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Sammanfattning 

Genom ett testamente kan en person se till så att han får sin yttersta vilja fram efter 

hans bortgång. Vid upprättande av testamente måste dock en testator ta hänsyn till 

de formkrav som gäller för handlingen, vilka är kraven på skriftlighet, underskrift och 

bevittning. Dessa formkrav brukar traditionellt sett bestå av en fysisk del, så som att 

testamentet ska upprättas på papper, testatorn ska egenhändigt skriva under testa-

mentet och bevittningen ska ske genom fysisk närvaro. Vi lever dock i ett allt mer di-

gitaliserat och teknikvänligt samhälle och en naturlig följd av det vore om en person 

kunde upprätta ett digitalt testamente. 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt avseende testamentets form-

krav och utreda om de kan uppfyllas genom ett digitalt testamente. Eftersom form-

kraven inte kan uppfyllas elektroniskt traditionellt sett, kommer författaren istället att 

utgå ifrån syftena bakom formkraven. 

Bakom kravet på skriftlighet ligger främst bevis- och äkthetsfunktionen som syftar till 

att säkerställa ett testamentes tillblivelse, giltighet och innehåll. Kravet på underskrift 

grundas främst på viljeförklaringsfunktionen, med andra ord att testatorn ska intyga 

om att testamentet utgör hans yttersta vilja. Kravet på bevittning syftar till att kunna 

säkerställa testamentets legala upprättande och underskriftens äkthet. 

Syftena bakom kraven på skriftlighet, underskrift och bevittning kan uppfyllas även 

vid användning av elektroniska rutiner. Dock finns inte idag den teknik som behövs 

för att spara och arkivera elektroniskt underskrivna handlingar under en längre pe-

riod. Därmed kan inte ordinära testamenten upprättas i digital form, medan hologra-

fiska testamenten som bara är giltiga i tre månader borde kunna upprättas digitalt. 
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Abstract 

Through a will, a person can make sure that he gets his last wishes taken care of after his 

death. When establishing a will, however, you have to take into account the formal re-

quirements of the act, such as that the will have to be in writing, signed and witnessed. 

These procedural requirements traditionally consist of a physical part, for example the will 

shall be written on paper, the testator must personally sign the will and the witnessing shall 

be achieved through physical presence. However, we live in an increasingly digitized and 

technology-oriented society and the natural consequence of this would be if a person could 

establish a digital will. 

The purpose of this paper is to determine the applicable law in respect of the formal re-

quirements of a will and investigate whether they can be met by a digital will. Since the 

formal requirements can not traditionally be met electronically, the author will instead look 

at the underlying aims of the formal requirements. 

Behind the requirement of writing is primarily the evidence and authenticity feature which 

aims to ensure the wills creation, validity and content. The requirement of signature is 

based primarily on the intent function, in other words, the testator must certify that the will 

contains his last wishes. The requirement of witnessing aims to ensure the wills legal estab-

lishment and signature authenticity. 

The purposes behind the requirements of writing, signed and witnessing can be met even 

when using electronic procedures. However, the technology available today is not able to 

save and archive electronically signed documents for a longer period. Because of this ordi-

nary wills cannot be drawn up in digital form, whereas holographic wills, that are only valid 

for three months, should be able to be drawn up in digital form.  



 

 

Förkortningar 
 

 
Ds    Departementserien 
 
FB    Föräldrabalk (1949:381) 
 
HD    Högsta domstolen 
 
HovR    Hovrätten 
 
NJA    Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 
 
Prop.    Proposition 
 
RH    Rättsfall från hovrätterna 
 
Signaturlagen   Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 
 
SOU    Statens offentliga utredningar 
 
ÄB    Ärvdabalk (1958:637)



 

 
i 

Innehåll 
1 Inledning ................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................ 1 
1.3 Metod .............................................................................................. 2 
1.4 Avgränsningar ................................................................................. 2 
1.5 Disposition ....................................................................................... 2 

2 Svensk testamentsrätt .......................................................... 4 
2.1 Inledning .......................................................................................... 4 
2.2 Upprättande av testamente ............................................................. 4 
2.3 Efterlevande makes arvsrätt ............................................................ 6 
2.4 Laglottsskyddet ............................................................................... 7 
2.5 Testamentstolkning ......................................................................... 8 
2.6 Testamentets ogiltighet ................................................................... 9 
2.7 Delgivning och klander av testamente............................................. 9 

3 Testamentets formkrav ....................................................... 11 
3.1 Ordinära testamenten .................................................................... 11 

3.1.1 Skriftligt ............................................................................. 11 
3.1.2 Underskrift ........................................................................ 13 
3.1.3 Vittneskravet ..................................................................... 16 

3.2 Holografiska testamenten .............................................................. 19 
3.2.1 Skriftligt ............................................................................. 19 
3.2.2 Underskrift ........................................................................ 21 

4 Elektroniska dokument i relation till testamentets 
formkrav ................................................................................... 22 

4.1 Elektroniskt dokument ................................................................... 22 
4.2 Skriftligt ......................................................................................... 22 
4.3 Underskrift ..................................................................................... 24 
4.4 Bevittning ...................................................................................... 28 

5 Analys och slutsats ............................................................ 30 
5.1 Inledning ........................................................................................ 30 
5.2 Kan syftena bakom formkraven för ordinära testamenten 
uppfyllas elektroniskt? ........................................................................... 30 

5.2.1 Skriftlighetskravet ............................................................. 30 
5.2.2 Underskriftskravet ............................................................. 31 
5.2.3 Vittneskravet ..................................................................... 32 

5.3 Kan syftena bakom formkraven för holografiska 
testamenten uppfyllas elektroniskt? ....................................................... 33 

5.3.1 Skriftlighetskravet ............................................................. 33 
5.3.2 Underskriftskravet ............................................................. 34 

5.4 Slutsats ......................................................................................... 35 

Referenslista ............................................................................ 37 

  



 

 
1 

1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje år avlider ett antal människor i Sverige. Om en person vill se till att få sin yttersta vilja 

verkställd, efter att denne avlider, är ett testamente den enda handling som kan bli juridiskt 

bindande.1 Om alla människor upprättade testamenten skulle det hjälpa arbetet med att 

verkställa deras vilja och fördela arvet efter deras död. 

I dagens samhälle går teknikutvecklingen fort fram. Människor spenderar allt mer tid på in-

ternet och de använder det till att utföra flera uppgifter, exempelvis handla kläder, uträtta 

bankärenden och deklarera. När samhället ser ut som det gör idag, borde det kanske finnas 

en möjlighet för människor att upprätta digitala testamenten. Möjligheten kanske skulle 

leda till att antalet juridiskt bindande testamenten ökade med tanke på att det skulle göra 

det enklare för människor att upprätta dem. 

När det kommer till upprättande av testamenten, finns det flera formkrav som handlingen 

måste uppfylla för att bli juridiskt bindande.2 Att möjligheten till digitala testamenten inte 

diskuterades när formkraven för testamenten infördes i ärvdabalken3 är förståeligt med 

tanke på att det var 1950-talet. Idag ser dock samhället annorlunda ut och det kanske är 

dags att öppna upp för den möjligheten, även om det innebär att ärvdabalkens formkrav 

måste moderniseras. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt beträffande formkraven för testamenten. 

Vidare ska utredas om det är möjligt att uppfylla formkraven genom ett digitalt testamente, 

de lege lata och de lege ferenda. 

                                                 
1 Agell, Anders, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, 3 uppl., Iustus förlag, Uppsala 

2003, s. 11. 

2 10 kap. ÄB. 

3 Ärvdabalk (1958:637). 
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1.3 Metod 

För att uppnå syftet ska en rättsdogmatisk metod användas för att utreda möjligheten att 

upprätta digitala testamenten. Detta innebär att lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

kommer att användas där högst tilltro sätts till lagen. Då förarbetena till testamentslagen är 

relativt gamla, sätts också hög tilltro till praxis. Praxis kommer att användas för att klarlägga 

hur formkraven har tolkats av domstolarna, men också för att illustrera rättsutvecklingen. 

Doktrin kommer att fungera som utfyllnad då det inte har lika högt rättskällevärde, men 

likväl utgör ett viktigt komplement då det kan ge en bättre förståelse för ämnet. 

Den lagtext som främst kommer användas är ärvdabalken. Avseende testamentets form-

krav kommer främst en teleologisk metod att användas för att tolka lagtexten. Det betyder 

att lagtexten tolkas utefter dess syfte. Författaren har valt denna metod för att få en bättre 

förståelse för varför formkraven ser ut som de gör. 

1.4 Avgränsningar 

I ärvdabalken behandlas både ordinära testamenten och två former av nödfallstestamenten. 

Uppsatsen kommer inte utreda formkraven för muntliga testamenten eftersom dess form-

krav skiljer sig åt mer markant jämfört med de andra testamentsformerna, utan dessa form-

krav kommer bara redovisas kortfattat. I ärvdabalken regleras också efterlevande makes 

arvsrätt, laglottsskyddet testationsbehörighet, testamentstolkning samt testamentens ogil-

tighet och klandertalan. Då dessa områden faller utanför uppsatsens syfte kommer de inte 

att belysas i någon större omfattning, utan bara beskrivas kortfattat för att ge läsaren en in-

blick i testamentsrätten. 

Uppsatsen kommer inte att redovisa internationell gällande rätt på området eftersom fokus 

ligger på svensk rätt. Av samma anledning kommer heller inte EU-rätten att behandlas. 

Dock kan vid förtydligandet av svensk rätt viss härledning tas från internationella akter. 

1.5 Disposition 

I kapitel två beskrivs kortfattat den svenska testamentsrätten. Kapitlets syfte är att ge läsa-

ren en bakgrund till ämnet. I kapitel tre redogörs för de formkrav som gäller för både ordi-

nära testamenten och nödfallstestamenten. Tanken är att göra en djupgående utredning av 

formkraven i syfte att påvisa vad som krävs för att upprätta ett giltigt testamente. I kapitel 

fyra skildras digitala dokument och dess relation till testamentets formkrav. Avsikten med 
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detta kapitel är att utreda om de gällande formkraven för testamenten möjliggör godkän-

nandet av digitala testamenten. Slutligen, i kapitel fem, kommer en analys göras av möjlig-

heten till ett digitalt testamente. Kapitlet avslutas med en slutsats. 
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2  Svensk testamentsrätt 

2.1 Inledning 

Successionsrätten är ett juridiskt område som möter alla människor på ett eller annat sätt. 

När en person avlider uppstår frågor som vem kommer att ärva den avlidne? 

De eventuella tillgångar som finns kvar, efter att alla skulder betalats av, utgör den avlidnes 

kvarlåtenskap. Det finns två olika former av succession, nämligen arv och testamente. När 

fördelning av kvarlåtenskap sker genom arv betyder det att lagen bestämmer hur fördel-

ningen ska se ut. Om kvarlåtenskapen däremot fördelas genom testamente så sker fördel-

ningen enligt testatorns, den avlidnes, vilja.4 

Testamentsrätten regleras i ärvdabalken. Genom ett testamente kan den avlidne förfoga 

över hela, eller en del utav, sin kvarlåtenskap. Ett testamente kan därmed klassificeras som 

ett ensidigt förordnande. Ett testamente anses vara en strängt personlig rättshandling och 

handlingen utgör ett uttryck för den avlidnas yttersta vilja. Till följd av detta så måste testa-

torn själv upprätta testamentet, vilket betyder att denne inte kan låta en ställföreträdare 

upprätta handlingen.5 

2.2 Upprättande av testamente 

En person som har fyllt arton år har rätt att upprätta ett testamente och förordna om sin 

kvarlåtenskap.6 Det kan dock även bli aktuellt för en underårig person att upprätta ett tes-

tamente. En underårig som är eller har varit gift eller har fyllt sexton år och vill förordna 

om den egendom “han äger själv råda” har också rätt att formulera ett testamente.7 Vad 

som menas med “äger själv råda” framgår av föräldrabalken. Det täcker egendom som en 

sextonåring förvärvat genom eget arbete och egendom som han erhållit med villkor om att 

han själv ska råda över den.8  

                                                 
4 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap, 3 uppl., Iustus förlag, Uppsala 

2011, s. 16. 

5 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 11. 

6 9 kap. 1 § 1 men. ÄB. 

7 9 kap. 1 § 2 men. ÄB. 

8 9 kap. 3 § 1 st. FB samt 9 kap. 4 § FB. 
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Det finns också regler angående vilka som får vara testamentstagare. Enligt huvudregeln får 

ett testamente inte gynna någon som inte är född vid testators död eller avlad och sedan 

föds med liv.9 Det innebär alltså att en person åtminstone måste vara avlad vid testators 

död för att sedan födas med liv för att kunna vara testamentstagare.10 En undantagsregel 

finns dock till detta. En testator har möjlighet att testamentera till blivande arvsberättigade 

avkomlingar till någon som får vara testamentstagare enligt huvudregeln. Därmed är det 

exempelvis möjligt att testamentera till eventuella framtida barnbarn. En förutsättning för 

detta undantag är dock att de blivande arvsberättigade avkomlingarna till någon som är 

född eller avlad vid testatorns död får egendomen till full ägo sist vid denna persons död el-

ler då annan, som skall åtnjuta rätt till egendomen, avlider eller hans rätt i annat fall upphör. 

Testatorn får heller inte göra skillnad mellan syskon som inte är födda eller avlade vid hans 

död.11 

En testamentstagare kan förverka sin rätt till arv. Om en person uppsåtligen har dödat en 

annan förverkar han sin rätt till arv och testamente efter denna. Om personen istället har 

dödat en annan arvinge eller testamentstagare får han inte bättre rätt till dennas del av arvet 

eller testamentet.12 Detta är också gällande om personen har orsakat någon annans död ge-

nom en uppsåtlig handling som innefattat våld och utgjort brott som ger minst ett år i 

fängelse.13 Det gäller dock inte om gärningsmannen var under femton år eller om det finns 

synnerliga skäl däremot med hänsyn till gärningens beskaffenhet.14 Om en person har för-

mått en annan att upprätta, återkalla eller avstå från att upprätta ett testamente genom 

tvång, förledande eller utnyttjande av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställ-

ning, har han också förverkat sin rätt till arv eller testamente efter denna såvida det inte 

finns särskilda skäl. Detta gäller också om personen uppsåtligen har förstört eller undanhål-

                                                 
9 9 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

10 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 24. 

11 9 kap. 2 § 2 st. ÄB samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 24-25. 

12 15 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

13 15 kap. 1 § 2 st. ÄB. 

14 15 kap. 1 § 3-4 st. ÄB. 
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lit testamentet.15 Även den person som medverkar till brott förverkar sin rätt till arv och 

testamente efter den avlidne.16 

Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen.17 Det kallas för 

ett ordinärt testamente. Det finns dock undantag från detta. Om en person är förhindrad 

att upprätta ett testamente enligt ovan sagda, på grund av sjukdom eller annat nödfall, kan 

han förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller genom egenhändigt 

skriven och undertecknad handling.18 Det kallas för ett nödfallstestamente. Ett sådant tes-

tamente blir dock ogiltigt efter att tre månader passerat från tidpunkten för nödfallet, under 

förutsättning att testatorn överlevde. Nödfallstestamentet måste då ersättas av ett ordinärt 

testamente.19 

Ett testamente kan återkallas genom att testatorn upprättar ett nytt formriktigt testamente, 

genom att testamentet förstörs eller genom att testatorn otvetydigt ger tillkänna att förord-

nandet inte längre är ett uttryck för hans yttersta vilja.20 En testator som vill, i samband 

med en återkallelse av ett visst förordnande eller liknande, göra en ändring i testamentet ska 

tillämpa samma formkrav som för upprättandet av ett ordinärt testamente.21 

2.3 Efterlevande makes arvsrätt 

I 3 kap. ÄB stadgas om efterlevande makes arvsrätt och vid upprättande av testamente är 

det något en gift testator bör ta hänsyn till. Sedan 1987 års lagstiftning tillfaller den avlidnes 

kvarlåtenskap, om denne var gift, den efterlevande maken. Detta gäller även om de har ge-

mensamma bröstarvingar.22 För de gemensamma bröstarvingarnas del innebär det här att 

deras arvsrätt skjuts upp till dess att den efterlevande maken avlider.23 Om den avlidne där-

                                                 
15 15 kap. 2 § ÄB. 

16 15 kap. 3 § ÄB. 

17 10 kap. 1 § 1 men. ÄB. För en mer djupgående utredning avseende formkraven för ordinära testamenten, 
se kapitel 3.1. 

18 10 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

19 10 kap. 3 § 2 st. ÄB. Läs mer om formkraven för nödfallstestamenten under kapitel 3.2. 

20 10 kap. 5 § 1 st. ÄB. 

21 10 kap. 6 § ÄB. 

22 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

23 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. 
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emot efterlämnar särkullbarn tillfaller dennes arvslott den efterlevande maken endast om 

särkullbarnet har avstått från sin rätt.24 Särkullbarnet försätts då i samma sits som de ge-

mensamma bröstarvingarna och får därigenom ut sitt arv efter att den efterlevande maken 

har avlidit.25 Kvarlåtenskapen som den efterlevande maken ärver, övertas med så kallad fri 

förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över kvarlåten-

skapen genom att förbruka, avyttra eller på annat sätt disponera den. Den efterlevande ma-

ken kan dock inte testamentera bort kvarlåtenskapen.26 

Den arvsrätt som en efterlevande make har är inte “laglottsskyddad”, vilket innebär att den 

avlidne maken kan upphäva eller modifiera den efterlevande makens arvsrätt genom att 

upprätta ett testamente till förmån för någon annan.27 Genom den så kallade “basbelopps-

regeln”, som fungerar som en slags “arvsrättslig garantiregel”, tillförsäkras dock den efter-

levande maken ett visst antal prisbasbelopp så långt kvarlåtenskapen räcker. Om ett testa-

mente strider mot denna “garantiregel” är den delen av testamentet ogiltigt.28 I de fall det 

inte finns några gemensamma bröstarvingar och den avlidne maken efterlämnar särkullbarn 

eller i de fall då den avlidne maken har upprättat ett testamente till förmån för någon annan 

än den efterlevande maken, får denna regel stor betydelse för den efterlevande maken. Re-

geln är till för att ge den efterlevande maken ett ekonomiskt skydd.29 

2.4 Laglottsskyddet 

Genom att upprätta ett testamente kan den avlidne se till så att dennes kvarlåtenskap förde-

las efter egna önskemål. På grund av laglottsskyddet i 7 kap. ÄB är dock den avlidne inte 

helt fri att fritt disponera över sin kvarlåtenskap. Den som är bröstarvinge till den avlidne 

har rätt att få ut sin laglott, vilket uppgår till hälften av den arvslott som enligt lag tillkom-

mer bröstarvingen.30 Arvslotten är alltså vad en bröstarvinge skulle ha ärvt om den avlidne 

inte upprättat ett testamente och laglotten utgör häften av denna. Detta betyder att om den 

                                                 
24 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

25 3 kap. 9 § ÄB samt Saldeen, Åke, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, 3 uppl., Iustus förlag, 
Uppsala 2006, s. 56. 

26 Saldeen, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 52. 

27 Saldeen, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 58. 

28 3 kap. 1 § 2 st. ÄB samt Saldeen, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 58. 

29 Saldeen, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 63. 

30 7 kap. 1 § ÄB. 
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avlidne efterlämnar två bröstarvingar så utgör deras arvslott 1/2 vardera och deras laglott 

uppgår till 1/4 vardera. Om en av bröstarvingarna är avliden träder dennes bröstarvingar 

in, i enlighet med istadarätten.31 Bröstarvingarnas laglotter utgör med andra ord hälften av 

den avlidnes kvarlåtenskap, den andra halvan brukar kallas för den avlidnes disponibla kvot 

och över denna del kan den avlidne förfoga fritt genom testamente.32 

En bröstarvinge får inte automatiskt ut sin laglott. I de fall ett testamente inkräktar på en 

bröstarvinges laglott måste denna begära jämkning.33 Från den tidpunkt bröstarvingen blev 

delgiven testamentet ska en begäran om jämkning framställas inom sex månader. Detta kan 

ske genom att bröstarvingen antingen väcker talan eller riktar sitt anspråk direkt mot testa-

mentstagaren.34 Om ett testamente inkräktar på en bröstarvinges laglott, men ingen begäran 

om jämkning sker, blir testamentet gällande.35 

2.5 Testamentstolkning 

Vid tolkning av ett testamente så ska man utgå ifrån testators vilja.36 I första hand ska man 

alltså försöka utröna vad testatorn verkligen ville med sitt testamente. Om ett testamente 

har fått ett annat innehåll än vad testatorn åsyftat, på grund av felskrivning eller annat miss-

tag, så ska testamentet likväl verkställas under förutsättning att den rätta innebörden kan 

fastställas.37 Det finns även andra tolkningsregler som ska tillämpas för att tolka ett testa-

mente i de fall då testators vilja inte kan utrönas.38 Dessa tolkningsregler behandlar bland 

annat legat. En viss given förmån i ett testamente, som exempelvis en viss sak eller ett visst 

penningbelopp, är legat.39 Legat som avser en viss sak har företräde framför andra legat, i 

de fall samtliga legat inte kan verkställas.40 

                                                 
31 Brattström & Singer, Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap, s. 110. 

32 Brattström & Singer, Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap, s. 110. 

33 7 kap. 3 § 1 st. 1 men. ÄB. 

34 7 kap. 3 § 3 st. ÄB. 

35 7 kap. 3 § 3 st. ÄB samt Saldeen, Arvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, s. 111. 

36 11 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

37 11 kap. 1 § 2 st. ÄB. 

38 11 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

39 11 kap. 10 § 1 st. ÄB. 

40 11 kap. 3 § ÄB. 
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Det finns också tolkningsregler som inte behandlar legat. Ett förordnande avseende egen-

dom som inte längre finns med i kvarlåtenskapen, exempelvis om testatorn avyttrat egen-

domen, blir utan verkan.41 Om en testator istället testamenterar bort egendom som är be-

svärad med panträtt eller annan rättighet, kan testamentstagaren inte begära ersättning för 

detta.42 Ett annat exempel på när ett förordnande blir utan verkan är när en make/sambo 

har testamenterat till den andra maken/sambon, men vid testatorns död är äktenskap-

et/samboförhållandet upplöst eller mål om äktenskapsskillnad pågår.43 

2.6 Testamentets ogiltighet 

I ärvdabalken fastställs det när ett testamente är ogiltigt. Exempel är när en testator inte är 

behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller testamentet inte är upprättat enligt form-

kraven.44 Ett testamente blir också ogiltigt om det har formulerats när testatorn led av en 

psykisk störning.45 Detsamma gäller om testatorn blivit tvingad till att upprätta ett testa-

mente eller om någon förmått honom att upprätta det genom att utnyttja hans oförstånd, 

viljesvaghet eller beroende ställning. Testamentet blir också ogiltigt om testatorn blivit svik-

ligen förledd eller om han svävat i villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att upp-

rätta ett testamente.46 I det fall då ett testamente är ogiltigt på grund av någon av de ogiltig-

hetsgrunder som finns stadgade i ärvdabalken, måste en arvinge klandra testamentet för att 

få det ogiltigförklarat. I vissa fall kan dock ett testamente bli ogiltigt direkt utan att en klan-

dertalan behöver föras av en arvinge. Dessa fall betecknas nullitetsfall och kan exempelvis 

vara då ett testamente är en förfalskning eller då innehållet i ett testamente strider direkt 

mot lag.47 

2.7 Delgivning och klander av testamente 

Ett testamente ska delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt 

avskrift. Om det gäller ett muntligt testamente ska protokoll över förhör med testaments-
                                                 
41 11 kap. 4 § ÄB. 

42 11 kap. 5 § ÄB. 

43 11 kap. 8 § ÄB. 

44 13 kap. 1 § 1 men. ÄB. 

45 13 kap. 2 § ÄB. 

46 13 kap. 3 § ÄB. 

47 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 54. 
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vittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll delges arvingen. Om en ar-

vinge redan har godkänt testamentet behöver dock ingen delgivning ske till denna.48 Ef-

tersom det är tidpunkten för delgivning som avgör utgångspunkten för en klandertalan, är 

den av stor betydelse. En arvinge som vill få ett testamente ogiltigförklarat måste framföra 

sin klandertalan inom sex månader från den tidpunkt då han tog del av testamentet, annars 

förlorar han sin klanderrätt.49 

                                                 
48 14 kap. 4 § 1 st. ÄB. 

49 14 kap. 5 § 1 st. ÄB. 



 

 
11 

3 Testamentets formkrav 

3.1 Ordinära testamenten 

3.1.1 Skriftligt 

För att ett testamente ska anses giltigt måste det upprättas skriftligen.50 Detta krav är abso-

lut, vilket betyder att om det inte uppfylls så blir testamentet ogiltigt.51 Ett muntligt testa-

mente kan endast anses giltigt om det kan klassificeras som ett nödfallstestamente.52 

Vad som menas med “skriftligen” är inte preciserat i lagtexten. Walin & Lind skriver dock i 

sina kommentarer till ärvdabalken att det inte är av någon större betydelse huruvida testa-

mentet är skrivet för hand eller med maskin, om det är avfattat och nedskrivet av testatorn 

själv, av ett testamentsvittne eller någon annan. Texten behöver inte ens komma till skriftli-

gen, utan testamentet kan upprättas genom användandet av ett färdigtryckt formulär.53 Vi-

dare skriver de att ett testamentes giltighet inte nödvändigtvis påverkas av att det är ned-

tecknat på en handling som också har annat innehåll. Det bekräftas i rättsfallen NJA 1936 

s. 47 och NJA 1943 s. 558. I båda rättsfallen upprättades handlingar med överskriften “äkt-

enskapsförord”. Handlingarna innehöll dock även testamentsliknande delar. Enligt domsto-

len kunde dessa handlingar godkännas som testamenten om den avlidne klart uttryckt för 

sin yttersta vilja om fördelning av kvarlåtenskapen efter hans död. Agell skriver också att 

det är viktigt att testamentsvittnena känner till innehållet i den del av handlingen som har 

testamentskaraktär.54 Brattström & Singer håller med om detta och skriver i sin bok att un-

der dessa omständigheter är det en förutsättning att testamentsvittnena, för att de ska veta 

att det är ett testamente de bevittnar, känner till innehållet angående fördelningen av kvarlå-

tenskapen.55 

                                                 
50 10 kap. 1 § 1 st. 1 men. ÄB. 

51 Lundén, Björn & Molin, Anna, Testamentshandboken: Hur du skriver ditt testamente, 5 uppl., Björn Lundén In-
formation, Näsviken 2007, s. 36. 

52 10 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

53 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, 6 uppl., 
Norstedts Juridik, Vällingby 2012, s. 280. 

54 NJA 1936 s. 47, NJA 1943 s. 558 samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 
39. 

55 Brattström & Singer, Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap, s. 93. 
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Så som lagtexten är utformad finns det heller inga hinder mot att en ordbehandlare an-

vänds för att utforma ett testamente eftersom användandet av detta hjälpmedel i slutändan 

ändå framställer en testamentshandling genom en skrivare.56 Kaariniemi skriver också att en 

kopiator kan användas för framställningen, så länge både testatorns och vittnenas under-

skrifter finns i original på handlingen med den kopierade texten.57 Detta bekräftas i NJA 

1977 s. 168. Två makar hade gemensamt upprättat ett inbördes testamente till förmån för 

varandra. Maken önskade lämna hans son från ett tidigare äktenskap utan något rätt till 

hans kvarlåtenskap. Vid makens död kunde inte originalhandlingen hittas, men däremot 

återfanns en fotokopia i ett bankfack som de båda makarna disponerade över. Sonen ansåg 

att fadern velat återkalla testamentet och därmed gömt undan eller förstört originalhand-

lingen. HD gjorde dock en annan bedömning. Domstolen ansåg att fadern/maken inte ve-

lat återkalla testamentet eftersom han inte förstört testamentskopian, utan i stället förvarat 

kopian på en plats där man med säkerhet skulle hitta den. Eftersom det inte fanns tillräck-

ligt med stöd för att en återkallelse skulle ha skett ansåg HD det styrkt att testamentsför-

ordnandet var ett uttryck för faderns/makens yttersta vilja.58 

Vidare skriver Kaariniemi att det vanligaste tillvägagångssättet för att framställa ett testa-

mente säkerligen är en blandning av flera av de skriftliga formerna (för hand, med hjälp av 

skrivmaskin, förtryckt formulär osv.). Han skriver dock att det förslagsvis borde finnas en 

bortre gräns för hur ett testamente får upprättas så att det inte upprättas med hjälp av tid-

ningsurklipp. I det fallet kan det bli svårt att fastställa om testatorn var allvarlig med sin 

önskan.59 

Enligt uttalanden i motiven till gamla testamentslagen har det skriftliga testamentet vunnit 

så säkert fäste i svenskt rättsliv att dess tillämpning kan räknas som en naturlig och ända-

målsenlig åtgärd. Det ansågs att det inte kunde finnas delade meningar om att det skriftliga 

testamentet skulle vinna erkännande i den nya lagen.60 Det framfördes dock också att rätts-

utvecklingen gått mot en allt större formfrihet.61 Enligt motiven var den nya lagens viktig-

                                                 
56 Kaariniemi, Jari, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, 1 uppl., Juristförlaget JF AB, Stockholm 1992, s. 

38. 

57 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 37. 

58 NJA 1977 s. 168. 

59 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 36-38. 

60 SOU 1929:22, s. 155. 

61 SOU 1929:22, s. 147. 
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aste uppgift att anpassa institutet efter dess syfte. För att uppnå detta skulle största försik-

tighet användas och så långt som möjligt undvika en skärpning av formkravet. 

Även i propositionen skrivs det om att rättsutvecklingen rör sig mot större formfrihet, men 

på grund av de påtagliga fördelar som följer formkraven kan lagstiftaren svårligen avstå 

från dessa. Det skrivs om de olägenheter ett muntligt testamente medför, så som att det är 

svårare att fastställa testatorns yttersta vilja då tillfälliga och oöverlagda uttalanden från tes-

tatorn kan ge sken av att vara hans yttersta vilja. I de fall ett muntligt testamente är upprät-

tat medför det ofta också att innehållet i det är svårare att säkerställa. Dessutom ansågs den 

utbredda skrivkunnigheten försvara det skriftliga testamentet som huvudform.62 

Även om det inte uttryckligen framgår vad som ligger bakom kravet på skriftlighet så finns 

det antydningar om vad anledningen är i motiven. Med tanke på det övergripande syftet 

med formkraven och fördelarna med ett skriftligt testamente jämfört med ett muntligt så-

dant, torde den främsta anledningen vara bevisfunktionen. Det övergripande syftet med 

formkraven är att kunna säkerställa testamentets tillblivelse, giltighet och innehåll, vilket 

uppfylls bättre av ett skriftligt testamente än ett muntligt sådant.63 Enligt Lundén & Molin 

är det självklart att kravet på skriftlighet finns. Eftersom testamentet ska tillämpas först ef-

ter att testatorn avlidit är det svårt att då säkerställa vad testatorns yttersta vilja var om det 

fanns en möjligt att upprätta muntliga testamenten. 

Kravet på skriftlighet syftar också till att fungera som en varningsfunktion. Då testatorn 

själv inte kan veta hur testamentet kommer tillämpas eller hur de framtida förhållandena 

kommer se ut, medför detta en fara för att testatorn gör ett förhastat åsidosättande av ar-

vingarnas intressen, något som bäst undviks genom en formföreskrift som manar till efter-

tanke.64 

3.1.2 Underskrift 

För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara underskrivet av testatorn själv och 

två vittnen.65 Om ett testamente inte är underskrivet, och det heller inte uppfyller kraven 

                                                 
62 Prop. 1930:10, s. 52. 

63 SOU 1929:22, s. 146. 

64 SOU 1929:22, s. 146-147. 

65 10 kap. 1 § 1 st. ÄB. 
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för ett nödfallstestamente, kan således testamentet komma att förklaras ogiltigt om det 

klandras.66 

I normala fall uppfylls kravet på underskrift genom att testatorn med egen hand tillfogar sin 

namnteckning och sålunda ger till känna att förordnandet är ett slutgiltigt uttryck för hans 

yttersta vilja. Vanligen anges också ort och datum för upprättandet. Testatorn bör skriva 

under med den underskrift han brukar använda i rättsliga angelägenheter. Tvivel kan uppstå 

avseende testatorns verkliga avsikt med förordnandet, huruvida det verkligen var ett uttryck 

för hans yttersta vilja, i de fall testatorn bara skrivit under med sitt förnamn eller ett 

pseudonym.67 

Enligt motiven till testamentslagen ska kravet på underskrift ges en fri och praktisk tolk-

ning. Därigenom kan en testator uppfylla kravet på underskrift genom att underteckna 

handlingen med hjälp av bomärke68 eller “med hand på penna”. En testator kan också i en-

staka fall låta någon annan skriva hans namn på testamentet, under förutsättning att det är 

uteslutet för testatorn att själv skriva under på grund av sjukdom.69 Detta bekräftas i ett 

rättsfall. En testator, efter uppläsandet av testamentet, förklarade inför de två vittnena att 

detta var hans yttersta vilja. Testatorn försökte sedan skriva under sitt testamente, men 

lyckades inte med detta eftersom hans hand skakade så mycket. Han bad då istället ett av 

testamentsvittnena att skriva namnet på testamentet. De båda testamentsvittnena bevitt-

nade därefter testamentshandlingen. Domstolen ansåg, med hänsyn till omständigheterna, 

att detta utgjorde ett giltigt testamente, oavsett om testatorn hade sin hand på pennan då 

hans namn skrevs eller inte.70 I motiven noterar man också att en uttömmande reglering av 

dessa situationer bättre hör hemma i ett allmännare sammanhang än testamentslagstiftning-

en eftersom det annars skulle kräva ett oproportionerligt utrymme i lagtexten.71 

                                                 
66 Läs mer om ogiltighet och klander av testamente under rubrikerna 2.6 och 2.7. 

67 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 280. 

68 Bomärke användes förr i stället för underskrift. Jfr. http://www.ne.se/bom%C3%A4rke (hämtad 2014-05-
05 kl. 00:00). 

69 SOU 1929:22, s. 157. 

70 NJA 1937 s. 221. 

71 SOU 1929:22, s. 157. 

http://www.ne.se/bom%C3%A4rke
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Testatorn ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro, eller åtminstone vid-

kännas sin underskrift.72 Vittnenas uppgift är sedan att bestyrka underskriftens äkthet.73 När 

en testator vidkänns sin underskrift bekräftar han inför vittnena att testamentet utgör hans 

yttersta vilja.74 I ett rättsfall från Svea HovR har vidkännande genom konkludent handlande 

godkänts. I detta fall hade ett av testamentsvittnena bett det andra testamentsvittnet, som 

inte varit närvarande vid undertecknandet enligt lagens mening, att bevittna testatorns un-

derskrift strax efteråt. Testatorn, som i stort sett var blind, gjorde ingen invändning mot 

detta. Hovrätten bedömde, med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som förekom vid 

bevittnandet av testamentet, att det framstod som alltför formalistiskt att kräva att testa-

torn, som var närvarande vid bevittningen, uttryckligen skulle bekräfta att han undertecknat 

testamentet. Domstolen ansåg att kravet på vidkännande var uppfyllt genom att testatorn 

inte invände mot att det ena testamentsvittnet upplyste det andra testamentsvittnet om att 

testatorn skrivit under testamentet och hon ombands att bevittna detta.75 

Kravet på underskrift syftar till att fungera som en bevis- och äkthetsfunktion. Genom un-

derskriften kan en person anknytas till en viss handling, exempelvis ett testamente, och det 

bidrar till att testatorns yttersta vilja förverkligas, men ser också till att de förordnanden 

som inte är upprättade av testatorn själv blir utan verkan.76 Underskriftskravet syftar också 

till att ha en viljeförklaringsfunktion, att testamentet verkligen är ett uttryck för testatorns 

yttersta vilja.77 

Syftet bakom formkraven är också att de ska fungera som en slags varningsfunktion och få 

testatorn att inse de långtgående verkningar testamentet har. Genom att införa formkraven 

hoppas man att det ska leda till att testatorn tänker efter ordentligt vid upprättandet av tes-

tamentet så att inga förhastade åsidosättanden av arvingarnas intressen genomförs eftersom 

det är svårt för testatorn att känna till framtida förhållanden.78 

                                                 
72 10 kap. 1 § 2 men. ÄB. 

73 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 64-65. 

74 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 66. 

75 RH 1995:145 samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 38. 

76 Prop. 1930:10, s. 52. 

77 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 280. 

78 SOU 1929:22, s. 146-147. 
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3.1.3 Vittneskravet 

Ett ordinärt testamente ska upprättas med två vittnen för att vara giltigt.79 Innan den nya 

testamentslagen blev publicerad var det oklart vad innebörden av kravet på testamentsvitt-

nen betydde. I början troddes vittnena fungera som bevisvittnen och skulle därmed intyga 

testamentets laga tillkomst. Genom propositionen förklaras att testamentsvittnena ska an-

ses vara solenitetsvittnen, vilket betyder att de ska vittna om den akt då testamentet upprät-

tades. Om kravet på vittnenas närvaro åsidosätts blir testamentet ogiltigt, vilket betyder att 

deras medverkan är en förutsättning för att testamentet ska anses vara giltigt.80 I förarbe-

tena skrivs också att anledningen till kravet på vittnenas närvaro är att garantera emot för-

hastade, obehöriga manipulationer och ovisshet om testatorns önskan att göra testamente.81 

I lagtexten uppställs krav på vilka som kan vara testamentsvittnen genom att regler om 

vilka som inte får vara testamentsvittnen finns stadgade i lagen. De personer som inte får 

vara testamentsvittnen är: 

1. Personer under femton år, 

2. Personer som på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av vittnesbekräf-

telsen, 

3. Den som är gift eller sambo med testatorn, 

4. Den som är släkt med testatorn i rätt upp- eller nedstigande led, 

5. Den som står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag med testatorn, samt 

6. Den som är syskon till testatorn.82 

Vidare får heller inte ett testamente bevittnas av någon som är testamentstagare. Denna 

person får heller inte bevittna testamentet om hans maka, sambo, syskon eller någon som 

står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom är testamentstagare. En 

person som är förmyndare, god man eller förvaltare år någon får inte bevittna ett testa-

mente där denne är testamentstagare. Även en ledamot av styrelsen för ett bolag, en före-

                                                 
79 10 kap. 1 § 1 st. 1 men. ÄB. 

80 Prop. 1930:10, s. 53 samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 37. 

81 SOU 1929:22, s. 155. 

82 10 kap. 4 § 1 st. ÄB. 
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ning, ett trossamfund eller en stiftelse får inte bevittna ett testamente där den juridiska per-

son som ledamoten företräder är testamentstagare.83 

Som beskrivits tidigare ska alltså testatorn skriva under, eller åtminstone vidkännas sin un-

derskrift, i vittnenas samtidiga närvaro.84 Detta betyder dock inte att testamentsvittnena be-

höver vara närvarande då texten till testamentet utformas, utan det räcker med att de är 

närvarande då testatorn skriver under testamentet eller vidkänns sin underskrift.85 Däremot 

duger det inte att underskriften först vitsordas inför ett av vittnena och sedan inför det 

andra vittnet.86 Detta bekräftas i rättsfallet NJA 1978 s. 189. En testator hade i detta fall 

upprättat ett testamente och sedan bett två personer på samma arbetsplats att bevittna 

handlingen. Testatorn gick först in till det ena vittnet och bad henne skriva under och se-

dan gick hon in i arbetsrummet bredvid, till det andra vittnet, och bad henne skriva under. 

HD fann det bevisat att det första vittnet, och omedelbart därefter det andra vittnet, mot-

tagit testatorns vidkännande av sin underskrift och bevittnat denna på sina respektive tjäns-

terum samt att de båda vittnena kände till att den andra skulle agera vittne. HD ansåg dock 

att kravet på vittnenas samtidiga närvaro hade åsidosatts eftersom ingen av vittnena följde 

vad som hände i det andra rummet i samband med bevittningen.87 

Det framgår också av lagtexten att vittnena ska bestyrka testamentshandlingen med sina 

namn.88 De ska alltså skriva under testamentet. Om vittnena undertecknar testamentshand-

lingen då testatorn inte längre är närvarande, är dock testamentet fortfarande gällande. Inte 

heller blir det ogiltigt om ett av testamentsvittnena skrivit under först när det andra testa-

mentsvittnet avlägsnat sig. Formkravet innebär alltså att båda vittnena ska vara närvarande 

då testatorn skriver under testamentet eller vidkänns sin underskrift, men det krävs inte att 

vittnena vid detta tillfälle också skriver under testamentshandlingen.89 I NJA 1994 s. 145 ut-

talade dock HD att vittnenas undertecknande ska ske i nära anslutning till testatorns. I 

detta fall hade testatorn skrivit under testamentet inför två vittnen. I samband med detta 

                                                 
83 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. 

84 10 kap. 1 § 2 men. ÄB. Se även under 3.1.2. 

85 SOU 1929:22, s. 155. 

86 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 282. 

87 NJA 1978 s. 189. 

88 10 kap. 1 § 3 men. ÄB. 

89 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 283. 
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skrev också det ena vittnet under testamentet. Det andra vittnet väntade dock fyra år med 

att skriva under, då testatorn redan avlidit, eftersom hon vid bevittnandet funderade på om 

hon möjligtvis var jävig. HD ansåg att det visserligen inte kan krävas att de båda vittnena 

skriver under testamentet i testatorns närvaro, men däremot medför syftet bakom form-

kravet att vittnena ska underteckna handlingen i nära anslutning till testatorns underteck-

nande eller vidkännande av sin underskrift. HD bedömde sedan att detta inte var uppfyllt i 

förevarande fall, även frånsett att undertecknandet skett efter testatorns död, och ogiltig-

förklarade därmed testamentet.90 

Vittnena måste också känna till att det är ett testamente de bevittnar. Detta bekräftas i NJA 

1936 s. 578. Testatorn hade i detta fall upprättat ett testamente och bett två personer be-

vittna hans namnteckning. Efter en tid gjorde testatorn ett tillägg i testamentet och han bad 

då två andra personer att bevittna hans underskrift vid tillägget. Ingen av dessa testaments-

vittnen kände till att det var ett testamente de bevittnade. På grund av detta ogiltigförklara-

des hela testamentet i alla tre instanser.91 Även om vittnena måste känna till att de bevittnar 

ett testamente, är det upp till testatorn att bestämma om han vill att de ska känna till testa-

mentets innehåll eller inte.92 Hur vittnena fått kännedom om att det är en testamentshand-

ling de bevittnar är dock utan relevans.93 

Syftet med kravet på testamentsvittnenas närvaro och underskrift är att det ska utgöra en 

bevisfunktion. Vittnena kan bestyrka testamentets lagliga upprättande, det vill säga, de kan 

intyga att formkraven som uppställs i lagen har beaktats.94 Förutom detta ska testaments-

vittnena också förvissa sig om att det verkligen är testatorn som av egen fri vilja har under-

tecknat testamentshandlingen och att den som undertecknar testamentet är samma person 

som testatorn.95 

Testamentsvittnena rekommenderas i lagtexten att anteckna yrke och hemvist vid sin 

namnteckning. Det rekommenderas också att de upprättar ett intyg avseende tiden för be-

vittnandet samt om det finns några övriga omständigheter som kan komma att vara av be-
                                                 
90 NJA 1994 s. 145. 

91 NJA 1936 s. 578. 

92 10 kap. 1 § 4 men. ÄB. 

93 Prop. 1930:10, s. 53. 

94 Prop. 1930:10, s. 53. 

95 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 49. 
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tydelse för testamentets giltighet.96 Ett intyg av detta slag som visar att formföreskrifterna 

har efterföljts är av ett stort värde, men det betyder inte att formfel föreligger om ett intyg 

inte upprättas.97 Vid en eventuell klandertalan av ett testamente ska ett sådant intyg som 

vittnar om testamentshandlingens formenliga upprättande äga tilltro, så länge andra om-

ständigheter inte förringar intygets trovärdighet.98 

3.2 Holografiska testamenten 

3.2.1 Skriftligt 

Om en person är förhindrad att upprätta ett ordinärt testamente på grund utav sjukdom el-

ler annat nödfall, kan personen i fråga istället upprätta ett nödfallstestamente, så som 

nämnts ovan. 99 Vid en eventuell bedömning huruvida det förelegat ett nödfall, får det inte 

ställas allt för hårda krav. Istället ska hänsyn tas till testatorns situation och om han själv 

ansåg sig ha skäl för att göra ett avsteg från den ordinära testamentsformen.100 

En form av nödfallstestamente är ett holografiskt testamente (skriftligt testamente). Det ut-

görs av en egenhändigt skriven och undertecknad handling, men till skillnad från ett ordi-

närt testamente så finns det inget krav på vittnen.101 Av testamentet ska det framgå att tes-

tatorn gett uttryck för sin yttersta vilja och hur han vill att kvarlåtenskapen ska fördelas ef-

ter hans död.102 

Istället för ett krav på vittnen finns det ett krav på att testatorn har skrivit hela testamentet 

för hand, vilket betyder att han inte får använda sig av ett färdigt testamentsformulär, ma-

skinskrift eller tryck.103 Med ett handskrivet testamente anses tillförlitligheten öka för att 

förordnandet är äkta och allvarligt menat.104 Enligt Lundén & Molin ska testatorn använda 

                                                 
96 10 kap. 2 § 1 st. ÄB. 

97 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 283. 

98 10 kap. 2 § 2 st. ÄB. 

99 10 kap. 3 § 1 st. ÄB samt kapitel 2.2 i denna uppsats. 

100 SOU 1929:22, s. 169 samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 43. 

101 10 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

102 Lundén & Molin, Testamentshandboken: Hur du skriver ditt testamente, s. 69. 

103 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 293 samt Kaariniemi, Testa-
mente: formkrav och testationsbehörighet, s. 75. 

104 Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 43. 
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sig av en penna med beständig skrift då det är sannolikt att ett nödfallstestamente som är 

skrivet med blyerts inte kommer att godtas eftersom det är möjligt för en utomstående per-

son att ändra i dokumentet utan att det märks.105 Walin & Lind är dock tveksamma till om 

det finns skäl att underkänna ett nödfallstestamente som skrivits på maskin. Om testatorn 

själv har skrivit texten så anser de att testamentet är egenhändigt skrivet. Enligt dem är det 

motsägelsefullt att vid en nödsituation upprätthålla onödiga formkrav, om det känns säkert 

att förordnandet härstammar från testatorn och hans viljeyttring är tillräckligt tydlig.106 

Det förekommer att personer upprättar holografiska testamenten innan de begår själv-

mord. Eftersom dessa personer, på ett sätt, har framkallat nödsituationen själva, uppstår 

frågan om de kan anses ha varit förhindrade att upprätta ett ordinärt testamente. Testatorns 

egen uppfattning om situationen har dock varit avgörande. Ett nyligen avgjort och viktigt 

rättsfall är en dom från Svea HovR. Den avlidne hade i detta fall skickat ett sms-

meddelande i form av ett testamente till en vän innan han begick självmord. Frågan var om 

detta kunde ses som ett nödfallstestamente, närmare bestämt ett holografiskt testamente. 

Tingsrätten ansåg att den avlidne haft fog för att uppfatta situationen som ett sådant nöd-

fall som rättfärdigar upprättandet av ett nödfallstestamente istället för ett ordinärt testa-

mente. Vidare fanns det inga tvivel om att det var den avlidne som skickat meddelandet 

och att det var ett slutligt förordnande. Tingsrätten uttalade att det borde vara möjligt att 

förordna om sin kvarlåtenskap på detta sätt på grund av den tekniska utveckling som skett i 

samhället och hur det har påverkat människors sätt att kommunicera. Därmed bedömde 

tingsrätten att sms-meddelandet var en egenhändigt skriven och undertecknad handling. 

Hovrätten skrev i sina domskäl att sms-meddelandet var en rättshandling med klar och tyd-

lig text som innehöll uppgifter om hur den avlidnes kvarlåtenskap skulle fördelas och att 

det var ett uttryck för hans yttersta vilja. Därmed var sms-meddelandet materiellt sett ett 

testamente. Vidare höll hovrätten med tingsrätten om att sms-meddelandet uppfyllde kra-

vet på att vara egenhändigt skrivet. Däremot saknades det möjlighet att underteckna det-

samma vilket gjorde att formkraven inte var uppfyllda. Testamentet ogiltigförklarades där-

med av hovrätten.107 

                                                 
105 Lundén & Molin, Testamentshandboken: Hur du skriver ditt testamente, s. 69. 

106 Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del I (1-17 kap.): Arv och testamente, s. 293. 

107 Svea hovrätts dom 2013-06-13 i mål T 11306-12. 
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Detta rättsfall påvisar att utvecklingen går framåt och att ett holografiskt testamente inte 

nödvändigtvis måste vara handskrivet för att godkännas. Det faktum att ett sms-

meddelande i form av ett testamente kan uppfylla kravet på egenhändigt skrivet, öppnar 

dörren för möjligheten att även digitala testamenten kan komma att tillåtas i framtiden. 

3.2.2 Underskrift 

Som nämnts innan måste testatorn också underteckna testamentet. Enligt Lundén & Molin 

har underskriften två funktioner. För det första så bevisar den vem som har skrivit testa-

mentet. För det andra så indikerar underskriften att testamentet är färdigt, annars kan det 

vara oklart om det var ett slutligt testamente eller ett utkast som skulle färdigställas se-

nare.108 

I ett rättsfall från HD, som avsåg ett holografiskt testamente, tolkades kravet på underskrift 

relativt strikt. Testatorn i detta fall låg, på grund av sjukdom, inlagd på sjukhus. Under ru-

briken “mina önskningar” antecknade hon i ett skrivblock, dagen innan hon hastigt avled, 

förordnanden om sin kvarlåtenskap. På några efterföljande sidor i skrivblocket hade testa-

torn också skrivit tre avskedsbrev. Alla de tre breven var undertecknade, men inte anteck-

ningarna rörande hennes kvarlåtenskap. HD fann att nödfall hade förelegat, trots det fak-

tum att det var möjligt för testatorn att tillkalla vittnen och upprätta ett ordinärt testamente. 

Dock godtogs inte synpunkten att anteckningarna och breven skulle ses som en enda hand-

ling så att underskrifterna under breven även skulle gälla förordnandena. Då det i breven 

inte fanns någon hänvisning till förordnandena om kvarlåtenskapen ansåg HD att breven 

var fristående i förhållande till förordnandena. Därmed var kravet på undertecknande inte 

uppfyllt.109 

  

                                                 
108 Lundén & Molin, Testamentshandboken: Hur du skriver ditt testamente, s. 70. 

109 NJA 1993 s. 341 samt Agell, Testamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, s. 44-45. 
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4 Elektroniska dokument i relation till testamentets 

formkrav 

4.1 Elektroniskt dokument 

Ett elektroniskt dokument definieras som “en upptagning som har gjorts med hjälp av 

automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst 

tekniskt förfarande”. Det finns vissa mindre variationer på detta begrepp, men avsikten är 

nog att de ska ha samma innebörd.110 Detta är en generell definition som inte hänvisar till 

någon viss teknisk lösning.111 

4.2 Skriftligt 

Begreppet “skriftligt” kan åsyfta en text som kommer till på traditionellt sätt med papper 

och penna eller så kan det åsyfta på allt som inte sker muntligt.112 I en SOU från 1996 

skrivs det att begreppet “skriftligt”, i anknytning till förfaranderegler, verkar användas för 

att utesluta muntliga rutiner.113 Därmed utesluts inte användandet av elektroniska rutiner.114 

Nära sammankopplat med kravet på skriftlighet är kravet på underskrift. Enligt den SOU 

som nyss nämndes innebär dock inte ett krav på skriftlighet automatiskt att ett krav på un-

derskrift också föreligger. Detta bedöms framgå av det faktum att det i vissa författningar 

klart uttalas två separata krav, ett krav på skriftlighet samt ett krav på underskrift.115 I ut-

redningen om elektroniska signaturer intas dock en annan ståndpunkt. Där anses ett krav 

på skriftlighet i många fall också innebära ett underförstått krav på en egenhändig under-

skrift.116 Vid ett uttalat eller outtalat krav på underskrift, i samband med ett krav på skrift-

lighet, är det tveksamt om elektroniska rutiner kan användas.117 

                                                 
110 Ds 2003:29, s. 53. 

111 Ds 2003:29, s. 54. 

112 Ds 2001:13, s. 38. 

113 SOU 1996:40, s. 95. 

114 Prop. 1999/2000:117, s. 16. 

115 SOU 1996:40, s. 95. 

116 Ds 1998:14, s. 76. 

117 SOU 1996:40, s. 95. 
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Hultmark skriver i sin bok om UNCITRAL:s modellag om elektronisk handel118 och om 

hur den bygger på en metod som kallas funktionell ekvivalens, vilket kan ge ledning i denna 

situation. Metoden innebär att när IT-system fyller samma funktioner som pappersmediet, 

bör utgångspunkten vara att inte diskriminera dessa utan ge dem samma rättsverkningar 

som om de vore ett skriftligt pappersdokument. En gemensam förutsättning är dock att de 

parter som kommunicerar har tillgång till den teknik som gör det möjligt att skapa, sända, 

motta och läsa elektroniska meddelanden och att denna teknologi är implementerad på ett 

sätt som gör kommunikationen rent praktiskt möjlig.119 Artikel 5 i modellagen slår fast att 

information inte ska förnekas rättsverkningar, giltighet eller möjlighet till verkställighet 

endast på grund av att den föreligger i elektronisk form.120 Det är alltså tänkt att de olika 

krav som ställs upp i lagstiftning också ska kunna appliceras på elektronisk kommunikat-

ionsteknologi. Tanken är att man ska se till ändamålen bakom regleringen och sedan be-

döma om elektroniska rutiner kan tillgodose de ändamålen, istället för att göra en strikt 

bokstavstolkning.121 

Även Lindberg & Westman håller med om att man bör se till syftet med formkravet för att 

fastställa om elektronisk kommunikation kan användas i det enskilda fallet.122 Om det är ut-

gångspunkten, då finns det en möjlighet att digitalt lagrad text kan anses uppfylla kravet på 

skriftlighet, under förutsättning att det finns ett visst krav på verifiering av innehållet. Det 

innebär att det måste finnas en möjlighet att, i samband med kommunikation eller lagring, 

kontrollera så att informationen inte har förändrats. Genom att använda papper säkerställs 

detta krav på grund av att text och underskrift låses till papperet. När en eventuell handling 

upprättas med hjälp av datakommunikation är det därför viktigt att systemet utformas så att 

det i efterhand går att säkerställa att informationen inte har manipulerats av mottagaren el-

ler förändrats på grund av tekniska fel.123 

Att ersätta de traditionella pappersdokumenten med elektroniska dokument för naturligtvis 

med sig en viss osäkerhet. Elektroniska dokument har inte samma fysiska egenskaper som 
                                                 
118 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. 

119 Hultmark, Christina, Elektronisk handel och avtalsrätt, 1 uppl., Norstedts Juridik AB, Göteborg 2003, s. 21. 

120 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Art. 5 samt Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 
21. 

121 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 21. 

122 Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, s. 76. 

123 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 88. 
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pappersdokument har, vilket leder till osäkerhet. Ett elektroniskt dokument är förvisso lag-

rat på ett fysiskt föremål, men man kan inte avläsa innehållet direkt. Det blir lättare att göra 

ändringar i dokumentet samtidigt som dessa eventuella ändringar är svåra att upptäcka.124 

För att skydda de elektroniska dokumenten är det därför nödvändigt att vid databearbet-

ning och lagring använda sig av behörighetskoder och loggning. Genom behörighetskoder 

hindras obehöriga från att få tillgång till systemet och med hjälp av loggning så registreras 

alla händelser i systemet kronologiskt. Innebörden av detta är att man i efterhand kan se 

om någon obehörig har försökt att komma åt innehållet eller om försöket lyckades. Det är 

också nödvändigt att använda sig av kryptering. Genom kryptering hålls informationen 

hemlig för utomstående som försöker avlyssna nätet, men det är också ett bra sätt att fast-

ställa meddelandets äkthet på.125 

En viktig punkt att tänka på i relation till testamenten är att den elektroniska handlingen 

kan sparas och arkiveras. Detta är normalt inget problem vid användandet av elektroniska 

rutiner, utan det finns utvecklade rutiner för långtidslagring av elektroniskt material. Det 

nämns också att ett arkiveringskrav i sig inte kan hindra användandet av elektroniska ruti-

ner.126 

4.3 Underskrift 

I många fall krävs det en underskrift för att en rättshandling ska anses vara giltig, men trots 

det så finns det inga regler som anger hur ett författningsenligt krav på underskrift ska upp-

fyllas. I förarbetena skrivs dock att det i vissa situationer borde finnas en bortre gräns för 

vad som kan godtas, att det åtminstone torde krävas en form av angivelse om vem som av-

ses med underskriften.127 

Kravet på underskrift uttrycks ofta på olika sätt i lagtexten, så som underskriven, under-

tecknad eller namnteckning, utan att skillnaderna preciseras någonstans. Dessa olika be-

grepp är troligtvis inte avsedda att, enligt ett uttalande i departementserien, ha skiftande be-

                                                 
124 Lindberg, Agne, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur: Rättsliga konsekvenser av papperslös doku-

menthantering, IRI-rapport 1987:7, Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet 1987, s. 12. 

125 Lindberg, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur: Rättsliga konsekvenser av papperslös dokumenthante-
ring, s. 16. 

126 Ds 2003:29, s. 28. 

127 Prop. 1999/2000:117, s. 55. 
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tydelser.128 Oavsett vilket begrepp som används, torde det enligt Lindberg betyda ett krav 

på en egenhändig underskrift. Han stödjer det påståendet på tre olika omständigheter. För 

det första så förekommer underskriftskravet i samband med regler om traditionella pap-

persdokument, vilket medför att elektroniska underskrifter inte är möjliga. För det andra så 

fanns inte möjligheten att använda elektroniska underskrifter när majoriteten av lagstift-

ningen tillkom. Förutom detta är begreppet “underskrift” också uttryckligen utvidgat i viss 

lagstiftning så att även andra varianter av underskrifter än den traditionella ska kunna ac-

cepteras. Enligt Lindberg kan man av dessa omständigheter dra motsatsslutet att med be-

greppet “underskrift” menas, om inget annat stadgats, en egenhändig underskrift.129 Vidare 

skriver Lindberg att innebörden av en egenhändig underskrift är att “undertecknaren är en 

enskild individ och att han skriver sitt namn på ett papper med sin personliga skrivstil”.130 

Kravet på underskrift utgör ett stort hinder för att kunna övergå till ett mer papperslöst sy-

stem. Eftersom en egenhändig underskrift ska skrivas för hand och på papper är det omöj-

ligt att skapa en egenhändig underskrift på ett elektroniskt dokument. I förarbetena är man 

av den åsikten att ett krav på underskrift inte kan uppfyllas med hjälp av elektroniska ruti-

ner.131 För att det ska vara möjligt att använda elektroniska underskrifter så skulle de regler 

som innehåller formkrav behöva ändras så att elektroniska underskrifter tilldelas samma 

rättsverkan som de egenhändiga underskrifterna.132 Lindberg & Westman instämmer också 

i att en egenhändig underskrift inte kan uppfyllas genom en elektronisk signatur. Enligt 

dem skulle en alltför IT-vänlig tolkning “göra våld” på lagtextens ordalydelse.133 

Hultmark intar dock den motsatta åsikten och anser att ett krav på underskrift kan uppfyl-

las med hjälp av elektroniska rutiner. Hon utgår ifrån syftena med underskriftskravet istället 

för dess direkta ordalydelse och hänvisar till metoden om funktionell ekvivalens.134 Rege-

ringen ställer sig till viss del på Hultmarks sida i propositionen till lag om kvalificerade 

                                                 
128 Ds 2003:29, s. 88. 

129 Lindberg, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur: Rättsliga konsekvenser av papperslös dokumenthante-
ring, s. 33. 

130 Lindberg, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur: Rättsliga konsekvenser av papperslös dokumenthante-
ring, s. 29. 

131 Ds 1998:14, s. 77 samt Ds 2003:29, s. 90. 

132 Ds 1998:14, s. 77. 

133 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 77. 

134 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 21. Läs mer om funktionell ekvivalens under kapitel 4.2. 
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elektroniska signaturer. I normalfallet utesluts elektroniska rutiner vid ett krav på under-

skrift, enligt den, men genom tolkning kan de i vissa fall tillåtas.135 

I de fall användandet av elektroniska rutiner inte kan uteslutas får det utredas vilka tekniska 

lösningar det finns som kan uppfylla kraven. Genom lagen (2000:832) om kvalificerade 

elektroniska signaturer (härefter signaturlagen) implementerades EG-direktivet136 om ett 

gemenskapsramverk om elektroniska signaturer. Syftet med lagen är att underlätta använ-

dandet av elektroniska signaturer.137  

I signaturlagen finns det tre olika typer av elektroniska signaturer framställda; elektronisk 

signatur, avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur. En elektro-

nisk signatur definieras som “data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna 

till andra elektroniska data och som används för att kontrollera att innehållet härrör från 

den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats”.138 I de fall där det är 

mycket viktigt att undertecknarens identitet kan fastställas, är dock en avancerad elektro-

nisk signatur att föredra. En avancerad elektronisk signatur är en elektronisk signatur som; 

1. “är knuten uteslutande till en undertecknare, 

2. gör det möjligt att identifiera undertecknaren, 

3. är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och 

4. är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av dessa 

data kan upptäckas”.139 

En avancerad elektronisk signatur är säkrare än en “vanlig” elektronisk signatur eftersom 

den är bunden till endast en undertecknare. En kvalificerad elektronisk signatur är dock 

den säkraste av de tre. Det är en “avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett kva-

lificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning för signaturframställning”.140 I 

lagen fastställs också att om en lag eller annan författning ställer krav på egenhändig under-

                                                 
135 Prop. 1999/2000:117, s. 78. 

136 Direktiv 1999/93/EG. 

137 1 § 1 st. Signaturlagen. 

138 2 § 1 st. Signaturlagen. 

139 2 § 2 st. Signaturlagen. 

140 2 § 3 st. Signaturlagen. 
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skrift eller liknande, och det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska rutiner, ska en 

kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla det kravet.141 

Som det har påvisats så är det osäkert om underskriftskravet kan uppfyllas med hjälp av 

elektroniska rutiner. Om utgångsläget däremot är att se till syftet med kravet, då är det möj-

ligt att elektroniska rutiner kan komma att accepteras, så länge de kan komma upp i samma 

säkerhetsgrad som det pappersbaserade systemet. I detta sammanhang är det viktigt att 

nämna kravet på utställarverifiering. Innebörden av detta är att det måste vara möjligt att 

verifiera från vem informationen härstammar, med andra ord, att kunna koppla ett bestämt 

informationsinnehåll till en bestämd person. Underskriften på ett papper har denna funkt-

ion i ett pappersbaserat system då det oftast är möjligt att anknyta en underskrift till en be-

stämd person. Vid användning av datorbaserad media så måste utställaren verifieras på nå-

got annat betryggande sätt, exempelvis med hjälp av en elektronisk signatur.142 

Lindberg skriver att den egenhändiga underskriften utgör en individuell och direkt länk 

mellan person och underskrift, vilket är dess främsta egenskap. En elektronisk underskrift 

skiljer sig från en traditionell underskrift på det sättet att den lagras på datormedia och 

översänds via datakommunikation istället för att det finns ett papper som är fysisk bärare 

av underskriften. Dessutom består den elektroniska underskriften inte av undertecknarens 

namn, utan av en rad binära tal. Det medför att om en annan person känner till underskrif-

ten så kan han göra en perfekt kopia. Lindberg skriver dock att en elektronisk underskrift 

ändå kan anses vara personlig eftersom undertecknaren har tilldelats en unik sammanställ-

ning av binära tal.143 

En viktig punkt att ta upp i detta sammanhang är möjligheten att långtidslagra en elektro-

niskt underskriven handling. För att kunna verifiera en signatur så måste man ha tillgång till 

de spärrlistor som var aktuella vid signeringen och de finns hos certifikatutfärdaren. Det är 

dock osäkert hur länge dessa sparas. Förutom detta så har elektroniska signaturer som 

skapats med hjälp av kryptering en begränsad teknisk livslängd. Nyckelns storlek och den 

tillgängliga datorkapaciteten är viktiga faktorer som hänger samman med hur lång tid en 

elektronisk underskrift är säker. Dessutom påverkas livslängden av den framtida utveckl-

                                                 
141 17 § 1 men. Signaturlagen. 

142 Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 87-88. 

143 Lindberg, Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur: Rättsliga konsekvenser av papperslös dokumenthante-
ring, s. 30. 
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ingen av matematiska metoder och den går tyvärr inte att förutspå. Livslängden för en sig-

natur uppskattas dock till några år. 144 

4.4 Bevittning 

I svensk rätt är krav på bevittning numera sällsynt. Vittneskravet har främst funnits inom 

familjerätten, men när äktenskapsbalken145 infördes så avskaffades mycket av det. Det finns 

dock fortfarande rättshandlingar inom familjerätten som kräver bevittning, däribland tes-

tamenten.146 

Vid upprättande av testamente så är kravet på två vittnen, så kallade solenitetsvittnen, ett 

absolut formkrav. Det innebär att testamentet blir ogiltigt om det inte är bevittnat. Det är 

endast vid testamente som ett strikt krav på samtidig närvaro av två vittnen när testatorn 

skriver under testamentet eller vidkänns sin underskrift bibehålls. I andra fall räcker det 

oftast med att underskriften blir bestyrkt av vittnen på annat sätt.147 

Lagstiftaren har dock inte gjort kravet på bevittning så starkt som det skulle kunna antas 

vara. Exempelvis är det inte ens nödvändigt att vittnena överlever testatorn, utan testamen-

tet är fortfarande gällande.148 Värt att uppmärksamma är också det faktum att det i lagtex-

ten inte finns något hinder mot att andra personer än själva testamentsvittnena är närva-

rande vid bevittnandet. Ett förbud som medför att inga andra än testatorn och vittnena får 

närvara vid bevittningen skulle ge en bättre försäkran om att testatorn inte har blivit obehö-

rigt påverkad av exempelvis arvingar, men ett sådant förbud existerar inte.149 

Enligt ett uttalande i departementserien så kan ett krav på personlig närvaro inte uppfyllas 

elektroniskt, vilket är fallet med testamenten. De skriver dock också att det inte går att ut-

tala sig generellt avseende om och hur eventuella procedurkrav kan anpassas för att medge 

elektroniska rutiner, utan det får avgöras från fall till fall.150 

                                                 
144 Ds 2003:29, s. 28. 

145 Äktenskapsbalk (1987:230). 

146 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 13 uppl., Juristförlaget i Lund, Ungern 2011, s. 146. 

147 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 146-147. 

148 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 41. 

149 Kaariniemi, Testamente: formkrav och testationsbehörighet, s. 48. 

150 Ds 2003:29, s. 110. 
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Att på elektroniskt vis uppfylla kravet på personlig närvaro får nog betraktas vara svårt. 

Om man däremot ser till syftena med kravet, vilka dels är att styrka en underskrifts äkthet 

och dels att intyga om att det är testatorns yttersta vilja och att testamentet har upprättats 

enligt gällande regler, så är det troligare att dessa skulle kunna uppfyllas elektroniskt. För att 

uppfylla syftena måste dock testamentsvittnena kunna försäkra sig om att testatorn är den 

han säger att han är, vilket kan vara svårt om alla tre sitter i olika delar av landet och inte 

ser varandra. Det finns dock ingenting som säger att testatorn och vittnena inte kan sitta i 

samma rum, framför en datorskärm, och på det sättet försöka uppfylla kravet på bevittning. 

I det fallet är vittnena personligt närvarande och den enda egentliga skillnaden är att bevitt-

ningen sker framför en datorskärm och inte på ett papper.  
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5  Analys och slutsats 

5.1 Inledning 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda om de formkrav som gäller för ordinära tes-

tamenten och holografiska testamenten kan uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner. 

Traditionellt sett har formkraven alltid bestått av en fysisk del, så som att testamentet ska 

upprättas på papper, testatorn ska egenhändigt skriva under testamentet och bevittningen 

ska ske genom fysisk närvaro. Dessa delar är svåra att uppnå elektroniskt. Därför får det 

istället utredas om syftena bakom formkraven kan uppfyllas med hjälp av elektroniska ruti-

ner, vilket nämns i utredningar där det skrivs att det inte går att klämma sig fast vid ordaly-

delsen i lagtexten utan det viktiga är syftena bakom kraven. 

5.2 Kan syftena bakom formkraven för ordinära testamenten 

uppfyllas elektroniskt? 

5.2.1 Skriftlighetskravet 

I förarbetena till testamentslagen skrivs det om de fördelar ett skriftligt testamente har 

gentemot ett muntligt sådant, så som att det är lättare att säkerställa innehållet i ett skriftligt 

testamente än ett muntligt. Detta kan sammankopplas med den bevisfunktion som ligger 

bakom kravet på skriftlighet. Det övergripande syftet med formkraven är att kunna säker-

ställa testamentets tillblivelse, giltighet och innehåll, vilket uppfylls bättre av ett skriftligt 

testamente än ett muntligt sådant. Med tanke på detta och det faktum att kravet på skrift-

lighet inte har preciserats ytterligare, torde detta kunna betyda att det viktiga är att testa-

mentet har upprättats i en handling som går att spara och avläsa efter testatorns bortgång, 

och inte nödvändigtvis hur testamentet har upprättats. Så länge det går att säkerställa tes-

tamentets tillblivelse, giltighet och innehåll borde det inte spela någon roll om det är upp-

rättat elektroniskt eller på papper, under förutsättning att det går att spara och avläsa efter 

att testatorn avlidit. 

Syftet bakom kravet på skriftlighet är också att det ska fungera som en varningsfunktion. 

Tanken är att kravet ska leda till att testatorn verkligen tänker efter och inte gör några för-

hastade beslut. Med tanke på den säkerhet en person, som vill upprätta ett elektroniskt do-

kument, måste ta hänsyn till så är det inget som upprättas i en handvändning. Även upprät-
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tandet av ett elektroniskt testamente kommer kräva sin tid och ansträngning och därmed 

även mana till eftertanke. 

Som nämnts i uppsatsen så finns det internationella handlingar som tyder på att vi går mot 

en större acceptans för elektroniska rutiner. Enligt författaren verkar det väsentliga för att 

kunna uppfylla syftena bakom kravet på skriftlighet vara att testamentet är tillgängligt, att 

det kan sparas och läsas upp efter testatorns bortgång och att det går att säkerställa dess in-

nehåll. Genom att testatorn använder sig av ett system som grundas på behörighetskoder 

och loggning för att komma åt testamentet kan han hindra obehöriga ifrån att få tillgång till 

handlingen. Systemet tjänar till att hindra obehöriga från att göra ändringar i handlingen 

samt att eventuella ändringar kan upptäckas. Förutom detta finns det också utvecklade ru-

tiner för att spara och arkivera elektroniska handlingar. Med dessa förutsättningar anser 

författaren att syftena bakom kravet på skriftlighet kan uppfyllas elektroniskt. 

5.2.2 Underskriftskravet 

I förarbetena till testamentslagen kan utläsas att det finns flera syften bakom kravet på un-

derskrift, vilka är bevis- och äkthetsfunktionen, viljeförklaringsfunktionen och varnings-

funktionen. 

Bevis- och äkthetsfunktionen syftar till att sammankoppla en bestämd person och dennes 

underskrift till en viss handling, så som ett testamente. Det ska också gå att säkerställa att 

underskriften som finns på testamentet verkligen är testatorns. En egenhändig underskrift 

kan kopplas till en bestämd person då personen i fråga har använt sin personliga handstil 

för att underteckna ett dokument, vilket gör underskriften personlig. En elektronisk signa-

tur är också personlig, om än på sitt egna sätt. Den består visserligen inte av en namnteck-

ning som är skriven med undertecknarens personliga handstil, utan den består av en unik 

sammanställning av binära tal, vilket gör den personlig. Genom den teknik som finns till-

gänglig idag, som exempelvis en avancerad elektronisk signatur eller en kvalificerad 

elektronisk signatur, går det att säkerställa till vem en elektronisk underskrift tillhör. Med 

anledning av detta anser författaren att bevis- och äkthetsfunktionen kan uppfyllas med 

hjälp av elektroniska rutiner.  

Syftet med viljeförklaringsfunktionen är att fastslå att testamentet utgör testatorns yttersta 

vilja, vilket testatorn intygar genom att skriva under handlingen. I samband med detta så 

kan också varningsfunktionen nämnas. Den syftar till att uppmana testatorn att verkligen 



 

 
32 

tänka igenom sina möjligheter och inte fatta några förhastade beslut. Dessa syften torde 

också kunna uppfyllas med hjälp av en elektronisk signatur. Även om testatorn inte behö-

ver använda sin personliga handstil för att skriva sin namnteckning så måste han ändå göra 

en ansträngande insats för att upprätta en elektronisk signatur, vilket både kan få testatorn 

att tänka efter och se till så att testamentet verkligen ger uttryck för hans yttersta vilja. 

Därmed kan även viljeförklaringsfunktionen uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner. 

Att det är testatorn själv som ska skriva under sitt testamente har inte uppehållits strikt av 

HD. I ett rättsfall ansågs kravet på underskrift vara uppfyllt genom att ett av testaments-

vittnena skrivit testatorns namn och i ett annat rättsfall godkändes ett testamente där testa-

torn vidkänt sin underskrift genom konkludent handlande. Även om detta var sällsynta fall 

så visar det ändå på att det viktiga är att det går att fastställa att testamentet uttrycker testa-

torns yttersta vilja och inte själva underskriften i sig. Med tanke på detta och det som sagts 

ovan, anser författaren att syftena bakom kravet på underskrift kan uppfyllas genom an-

vändandet av elektroniska rutiner. 

Vad som måste uppmärksammas är dock det faktum att det är osäkert hur länge de spärr-

listor som behövs för att verifiera en underskrift sparas. Dessutom har en elektronisk signa-

tur som framställts genom kryptering en begränsad teknisk livslängd. Detta antyder att även 

om syftena med kravet på underskrift kan uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner, så 

finns inte tekniken idag för att spara den elektroniska signaturen som tillförts testamentet 

under en längre tid. Om det i slutändan leder till att det inte finns någon elektronisk signa-

tur kopplat till testamentet så kan inte kravet på underskrift anses vara uppfyllt. 

5.2.3 Vittneskravet 

Enligt förarbetena till testamentslagen så är det främsta syftet med kravet på testaments-

vittnenas närvaro och underskrift att det ska utgöra en bevis- och äkthetsfunktion. Inne-

börden av detta är att vittnena senare ska kunna intyga om testamentets lagliga upprättande, 

med andra ord, de ska kunna intyga att de formkrav som gäller har beaktats. Testaments-

vittnena ska dessutom förvissa sig om att det verkligen är testatorn som har undertecknat 

testamentet, det vill säga, att testatorn och undertecknaren är samma person. 

Det kan dock te sig svårt för testamentsvittnena att försäkra sig om att testatorn och under-

tecknaren är samma person om de exempelvis sitter i olika delar av landet framför varsin 

datorskärm och upprättar sina elektroniska underskrifter. Det finns dock inget som säger 
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att testatorn och testamentsvittnena inte sitter i samma rum, framför en datorskärm, och på 

det sättet upprättar sina elektroniska underskrifter. I den situationen är testamentsvittnena 

personligt närvarande och det enda som egentligen skiljer sig åt är att de bevittnar en 

elektronisk handling och inte ett papper. Att bevittningen sker framför en datorskärm och 

inte ett papper torde inte heller påverka testamentsvittnenas möjlighet att veta om att det är 

ett testamente de bevittnar. 

Det kan också nämnas att lagstiftaren inte verkar ha haft för avsikt att göra kravet på be-

vittning till ett starkt sådant. Till och börja med så krävs det till exempel inte att testa-

mentsvittnena överlever testatorn. Det kan dock tyckas vara lite långtgående om det skulle 

ställas upp ett sådant krav eftersom det skulle innebära att testatorn behöver tillkalla nya 

vittnen om någon av de tidigare avlidit. Det kan faktiskt också tänka sig att testatorn inte 

ens vet om att ett av testamentsvittnena har avlidit, vilket i sådana fall skulle leda till bety-

dande konsekvenser för honom. Förutom detta syftar också kravet på bevittning till att tes-

tatorn inte ska kunna bli utsatt för otillbörlig påverkan eller tvång, vilket testamentsvittnena 

kan intyga om. I lagen uppställs dock inget krav på att endast testatorn och testamentsvitt-

nena får närvara vid bevittningen, utan även andra personer kan närvara. Ett sådant krav 

skulle motverka risken för att testatorn utsätts för just tvång eller otillbörlig påverkan, men 

det verkar inte ha ansetts vara nödvändigt. 

Författaren anser att syftena bakom kravet på bevittning lika gärna kan uppnås med hjälp 

av elektroniska rutiner, under förutsättning att själva processen inte förändras, utan att den 

enda egentliga skillnaden är att bevittningen sker framför en datorskärm. Dessutom måste 

äktheten av testatorns underskrift kunna styrkas i samma utsträckning som en traditionell 

underskrift. 

5.3 Kan syftena bakom formkraven för holografiska testamen-

ten uppfyllas elektroniskt? 

5.3.1 Skriftlighetskravet 

Även när det gäller holografiska testamenten torde syftet bakom skriftlighetskravet vara att 

det ska fungera som en bevisfunktion och som en varningsfunktion.151 Bevisfunktionen 

torde dock få en ännu större betydelse vid ett holografiskt testamente eftersom det inte 

                                                 
151 Se vidare under kapitel 5.2.1 för en mer utvecklad förklaring av bevis- och varningsfunktionen. 
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krävs några vittnen. Om inte testatorn i detta fall har upprättat ett dokument så blir det 

svårt för andra personer att veta vad testamentet innehöll, än mindre att det ens existerade. 

Eftersom att det inte finns något krav på testamentsvittnen så krävs det istället att testatorn 

har skrivit hela testamentet för hand. Ett handskrivet testamente syftar till öka tillförlitlig-

heten för att förordnandet är äkta och allvarligt menat. Vissa är dock tveksamma till om det 

finns skäl att underkänna ett nödfallstestamente som skrivits på maskin. Under förutsätt-

ning att en testator har skrivit texten själv så kan det anses vara egenhändigt skrivet. Så 

länge det går att säkerställa att förordnandet kommer från testatorn och hans viljeyttring är 

tillräckligt tydlig, kan det tyckas vara ologiskt att upprätthålla onödiga formkrav vid en nöd-

situation. 

Genom det rättsfall som redovisats ovan, Svea hovrätts dom 2013-06-13 i mål T 11306-12, 

tog domstolen ett kliv framåt. I detta mål hade ett sms-meddelande i form av ett testa-

mente upprättats och med hänsyn till den tekniska utveckling som skett i samhället och hur 

det har påverkat människors sätt att kommunicera, konstaterade tingsrätten att det borde 

vara möjligt att förordna om sin kvarlåtenskap på detta sätt. Hovrätten höll med om att 

sms-meddelandet uppfyllde kravet på egenhändigt skrivet, men ogiltigförklarade testamen-

tet eftersom det inte var undertecknat. Trots att testamentet blev ogiltigförklarat, visar ändå 

målet att kravet på egenhändigt skrivet kan uppnås genom ett sms-meddelande vilket ännu 

mer tyder på att vi går mot en större acceptans för elektroniska rutiner. Under förutsättning 

att testamentet kan sparas, tillgängliggöras och avläsas efter testatorns bortgång torde syf-

tena bakom kravet på skriftlighet vara uppfyllda. 

Som nämnts ovan kan en testator använda sig av ett system som grundas på behörighets-

koder och loggning, vilket hindrar obehöriga från att få tillgång till handlingen. Systemet 

tjänar till att hindra obehöriga från att göra ändringar i handlingen samt att eventuella änd-

ringar kan upptäckas. Förutom detta finns det också utvecklade rutiner för att spara och 

arkivera elektroniska handlingar. Med dessa förutsättningar anser författaren att syftena 

bakom kravet på skriftlighet kan uppfyllas elektroniskt. 

5.3.2 Underskriftskravet 

Syftet bakom kravet på underskrift torde även vid holografiska testamenten vara bevis- och 

äkthetsfunktionen, viljeförklaringsfunktionen samt varningsfunktionen.152 Viljeförklarings-

                                                 
152 Se vidare under kapitel 5.2.2 för en mer utvecklad förklaring av funktionerna. 
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funktionen borde dock få en ännu större betydelse i denna situation eftersom underskriften 

kommer indikera att testamentet är klart, att det utgör testatorns yttersta vilja, och således 

inte är ett utkast som ska färdigställas senare. 

Även äkthetsfunktionen kan spela en större roll i detta sammanhang. Eftersom det inte 

finns några testamentsvittnen som kan intyga att underskriften är äkta så blir det ännu vik-

tigare att kunna säkerställa underskriftens äkthet på annat sätt. Genom att testatorn egen-

händigt undertecknar testamentet blir underskriften personlig och kan kopplas samman 

med testatorn då han använt sin personliga handstil. Som nämnts ovan är dock en elektro-

nisk underskrift också personlig eftersom den består av en unik sammanställning av binära 

tal. Med tanke på den teknik som finns tillgänglig idag, som exempelvis en avancerad 

elektronisk signatur eller en kvalificerad elektronisk signatur, så går det att fastställa vilken 

underskrift som tillhör vilken person. Med anledning av detta anser författaren att bevis- 

och äkthetsfunktionen kan uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner. 

Vad som också nämnts ovan är det faktum att det är osäkert hur länge de spärrlistor som 

behövs för att verifiera en underskrift sparas och att en elektronisk signatur som framställts 

genom kryptering har en begränsad teknisk livslängd. Detta antyder att även om syftena 

med kravet på underskrift kan uppfyllas med hjälp av elektroniska rutiner, så finns inte tek-

niken idag för att spara den elektroniska signaturen som tillförts testamentet under en 

längre tid. Om det i slutändan leder till att det inte finns någon elektronisk signatur kopplat 

till testamentet så kan inte kravet på underskrift anses vara uppfyllt. Det sägs dock att den 

tekniska livslängden för en elektronisk signatur är några år. Med tanke på att ett hologra-

fiskt testamente bara är giltigt i tre månader från det datum det upprättades, torde inte detta 

vara ett lika stort problem som vid ordinära testamenten. Därmed borde man kunna upp-

rätta ett holografiskt testamente med hjälp av elektroniska rutiner. 

5.4 Slutsats 

Vid upprättande av testamente måste en testator uppmärksamma de formkrav som gäller 

för handlingen. Syftet med uppsatsen har varit att fastställa gällande rätt avseende dessa 

formkrav och utreda om de kan uppfyllas genom ett digitalt testamente. Genom användan-

det av teleologisk tolkningsmetod har författaren kommit fram till att syftena bakom kra-

ven på skriftlighet, underskrift och bevittning vid upprättande av testamente kan uppfyllas 

även vid användning av elektroniska rutiner. Dock finns inte idag den teknik som behövs 

för att spara och arkivera elektroniskt underskrivna handlingar under en längre period. 
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Därmed kan inte ordinära testamenten upprättas i digital form, medan holografiska testa-

menten som bara är giltiga i tre månader borde kunna upprättas digitalt. 
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