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Sammanfattning 

Ett testamente är den enda rättshandling som en person kan ha upprättat för 

att, på ett juridiskt bindande sätt, få sin yttersta vilja fram efter att hon har 

avlidit. För att ett testamente ska vara juridiskt bindande krävs det dock att 

det uppfyller kraven på skriftlighet, underskrift och bevittning. Formkraven 

har traditionellt sett uppfyllts genom en handling i pappersform, med penna 

underskriven namnunderskrift inför fysiskt närvarande vittnen. I en allt mer 

digitaliserad värld hade det underlättat processen att upprätta ett testamente 

om även elektroniska rutiner kunde användas för att uppfylla formkraven. 

Det är dock viktigt att testamenten inte blir ogiltiga på grund av formfel ef-

ter att testatorn har avlidit. Anledningen till det är att ett testamentsförord-

nande lätt kan leda till oegentligheter mellan testamentstagare och testators 

legala arvingar. Det grundas på att testamente är den enda rättshandling som 

på ett juridiskt bindande sätt kan åsidosätta de arvsregler som uppställs i 

ÄB, med undantag av laglottsskyddet. 

Syftet med den här kandidatuppsatsen har varit att utreda om formkraven 

skriftlighet, underskrift och bevittning för testamente i 10 kap. ÄB kan upp-

fyllas genom ett digitalt upprättat testamente. Formkraven kan traditionellt 

sett inte uppfyllas genom elektroniska rutiner. Om formkraven för testamen-

te kan uppfyllas digitalt, får i stället avgöras utifrån syftena bakom formkra-

ven.  

Huvudskälet med formkrav för testamente grundas framförallt på viljan att 

förebygga tvister och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja. Kravet på 

skriftlighet grundas främst på en bevisfunktion, för att på ett tillförlitligt sätt 

kunna fastställa viljeförklaringens tillkomst, giltighet och innehåll. Bakom 

kravet på underskrift ligger främst viljeförklaringsfunktionen, det vill säga 

att testator ska intyga att det är hans yttersta vilja. Syftet med bevittning är 

att kunna styrka handlingens legala upprättande. För att kunna uppfylla syf-

tena bakom formkraven krävs det dessutom att de tekniska lösningar som 

används måste kunna säkerställa ett visst skydd mot obehöriga.  

De specifika syftena bakom varje formkrav kan uppfyllas genom olika elek-

troniska rutiner. De tekniska funktioner som finns idag för långtidslagring 

av elektroniskt signerade handlingar kan dock inte uppfylla huvudskälet 

med formkrav för testamente, det vill säga att förebygga tvister och osäker-

het beträffande testators yttersta vilja.  
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund  

I takt med att allt fler människor tillbringar allt större del av sina liv på internet finns allt 

mer information kvar på internet om en person, efter att den har avlidit. Därför har be-

hovet att kunna ta bort internetkonton från bloggar, sociala medier och liknande från av-

lidna, blivit allt större. Som en följd av detta finns det nu en tjänst direkt på internet som 

fungerar som en viljeyttring om vad som ska hända med en persons konton på internet 

efter att den har avlidit. En viljeyttring är dock, i motsats till ett traditionellt testamente, 

inte juridiskt bindande. Det man bör ställa sig frågande till är varför det då inte finns 

tjänster som erbjuder ett digitalt testamente som är juridiskt bindande.  

Ett testamente är den enda handling som en person kan ha upprättat för att, på ett juri-

diskt bindande sätt, få sin yttersta vilja fram efter att hon har avlidit. För att underlätta 

arbetet för efterlevande vore det önskvärt att alla människor hade upprättat testamente, 

men så är inte fallet. Det finns ingen procentsats på antalet upprättade testamenten men 

det är relativt få personer som faktiskt har ett juridiskt bindande testamente.
1
 Ett digitalt 

testamente som är juridiskt bindande skulle kunna öka antalet upprättade testamenten. 

Det beror dels på att allt fler människor tillbringar allt mer tid på internet, och dels på att 

det skulle underlätta processen att upprätta ett testamente.  

Det är viktigt att ett testamente inte blir ogiltigt efter att testatorn har avlidit. Anledning-

en till det är att ett testamentsförordnande lätt kan leda till oegentligheter mellan testa-

mentstagare och testators legala arvingar. Det grundas på att testamente är den enda 

rättshandling som på ett juridiskt bindande sätt kan åsidosätta de arvsregler som upp-

ställs i ÄB, med undantag av laglottsskyddet.  

För att ett testamente ska anses vara juridiskt bindande krävs dock att det uppfyller flera 

formkrav. Frågan är om dessa formkrav kan uppfyllas även digitalt eller om det krävs 

en lagändring. Bland dagens formkrav finns krav på skriftlighet, underskrift och bevitt-

ning. Anledningen till att uppfyllandet av formkraven kan leda till problem är att ett tes-

tamente traditionellt sett har varit en handling upprättad i pappersform, underskriven 

med en namnunderskrift i vittnenas närvaro.  

Tanken på digitala testamenten fanns inte på 1950-talet då nya ÄB instiftades, följaktli-

gen har inte frågan blivit utredd i förarbetena till lagen. Därför är det relevant att utreda 

syftena med formkraven samt göra en jämförelse med i vilka andra fall som tekniska 

hjälpmedel har godkänts, för att avgöra om formkraven i 10 kap. 1 § ÄB kan uppfyllas 

digitalt.  

 

 

 

                                                 
1
 Enligt uppgift från Caroline Törnqvist, chefsjurist Private Banking Nordea.  



 

 
2 

1.2 Syfte  

I denna uppsats ska belysas om formkraven skriftlighet, underskrift och bevittning för 

testamente i 10 kap. 1 § ÄB kan uppfyllas genom ett digitalt upprättat testamente.  

1.3 Avgränsning 

Gällande kravet på bevittning kommer inte kraven för vilka som får vara testamentsvitt-

nen att belysas, då det dels saknar direkt anknytning till syftet med uppsatsen och dels 

på grund av tidsskäl.  

I ÄB föreskrivs olika former av testamenten, dels en ordinär testamentsform och dels 

två nödfallsformer. I uppsatsen kommer endast ordinära testamenten att behandlas, då 

nödfallstestamenten dels faller utanför syftet med uppsatsen eftersom det regleras i 10 

kap. 3 § ÄB, dels för att andra och färre formkrav krävs vilka inte ger samma problema-

tik eller samma möjlighet till lösning. 

Frågan om ogiltighet och klandertalan avgörs enligt 13–14 kap. ÄB. Det är möjligt att 

vissa grunder för ogiltighet eller klandertalan kan vidkännas större vikt i och med digi-

tala testamenten. Den frågan behandlas dock inte i uppsatsen, eftersom uppsatsens syfte 

är att utifrån formkraven belysa möjligheterna till ett juridiskt bindande testamente i di-

gital form, inte rättsverkningarna av det.  

Utredningen syftar hela tiden till att redogöra för svensk rätt. Vid klargörandet av 

svensk rätt tas dock viss härledning från internationella akter så som EU-rättsliga direk-

tiv och akter upprättade av FN-organ.  

Utredningen kring elektroniska rutiner syftar enbart till att kortfattat beskriva exempel 

på hur formkraven kan lösas med elektroniska rutiner och vad som åtminstone krävs för 

att kunna uppfylla kraven. Utredningen syftar inte till att vara uttömmande varken vad 

det gäller exempel på lösningar eller gällande den tekniska utredningen, utan enbart till 

att ge en ökad förståelse för hur formkraven kan uppfyllas elektroniskt. Anledningen till 

det är att en fullständig utredning kring säkerheten med elektroniska rutiner inte ryms 

inom uppsatsen på grund av tidsskäl. Anledningen till att exempel på tekniska lösningar 

berörs överhuvudtaget är att de är en förutsättning för att kunna uppfylla formkraven.  

1.4 Metod  

Utredningen grundas på en teleologisk metod som syftar till att utreda om syftena bak-

om formkraven för testamente kan uppfyllas elektroniskt. För att få en bättre förståelse 

för reglerna i 10 kap. ÄB kommer jag att använda mig av en deskriptiv metod i syfte att 

redogöra för vilka formkrav som ställs vid upprättande av testamente och syftena bak-

om formkraven. 

Vid utredningen av om syftena bakom formkraven kan uppfyllas elektroniskt använder 

jag mig av en komparativ metod som syftar till att belysa i vilka andra fall som tekniska 

hjälpmedel har accepterats i svensk rätt för uppfyllandet av formkraven och vad som har 

legat till grund för den bedömning som har gjorts.  

Anledningen till att de lagar och förordningar som använts har valts beror på att härled-

ning kan dras från utredningarna bakom lagarna, för uppfyllandet av formkraven elek-

troniskt. De lagar jag har valt att utgå ifrån är, förutom ÄB, främst testamentslagen. Vi-

dare har jag använt mig av signaturlagen och E-handelslagen vid den komparativa delen 
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samt flertalet utredningar och betänkanden. Lagarna har valts utifrån att de endera kan 

ge härledning för uppfyllandet av formkraven på ett traditionellt sätt, eller specifikt för 

ett elektroniskt uppfyllande av formkraven. I det avseendet har jag använt mig av så ak-

tuella utredningar som möjligt. Anledningen till det är att uppfyllandet av formkraven 

elektroniskt är beroende av den teknik som finns att tillgå, då tekniken hela tiden ut-

vecklas är det relevant att grunda uppsatsen på så aktuella utredningar som möjligt.  

1.5 Material  

Huvuddelen av det material som används i uppsatsen består av lagtext, förarbeten och 

kommitté- och utskottsbetänkanden. Utredningen av formkraven vid upprättande av tes-

tamente bygger främst på ärvdabalkens bestämmelser. Eftersom att 10 kap. 1 § ÄB till 

stora delar grundas på 2 kap. 1 § testamentslagen kommer utredningen även till stor del 

att grundas på förarbeten och offentliga utredningar till testamentslagen. 

Möjligheten till att uppfylla syftena med formkraven med elektroniska rutiner grundas 

främst på förarbeten, utskottsbetänkanden och doktrin.  
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2 Formkrav för testamente enligt ärvdabalken 

2.1 10 kap. Om upprättande av testamente 

Reglerna i 10 kap. ÄB ersatte men bygger på reglerna i 2 kap. testamentslagen och in-

nehåller inte några sakliga nyheter av genomgripande art.
2
 Upprättande av ordinärt tes-

tamente
3
 regleras i 10 kap. 1 § ÄB. Testamentet är en formbunden rättshandling det vill 

säga att de krav som uppställs måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.
4
 

Av 10 kap. 1 § ÄB framgår att:  

”Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall 

testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena 

skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egen-

skap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.” 

Huvudskälet till formkraven är en önskan om att förebygga tvister och osäkerhet beträf-

fande testators yttersta vilja.
5
 Enbart det faktum att ett testamente ofta är av genomgri-

pande betydelse för såväl de som har blivit uteslutna från arv som för testamentstagare 

är i sig inte tillräckliga skäl för de formella krav som uppställs. Av avgörande vikt är i 

stället att testamentet ska träda i kraft först vid en tidpunkt då arvlåtaren inte längre är 

vid liv. Det beror dels på att det kan vara svårt att utreda testators yttersta vilja vid mot-

stridiga meningar och dels för att testatorn själv inte påverkas av testamentets tillämp-

ning.
6
  

I förarbetena till 1930 års testamentslag betonades att formkraven inte ska vara stränga-

re än vad som motsvarar behovet samtidigt som riskerna för testamentets ogiltighet på 

grund av formfel så långt som möjligt ska undvikas.
7
 Enligt Walin innebär det att form-

kraven inte ska avskräcka från testamentens upprättande samtidigt som riskerna för 

ogiltighet på grund av formfel hålls inom så snäva gränser som möjligt.
8
  

2.2 Formkrav  

2.2.1 Skriftlighet 

Enligt äldre rätt kunde ett testamente ingås endera skriftligen eller muntligen. Idag är 

muntligt testamente enbart en extraordinär form av testamente och kan inte längre jäm-

                                                 
2
 NJA II 1958 s. 130, Agell, Anders, Testamentsrätt En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 

Iustus förlag, 2002, s. 19.  

3
 Hädanefter testamente. 

4
 Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken Del 1 (1-17 kap.) Arv och testamente, Norstedts juridik, 

2008, s. 278. 

5
 Agell, A., Testamentsrätt En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 36. 

6
 SOU 1929:22 s. 146, Prop. 1930:10 s. 52.  

7
 Prop. 1930:10 s. 52. 

8
 G., Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del 1 (1-17 kap.) Arv och testamente, s. 278-279.  
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ställas med den skrivna formen. Kravet på skriftlighet är absolut och därmed en grund-

läggande förutsättning för att ett testamente ska vara giltigt.
9
  

Kravet på skriftlighet framgår av 10 kap. 1 § ÄB. Lagstiftaren har dock valt att inte yt-

terligare precisera kravet på skriftlighet. Enligt Walin är det överhuvudtaget inte av nå-

gon vikt om handlingens text är skriven för hand eller med maskin, huruvida den är av-

fattad eller nedskriven av testatorn själv, av ett testamentsvittne eller av någon annan. 

Det är inte ens nödvändigt att texten tillkommit genom skrift, då den kan ha upprättats 

genom ett färdigtryckt formulär. Det viktiga är att förordnandet innefattas i en handling, 

där det skriftliga innehållet i handlingen utgör vederbörandes testamentsakt.
10

 Med det 

torde menas att kravet på skriftligt testamente utgör ett eget formkrav som är avskiljt 

från kravet på underskrift. Agell anser dock att kravet på testators underskrift på testa-

mentet är det begreppsmässigt avgörande för om det alls tillkommit något skriftligt tes-

tamente.
11

 Utifrån det synsättet finns ingen åtskillnad mellan på kraven skriftlighet och 

underskrift i meningen som åtskilda formkrav. Båda teorierna stöds i doktrinen utan att 

någon egentligen diskuterar skillnaden. I fortsättningen kommer kraven skriftlighet och 

underskrift att diskuteras som två enskilda formkrav. Anledningen till det är att analysen 

till stora delar bygger på syftena med formkraven, vilka blir enklare att följa då de ut-

reds var för sig. Det bör också nämnas att det inte ändrar frågan i sak, utan enbart till för 

att simplifiera utredningen.
12

 

Bestämmelsen uppställer heller inga hinder för att en ordbehandlare används vid testa-

mentes utformning, då handlingen i slutändan skrivs ut i en skrivare. I praktiken an-

vänds säkerligen en blandning av de nämnda skriftliga formerna. Även om framställ-

ningen av handlingen ges en relativt fri form bör en bortre gräns för vad som kan antas 

vara tillåtet finnas innan ett testamente som består av bokstäver från ett tidningsurklipp. 

Bedömningen här torde dock främst ske utifrån testatorns verkliga avsikt och inte ut-

ifrån formkraven.
13

  

Vid upprättandet av ett testamente är det lämpligt att det består av ett särskilt dokument. 

Ett testamente som upprättats i en handling med annat innehåll påverkar inte giltigheten 

av handlingen men det kan ge upphov till osäkerhet kring testators vilja.
14

 Om testa-

mentsförordnandet ingår i en handling som betecknats som gåvobrev eller äktenskaps-

förord krävs det att den avlidne klart gett uttryck för sin yttersta vilja om fördelningen 

av sin kvarlåtenskap för att vara giltigt.
15

 

                                                 
9
 Lundén, Björn, Molin, Anna, Testamentshandboken Hur du skriver ditt testamente, Björn Lundén in-

formation, 2007, s. 36.  

10
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 279-280, NJA 1937 s. 

221, Kaariniemi, Jari, Testamente formkrav och testationsbehörighet, Juristförlaget, 1992, s. 36. 

11
 Agell, A., Testamentsrätt En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 38. 

12
 Frågan förtjänar en egen utredning om vad som gäller men det ligger utanför syftet med den här upp-

satsen. 

13
 Kaariniemi, J, Testamente formkrav och testationsbehörighet, s. 36-38.  

14
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 279-280. 

15
 NJA 1943 s. 558, NJA 1946 s. 349, Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och 

testamente, s. 280.  
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I motiven till testamentslagen uttalades att skriftliga testamenten med vittnen har vunnit 

så säkert fotfäste i svenskt rättsliv att dess tillämpande räknas som en naturlig åtgärd.
16

 

Frågan var inte heller föremål för delade meningar samtidigt som det framfördes att 

rättsutvecklingen går mot allt större formfrihet.
17

 Dessutom uttalades det att ”[…] för att 

bättre anpassa institutet efter dess syfte måste man visserligen framgå med största för-

siktighet men särskilt, såvitt det är möjligt, att undvika en skärpning av formkravet.”
18

 

Anledningen till den enighet som fanns om den skriftliga formen grundas främst på för-

delarna gentemot den muntliga formen. Den skriftliga formen innebar inte samma olä-

genheter som ett muntligt, i och med att testators yttersta vilja lättare kunde fastslås 

samt att förordnandets innehåll på ett lättare sätt kunde säkerställas. Ytterligare en an-

ledning till skriftligt testamente som enda huvudform var den utbredda skrivkunnighe-

ten i landet.
19

  

Det framgår inte uttryckligen i förarbetena vad som ligger bakom kravet på skriftlighet. 

Men mot bakgrund av det som sagts om fördelarna med skriftligt testamente jämfört 

med det övergripande syftet med formkraven, torde det främsta syftet vara bevisfunk-

tionen. Det innebär att kravet på skriftlighet till sin funktion väl uppfyller det övergri-

pande syftet med formkraven, det vill säga att på ett tillförlitligt sätt kunna fastställa vil-

jeförklaringens tillkomst, giltighet och innehåll.
20

 Det stämmer väl överens med de åsik-

ter som framförts i doktrin om att det är självklart att syftet med kravet på skriftlighet 

finns då testamentet ska tillämpas först när testator har avlidit och då skulle det vara 

svårt att bevisa hans yttersta vilja om testamentet inte var skriftligt.
21

  

Ett annat syfte med skriftkravet är, i likhet med kravet på underskrift, att det fungerar 

som en varningsfunktion. I det här fallet samverkar båda formkraven till att mana testa-

tor till eftertanke och att inte ta några förhastade beslut.
22

  

2.2.2 Underskrift  

Kravet på underskrift är absolut. Det innebär att om kravet på underskrift inte är upp-

fyllt är rättshandlingen ogiltig, om den inte uppfyller kraven för ett nödtestamente.
23

 

Kravet på underskrift i 10 kap. 1 § ÄB uppställs dels för testatorn och dels för de båda 

vittnena.  

För att kravet på testators underskrift ska anses vara uppfyllt ska handlingen underteck-

nats ”[…] medelst bomärke eller med hand på penna.”
24

 Bomärke är en gammal förete-

                                                 
16

 SOU 1929:22 s. 147. 

17
 SOU 1929:22 s. 147. 

18
 SOU 1929:22 s. 155. 

19
 Prop. 1930:10 s. 52. 

20
 SOU 1929:22 s.146. 

21
 Lundén, B, Molin, A, Testamentshandboken Hur du skriver ditt testamente, s. 36.  

22
 SOU 1929:22 s. 146-147, se mer under 2.2.2.  

23
 Kaariniemi, J, Testamente formkrav och testationsbehörighet, s. 64 ff. 

24
 SOU 1929:22 s. 157.  
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else som kunde användas istället för underskrift. Det innebar att varje gård hade ett 

unikt märke, som till största delen användes före skrivkunnighetens allmänna utbred-

ning.
25

 

Kravet på underskrift uppfylls i normalfallet genom att testator med egen hand tillfogar 

sin namnteckning och därigenom ger till känna att förordnandet är ett slutgiltigt uttryck 

för hans yttersta vilja.
26

  

I motiven till testamentslagen uttalades att kravet på underskrift bör ges en fri och prak-

tisk tolkning. Nämnda krav kan anses uppfyllt om testator som på grund av sjukdom el-

ler lyte låter annan skriva hans namn.
27

 Den uppfattningen bekräftades i NJA 1937 s. 

221, då domstolen till och med godtog att ett av vittnena hade skrivit testators namn, ef-

tersom hans hand skakade för mycket. Dessutom konstaterades det redan i motiven till 

testamentslagen att en uttömmande reglering av dessa situationer skulle kräva ett opro-

portionerligt utrymme i lagtexten och torde rätteligen höra hemma i ett mer allmänt 

sammanhang.
28

  

Bakom kravet på underskrift ligger främst viljeförklaringsfunktionen. Testamente ska 

vara uttryck för testators yttersta vilja angående fördelningen av den egendom han efter-

lämnar.
29

  

Ett annat syfte med formkraven är att de ska fungera som en varningsfunktion. Mening-

en är att testator ska förstå rättshandlingens långtgående verkningar. I motiven uttalades 

dock att det inte är skäl nog för formkraven och att det kan vara svårt för testator att 

överblicka framtida förhållanden. Icke desto mindre har det ansetts viktigt att arvingar-

nas intresse inte åsidosätts på ett förhastat sätt och därför har lagstiftaren försökt före-

bygga det, genom att mana till eftertanke, med formkrav.
30

  

Slutligen har syftet med underskrift den äkthetsfunktion och bevisfunktion som en un-

derskrift har i de flesta sammanhang. Underskrift vid testamente syftar då lika mycket 

till att förverkliga testators yttersta vilja som att förhindra verkställighet av förordnan-

den som inte härrör från testator själv.
31

  

2.2.3 Bevittning  

I äldre rätt har det rått ovisshet rörande innebörden av regeln om testamentsvittnen. En-

ligt reglerna om testamentsvittnen i ärvdabalken i 1734 års lag ansågs till en början vitt-

nena vara bevisvittnen till testamentes legala tillkomst.
32

 I förarbetena till 1930 års tes-

                                                 
25

 Nationalencyklopedin, Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kultur-

råd, Tredje bandet, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, 1990, s. 159.  

26
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 279-280.  

27
 SOU 1929:22 s. 157. 

28
 SOU 1929:22 s. 157. 

29
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 279-280. 

30
 SOU 1929:22 s. 146-147.  

31
 Prop. 1930:10 s. 52. 

32
 Prop. 1930:10 s. 53. 
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tamentslag har lagstiftaren uppenbarligen velat klargöra innebörden av testamentsvitt-

nen. Det framgår explicit att vittnena inte är bevisvittnen utan är solennitetsvittnen
33

, 

vilka utgör ett verkligt formkrav och vars åsidosättande medför testamentets ogiltig-

het.
34

  

För att formkraven gällande vittnen ska anses vara uppfyllda ska ett testamente upprät-

tas med två vittnen och testator ska i vittnenas samtidiga närvaro skriva under testa-

mentshandlingen eller, om han har skrivit sitt namn tidigare, vidkännas sin underskrift 

på testamentet. Med det ska inte förstås att vittnena behöver närvara redan då själva tes-

tamentshandlingens text formuleras, utan enbart då testator undertecknar testaments-

handlingen eller vidkänns redan befintlig underskrift.
35

 Det är dock inte förenligt med 

formkraven att underskriften först vitsordas inför ett vittne och därefter inför ett annat.
36

  

Gällande kravet på vittnenas underskrift på testamente framgår det att vittnena ska be-

styrka handlingen med sina namn och ska äga kännedom om handlingens egenskap av 

testamente men det står testatorn fritt att låta dem veta innehållet eller ej. Vid vittnenas 

undertecknande av handlingen föreligger det, till skillnad från testators undertecknande, 

inget formfel om vittnena inte undertecknar handlingen i samtida närvaro.
37

 Däremot 

ska testamentsvittnena bestyrka handlingen med sina namn i nära anslutning till att 

testator skriver under handlingen eller vidkänns sin underskrift.
38

 Vittnena ska utöver att 

bestyrka testators underskrift även äga kännedom om handlingens egenskap av testa-

mente, det spelar dock ingen roll på vilket sett vittnena fått sådan kännedom.
39

  

Bakom syftet med vittnenas närvaro och underskrift ligger en stark bevisfunktion. Kra-

vet syftar till att bestyrka testamentshandlingens legala upprättande, med andra ord att 

formkraven i 10 kap. 1 § ÄB har iakttagits.
40

 Även om det inte klart framgår i förarbete-

na så torde det främst syfta till att garantera underskriftens äkthet, vilket uttryckligen 

framgår av lagtexten som en av uppgifterna för vittnena.
41

 Vittnena ska även förvissa 

sig om att det verkligen är testator som av egen fri vilja har undertecknat handlingen 

och att testatorn är den han utger sig för att vara.
42

  

Av 10 kap. 2 § 2 st. framgår det även uttryckligen att vittnenas intyg om testaments-

handlingens formenliga upprättande, ska vid klander äga tilltro, såvida övriga omstän-

digheter inte tyder på att intyget inte är trovärdigt. 

                                                 
33

 Det innebär att vittnenas medverkan är en nödvändig förutsättning för testamentets giltighet. 

34
 Prop. 1930:10 s. 53.  

35
 SOU 1929:22 s. 155. 

36
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 281-282. 

37
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 281-283. 

38
 NJA 1944 s. 145. 

39
 Prop. 1930:10 53. 

40
 Walin, G, Kommentar till Ärvdabalken del 1 (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 283. 

41
 Se även Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, Studentlitteratur, 2002, s. 135. 

42
 Kaariniemi, J, Testamente formkrav och testationsbehörighet, s. 49.  
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2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudskälet med formkraven är att förebygga tvister 

och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja. Det grundas på det faktum att testa-

mentet ska träda i kraft först efter att testator inte längre är vid liv.  

Kravet på skriftlighet grundas främst på bevisfunktionen. Anledningen till det är att 

kravet hjälper till att på ett tillförlitligt sätt fastställa viljeförklaringens tillkomst, giltig-

het och innehåll.  

Bakom kravet på underskrift ligger främst viljeförklaringsfunktionen, det vill säga att 

testator ska intyga att det är hans yttersta vilja. Till det kan äkthetsfunktionen knytas, 

vilket förutom att fungera som bevis för att personen är den han är och hans yttersta vil-

ja, även fungerar som ett hinder mot verkställighet av förordnanden som inte härrör från 

testator själv. 

Syftet med bevittning är att kunna styrka testamentshandlingens legala upprättande. 

Kravet på bevittning tillsammans med kravet på underskrift har en äkthetsfunktion i det 

avseendet att testatorn är den som han utger sig för att vara.  
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3  Uppfyllandet av skriftlighet på andra rättsområden  

3.1 Traditionellt  

I doktrinen framgår det som ett minimumkrav för att uppfylla kravet på skriftlighet att 

rättshandlingen ska ha fått uttryck i ett för ändamålet upprättat dokument. I allmänhet 

följs kravet på skriftlighet av ett krav på underskrift, vid avtal åtminstone av den som 

företar en överlåtelse eller liknande.
43

  

Utifrån det synsättet är det vitala att handlingen är upprättad i ett dokument, det säger 

dock ingenting om hur handlingens innehåll ska upprättas. Innehållsmässigt kan kravet 

på skriftlighet avse en text författad med penna på papper eller avse allt som inte sker 

muntligt. I beredningen för elektronisk dokumenthantering ansågs att kravet på skrift-

lighet utesluter muntliga rutiner.
44

 Traditionellt sett brukar dock krav på skriftlighet in-

nebära att endast pappersbaserade handlingar kan användas. Begreppet skriftlig har 

dock i flera författningar även ansetts kunna innefatta elektroniska rutiner. I utredningen 

framförs det även att krav på skriftlighet avseende förfaranderegler vanligtvis tolkats 

som att elektroniska rutiner godtas när mottagaren inte finner anledning att tvivla på 

handlingens äkthet.
45

  

Kravet på skriftlighet kan även innebära krav på innehållet i handlingen. Grunden till 

det är att det åtminstone ska finnas viss anknytning till innehållet i handlingen. Krav på 

viss skriftform kan även innebära krav på viss formalisering. Åsidosättande av viss for-

malisering medför normalt att handlingen inte får de särskilda rättsverkningar som är 

förbundna med handlingen. Det gäller exempelvis för värdepapper och växlar, där ett 

värdepapper i och för sig kan vara giltig som rättshandling men sakna särskilda rätts-

verkningar. Syftet bakom det stränga formkravet med hårt standardiserade handlingar är 

till för att underlätta användandet och främja omsättningen av handlingen.
46

  

3.2 Elektroniskt  

Det är inte säkert att det i förarbeten klart framgår vad som gäller i förhållandet mellan 

skriftligt förfarande och elektroniska rutiner. Frågan har dock diskuterats i förarbetena 

till lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer där det, med hänvisning 

till SOU 1996:40, framförs att uttrycket skriftligen inte utesluter ett elektroniskt förfa-

rande, men att det däremot inte är tillräckligt med en muntlig överenskommelse.
47

  

Kravet på skriftlighet är nära kopplat till kravet på underskrift. Det beror dels på att det 

krävs någon sorts upprättad handling för att kunna skriva under, och dels för att hand-

lingen har ett väldigt lågt bevisvärde om den saknar underskrift. I många lagar kombine-

ras kravet på underskrift med ett krav på skriftlighet. I SOU 1996:40 uttrycks det att när 

ett krav på skriftlighet framgår i lagtext utan något krav på underskrift innebär det inte 

automatiskt att det även krävs underskrift. Det grundas på just det faktum att båda kra-

                                                 
43

 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 136.  

44
 SOU 1996:40 s. 93. 

45
 SOU 1996:40 s. 95.  

46
 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 136. 

47
 Prop. 1999/2000:117 s. 16, SOU 1996:40 s. 93 ff. 
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ven uttryckligen framgår i vissa författningar.
48

 Utifrån det synsättet finns endast ett 

krav på underskrift om det uttryckligen framgår av lagtexten. I utredningen om elektro-

niska signaturer antogs dock en motsatt åsikt. Där uttrycktes det att i kravet på skriftlig-

het kan det i många fall ligga ett underförstått krav på underskrift.
49

  

När kravet på skriftlighet ställs i samband med ett, uttalat eller outtalat, krav på under-

skrift har det i flera utredningar ansetts ännu mer tveksamt huruvida elektroniska rutiner 

kan användas.
50

 Det har även konstaterats att det inte krävs författningsändringar på 

förvaltningsrättens område, då benämningen skriftlig behövs för att skilja elektroniska 

rutiner från muntlig handläggning.
51

  

För att lösa frågan kan man ur UNCITRAL:s
52

 modellag om elektronisk handel
53

 uttol-

ka en metod kallad funktionell ekvivalens. Metoden innebär att man analyserar vilka 

syften som lagen är avsedd att tillgodose och utreder därefter om elektroniska rutiner 

kan uppfylla syftena.
54

 I Art. 5 stadgas att: ”Information shall not be denied legal effect, 

validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data mes-

sage.”
55

 Där stipuleras att för att skriftlighetskravet ska vara uppfyllt räcker det att det 

elektroniska dokumentet går att läsa och spara.
56

 I förarbetena till lagen (2000:832) om 

kvalificerade elektroniska signaturer framförs ett liknande resonemang. Det framgår 

visserligen att ett krav på underskrift normalt innebär att elektroniska rutiner utesluts 

men att lagen kan bli tillämplig genom tolkning av formkraven.
57

  

 

 

 

 

                                                 
48

 SOU 1996:40 s. 95 ff. 

49
 Ds 1998:14 s. 76. 

50
 SOU 1996:40 s. 95, Ds 2001:13 s. 107. 

51
 SOU 1996:40 s. 94. 

52
 United Nations Commission on International Trade Law.  

53
 Model Law on Electric Commerce, antagen 1996.  

54
 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, Norstedts juridik, 2007, s. 101.  

55
 UNCITRALs Model Law on Electric Commerce, se http://www.unictral.org och Guide to Enactment, 

Art. 5. 

56
 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 Art. 1.11, Kan beställas av 

UNIDROIT via http://www.unidroit.org. 

57
 Prop. 1999/2000:117 s. 78. 

http://www.unictral.org/
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4 Uppfyllandet av underskrift på andra rättsområden 

4.1 Traditionellt   

I det dagliga livet är vår namnteckning en nödvändighet för att genomföra olika transak-

tioner såväl i affärslivet som i privatlivet. Det beror antingen på ett uttryckligt lagkrav 

på underskrift eller på sedvänja. I svensk rätt finns dock inga regler som anger hur ett 

författningsenligt krav på underskrift ska uppfyllas.
58

 I vissa fall kan dock härledning 

dras från förarbeten men någon enhetlig innebörd av kravet på underskrift finns inte. 

Även om kravet har nämnts i förarbetena framgår det enbart undantagsvis vad syftet 

med underskriften är eller vilka minimivillkor som uppställs för att underskriften ska 

anses giltig. I förarbetena till signaturlagen har det dock uttalats att det torde krävas nå-

gon form av angivelse för att kunna härleda underskriften till en enskild individ.
59

 Ett 

liknande resonemang har förts i NJA 1981 s. 853 där HD framförde att syftet med kra-

vet på underskrift var att göra det möjligt att avgöra om handlingen härrör från rätt per-

son. HD framförde även att om det av andra omständigheter framgår vem som under-

tecknat handlingen, får kravet på egenhändigt undertecknande anses uppfyllt.
60

  

I svensk rätt finns ett stort antal bestämmelser som ställer krav på underskrift. Proble-

met med kravet är att det i lagtext har uttryckts på flera olika sätt utan att skillnaderna 

har preciserats. Kravet uttrycks exempelvis genom underskrift, egenhändigt underteck-

nad eller namnunderskrift, men begreppen preciseras oftast inte varken i lagtext eller i 

förarbeten.
61

 Dessutom förekommer det att även likalydande formkrav kan ha olika in-

nebörd likväl som olika lydelser kan ha lika innebörd.
62

 Enligt ett uttalande i departe-

mentsserien kan de olika formuleringarna knappast vara avsedda att ha olika innebörd.
63

  

Frågan är om kravet på egenhändigt undertecknad verkligen har samma innebörd som 

kravet på underskrift. Innebörden av egenhändigt undertecknad bör otvetydigt innebära 

en handskriven signatur, medan kravet på underskrift likväl skulle kunna genomföras 

med en digital signatur. Däremot skulle syftena bakom kraven kunna vara detsamma.  

4.2 Elektroniskt  

En egenhändig underskrift ska skrivas för hand och sättas på papper, därför är det fy-

siskt omöjligt att skriva en egenhändig underskrift på ett elektroniskt dokument. Med 

det som bakgrund har det i flera utredningar framförts att elektroniska signaturer inte 

kan uppfylla kravet på underskrift. Utifrån det synsättet krävs för att elektroniska signa-

turer ska få samma rättsverkan som egenhändiga namnteckningar att regler som inne-

håller krav på skriftlighet ersätts med andra krav på utställarverifiering.
64

 Innebörden av 

                                                 
58

 Prop. 1999/2000:117 s. 55. 

59
 Prop. 1999/2000:117 s. 55. 

60
 NJA 1983 s. 853.  

61
 Lindberg, Agne, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur, IRI-rapport 1987:7, s. 33. 

62
 Ds 2003:29 s. 10.  

63
 Ds 2003:29 s. 88. 

64
 Ds 2003:29 s. 12. 
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utställarverifiering är att det måste vara möjligt att koppla ett bestämt informationsinne-

håll till en bestämd person.
65

 I doktrinen har det dock framförts att en alltför ”IT-vänlig” 

tolkning skulle kunna göra våld på lagtextens ordalydelse. Som exempel framhålls 

egenhändig underskrift som i normalfallet utesluter användningen av elektroniska signa-

turer.
66

  

Ett annat förhållningssätt som framförts i doktrinen är att i stället för att utgå från orda-

lydelsen så ser man till syftena bakom kravet på underskrift. Metoden med funktionell 

ekvivalens är tillämplig även vid krav på signatur. För att en signatur ska uppfylla ett 

legalt formkrav ska den använda tekniken säkerställa en vilja att bli bunden, the com-

mitment function, och att den som åtar sig en förpliktelse får tillfälle att tänka igenom 

sitt beslut att signera handlingen, the warning function.
67

 

Om ett visst lagstadgande inte kan anses utesluta elektroniska rutiner blir det nödvän-

digt att ta ställning till vilka tekniska lösningar som är funktionellt likvärdiga med ett 

papperssystem i det aktuella fallet. Den i Sverige antagna signaturlagen bygger på ett 

EG-direktiv.
68

 Lagens syfte är att underlätta användningen av elektroniska signaturer, 

men ställer inga krav på att elektroniska signaturer ska godtas.
69

 Lagen stipulerar endast 

att EU:s medlemsstater inte får införa strängare krav för elektroniska signaturer än de 

som gäller för avancerade signaturer.
70

 Det framgår i lagens 17 § att om det i en lag 

finns ett formkrav som enligt lag eller praxis får fullgöras med elektroniska rutiner, ska 

en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet.  

Genom lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjäns-

ter införlivades e-handelsdirektivet i svensk rätt.
71

 Direktivet syftar till att undanröja de 

hinder som särskilt medför problem för utvecklingen av elektronisk handel och att sä-

kerställa informationssamhällets tjänster på den inre marknaden. I art. 9.1 i direktivet 

föreskrivs att de rättsliga krav som ställs på avtalsprocessen i medlemsstaternas rättssy-

stem inte får skapa hinder för att ett avtal ingås på elektronisk väg. Enligt art. 9.2 får 

dock formkrav på bland annat familjerättens område undantas från direktivets tillämp-

ning. Med det ska inte förstås att familjerätten är undantagen från möjligheten att an-

vända elektroniska rutiner utan enbart att området inte regleras direkt genom direktivet. 

Det torde bero på att direktivet gäller för informationssamhällets tjänster och när det de-

finieras som ”[…] sådana tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på distans, på 

elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”
72

, faller familjerätten 

utanför dess tillämpningsområde. Inte heller verksamhet som är av typisk privat karak-

                                                 
65

 Lindberg, Agne, Westman, Daniel, Praktiskt IT-rätt, Norstedts juridik, 2001, s. 87.   

66
 Lindberg, A, Westman, D, Praktiskt IT-rätt, s. 77.   

67
 United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts Con-

vention Art. 9(3) (a).  

68
 Direktiv 1999/93/EG. 

69
 1 § 1 st signaturlagen. 

70
 Ramberg, J., Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 102.  

71
 Direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster.  

72
 Punkt 17 i ingressen till Direktiv 2000/31/EG.  
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tär ska omfattas, vilket familjerätten till största delen är.
73

 Enligt art. 9 i direktivet krävs 

alltså att formkrav som hindrar avtal från att ingås på elektronisk väg upphävs, med vis-

sa undantag bland annat formkrav inom familjerätten. Vidare framhålls formkrav som 

utesluter användning av elektroniska rutiner, angående familjerätten nämns dock endast 

äktenskapsförord och bodelningsavtal, inte testamenten trots att arv nämnts tidigare vid 

exempel på familjerättsliga regler. Enligt art. 9.3 ska även medlemsstaterna uppge för 

EG-kommissionen på vilka kategorier av avtal de behåller rättsliga krav som hindrar 

användningen av elektroniska avtal. Även vid bedömningen av vilka formkrav som ska 

behållas nämns bara äktenskapsförord och bodelningsavtal på familjerättens område, 

och alltså inte testamenten.
74

  

 

 

 

 

                                                 
73

 Ds 2001:13 s. 156. 

74
 Ds 2001:13 s. 58, 103.  
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5 Uppfyllandet av bevittning på andra rättsområden 

5.1 Traditionellt   

Vittneskravet är alltmer sällsynt i svensk rätt. Det förekom främst inom familjerätten 

innan största delen avskaffades i samband med ÄB:s införande.
75

 Kravet på bevittning 

finns dock kvar gällande vissa rättshandlingar inom familjerätten men också vid till ex-

empel fastighetsköp i JB, där det dock inte är ett absolut krav.
76

  

Även bevittningskravet har ett nära samband med kravet på underskrift men även med 

skriftkravet. Bakgrunden till det är att vittneskravet i första hand är till för att garantera 

underskriftens äkthet, vilken enbart finns om det finns en upprättad handling.
77

  

Till vittne godtas inte vilken person som helst. Personen måste ha vittneshabilitet. Med 

det menas att personen uppfyller de krav som ställs på ett vittne. De krav som ställs på 

ett vittne regleras generellt av lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående 

vittne vid vissa rättshandlingar, men kan också regleras genom vad som i annan lag är 

särskilt stadgat. 

I lagens mening föreligger det en skillnad på bevisvittnen och solennitetsvittnen. Ett be-

visvittne syftar till att i efterhand kunna styrka till exempel en viss handling. Solenni-

tetsvittnen är i stället ett absolut formkrav där rättshandlingen, utan två vittnen, blir 

tveklöst ogiltig. Påföljden av att obehörigt vittne använts är att vittnesbekräftelsen är 

utan verkan. Vad det i sin tur leder till för rättshandlingen i sig finns ingen generell lag-

regel om. Rättshandlingens ogiltighet eller ej grundas på vilken rättshandling som avses 

och vilken innebörd vittneskravet har.
78

  

I vissa rättsordningar förekommer kravet på medverkan av notarius publicus för giltig-

heten av vissa rättshandlingar, det vill säga att en persons underskrift bestyrks av viss 

person, i sin roll som notarius publicus.
79

 I Sverige finns dock inget krav på medverkan 

av notarius publicus. Exempelvis är offentliga testamenten en erkänd form i många sta-

ter som kan ske inför notarius publicus. Anledningen är att ett testamente upprättat med 

hjälp av en myndighet löper liten risk att bli ogiltigt på grund av formfel. I Sverige har 

man ställt sig avvisande till offentliga testamenten då upprättandet av rättshandlingar in-

för myndigheter är främmande för svensk rätt.
80

  

5.2 Elektroniskt  

I ett uttalande från departementsserien konstateras att krav som avser personlig närvaro, 

vilket bevittning innebär, inte kan uppfyllas elektroniskt.
81
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 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 135. 
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Det får anses vara svårt att elektroniskt uppfylla kravet på fysisk närvaro för bevittning. 

Inte desto mindre torde det vara möjligt att elektroniskt uppfylla syftet med den person-

liga närvaron vilket i många fall är att styrka en handlings eller underskrifts äkthet. 

Grunden till bevittningen är att vittnenas närvaro ska fungera som en bevisfunktion för 

testators yttersta vilja och testamentets legala upprättande, vilket också vittnena bekräf-

tar med sina underskrifter. Det är av yttersta vikt att vittnena vet innebörden av hand-

lingens verkan som testamente och att testators underskrift bevittnas samtidigt eller vid-

känns inför båda vittnena. Det förfarandet leder dock inte i sig till några skillnader om 

bevittnandet sker elektroniskt mot vad som traditionellt sett sker. Visserligen kommer 

testamentet inte vara upprättat i pappersform och underskriften inte ske med en penna 

men det förändrar inte vittnenas uppgift i sig. Det som däremot förändras för vittnena är 

att även de bekräftar sin vittnesattest med en elektronisk signatur. I det hänseendet 

grundas dock utredningen på samma förutsättningar som vid testators underskrift.  

Det bör här framhållas att kravet på bevittning i flera avseenden inte är så starkt som det 

skulle kunna vara. Lagstiftaren har till exempel inte ansett det nödvändigt med offentli-

ga testamenten, som i väldigt hög grad undviker ogiltiga testamenten på grund av form-

fel.
82

 Det krävs heller inte att vittnena överlever testator. Det vore visserligen en långt-

gående åtgärd men vittnena har ändock inte ansetts vara så nödvändiga ur bevissyn-

punkt att ett nytt testamente behöver upprättas.
83

 Det finns heller inget hinder i lagen 

mot att andra än vittnena närvarar vid bevittnandet. Om lagstiftaren verkligen hade velat 

tillse att testator inte utsätts för obehörig påverkan av till exempel arvingar eller ännu 

värre genom tvång eller svek, hade det varit lämpligt att föreskriva förbud för andra än 

vittnena att närvara vid bevittningen.
84
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 Agell, A., Testamentsrätt En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 37. 
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 Kaariniemi, J, Testamente formkrav och testationsbehörighet, s. 40 ff.  
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6 Formkrav för testamente i en digital kontext 

6.1 Allmänt  

Som jag har påvisat finns det delade åsikter om olika formkrav kan uppfyllas elektro-

niskt. Det avgörande bör dock vara om man kan uppfylla syftena bakom formkravet. 

Naturligtvis är det säkrast om man har författningsstöd där det uttryckligen framgår att 

elektroniska rutiner godtas, men kravet är inte absolut. Som det framgår av utredningen 

av formkrav är en lagändring ej heller nödvändig, utan det får avgöras från fall till fall 

om formkraven kan uppfyllas.
85

 Frågan är därför om det är möjligt att uppfylla syftena 

bakom formkraven för testamente elektroniskt. 

Vid besvarandet av frågan är det lämpligt att ha den bakomliggande tanken med form-

kraven för testamente i åtanke, det vill säga att förebygga tvister och osäkerhet beträf-

fande testators yttersta vilja. Vilket grundas på det faktum att testamentet ska träda i 

kraft först efter att testator inte längre är vid liv.  

6.2 Formkrav  

6.2.1 Skriftlighet 

Som jag har påvisat tidigare finns det delade åsikter om kravet på skriftlighet kan upp-

fyllas elektroniskt. Det finns exempelvis flera internationella handlingar, så som EU-

direktiv och FN-handlingar, som tyder på att rättsläget går mot en större acceptans för 

elektroniska rutiner, och att de inte ska avvisas bara på den grund att de är elektroniska. 

Samtidigt har det uttryckts att det är ännu mer tveksamt om kravet kan uppfyllas elek-

troniskt när krav på skriftlighet är kombinerat med krav på underskrift.
86

  

Kravet på skriftlighet för testamente grundas främst på fördelarna gentemot ett muntligt 

testamente, därför att det är enklare att säkerställa innehållet. Kravet har inte ytterligare 

preciserats, vilket tyder på att det viktiga inte är hur handlingen har upprättats utan att 

den har upprättats i en handling som kan sparas och läsas efter att testator har avlidit. 

Det stämmer även väl överens med den bevisfunktion som kravet främst syftar till att 

uppfylla. Vilken innebär att giltigheten av testators viljeförklaring och dess innehåll kan 

säkerställas efter att testator har avlidit. I det här avseendet kan det inte vara av någon 

betydelse om testamentet finns nedskrivet på ett papper eller om det finns sparat elek-

troniskt och kan tillgängliggöras efter det att testator har avlidit.  

Kravet på skriftlighet tillsammans med kravet på underskrift syftar även till att uppfylla 

en varningsfunktion. Vilket grundas på att formkraven ska mana testator till eftertanke 

för att inte ta förhastade beslut. Den säkerhet som krävs både för uppfyllandet av kravet 

på en elektronisk handling och för elektronisk signatur leder till att testator behöver göra 

en större ansträngning än som krävs för att skriva under ett pappersdokument.
87

 Av den 

anledningen anser jag att den säkerhet som krävs för elektroniska rutiner är ämnad att på 

ett bättre sätt än en vanlig underskrift mana testator till eftertanke.  
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 Ds 2003:29 s. 41. 
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Enligt min mening är det viktiga för att kunna uppfylla syftena bakom kravet på skrift-

ligt testamente inte att det är skrivet på ett papper, utan att det finns en upprättad hand-

ling som testators arvingar kan ta del av efter att testatorn har avlidit. Med den utgångs-

punkten anser jag att kravet på skriftlighet kan uppfyllas genom en elektronisk handling, 

om den går att spara och läsas upp efter att testator har avlidit, och att det går att säker-

ställa handlingens äkthet.  

6.2.2 Underskrift 

I likhet med kravet på skriftlighet har jag påvisat att det finns delade åsikter om kravet 

på underskrift kan uppfyllas elektroniskt. De internationella handlingar som tyder på 

större acceptans för elektroniska rutiner är relevanta även för kravet på underskrift, lik-

väl som det framförts att det är än mer tveksamt om kravet på skriftlighet och under-

skrift kan uppfyllas elektroniskt när kraven är kombinerade.  

Kravet på underskrift grundas främst på möjligheten att kunna koppla samman en hand-

ling, innehållande en underskrift till en viss person, vilket har framgått av både förarbe-

ten och rättsfall. Kravet på underskrift har dock inte upprätthållits strikt i den meningen 

att testator själv måste ha undertecknat testamentet. Kravet har ansetts uppfyllt både då 

testators namn har undertecknats av ena vittnet och då testators vilja har kunnat styrkas 

genom konkludent handlande. Det har visserligen skett i exceptionella situationer men 

det tyder likväl på att det inte är underskriften i sig som är det viktiga, utan det väsentli-

ga är att det klart framgår att testamentshandlingen utgör testators yttersta vilja. Det 

styrks ytterligare av att det i förarbetena till testamentslagen framgår att kravet på un-

derskrift kan uppfyllas med bomärke eller skriven med penna.  

Utifrån ordalydelsen kan inte kravet på egenhändig underskrift uppfyllas elektroniskt. 

På grund av att uppfyllandet får avgöras från fall till fall bör i stället stor vikt läggas på 

syftena bakom formkravet. Det främsta syftet med krav på underskrift är viljeförklar-

ingsfunktionen. Det innebär att ett testamente ska vara ett uttryck för testators yttersta 

vilja vilket bekräftas med testators underskrift. Viljeförklaringsfunktionen har ett nära 

samband med varningsfunktionen, det vill säga att mana testator till eftertanke.
88

  

Enligt min mening kan en elektronisk signatur i samma utsträckning som en egenhändig 

underskrift uppfylla viljeförklaringsfunktionen. Det beror till viss del på att underskrif-

ten syftar till att styrka att testamentet utgör hans yttersta vilja vilket kan uppfyllas 

minst lika bra genom elektronisk signatur. Men framförallt beror det på att kravet på 

underskrift inte har uppehållits strikt. En personlig elektronisk signatur måste under 

2010-talet vara bättre lämpad att uppfylla viljeförklaringsfunktionen än en underskrift 

bekräftad genom ett bomärke, testators underskrift tecknad av ett vittne eller genom 

konkludent handlande.  

Kravet på underskrift syftar även till att uppfylla en äkthetsfunktion. Det innebär att det 

går att säkerställa att testators underskrift härrör från rätt person. Det är till stora delar 

en teknisk fråga, mer om det under avsnitt 7. Men om det går att säkerställa att en elek-

tronisk signatur härrör från rätt person anser jag att en elektronisk signatur uppfyller 

syftena bakom kravet på underskrift på ett likvärdigt sätt med en egenhändig under-

skrift.  
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6.2.3 Bevittning  

Det har egentligen inte framkommit delade åsikter om bevittning kan ske elektroniskt. 

Det som har framförts är att krav som bygger på personlig närvaro, vilket omfattar be-

vittning, bör hindra användandet av elektroniska rutiner. Inte heller kravet på vittnenas 

namnunderskrift bör kunna uppfyllas elektroniskt enligt ordalydelsen. Men som det 

framgår i regeringens utredning får uppfyllandet av formkrav avgöras från fall till fall. 

Syftena bakom kravet på bevittning kan uttryckas som en bevisfunktion och en äkthets-

funktion. Bevisfunktion syftar till att bestyrka testamentets legala upprättande, det vill 

säga att vittnena verkligen har närvarat samtidigt och att de känner till handlingens in-

nebörd av testamente. Äkthetsfunktionen syftar till att styrka testators underskrifts äkt-

het vilket sker genom att även vittnena undertecknar testamentet. Dessutom syftar be-

vittningen till att testator ej blir utsatt för otillbörlig påverkan eller tvång.  

Förfarandet leder inte i sig till några skillnader om bevittnandet sker elektroniskt mot 

vad som traditionellt sett sker. Visserligen kommer testamentet inte vara upprättat i 

pappersform och underskriften inte ske med penna men det förändrar inte vittnenas 

uppgift i sig. Det faktum att bevittningen sker framför en bildskärm till skillnad från om 

det sker framför ett papper anser jag inte heller leder till några skillnader vad det gäller 

vittnenas vetskap om handlingens innebörd av testamente eller att hindra otillbörlig på-

verkan av testator. Av den anledningen anser inte jag att elektroniska rutiner ska avvisas 

för uppfyllandet av kravet på bevittning. Det som däremot förändras för vittnena är att 

även de bekräftar sin vittnesattest med en elektronisk signatur. I det hänseendet grundas 

dock utredningen i stora delar på samma förutsättningar som vid testators underskrift. 

Det som kan skilja mellan testators och vittnenas underskrift är dock vilken grad av sä-

kerhet som krävs för att uppfylla kravet.
89

  

Vittnena kan egentligen inte veta att testator signerar med sin egen underskrift när det 

sker elektroniskt, de kan bara förutsätta det eftersom den är personlig. Därför kan man 

anse att vittnena inte kan styrka att underskriften är testatorns egna, och därmed att kra-

vet på bevittning inte kan uppfyllas elektroniskt. Kravet på underskrift kan dock även 

uppfyllas genom att testator vidkänner redan tecknad underskrift inför vittnena, vilket 

får anses ske konkludent genom tecknandet oavsett om det sker elektroniskt eller ej. Det 

är osannolikt att testator skulle underteckna med en elektronisk signatur utan att avse att 

undertecknandet sker med hans signatur. Dessutom är det inget nytt problem som upp-

står. Samma problematik kan uppkomma vid ett traditionellt undertecknande om vittne-

na inte känner testator sedan tidigare och testator inte legitimerar sig.  

I sammanhanget kan också nämnas att lagstiftaren har ansett att det är tillräckligt med 

solennitetsvittnen för att garantera den säkerhet som krävs för upprättande av testamen-

te. Lagstiftaren har inte ansett det nödvändigt med offentliga testamenten eller testamen-

ten bevittnade av notarius publicus. Det krävs inte heller att vittnena överlever testatorn 

för testamentets giltighet. Det finns heller inget hinder i lagen mot att andra än vittnena 

närvarar vid bevittnandet, vilket skulle hindra risken för otillbörlig påverkan än mer. I 

och med att dessa säkerhetsfunktioner inte har ansetts nödvändiga kan inte kravet på 

bevittning vara ämnat att vara så starkt som det skulle kunna vara. Av den anledningen 

anser inte jag att bevittning på elektronisk väg kan leda till några nackdelar ur säker-

hetssynpunkt jämfört med en vanlig bevittning, med undantag av tekniska problem.  
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Av en sammanvägd bedömning av att det inte sker någon förändring av förfarandet i 

sak, att testators underskrifts äkthet kan styrkas i samma grad som vid egenhändig un-

derskrift och att lagstiftaren inte har ansett att kravet på bevittning behöver vara starkare 

än det är anser jag att syftena bakom kravet på bevittning likväl kan uppfyllas elektro-

niskt som på traditionellt vis.  

6.3 Kommentar till digitala testamenten 

Enligt min mening kan de specifika syftena bakom varje formkrav uppfyllas digitalt, ut-

ifrån de grunder som jag har anfört ovan. Till det ska också nämnas att Sverige, i sam-

band med införlivandet av e-handelsdirektivet, ombads att till kommissionen sända in 

en sammanställning på de formkrav som utesluter användningen av elektroniska medel. 

På den listan, gällande familjerättsliga frågor, framfördes både i motiven till lagen och i 

förarbetena att sådana krav endast finns vid äktenskapsförord och bodelningsavtal, inte 

vid testamente.
90

 Dessutom framgår det i en skrivelse från 2003 att det då inte var lämp-

ligt med elektroniska rutiner inom familjerätten men att det inte utesluter elektroniska 

rutiner i framtiden.
91

  

Vid ett elektroniskt uppfyllande av formkraven är det dock lämpligt att ha det bakom-

liggande skälet med formkraven för testamente i åtanke, det vill säga att förebygga tvis-

ter och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja. Vilket grundas på att testamentet 

ska träda i kraft först efter att testator inte längre är vid liv. Av den anledningen kan det 

ta tid innan testamentet får någon rättsverkan. En förutsättning för att kunna uppfylla 

kravet på underskrift med elektroniska signaturer är därför att det går att långtidslagra 

signerade handlingar, vilket för närvarande är begränsat till ett mindre antal år.
92

  

Sammanfattningsvis anser jag att de specifika syftena bakom varje formkrav kan upp-

fyllas elektroniskt. Men uppfyllandet av formkraven elektroniskt är beroende av att den 

teknik som används även kan uppfylla det bakomliggande skälet med formkraven, det 

vill säga att förebygga tvister och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja.  
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7 Säkerhet med elektroniska rutiner 

7.1 Allmänt  

Formkraven har traditionellt sett tolkats så att skriftlighet innebär en handling på ett 

papper, underskrift innebär en med penna skriven signatur och bevittning innebär att två 

personer ska fysiskt närvara när testamentet i sin pappersform signeras med hjälp av en 

penna. Utifrån det traditionella synsättet kan inte formkraven uppfyllas elektroniskt. 

Möjligheterna med IT ger dock att formkraven eller i alla fall syftena bakom formkra-

ven kan komma att uppfyllas på andra sätt. Det är just det som är grunden med form-

kraven. Formkraven syftar inte till att formkraven ska uppfyllas, formkraven syftar till 

att syftena bakom formkraven ska uppfyllas. Därför kommer jag ge exempel på vilken 

typ av elektronisk rutin som åtminstone krävs för att rent tekniskt uppfylla syftena med 

formkraven samt ge exempel på hur det kan lösas. Utredningen syftar inte till att vara 

uttömmande varken vad det gäller exempel på lösningar eller gällande den tekniska ut-

redningen, utan enbart till för att ge en ökad förståelse för hur formkraven skulle kunna 

uppfyllas elektroniskt.
93

 Som bakgrund kan nämnas att för att elektroniska rutiner ska 

godtas krävs generellt sett att de med rimlig säkerhet eller åtminstone med en säkerhet 

som räcker lika långt som den säkerhet som uppställs idag kan garanteras. Anledningen 

till att olika säkerhetssystem krävs är på grund av att kunna säkerställa att formkraven 

har uppfyllts på ett legalt sätt. Det grundas i sin tur på handlingens bevisverkan vid en 

eventuell tvist. 

7.2 Formkrav  

7.2.1 Skriftlighet – upprättad handling  

Om utgångspunkten är att se till syftet med formkraven är en naturlig följd att även digi-

talt lagrad text kan uppfylla kravet på skriftlighet. Det förutsätter dock att det finns visst 

krav på verifiering av innehållet. Det innebär att det måste vara möjligt att kontrollera 

att informationen inte har förändrats i samband med antingen kommunikation eller lag-

ring. När en handling upprättas traditionellt på papper säkerställs kravet genom att text 

och namnteckning låses till pappret. När handlingar upprättas med datakommunikation 

är det därför viktigt att systemet utformas så att det i efterhand är möjligt att kontrollera 

och säkerställa att informationen inte har manipulerats av mottagaren eller förändrats på 

grund av tekniska fel.
94

  

Att ersätta pappersdokument med elektroniska dokument medför naturligt vissa osäker-

hetsfaktorer. Osäkerhet är mycket en följd av att de elektroniska dokumenten saknar de 

fysiska egenskaperna hos ett pappersdokument. Ändringar av innehållet blir lättare att 

genomföra elektroniskt samtidigt som det blir svårare att upptäcka. Det blir främst ett 

problem då otillbörliga ändringar eller tillägg skulle uppkomma. Därför är det viktigt att 

elektroniska handlingar kan skyddas på ett lämpligt sätt, även om riskerna finns även 

vid hantering av pappersdokument. Vid databearbetning och lagring är det nödvändigt 

att behörighetskoder och loggning används. Behörighetskoder syftar till att hindra obe-

höriga från att få tillgång till systemet och loggning syftar till att alla händelser i syste-
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met tidsstämplas och registreras kronologiskt. Därigenom kan man efteråt se om försök 

till obehörig åtkomst ägt rum eller om försöket lyckats. Om en ändring har skett kan det 

då avgöras om det vid tidpunkten för ändringen överhuvudtaget fanns möjlighet för 

testator att göra ändringar i handlingen. För att säkerställa att inga otillbörliga ändringar 

eller tillägg utförs är det även nödvändigt med kryptering. Det medför dels att informa-

tionsinnehållet hålls hemligt för utomstående som försöker avlyssna nätet, och dels är 

det ett bra medel för att fastställa meddelandets äkthet, vilket inte fungerar med fel de-

krypterings kod.
95

  

Eftersom ett testamente ska träda i kraft först efter det att testatorn har avlidit kan det ta 

lång tid innan testamentet får någon verkan. En förutsättning för att kunna uppfylla kra-

vet på skriftlighet genom en elektronisk handling är därför att det finns rutiner för lång-

tidslagring av elektroniskt material. Gällande lagring av elektroniska handlingar finns 

det i normala fall rutiner och skapar inget problem.  

7.2.2 Underskrift – elektronisk signatur 

Som det har nämnts ovan finns flera olika åsikter om kravet på underskrift överhuvud-

taget kan uppfyllas med elektroniska rutiner. I viss lagtext framgår det uttryckligen att 

det är tillåtet med elektroniska signaturer. Om utgångspunkten är att se till syftet med 

kravet borde det även här vara en naturlig följd att elektroniska rutiner kan uppfylla kra-

vet på underskrift, även i lagtext där det inte uttryckligen framgår. En förutsättning är 

dock att de elektroniska rutinerna åtminstone måste kunna uppfylla samma grad av sä-

kerhet som uppfylls med ett pappersbaserat system.  

Det absolut viktigaste är kravet på utställarverifiering. Det innebär att det måste vara 

möjligt att kontrollera från vem informationen kommer. Det handlar egentligen om att 

kunna koppla ett bestämt informationsinnehåll till en bestämd person. I ett pappersbase-

rat system har underskriften den funktionen, det förutsätter att det går att koppla en un-

derskrift till en viss person vilket det oftast gör. Vid användning av datorbaserad media 

måste utställaren kunna identifieras på något annat betryggande sätt. Exempelvis med 

hjälp av ett system för behörighetskontroll eller med hjälp av en elektronisk signatur.
96

 

Ett system för behörighetskontroll och behörighetskoder har avhandlats under avsnitt 

7.2.1, och innebär i själva verket att obehöriga hindras från att komma åt informationen. 

En elektronisk signatur är mer lik en traditionell underskrift på så sätt att det sker en ak-

tiv handling på den plats och vid samma tidpunkt som en traditionell underskrift hade 

skett. För att kunna uppfylla den säkerhet som krävs för både kravet på skriftlighet och 

underskrift krävs förmodligen ett system baserat på både behörighetskontroll och elek-

tronisk signatur, men för uppfyllandet av syftet med kravet på underskrift är användan-

det av elektroniska signaturer det relevanta.
97

  

För att vidare klargöra kravet på utställarverifiering bör nämnas att den egenhändiga 

underskriftens främsta egenskap är att den utgör en individuell och direkt länk mellan 

person och underskrift. En elektronisk signatur måste ha samma egenskap för att kunna 
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säkerställa att viss information härrör från en viss bestämd person. Underskrifterna skil-

jer sig åt genom att elektroniska underskrifter inte finns på ett papper som är fysisk bä-

rare av underskriften. I stället lagras den på datormedia och sänds över via datakommu-

nikation. Här bör det framhållas att en elektronisk signatur inte utgör en kopia av en 

egenhändig underskrift, utan den består av en rad binära tal. En elektronisk signatur är 

därför inte personlig på grund av en personlig handstil utan till följd av att personen till-

delats en unik sammansättning av binära tal. Vem som helst som känner till underskrif-

tens sammansättning kan dock göra en perfekt kopia av den, därför är det viktigt att den 

skyddas av ett system mot obehöriga intrång.
98

  

För att etablera ett samband mellan en viss fysisk eller juridisk person och dennes elek-

troniska signatur har det vuxit fram ett system som kallas PKI, Public Key Infrastructu-

re. Det är ett kryptobaserat öppet nyckelsystem som syftar till att låta en betrodd, van-

ligtvis en tredje part, TTP, Trusted Third Party, eller CA, Certificate Authority, utfärda 

ett certifikat. Det vill säga ett elektroniskt intyg om vem som är innehavare av en viss 

öppen nyckel och sedan låta certifikatet ligga till grund för elektronisk signering av da-

tafiler. Nyckeln erhåller varje person från ett företag. Förenklat kan man beskriva det så 

att certifikatet tar sikte på identiteten genom att utgöra en slags elektronisk identitets-

handling medan den elektroniska signaturen även har bäring på visst innehåll.
99

  

I 2 § signaturlagen finns tre olika kategorier av signaturer definierade, elektronisk signa-

tur, avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur. Elektronisk 

signatur är den minst avancerade och syftar till att kunna kontrollera att innehåll härrör 

från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats. Avancerad elek-

tronisk signatur syftar än mer till att kunna identifiera personen bakom signaturen. Den 

är knuten uteslutande till en undertecknare, det går att identifiera undertecknaren, den är 

skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar och den är knuten till 

andra data på ett sådant sätt att förvanskningar av data kan upptäckas. Kvalificerad elek-

tronisk signatur är en avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett kvalificerat 

certifikat och som är skapad av en säker anordning för signaturframställning. Definitio-

nerna av avancerad och kvalificerad elektronisk signatur bygger på preciseringar av oli-

ka säkerhetsnivåer för dels certifikat, dels anordningar för signaturframställning.
100

  

Som framförts tidigare ska ett formkrav som kan fullgöras med elektroniska rutiner an-

ses kunna uppfyllas genom en kvalificerad elektronisk signatur. Eftersom ett testamente 

är en rättshandling som har verkan efter att testator har avlidit är det dels viktigt att kun-

na säkerställa att innehållet inte har förvanskats och dels viktigt att kunna säkerställa att 

det är testator själv som verkligen har undertecknat handlingen. Därför är det mer lämp-

ligt att kravet på underskrift uppfylls endera genom en avancerad elektronisk signatur 

eller en kvalificerad elektronisk signatur än enbart genom en enkel elektronisk signatur.  

Eftersom att ett testamente ska träda i kraft först efter det att testatorn har avlidit kan det 

ta lång tid innan testamentet får någon verkan. En förutsättning för att kunna uppfylla 

kravet på underskrift med elektroniska signaturer är därför att det går att långtidslagra 
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signerade handlingar. En förutsättning för att kunna lagra elektroniskt signerade hand-

lingar är att man har tillgång till de spärrlistor som var aktuella vid tidpunkten för signe-

ringen. Spärrlistorna finns hos certifikatutfärdaren men hur länge de kan sparas varierar. 

Dessutom har elektroniska signaturer som framställs med kryptering en begränsad tek-

nisk livslängd. Hur lång tid en signatur är säker grundas på nyckelns storlek och den 

tillgängliga datorkapaciteten. Det bör också tilläggas att en signaturs livslängd är bero-

ende av den framtida utvecklingen av matematiska metoder, vilket inte går att förutse.
101

  

7.2.3 Bevittning – kombinerad signatur  

Som det har nämnts tidigare är det svårt att uppfylla kravet på fysisk närvaro på elektro-

nisk väg. Syftet med bevittning är dock inte fysisk närvaro, utan kravet syftar till att be-

styrka handlingens legala upprättande och äktheten av testators underskrift. Den fysiska 

närvaron har bara varit en förutsättning för att uppfylla kravet. Bevittning med elektro-

niska rutiner kommer även den att kräva någon form av fysisk närvaro. Det troliga är att 

skillnaden endast blir att den fysiska närvaron kommer att ske framför en bildskärm i 

stället för ett papper. Det är möjligt att kravet på bevittning även skulle kunna uppfyllas 

genom närvaro via någon form av bildöverföring. Den analysen går dock ett steg längre 

och kommer inte att utredas här. Om den fysiska närvaron sker framför en bildskärm el-

ler ett papper torde inte medföra någon skillnad för uppfyllandet av syftet med kravet. 

Det som däremot innebär en förändring är att testamentsvittnena, vid användning av 

elektroniska rutiner, kommer att underteckna handlingen med en elektronisk signatur i 

stället för med sina namn. I det avseendet grundas utredningen i stort sätt på samma 

förutsättningar som utredning om testators underskrift. Den största skillnaden är egent-

ligen att det ställs högre krav på utställarverifiering från testator än från vittnena. Det är 

inte säkert att det behövs så säkra system som vid avancerade eller kvalificerade elek-

troniska signaturer även om säkerheten inte är negativ i sig. Det kanske till och med kan 

räcka med en enkel elektronisk signatur.  

Kravet på vittnenas underskrift skulle endera kunna uppfyllas genom enskilda elektro-

niska signaturer, eller genom en med testator kombinerad signatur där alla tre signaturer 

krävs för uppfyllandet av underskrift.  

Hur kravet på vittnenas underskrift ska uppfyllas både vad det gäller vilken kategori av 

signatur och vad det gäller utformningen av signaturen, kommer jag inte att utreda vida-

re. Det beror på att det viktigaste är att utreda om kravet på testators underskrift kan 

uppfyllas genom elektronisk signatur. Det mest väsentliga för vittnenas underskrift är 

att den säkerhetsnivå som godtas för testators signering också borde godtas för vittnenas 

signering, då det inte är vittnenas yttersta vilja som ska säkerställas. 

7.3 Fördelar 

Den största fördelen med tekniken bakom elektroniska signaturer är att den kan ge en 

högre grad av säkerhet med avseende på identifiering och innehåll. Den säkerhet som 

krävs för att en elektronisk testamentshandling ska kunna uppfylla syftena med skrift-

kravet medför i sig en bättre säkerhet för en elektronisk handling än en pappersbaserad. 

Det beror på att endast testator själv kan göra ändringar, och att ändringar och tillägg 

kan spåras eftersom tjänsten kräver någon form av inloggning.
102

 Dessutom medför den 
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säkerhet som krävs med någon form av inloggning och signering även att testator behö-

ver företa en större ansträngning än vad som sker genom en traditionell underskrift. På 

så sätt fungerar tekniken som en allvarligare varningsfunktion som leder till större efter-

tanke.  

Bakom kravet på testators underskrift ligger främst viljeförklaringsfunktionen, det vill 

säga att ett testamente ska vara uttryck för testators yttersta vilja. Även här medför den 

säkerhet som krävs en större ansträngning av testatorn. Det medför att testator har lagt 

ner än mer tanke bakom sitt förordnande och inte kommit fram till något förhastat. En 

annan fördel med främst vittnenas underskrift, men även testators, är att de elektroniska 

signaturerna kan spåras via IP-adresser.
103

 På så sätt kan man bevisa att vittnena verkli-

gen fanns på plats genom deras specifika signaturer har tillkommit via samma IP-adress 

som testators signering, och inte som nu bara genom en underskrift.  

7.4 Nackdelar 

Det finns framförallt två stora nackdelar med elektroniska rutiner jämfört med traditio-

nella uppfyllanden av formkraven. Det första är att en handskriven underskrift är myck-

et lättare att påföra ett dokument och lätt att läsa av. Det andra är frågan om osäkerhets-

funktioner, det vill säga vilken säkerhet som kan garanteras elektroniskt.
104

  

Säkerheten kan i och för sig inte garanteras helt vid upprättande av ett traditionellt tes-

tamente heller men konsekvenserna kan bli större när det sker elektroniskt. Det blir vis-

serligen svårare att förfalska en testators underskrift elektroniskt jämfört med en egen-

händig underskrift, eftersom att det krävs tillgång till en speciell nummerkombination. 

Det blir dock betydligt svårare att styrka vad som är testators yttersta vilja och ej om till 

exempel en annan person på ett otillbörligt sätt använder testators elektroniska signatur. 

Det beror på att personen kan skapa en exakt kopia av signaturer då den enbart består av 

en nummerkombination. Den största nackdelen med elektroniskt signerade handlingar 

som är krypterade är dock att de har en begränsad teknisk livslängd som begränsas till 

några år.  

7.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att den tekniska utredningen om säkerhet med elektro-

niska rutiner enbart syftar till att ge en ökad förståelse för hur formkraven skulle kunna 

uppfyllas elektroniskt. För att kravet på skriftlighet ska kunna uppfyllas elektroniskt 

krävs det att databearbetning och lagring skyddas genom behörighetskoder och logg-

ning för att hindra obehöriga från att få tillgång till materialet och för att alla händelser i 

systemet tidsstämplas och registreras. För att kravet på underskrift ska kunna uppfyllas 

elektroniskt krävs det att det på ett betryggande sätt är möjligt koppla ett bestämt infor-

mationsinnehåll till en bestämd person. Genom en avancerad eller kvalificerad elektro-

nisk signatur är det möjligt. Dessutom krävs det att endast testatorn själv har åtkomst att 

använda signaturen. För att kravet på bevittning ska kunna uppfyllas elektroniskt krävs 

det inga förändringar i förfarandet som sådant. Det krävs dock att även vittnena under-
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tecknar testamentshandlingen med elektroniska signaturer. I det avseendet är utredning-

en densamma som för testators underskrift.  

Den största fördelen med uppfyllande av formkraven elektroniskt är att det kan ge en 

högre grad av säkerhet avseende identifiering och innehåll. Dessutom leder den säkerhet 

som krävs med inloggning och signering till att testator behöver företa en större an-

strängning än vad som sker genom en traditionell underskrift. Den första nackdelen med 

elektroniska rutiner jämfört med ett traditionellt uppfyllande av formkraven är att en 

handskriven underskrift är mycket lättare att påföra ett dokument och att läsa av. Den 

andra nackdelen är frågan om vilken säkerhet som kan garanteras elektroniskt. Det mest 

kritiska i det avseendet är att elektroniskt signerade handlingar som är krypterade har en 

begränsad teknisk livslängd.  



 

 
27 

8 Slutsats  

Syftet med uppsatsen har varit att utreda om formkraven skriftlighet, underskrift och 

bevittning för testamente i 10 kap. 1 § ÄB kan uppfyllas genom ett digitalt upprättat tes-

tamente.  

Vid en analys av hur formkraven har uppfyllts traditionellt sett kan inte mycket härled-

ning dras till hur formkraven kan uppfyllas digitalt. Det beror på att uppfyllandet av 

formkraven har grundats på fysiska element så som handling upprättad på papper, egen-

händig underskrift på papper och bevittning genom fysisk närvaro. Uppfyllandet av 

formkraven digitalt grundas i stället på om syftena med formkraven kan uppfyllas. Ut-

redningar har på flera håll framhållit att det inte går att stirra sig blind på ordalydelsen i 

lagtexten utan det viktiga är att se till syftena med de formkrav som uppställs. Frågan 

om digitala testamenten har inte diskuterats i förarbeten till varken ÄB eller till testa-

mentslagen vilket är uppenbart då frågan grundas på gammal lagstiftning och ny teknik. 

Av den anledningen har enbart traditionella sätt av uppfyllandet av formkraven legat till 

grund för den diskussion som har förts om kraven på skriftlighet, underskrift och bevitt-

ning. Trots det finns det anledning att utreda om de syften som framförts med formkra-

ven kan uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner.  

Min uppfattning är att de specifika syftena bakom kravet på skriftlighet kan uppfyllas 

digitalt. Det grundar jag på att den bevisfunktion som kravet främst syftar till kan upp-

fyllas på ett likvärdigt sätt elektroniskt. I det avseendet är det enligt min åsikt av mindre 

vikt om testamentet är skrivet på ett papper eller om det är en elektroniskt upprättad 

handling som testators arvingar kan ta del av efter att testatorn har avlidit.  

Enligt min mening kan även de specifika syftena bakom kravet på underskrift uppfyllas 

med elektroniska rutiner. Det grundar jag dels på att den teknik som finns idag kan på 

ett tryggt sätt säkerställa att en elektronisk signatur är kopplad till en viss person, dels 

på att en elektronisk signatur kan på samma sätt som en egenhändig underskrift ge ut-

tryck för testators yttersta vilja. Dessutom har inte kravet på underskrift upprätthållits 

strikt.  

Angående de specifika syftena bakom kravet på bevittning anser jag även att de syftena 

kan uppfyllas digitalt. Det grundar jag dels på att förfarandet inte leder till några nämn-

värda skillnader men framförallt på att den bevisfunktion och äkthetsfunktion som kra-

vet syftar till att uppfylla kan tillgodoses elektroniskt på ett likvärdigt sätt som vid en 

traditionell bevittning.  

Till stöd för att formkraven kan uppfyllas elektroniskt kan även den lista, som skickades 

till EU-kommissionen i samband med införandet av e-handelsdirektivet, över områden 

där medlemsstaterna avser att behålla formkrav som inte kan uppfyllas elektroniskt 

framhållas. På listan innefattades inte testamenten av de områdena.  

För att syftena bakom formkraven ska kunna uppfyllas elektroniskt krävs det att de 

elektroniska rutiner som används grundas på ett system som kan säkerställa en viss 

trygghet. För att kravet på skriftlighet ska kunna uppfyllas krävs det ett system som 

grundas på behörighetskoder och loggning för att komma åt handlingen. Det beror på att 

inte obehöriga ska kunna göra ändringar i handlingen och att ändringar som företas ska 

kunna spåras. Dessutom krävs det att handlingen kan sparas elektroniskt under en lång 

tid. För att kravet på testators och vittnenas underskrift ska kunna uppfyllas elektroniskt 

krävs det att de elektroniska signaturer som används kan göra det möjligt att kontrollera 
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och koppla ett bestämt informationsinnehåll till en bestämd person. Dessutom måste 

både testamentshandlingen och de elektroniska signaturerna kunna varaktigt sparas då 

testamentet ska träda i kraft först efter det att testatorn har avlidit.  

I det avseendet kan huvudskälet med formkraven nämnas, nämligen att formkraven 

finns för att förebygga tvister och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja. För att 

det inte ska uppkomma tvister och osäkerhet beträffande testators yttersta vilja på grund 

av tekniska brister är det absolut nödvändigt att kunna säkerställa att en elektronisk 

handling och signatur kan varaktigt sparas.  

Det finns normalt rutiner för långtidslagring av elektroniskt material, därför medför inte 

arkivering av en elektronisk handling några hinder. Vid långtidslagring av elektroniskt 

signerade handlingar föreligger dock särskilda problem. Det beror dels på att det krävs 

tillgång till viss information för att kunna ta fram en elektroniskt signerad handling som 

har varit långtidsarkiverad, men framförallt för att elektroniska signaturer som har fram-

ställts med kryptering har en begränsad teknisk livslängd.  

Även om jag anser att elektroniska signaturer kan uppfylla de specifika syftena bakom 

kravet på underskrift är jag inte av den uppfattningen att elektroniska signaturer kan 

uppfylla det huvudsakliga syftet med formkraven. Det vill säga att förebygga tvister och 

osäkerhet beträffande testators vilja. Det beror på att en elektroniskt signerad handling 

som har en begränsad teknisk livslängd kan leda till situationer där det finns ett upprät-

tat testamente som inte kan läsas, efter att testatorn har avlidit, på grund av tekniska 

brister. Ett sådant förfarande är än mer ämnat att skapa tvister och osäkerhet beträffande 

testators yttersta vilja snarare än att förebygga de. 

För att även det huvudsakliga syftet med formkraven ska kunna uppfyllas krävs det en-

ligt min mening tekniska rutiner för elektroniskt signerade handlingar som på ett tryggt 

sätt kan säkerställa att information och signatur går att läsa en betydligt längre tid efter 

upprättandet än efter de få år som nu kan garanteras.  

Jag kan därför konstatera att det inte är formkraven i sig som hindrar ett uppfyllande av 

ett digitalt testamente. Det beror i stället på att de tekniska instrument som idag finns att 

tillgå inte kan garantera den säkerhet som krävs under en tillräckligt lång tid.  
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