva kan komma 

överens om lottläggningen.99 Tveksamheter uppstår snarare vid de tillfällen då 

skifteslikviden ska användas vid tvångsskiften. Endera att en delägare blir 

tillskiftad egendom den inte vill ha med konsekvensen att denne blir 

förpliktigad att utge skifteslikvid, eller de tillfällen då delägare inte blir 

tillskiftad önskad egendom och tvingas acceptera skifteslikvid som ersättning. 

 

I det första fallet tyder gammal rättspraxis på att det inte är godtagbart att 

tilldela en delägare så mycket egendom mot hans vilja så att han blir skyldig att 

utge skifteslikvid.100  

 

                                                
97 NJA 1972 s. 214. 
98 Walin, kommentar till 23 kap 3 § ÄB. 
99 Walin, kommentar till 23 kap 3 § ÄB. 
100 NJA 1937 s. 521. 
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9.5.3. Tvångsskifte 

I det andra fallet tycks det inte finnas några hinder mot att om situation uppstår 

att två eller flera delägare vill ha samma egendom, tvinga den som får 

egendomen tillskiftad att utge skifteslikvid som kompensation.101 Detta verkar 

dock mest vara tillämplig då egendomen inte kan eller bör tillskiftas flera 

dödsbodelägare. Se till exempel NJA 1987 s. 943 där HD istället för att 

tillskifta en dödsbodelägare en fastighet ensam, dömde att andelen i fastigheten 

skulle ägas gemensamt av två delägare. 

 

9.6. Klander 
Skiftesmannens beslut om skiftet kan klandras av delägare genom att denne 

väcker talan mot de övriga delägarna. Talan ska väckas vid tingsrätt inom en 

månad från att dödsbodelägaren blivit delgiven skiftet.102 

 
 
  

                                                
101 Walin, kommentar till 23 kap 3 § ÄB. 
102 Brattström/ Singer, s. 188. 
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10. Besvarande av frågeställningar 

10.1. Inledning 
Mitt arbete syftade till att se vilka områden inom just den formella 

testamentsrätten som är i störst behov av reformer och nytänkande för att 

kunna vara effektiv och tillämpbar i samhället, och försöka komma fram till 

förslag för modernisering av lagreglerna. I min genomgång av gällande rätt 

hittade jag tre frågor som kom att bli uppsatsen huvudfrågor. 

 

Mina tre frågeställningar var   

 

1. Hur ser formkraven för testamente ut, och vilka möjligheter finns 

för att modernisera formen på testamentet, till exempel öppna upp 

för digitala testamenten? 

2. Skulle ett testamentsregister kunna minska risken för att 

testamenten försvinner, och hur skulle ett sådant register i så fall 

vara utformat? 

3. När är arvinge delgiven? 

 

 

Den första frågan kom att handla om att anpassa lagens gammalmodiga 

formkrav till den moderna och papperslösa tid vi lever i. Det har visat sig vara 

lättare sagt än gjort. Detta beror inte bara på att just testamentsrätten är 

föråldrad, utan tycks vara ett internationellt problem där åsikten tycks vara att 

det enda bindande avtalet är ett som är undertecknat med bläck på fysiskt 

papper.  

 

Den andra frågan har varit uppe till diskussion ett flertal gånger det senaste 

decenniet. Det verkar inte finnas något annat än just praktiska skäl till att inte 

införa testamentsregister. Det används redan bland annat i Danmark, och i 

Sverige har privata företag upptäckt en marknad.  
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Den tredje och sista frågan om vem som får delge ett testamente och hur detta 

går till är egentligen mer intressant ur en bevisteknisk punkt och handlar om att 

praxis behöver förtydliga luddiga lagregler, och inte kräver lagförändring i sig. 

 

Jag kommer nedan gå igenom frågeställningarna var för sig. 

 

10.2. Hur ser formkraven för testamente ut, och vilka möjligheter 

finns för att modernisera formen på testamentet, till exempel öppna 

upp för digitala testamenten? 
Det ser i nuläget inte ut som att ett digitalt alternativ till testamente kan införas 

i Sverige.  Att det förs diskussioner om digitala alternativ inom de flesta 

rättsområden är bra, att det diskuteras i samband med ett rättsområde som 

testamentsrätt är väldigt bra, då huvuddelen av lagrummen är väldigt gamla 

och i desperat behov av modernisering. 

 

Jag tror inte vi kommer se digitala alternativ till testamente inom en snar 

framtid. Att skriva testamente är fortfarande relativt ovanligt i Sverige och 

tentamensformen så pass gammal och väletablerad att modernisering av 

formkraven nog är lågt prioriterad.  

 

När digitala testamenten eller avtal över lag diskuteras talas det ofta om att det 

är formkravens syfte som ska kunna tillgodoses med digitala medel. Det blir 

krystat att sitta med förarbeten från en tid då ingen ens kunde tänka tanken på 

bärbara datorer, och sedan applicera det på dagens behov av mer flexibla 

metoder att upprätta testamenten på.  

 

Trots att ordinära testamenten inte ser ut att kunna digitaliseras skulle jag gärna 

se en omprövning av praxis eller ett nytt lagförslag på formkraven rörande 

nödtestamenten. Nödtestamente är ett område där fokus ännu mer än för 

ordinära testamenten bör ligga på att tillse att testatorns sista vilja uppfylls, och 

där kravet på signatur borde gå att omtolka till andra typer av beviskrav. I fallet 

med SMS-testamentet kunde en prövning gjorts för att utröna hur sannolikt det 

var att SMS:et med instruktionerna var skrivet av den avlidne. Mobiltelefoner 
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och annan teknisk utrustning finns idag i större utsträckning nära tillhands än 

vad papper och penna gör, och det är enligt min mening där ett digitalt 

alternativ är mest nödvändigt.  

 

Om elektroniska signaturer inte kan godkännas enligt rådande lagstiftning vore 

det vore intressant att utreda vidare alternativ där en underskrift görs med en 

digital penna på en pekplatta kopplad till datorn. Dock kan det då bli svårt att 

avgöra vad som är original och vad som är kopia.   

 

10.3. Skulle ett testamentsregister kunna minska risken för att 

testamenten försvinner, och hur skulle ett sådant register i så fall 

vara utformat? 
Det är enligt min mening hög tid att införa ett statligt testamentsregister. Våra 

två närmaste grannar Norge och Danmark använder sig redan av olika varianter 

av registreringsförfarande, och att döma av de motioner som behandlar ämnet 

som lagts fram i Riksdagen så finns det ett stöd för det bland partier på olika 

sidor den politiska skalan, såväl som hos Skatteverket. 

 

Det finns uppenbarligen ett behov av testamentsregister i Sverige. Jag är av 

åsikten att ett register inspirerat av de danska och norska registren vore att 

föredra. Det bästa vore att kunna deponera sitt testamente hos en myndighet, 

som sedan skickar ut en notifiering till dödsboet om att ett testamente finns. 

Om uppgiften faller på Skatteverket skulle det på ett enkelt sätt kunna skickas 

ut notifiering i samband med att blankett om dödsboanmälan Det ställer dock 

stora krav på myndigheten som kommer behöva ökad bemanning och större 

lokalbehov för förvaring. Det är dock att föredra framför en registrering hos till 

exempel tingsrätterna, som visserligen har den juridiska kompetensen att kunna 

avgöra om formkraven är uppfyllda, men som möjligen skulle ha svårare att 

hantera den ökade arbetsbördan.  

 

Det skulle framför allt vara en lättnad för de personer som upprättat 

testamenten, då de kan lägga till en åtgärd för att försäkra sig om att deras sista 

vilja kommer att få höras. 
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10.4. När är arvinge delgiven? 
Att klanderfristen börjar löpa när arvingen blivit delgiven testamentet är 

omtvistligt, men när är en arvtagare delgiven?  

 
HDs dom i T 4642-12103 kom dagen innan julafton 2014 och var tyvärr en 

besvikelse då Röda korsets talan avisades och frågan om när klanderfristen ska 

räknas ifrån inte togs upp i sak. Röda korset hade på grund av den stora 

mediala press de fått på sig efter hovrättsdomen skrivit på ett arvsavstående till 

förmån för testatorns son. I en inlaga till HD 30 oktober 2013104 yrkar sonen att 

Röda korsets talan mot honom ska avisas då de inte har något klagointresse och 

därför inte heller rätt att föra talan.  

 

Även om jag håller med om avvisandet av talan tycker jag det ur ett juridiskt 

perspektiv är synd att Röda Korset inte väntat på HDs dom att skriva på 

arvsavståendet. Oavsett utgång hade en prejudicerande dom varit välbehövlig. 

Det låter för mig inte rimligt att en arvinge skulle kunna råka bli delgiven ett 

testamente genom att råka få reda på innehållet. Förutom de bevistekniska 

problemen som kan uppstå när det ska bevisas när en arvinge egentligen fick 

kännedom om testamentet kan det i förlängningen innebära att arvingar känner 

sig tvungna att klandra testamenten i förebyggande syfte. Det finns trots allt 

många testamenten som över huvud taget aldrig görs gällande av 

testamentstagarna. Att då som arvinge klandra i förebyggande syfte kan leda 

till onödig ökad belastning på våra tingsrätter.  

 

Jag är däremot positivt inställd till den dom rörande delgivning som kom 

veckan efter, Ö 208-14. Då en försummad klanderfrist inte går att återvinna är 

det viktigt att arvingen är fullständigt införstådd i när fristen börjar för att hinna 

vidta alla nödvändiga åtgärder. Det gör också att testamentstagare måste bli 

noggrannare med hur de väljer att delge, och att de inte kan komma undan med 

att förvirra arvingarna.  

                                                
103 HDs som, T 685-13 
104 Material finns hos författaren.  
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