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SUMMARY  

The main purpose of this essay is to make a comprehensive approach to the 

question regarding official registration of wills and testaments in Sweden. The 

essay begins with a legal history approach in order to study the changes that the 

legal area has taken over time. Then, by using a classical legal-judicial method, I 

investigate the current regulations in the field. This method is also used during my 

examination of prenuptial agreements, gifts between spouses and succession upon 

death. The analysis investigates the various arguments presented in the debate 

regarding the introduction of a registry. Later, I examine the arguments purposed 

regarding the construction of such a registry. Lastly, a separate proposal for a 

registry is presented. 

          In Sweden, the Swedish Tax Agency register prenuptial agreements, gifts 

between spouses, and succession upon death. However, regarding wills and 

testaments, private actors have taken on the authority's role as responsible market 

player. The largest actor is currently the Testaments Bank. Politicians, from all 

over the political spectrum, are constantly striving to introduce an official registry. 

The next time a motion is presented will be in the beginning of 2018. All motions 

put forward during the 21st century have been treated with optimism, especially 

from the government. The only existing disagreements are due to the construction 

of the registry. However, most MPs want to introduce a registry based on the 

Swedish Tax Agency's memorandum - the only existing investigation in Sweden. 

          Despite repetitive motions, Sweden still has no proposal for an official 

registry. Instead, priority is given to other political issues and therefore the law of 

testament is the same as it was in 1989. 
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SAMMANFATTNING  

Det övergripande syftet är att ta ett samlat grepp om problematiken kring den 

officiella registreringen av testamenten i Sverige. Uppsatsen inleds med 

rättshistorisk metod för att studera de förändringar som testamentsrätten har 

genomgått över tid. Sedan, genom att använda en klassisk rättsdogmatisk metod, 

undersöker jag gällande rätt inom testamentsrättens område. Denna metod 

används även vid granskningen av registrering av äktenskapsförord, gåva mellan 

makar och bouppteckning. Analysen undersöker de olika argument som 

presenterats i debatten om införande av testamentsregister. Denna går sedan över i 

att granska de argument som framförs angående utformningen av ett sådant 

register. Avslutningsvis presenteras ett eget förslag till testamentsregister.  

          I Sverige registreras äktenskapsförord, gåvor mellan makar och 

bouppteckning hos Skatteverket. Men när det gäller förvaring av dödshandlingar 

har dock privata aktörer tagit på sig myndighetens roll, den största är idag 

Testamentsbanken. Politiker från alla delar av de politiska spektrumet motionerar 

ständigt för att införa ett officiellt testamentsregister, nästa gång i början av 2018. 

Alla de motioner som lagts fram i frågan under 2000-talet har mötts med 

optimism, även från regeringens sida. De meningsskiljaktigheter som finns gäller 

istället utformningen av registret. Men de flesta riksdagsledamöterna vill införa ett 

register som grundas på Skatteverkets promemoria – den enda utredning som 

finns på området Sverige.  

          Trots återkommande motioner har Sverige fortfarande inget aktuellt förslag 

till officiellt testamentsregister. Istället prioriteras andra politiska frågor och 

testamentsrätten är i samma skick som den var år 1989. 
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Jag hoppas att denna uppsats kan belysa de eventuella rättsförluster som testator 

riskerar att utsättas för om dennes testamente försvinner eller förvanskas. 

Förhoppningsvis kan detta arbete bli en påskyndande faktor för att införa ett 

officiellt testamentsregister i Sverige.  

Jag vill tacka min mor Ewa Carnbrand och min partner Gustav Forsberg för deras 

oinskränkta stöd, samt Kenneth Strömbäck för hans hjälpande hand. Jag vill även 

tacka min handledare Uta Bindreiter för hennes värdefulla råd under arbetets 

gång. Likaså vill jag tacka min arbetsgivare Advokat Gunnar Björkdal för givande 

diskussioner i detta ämne.  

Arbetet tillägnas min far, Sven Håkansson. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

FÖRKORTNINGAR  

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop    Regeringens proposition till riksdagen  

SOU   Statens Offentliga Utredningar 

ÄB   Ärvdabalken 

ÄktB   Äktenskapsbalken 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1    INLEDNING    
1.1      Allmänt 
I Sverige finns det inga regler om att testamenten ska registreras hos någon 

myndighet. Det är testatorns ansvar att se till att testamentet förvaras på sådant 

sätt att det kan förväntas komma fram efter dennes död. Vanligtvis förvarar 

testator originaltestamentet i bostad, bankfack eller i kassaskåp hos advokatbyrå. 

Denna förvaring innebär dock inte någon garanti för att testamentet kommer fram 

efter dödsfallet. Advokatbyråer läggs ned, bostäder brinner upp och en försmådd 

arvinge kan öppna bankfacket för att ändra testamentet efter eget tycke. Detta är 

en grogrund för testamentstvister och därmed en skymf mot testators sista vilja. 

          I Sverige registreras bl.a. äktenskapsförord, gåvor mellan makar och 

bouppteckning för att skapa transparens och för att tillgodose rättssäkerheten. 

Efter upprättande av rättshandling sker vidare hantering och registrering hos 

Skatteverket. När det gäller förvaring av dödshandlingar har dock privata aktörer 

tagit på sig myndighetens roll. Verksamheten Testamentsbanken har utarbetat ett 

centralt register, samtidigt som politikerna ständigt motionerar för att införa ett 

officiellt testamentsregister. 

  

1.2      Syfte  
Testamentsrätten har mycket gamla anor i Sverige, men diskussionen gällande 

testamentsregistrering har först på senare år blossat upp ordentligt, framför allt i 

efterdyningarna av medias rapportering av flera stora testamentstvister. Frågan 

debatteras inte bara av allmänheten och av verksamma jurister, utan även i den 

svenska politikens toppskikt som ständigt hanterar frågan i nya motioner. Men än 

idag registrerar vi inte testamenten, och kanhända hade vissa rättsfall fått en annan 

utgång om Sverige hade ett officiellt register. Det övergripande syftet är således 

att ta ett samlat grepp om problematiken kring den officiella registreringen av 

testamenten i Sverige.  

  
1.3        Frågeställning  
Ovannämnda syfte implicerar bl.a. att jag kommer att undersöka de fördelar och 

nackdelar som har framförts när officiell testamentsregistrering har diskuterats i 



 6 

Sverige, (jag kommer även att granska testamentsregistrering i ljuset av den 

registrering som görs av bouppteckning och äktenskapsförord). Den centrala 

frågeställningen kan formuleras sålunda; vilka fördelar och nackdelar finns med 

ett officiellt testamentsregister ur ett rättssäkerhetsperspektiv?  

 

1.4        Avgränsningar    
Flera av de nordiska länderna har centrala testamentsregister och på europeisk 

nivå har frågan om testamentsregister behandlats i Baselkonventionen.1 I denna 

uppsats har jag dock valt att fokusera på testamentsregister med den nationella 

rätten som utgångspunkt. Jag har även valt att bortse från fideikommissens 

mycket omfattande utveckling, även om denna har en stark och intressant 

förankring inom testamentsrätten. Likaså har jag valt att inte fördjupa mig i 

laglottssystemet, arvejordssystemet och delgivning av testamente då genomgång 

av dessa är oväsentliga för att ta min frågeställning framåt. Slutligen har jag valt 

att inte nämna inbördes testamenten eftersom att dess reglering i mångt och 

mycket är identisk med den för enskilda testamenten.  

 

1.5        Perspektiv  och  metod 

Testamenten upprättas varje år, men likväl är det inte alltid som dessa återfinns 

efter att testatorns död. Testamenten kommer bort, medvetet och omedvetet. 

Därför kommer jag att anlägga ett rättssäkerhetsperspektiv samt granska de 

argument som lagts fram, och om de tillgodoser testatorns skydd och säkerhet.  

          Jag kommer att använda klassisk rättsdogmatisk metod för att undersöka 

gällande rätt inom testamentsrätten. Denna metod kommer jag även använda när 

jag granskar registreringen av äktenskapsförord, gåva mellan makar och 

bouppteckning. Men jag kommer även att använda mig av rättshistorisk metod för 

att studera de förändringar som testamentsrätten har genomgått över tid. 

 

  

                                                
1 Baselkonventionen blev till på initiativ av Europeiska Rådet den 2 mars 1976. Konventionen är i  
  dagsläget enkom påskriven av några europeiska stater, även om det även är öppen för tredje    
  länder (Europeiska unionens officiella tidning C 28/1, 3.2.2006, artikel 2.2.1)  
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1.6        Forskningsläge  
Testamentsrätten som sådan har förekommit flitigt i den juridiska forskningen 

under årens lopp. I Norge har registreringsfrågan blomstrat genom professorn 

Peter Lødrup som bl.a. föreslagit harmoniseringsåtgärder inom Norden. Men en 

djupare diskussion gällande registrering har i Sverige lämnats därhän. Nästintill 

inga svenska artiklar och forskningsmaterial finns att tillgå i ämnet.  Anders Agell 

nämner dock kort i sin bok Testamentsrätt att behovet av ett register är trängande 

och att det förefaller udda att Sverige inte infört detta. Likaså berör Anders 

Eriksson frågan i sin bok Arv och testamente när han ifrågasätter förvaring i 

bankfack och bostad. Han anser att det måste finnas bättre förvaringsmöjligheter. 

 

1.7        Material 
För den historiska genomgången kommer jag att använda mig av svensk 

rättshistorisk litteratur, framför allt av Holmbäck och Hafström. När det gäller 

svensk rätt använder jag mig av förarbeten, motioner och riksdagsmaterial. Vid 

genomgången av bouppteckningsreglerna och Äktenskapsregistret så kommer jag 

använda mig av lag och förarbeten.  Jag kommer även att använda mig av 

Skatteverkets promemoria om bouppteckningar och testamentsregister, den enda 

utredning som har behandlat testamentsregister i någon större omfattning. 

 

1.8        Disposition 

Jag kommer att inleda min uppsats med ett fördjupande bakgrundskapitel för att 

bereda en god grund inför en senare utvecklingen av uppsatsens frågeställning. 

Inledningsvis kommer jag att ge en historisk tillbakablick på testamentsrätten och 

registrering. Detta stycke kommer sedan att kompletteras med en kort genomgång 

av registrering av andra familjerättsliga handlingar. 

           Därefter kommer jag att presentera gällande rätt genom att redogöra för de 

formkrav och regler som gäller vid upprättandet av testamentshandling. Jag 

kommer även att beskriva testamentsregistrering som erbjuds av privata aktörer. 

Efterföljande kapitel kommer att fördjupa sig i den praxis som varit betydande 

vad gäller testamentsförvaring och testamentshantering. Jag kommer sedan att 

avsluta min uppsats med en analys och en de lege feranda-argumentation.  
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2    ALLMÄNT  OM  TESTAMENTEN  OCH  REGISTRERING  
2.1        Testamentsrättens  utveckling  fram  till    
                    testamentslagen  år  1930  
De första reglerna om arv fick sin utformning i ett samhälle där jordägandet var 

avgörande för en persons ekonomiska och sociala ställning. Jordägandet var 

bundet till släkten och det var släkten som ärvde. Arvets betydelse för 

försörjningen medförde att arvet fördelades på ett sätt som uppfattades som 

ekonomiskt fördelaktigt för familjen eller släkten. Det starka ätteintresset och 

släktskapet var alltså utgångspunkterna inom de germanska rättsordningarna, 

likaså den svenska. Kort sagt, testamentsrätten var en mycket obekant företeelse.2 

          Under 1200-talet började den kanoniska rätten slå rot i Sverige, och med 

den uppkom idén om själagåvor och testamente. Detta var dock föga tilltalande 

för den germanska rättsordningen då det öppnade upp för överlåtelser utöver den 

egna ätten. Dragkampen mellan dessa två uppfattningar återspeglas tydligt i 

Sveriges äldsta bestämmelse om testamentsrätt, ÄB 10 i äldre Västgötalagen. 

Kyrkan vann emellertid gehör vad gällde dispositionsfriheten i slutet av 1200-

talet, en frihet vars vidsträckthet varierade kraftigt mellan landsbygden och 

städerna.3  

          Testamentsrätten var länge oförändrad efter reformationens intåg i Sverige, 

men under 1600-talet började de ekonomiska förhållandena förändras påtagligt. 

Statsekonomin var ansträngd men bland folket växte nya förmögenheter fram. 

Detta, samtidigt som dödsriskerna ökade till följd av de många krigen. Behovet av 

en tydlig testamentsrätt växte fram och sedermera kom den första generella lagen 

om testamente, 1686 års testamentsstadga. Stadgan presenterade mer distinkta 

föreskrifter om testamentets form, innehåll och ogiltighetsgrunder. Exempelvis 

kunde enkom en myndig man upprätta testamente, hustrun fick bara med mannens 

råd och samtycke testamentariskt förfoga över sin egendom. Stadgan bibehöll 

                                                
2 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv: fördelning av kvarlåtenskap, tredje upplagan, 
Uppsala, 2011, s. 19, s. 26; Agell, Anders, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för 
dödsfalls skull, tredje upplagan, Uppsala, 2003, s. 17. 
3 Hafström, Gerhard, Den svenska familjerättens historia, andra genomsedda upplagan, Lund, 
1965, s. 105f. 



 9 

även de skillnader som länge funnits mellan stad och landsbygd i fråga om 

dispositionsfrihet. Den kom att läggas till grund för nästa steg, 1734 års lag.4 

          Denna nya lag var inte glasklar, och dess bestämmelser om testamente var 

redan vid tillkomsten omoderna. En modernitet var dock att lagen godtog både 

skriftliga och muntliga testamenten som upprättats inför två̊ vittnen. Några år 

senare upphävdes skillnaderna mellan stad och landsbygd genom en ny 

förordning, men sedan avstannade lagstiftningen under de kommande 

århundradena. Detta öppnade upp för en omfattande praxis som sedermera kunde 

läggas till grund för den reformerande testamentslagen år 1930.5  

 

2.2        Registreringsfrågan  från  och  med  1600-talet  
I det medeltida Sverige nedtecknades inte problematiken med förfalskning och 

försvunna testamenten. Om denna tid är också föga känt om testatorns plikt och 

vilja att registrera sitt testamente. Under 1600-talet blev det emellertid vanligt att 

testatorn införde sin testamentshandling i domstolarnas protokoll, detta av 

gammal hävd. Genom inlämnande blev testamentshandlingen registrerad som 

giltig och även allmänt känd. Lagstiftningen var dock mycket sparsam på 

området. Den svenska juridikens fader, Johan Stiernhöök, hade en önskan om att 

åtgärda detta. I sitt förslag till ÄB 1668 föreslog han exempelvis att 

testamentsgivaren under sin livstid borde inge, protokollföra och stadfästa sitt 

testamente vid domstol. Idén fick inte gehör, men 17 år senare beredde Svea 

hovrätt ett liknande förslag på initiativ av hovrättspresidenten Gustaf Adolf De la 

Gardie. Hovrättens majoritet ansåg att testamentet skulle framvisas för rätten efter 

testators död eftersom att det skänkte testamentet notorietet och giltighet. 

Likaledes ansåg De la Gardie även att äktenskapsförord borde protokollföras för 

att laga kraft. Kärnan i hovrättens förslag var giltighet genom registrering, motivet 

bakom var inte att säkerställa bevisning. Förslaget behandlades dock inte i någon 

särskild utsträckning inför 1686 års testamentsstadga. När stadgans bestämmelse 

om uppvisande av testamente för rätten presenterades så var den mycket kort, och 

den var inte till för att göra testamentet allmänt känt. Det huvudsakliga syftet med 

uppvisande var istället att påbörja arvingarnas klandertid. Detta kom att kallas 

                                                
4 Hafström, 1965, s. 110. 
5 Agell, 2003, s. 18f. 
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bevakning av testamente, och det blev sedermera även ett krav för testamentets 

giltighet.6 

          Sedan 1600-talet har bevakning ansetts vara ett offentligt tillkännagivande 

att testamentstagare avsåg att göra sin rätt gällande enligt testamentet. De övriga 

arvingarna kunde efter bevakning klandra testamentet, om de önskade. Denna 

offentlighet avhöll testamentstagare från att åberopa tvivelaktiga testamenten och 

den bidrog till att inge respekt för testamentet i det allmänna rättsmedvetandet. 

Dessutom skulle det inom kortare tid efter dödsfallet bli klarlagt om det fanns ett 

testamente och vad detta innebar. Om inte bevakning ägde rum inom en viss tid 

efter det att testamentstagare fått kännedom om testamentet, förlorade 

testamentstagare sin rätt gentemot de andra arvingarna.7 

          Under 1930-talet blåste nationalistiska vindar i Europa och tiderna var 

oroliga. I Sverige började man då diskutera hur man kunde skapa ytterligare 

säkerhet kring testamentsförvaring. Ett system som föreslogs var att offentliga 

testamenten skulle upprättas under medverkan av en myndighet. Denna 

konstruktion emanerade dock från utländska rättsordningar och följaktligen tog 

lagberedningen avstånd ifrån förslaget vid införandet av 1930 års testamentslag.8 

          Efter att ha varit gällande i 300 år, avskaffades skyldigheten att bevaka 

testamente år 1989. Alltsedan dess har testamentsrätten lämnats oberörd.9 

 

2.3        Äktenskapsregistret  och  registrering  av  andra    
                  familjerättsliga  handlingar  
Förvaring av andra familjerättsliga handlingar har förekommit i snart 100 år. År 

1921 inrättades äktenskapsregistret i samband med att en ny giftermålsbalk antogs 

och att äktenskapslagstiftningen reformerades. Registret fylls varje år på med 

ungefär 40 000 nya underrättelser gällande äktenskapsförord, gåvor mellan makar 

och dylikt. Idag är Skatteverket den registreringsmyndighet som har det 

huvudsakliga ansvaret för uppgifter som enligt lag ska anmälas till 

                                                
6

 Holmbäck, Åke, Om 1686 års testamentsstadga, Stockholm, 1916, s. 82f. Hafström, 1965, s. 105f.  
7 Prop. 1988/89:88 s. 11f. 
8 NJA II 1930 s. 181; SOU 1929:22, s. 152 f; Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken (7 april  
   2017, Zeteo), kommentaren till 10 kap. Om upprättande och återkallelse av testamente. 
9 Walin, Gösta & Lind, Göran, Ärvdabalken (7 april 2017, Zeteo), kommentaren till inledningen 
av 14 kap. Om delgivning och klander av testamente. 
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äktenskapsregistret. Syftet med registreringsförfarandet är framför allt att ge tredje 

man insyn i sådana rättshandlingar mellan makar som typiskt sett kan innebära 

risker för fordringsägare.10 

 

2.3.1        Äktenskapsförord 

Makars egendom delas upp i giftorättsgods och enskild egendom och vid en 

eventuell skilsmässa är det giftorättsgodset som delas lika mellan makarna. Likväl 

om egendom är klassificerad som enskild egendom ingår den inte i bodelningen. 

Genom ett äktenskapsförord kan makars egendom bli deras enskilda. Huruvida ett 

äktenskapsförord upprättas före eller under äktenskapet är av mindre vikt, 

Äktenskapsbalken (1987:230).11 

          För att äktenskapsförord ska kunna skänkas giltighet, krävs det att vissa 

formkrav har iakttagits vid upprättandet. Rättshandlingen måste vara i skriftlig 

form och undertecknad av båda makarna. Den ska även inges till Skatteverket för 

en obligatorisk registrering. Om makarna önskar ändra ett tidigare rättshandling 

måste de skriva ett nytt äktenskapsförord och sedan ansöka om att få det 

registrerat. Genom registreringen hos Skatteverket blir handlingen offentlig och 

utomstående kan ta del av den, exempelvis fordringsägare och myndigheter. De 

formkrav som uppställs i ÄktB 7:3 är enkom formella, ytterligare materiella krav 

erfordras inte. Inte heller Skatteverket genomför en materiell granskning av 

äktenskapsförordet.12 

 

2.3.2        Gåva  mellan  makar 
I äktenskapsregistret registreras även gåva mellan makar. Om dessa önskar ge 

varandra en gåva ska den bortgivna egendomen villkoras som enskild genom ett 

äktenskapsförord. För att gåvohandlingen ska skänkas giltighet ska den vara i 

skriftlig form, undertecknas av makarna och sedan ingivas till äktenskapsregistret. 

Om makarna underlåter att registrera gåvan blir den ogiltig och sedermera inte 

skyddad mot givarens eventuella fordringsägare. Eftersom att handlingen blir 

                                                
10 Skatteverket, ”Äktenskapsregistret – bakgrund”, tillgänglig: 
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/akt
enskapsregistretbakgrund.4.8639d413207905e9480002542.html, (hämtad 2017-12-05); ÄktB 16:1. 
11 Agell, Anders & Brattström, Margareta, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, femte upplagan, 
Uppsala, 2011, s. 95; ÄktB 7:3 st. 1. 
12 Agell & Brattström, 2011, s. 135f; ÄktB 7:3, 16 kap; Prop. 2015/16:28, s. 27. 
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offentlig för utomstående genom registreringen, blir det svårare för makar att 

undandra egendom från fordringsägare genom interna transaktioner.13 

 

2.3.3        Bouppteckning  
När någon avlider uppstår ett dödsbo, Ärvdabalken (1958:637). Ett dödsbo är en 

egen juridisk person med egna ekonomiska angelägenheter och dessa måste 

förvaltas efter ett dödsfall. Boet kan förvaltas av en boutredningsman, vanligtvis 

en jurist som utses av tingsrätten. Om en testamentsexekutor finns ska denne utses 

till boutredningsman, ÄB 19:3. När en boutredningsman är utsedd ska boets 

tillgångar och skulder antecknas i en bouppteckning. Skulderna i dödsboet betalas 

av och den behållning som därefter finns kvar i boet läggs till grund för ett 

arvskifte. Om testamente finns så genomförs arvskifte i enlighet med detta.14 

          När någon dör registreras dödsfallet i folkbokföringsregistret hos 

Skatteverket. En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 

ÄB 20:1. Denna rättshandling ingår inte i äktenskapsregistret men skickas ändå in 

till Skatteverket för registrering inom en månad efter att den upprättats, ÄB 20:8. 

Om bouppteckningen är undermålig får den inte registreras. Dessutom får 

Skatteverket vid vite förelägga om att bristen ska åtgärdas inom viss tid, ÄB 20:9. 

Om den avlidne har skrivit ett testamente ska en bestyrkt kopia av testamentet 

bifogas när bouppteckningen skickas in för registrering. En registrerad 

bouppteckning krävs bland annat för att avsluta bankkonton och för att söka 

lagfart för en fastighet. Dessutom innebär en registrerad bouppteckning att 

borgenärer får insyn i boets ekonomiska ställning och de kan därmed bevaka sin 

rätt.15  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Agell & Brattström, 2011, s. 140f; Prop. 2015/16:28, s. 25ff; ÄktB 8:1.  
14 Eriksson, Anders, Arv & testamente, Stockholm, 2008, s. 263f; ÄB 18:1. 
15 Eriksson, 2008, s 265f; SKV 461, Bouppteckning, 2017. 
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3    GÄLLANDE  RÄTT  
3.1          Testamentsrätten  idag,  formkrav  och        
                      testationshabilitet  
I svensk rätt har det funnits en strävan att inte i onödan uppställa formkrav på 

testamenten som kan riskera att den sista viljan inte respekteras. Samtidigt krävs 

vissa säkerhetsåtgärder för att undvika framtida osäkerhet. Exempelvis kan inte 

rättshandlingen upprättas av ombud eller ställföreträdare eftersom att rätten att 

upprätta ett testamente är strikt personlig. Generellt måste även testator ha fyllt 18 

år för att med giltig verkan kunna förordna om sin kvarlåtenskap, ÄB 9:1. För 

giltighet krävs också att vissa formkrav har iakttagits enligt ÄB 10:1. Testamentet 

måste vara skriftligt, och testator ska underteckna testamentet. Två vittnen ska 

också närvara. De är solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är en 

nödvändighet för testamentets giltighet.16  

          Det finns flera syften bakom kravet på bevittning, exempelvis betryggas 

bevisning om testamentets existens och testatorns vilja. Men vem som helst kan 

inte vara testamentsvittne. Testators make kan inte vara vittne och inte heller den 

som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator eller dennes make. Detta 

då denna personkrets kan komma att ta arv i de fall testamente inte finns, eller om 

det ogiltighetsförklaras. De som i testamentet angetts som testamentstagare är 

också uteslutna som vittnen, ÄB 10:4 st 2. Denna reglering ämnar att förhindra 

obehörig inverkan på testator och testamente.17 

          Utöver det ordinära skriftliga testamentet återfinns två former av 

nödtestamenten enligt ÄB 10:3, dels muntligt testamente inför två vittnen och dels 

av testatorn egenhändigt skrivet samt undertecknat testamente utan bevittning. Ett 

nödfallstestamente blir giltigt endast om testator var förhindrad att upprätta 

testamente till följd av sjukdom eller annat nödfall. Syftet med denna reglering är 

att underlätta för exempelvis svårt sjuka, detta eftersom att de i vissa fall inte kan 

uppfylla de ordinarie formkraven.18 

 

                                                
16 Brattström & Singer, 2011, s. 91ff.  
17 Ibid. 
18 Agell, 2003, s. 43. 
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3.2  Privat  testamentesregistrering  
Många förvarar sina testamenten i bankfack, hos en advokat eller hos ett 

bouppteckningsföretag. Men det är inte är en garanti för att testamentet tillämpas, 

därför har alternativa valmöjligheter instiftats. En av de största aktörerna på 

marknaden är Testamentsbanken, en fristående verksamhet som förvarar och 

registrerar dödshandlingar. Registrering sker genom att testator skickar in ett 

slutet kuvert med sitt testamente, original eller kopia, mot en avgift. Handlingen 

förvaras sedan i ett säkerhetsvalv. Testamentsbanken öppnar inte testatorns kuvert 

om inte testator begärt att en säkerhetskopia ska tas, de genomför således ingen 

materiell granskning av testamentet. Sedan, för att säkerställa att testamentet inte 

faller i glömska, bevakas det genom att registret med jämna mellanrum jämförs 

med folkbokföringsregistret. Av samma anledning kan kunden inte heller betala 

en engångssumma för sin testamentsförvaring, man vill påminna om testamentets 

existens.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
19 Testamentsbanken ”Förvaring av testamenten”, tillgänglig: 
http://www.testamentsbanken.se/Hem.html, (hämtad 2017-11-28). 



 15 

4    DEN  POLITISKA  DEBATTEN  OCH    
        SKATTEVERKETS  PROMEMORIA  
Testamentets formaliteter är många och det finns alltid en risk att testators vilja 

inte efterlevs. Framför allt då eftervärlden inte får kännedom om testamentets 

existens. Därför har frågan om att inrätta ett officiellt register för testamenten varit 

ständigt aktuell.20 

          Under 2000-talet har flera motioner lagts fram gällande testamentsregister, 

alla positiva och från olika delar av det politiska spektrumet. När motionerna 

avhandlats i kammaren har man dock inte debatterat om testamentsregister borde 

införas eller ej. Diskussionens brännpunkt har varit huruvida registret borde vara 

obligatoriskt eller inte, samt verkningarna av att offentlighet råder för ett sådant 

register. Således, i likhet med det förfarande som gäller för äktenskapsförord, 

önskade vissa riksdagsledamöter att testamentet endast skulle skänkas giltighet 

genom registrering. Andra ledamöter menade att nödtestamenten då skulle hamna 

i kläm. Vidare framfördes önskemål om att absolut sekretess skulle råda för 

registret eftersom att det enkom bör vara till för den enskildes rättssäkerhet. Andra 

menade dock att registret borde bygga på samma principer som genomsyrar 

registrering av äktenskapsförord i äktenskapsregistret, nämligen offentlighet och 

öppenhet. Med detta i åtanke framfördes även viss kritik mot en digital hantering 

av testamenten.21 

          När motionerna behandlades i lagutskottet och kammaren, avslogs de med 

anledning av att regeringen skulle utreda frågan inom en snar framtid.22 Under de 

senaste åren har frågan blossat upp på nytt och flertalet motioner har lagts fram. I 

civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 behandlades elva motioner gällande 

registrering av testamenten, samtliga avslogs. Utskottet ansåg att det inte fanns 

behov av ett tillkännagivande till regeringen. Detta eftersom att statsrådet Morgan 

Johansson uppgett att han, under 2016, skulle ta initiativ till att frågan inom 

Justitiedepartementet. Sedermera avslogs motionerna även i kammaren.23  

          Inför 2018 har samma riksdagsledamöter lämnat in mycket snarlika 

                                                
20 Brattström & Singer, 2011, s. 94. 
21 Protokoll. 2016/17:84; Protokoll. 2009/10:73; Motion 2005/06:L221; Motion 2005/06:L245;  
    Motion 2005/06:L256; Motion 2005/06:L388. 
22 Lagutskottets betänkande 2005/06:LU10. 
23 Protokoll. 2016/17:84. 
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motioner till civilutskottet på nytt. Enligt dem har några konkreta åtgärder inte 

redovisats av Morgan Johansson och därför måste förslaget återigen läggas 

fram.24 Av de 72 motioner som utskottet kommer att bereda i sitt betänkande i 

januari, kommer fem att handla om testamentsregistrering. Hur utfallet blir i 

civilutskottet och kammaren denna gång, återstår att se.25  

          En av de aktuella motionerna på civilutskottets bord uppmanar regeringen 

att uppdra åt Skatteverket att inrätta ett testamentsregister. Detta eftersom 

Skatteverket redan har ansvaret för registrering av dödsfall, utfärdande av 

dödsfallsintyg och folkbokföring. Detta förslag har lagts fram flertalet gånger i 

motioner och grundas i Skatteverkets promemoria från 2008.26  
          I Skatteverkets promemoria presenteras ett förslag till ett frivilligt officiellt 

testamentsregister. Testamenten ska kunna skickas till myndigheten för att sedan 

skannas in och sparas elektroniskt. Därefter återsänds originalet till testatorn. De 

testamenten som skickas in ska inte genomgå en materiell granskning, men likväl 

en mindre kontroll avseende testators ålder. Den ansvariga myndigheten ska även 

kontrollera om förordnandet avser kvarlåtenskap samt att testamentet är 

undertecknat och bevittnat. Kontrollen kommer således att likna den som 

Skatteverket i dag gör av äktenskapsförord som lämnas in för registrering. För att 

undvika att uppgifter i testamenten blir offentliga föreslår Skatteverket att absolut 

sekretess ska råda. Hanteringen ska finansieras genom att man erlägger en avgift 

till myndigheten vid registrering av testamentet. Skatteverket framhäver att det 

huvudsakliga syftet med inrättandet av testamentsregistret bör vara att tillgodose 

behovet av registrering för den som vill säkerställa att testamentet kommer fram 

efter dödsfallet. Därför bör det inte heller uppställas något krav på att ett 

testamente ska registreras för att vara giltigt.27  

 

 

  

  

                                                
24 Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10; Motion 2017/18:3589; Motion 2017/18:3217. 
25 Civilutskottets betänkande 2017/18:CU8. 
26 Motion 2017/18:3652. 
27 Skatteverkets promemoria 2008-05-19, Bouppteckningar och testamentsregister, s. 88ff. 
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5    PRAXIS  
Testamenten upprättas, ogiltighetsförklaras och upprättas på nytt. De kommer 

bort, medvetet eller omedvetet, och kan vara svårtolkade. Därför blir ideligen 

bekymmer när de ska aktualiseras och sista viljan respekteras. I nuläget finns det 

inga rättsfall som tar upp frågan om ett testamentsregister i synnerhet, men likväl 

finns intressant praxis vad gäller testamentshantering i allmänhet.  

 

5.1          Det  uppbrända  testamentet,  NJA  1952  s  99 

I februari år 1944 upprättade en godsherre ett testamente där hans arv, med 

förbehåll för kostnaderna för begravning och gravvård, skulle fördelas lika mellan 

hans arvingar. För att bekräfta att föreskrivna formkrav för upprättande av 

testamentet hade uppfyllts hölls vittnesförhör med testamentsvittnena inför 

regeringsrätten i Alingsås. Några år senare, en höstdag år 1948, plockades 

testamentet fram. Godsherren rev då sin dödshandling på mitten och deklarerade 

sedan dess ogiltighet inför sin brorson. Han hade då upprättat ett nytt testamente 

under år 1946 eller 1947.28 

           En mörk natt i mars år 1949 brann godsherrens huvudhus ner, den bostad 

där han var inneboende. Med huset förekom även hans värdehandlingar, däribland 

skuldebrev och hans nya testamente. Godsherren vände sig då till advokaten som 

upprättat hans första testamente för att erhålla ett exemplar av denna 

dödshandling. Det första testamentet från år 1944 och det senare testamentet från 

år 1946 eller 1947 hade nämligen i huvudsak samma innehåll. Men eftersom att 

godsherren redan erhållit, och sedermera återkallat, originaltestamentet från år 

1944 så fanns det inget exemplar att lämna ut. På inrådan av sin advokat beställde 

godsherren istället en avskrift av protokollet över testamentsvittnesförhöret som 

genomförts i Alingsås under år 1944. Avskriften skickades till ett av 

testamentsvittnena som godsherren bad förvara åt honom fram tills hans död. Till 

detta vittne uttalade han sin önskan om just 1944 års testamente skulle tillämpas i 

enlighet med hans sista vilja. Han avled i november år 1949.29  

           Det konstaterades genomgående i rättsinstanserna att det uppbrända 

                                                
28 NJA 1952 s 99. 
29 Ibid. 
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originaltestament inte kunde återställas genom att godsherren anskaffat protokoll 

över ett vittnesförhör. De fastslog att en testator enkom kan återkalla en 

återkallelse genom att upprätta ett nytt originaltestamente.30 

 

5.2          Arvet  efter  kulturentreprenören,  Svea  hovrätt,  T  9983-09 

Kulturentreprenören föddes i Wien och kom som fjortonåring till Sverige. Han 

fick en god utbildning och sedermera en framgång inom filmbranschen och 

genom denna verksamhet blev han en känd person i Sverige. Han stod 

socialdemokratin nära och umgicks med ledande personer inom partiet och 

statsförvaltningen. I mitten av 1990-talet träffades kulturentreprenören sin 

blivande kärlek och sedermera särbo. I februari 2006 avled han dock efter att ha 

varit intagen på sjukhus sedan början av året. I december 2006 förrättades 

bouppteckningen efter kulturentreprenören och enligt bouppteckningen uppgick 

boets behållning till närmare 27 miljoner kr. Fördelningen av arvet blev dock 

mödosam eftersom att tre testamenten aktualiserades under denna tid – 

junitestamentet, augustitestamentet och septembertestamentet.31 

          Enligt junitestamentet skulle kulturentreprenörens särbo ärva alla hans 

tillgångar, med undantag för 100 000 kr som skulle tillfalla hans hushållerska. 

Testamentsvittnena var i detta fall kulturentreprenörens grannar. Det fastslogs 

dock att detta testamente ersatts av ett nytt, men mycket snarlikt, testamente i 

augusti året därpå. Enkom två ändringar hade gjorts av junitestamentet –  

hushållerskans legat höjdes till 300 000 kr och en ny testamentsexekutor utsågs. 

Det var med grund i augustitestamentet som bouppteckningen påbörjades, men 

kort därefter dök septembertestamentet upp. Enligt detta testamente skulle en 

miljon kronor tillfalla hushållerskan, 100 000 kr tillfalla särbon och den resterande 

förmögenheten skulle tillfalla grannarna. Hushållerskan hade hittat 

septembertestamentet fasttejpat under en köksbänk i kulturentreprenörens villa 

och det var bevittnat av två okända män. Det påstods senare att 

kulturentreprenören ropat in dessa från gatan. Enligt särbon var testamentet en 

ogiltig förfalskning, något som hon yrkade att domstolen skulle fastställa.32  

                                                
30 NJA 1952 s 99. 
31 Svea hovrätt, mål T 9983-09, dom 2010-10-06. 
32 Ibid.  
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          Tingsrätten fastställde att septembertestamentet var ogiltigt, något som även 

hovrätten fastställde. Hovrätten ansåg att testamentet var upprättat och upphittat 

under märkliga, svårförklarade och egenartade förhållanden. Vidare ansåg 

hovrätten även att det var osannolikt att kulturentreprenören skulle göra särbon så 

gott som arvlös och istället testamentera närmare 30 miljoner till sina grannar.33 

 

5.3          Bedrägerierna  mot  Allmänna  arvsfonden,    
                    Stockholm  tingsrätt,  B  24162-07 & Svea  hovrätt,  B  5242-10   

Om en person utan närmare anhöriga avlider, och utan att ha skrivit testamente, 

tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. De som förvaltar fondens kapital är  

Kammarkollegiet. De företräder även fonden och ser till att pengarna kommer in 

från de dödsbon där fonden är arvinge. Pengarna från dessa dödsbon används 

sedan för ändamål som tjänar allmänheten. Fondens kassa fylls på allt mer och 

under 2016 delade Allmänna arvsfonden ut en rekordsumma – 730 miljoner 

kronor. Men under 2000-talet har Allmänna arvsfonden vid två tillfällen lurats på 

miljonbelopp genom testamentsförfalskning.34 

           I slutet av augusti år 2007 avslöjades ett enormt bedrägeri mot Allmänna 

arvsfonden, ett bedrägeri som uppgick till närmare 56 miljoner kronor. 

Huvudmannen bakom bedrägeriet var en jurist som arbetat som handläggare på 

Kammarkollegiets avdelning för Allmänna arvsfonden – en handläggare som 

hade behörighet att godkänna testamenten på oerhörda summor. Vid sex olika 

tillfällen förfalskades och presenterades testamenten i dödsbon som inte hade 

några arvingar. Ett av ligans offer var en mycket förmögen kvinna som ägde 

fastigheter i Göteborg och Uppsala. Hennes hyresgäst, en dörrvakt, skickade in 

ett förfalskat testamente en kort tid efter hennes död. När testamentet inkom till 

Kammarkollegiet var det juristen som tog emot och godkände det. På detta sätt 

erhöll ligan flertalet fastigheter, pengar och konstverk från åtskilliga dödsbon. 

Men när bedrägeriet uppdagades flydde juristen till Thailand där han sedermera 

greps av thailändsk polis. När tingsrättens dom föll fick han fem års fängelse 

och dörrvakten fick tre års fängelse. De blev även solidariskt 

                                                
33 Svea hovrätt, mål T 9983-09, dom 2010-10-06. 
34 Allmänna arvsfonden ”Arvsfondens historia”, tillgänglig: 
http://www.arvsfonden.se/arvsfondens-historia, (hämtad 2017-12-14). 
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betalningsansvariga, tillsammans med sex andra gärningspersoner, för ett 

skadeståndskrav på närmare 14 miljoner kronor till Allmänna arvsfonden.35 

           Det andra stora bedrägeriet mot Allmänna arvsfonden uppdagades år 2010. 

Då åtalades åtta nya personer för att ha kapat 22 olika dödsbon med hjälp av 

falska testamenten och på så sätt lurat till sig mer än 60 miljoner kronor. 

Förgrundsgestalten var en jurist som kontinuerligt arbetade som boutredningsman 

och i egenskap av detta presenterade han falska testamenten i dödsbon utan legala 

arvingar. Dessa godkände sedan av Kammarkollegiet för Allmänna arvsfondens 

räkning. Värderaren, en annan av de fyra nyckelpersonerna, värvade sedan 20 

olika personer att ställa upp som ”testamentstagare”. Därefter framställdes ett 

falskt testamente av juristen till förmån för ”testamentstagaren”. Slutligen 

tillgodogjorde sig juristen och värderaren de medel som funnits i dödsbona genom 

att flytta pengar mellan olika konton i Luxemburg och Schweiz. När ärendet 

prövades visade hovrättens utredning tydligt att de testamenten som upprättats av 

juristen var förfalskade. Juristen och värderaren dömdes till sex år och sex 

månaders fängelse för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning.36 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Stockholm tingsrätt, B 24162-07, dom 2009-01-09.  
36 Svea hovrätt, mål B 5242-10, dom 2010-11-18. 



 21 

6    ANALYS      
Arvs- och testamentsrättens djupa förankring i den svenska rättstraditionen kan 

ingen undgå. Testatorns dispositionsfrihet och sista vilja har alltid haft stor respekt 

i vårt samhälle. Därmed har lagstiftaren alltid i största möjliga mån försökt 

tillgodose dessa normer på olika sätt. Redan under 1600-talet uppvisade man en 

önskan om att tillgodose testators sista vilja genom att tvinga denne att inge 

testamente. Möjligtvis kan man argumentera för att De la Gardie och Stiernhöök 

ansåg att det var en rättssäker fördel att pressa testatorn. Kanske vore det ett 

incitament för testator att tillhandahålla sitt testamente till domstolen om denne 

riskerade att inneha ett ogiltigt testamente. Dessutom, genom testatorns ingivande, 

kunde domstolen genomföra en materiell granskning för att undvika framtida 

klander. Självfallet kan det tyckas bryskt att testatorn borde inge testamentet för 

att undvika en ogiltig dödshandling, men kanske fanns det en viss 

säkerhetsaspekt. Måhända kunde testatorns sista vilja tillgodoses bättre om en 

korrekt juridisk granskning och förvaring genomfördes av domstolen. Följaktligen 

skulle denna påtvingade registrering vara mer rättssäker för testatorn än de andra 

alternativ som förekom på 1600-talet. I mitt tycke har dock lagstiftaren inte 

lyssnat på Stiernhöök och De la Gardie. När bevakning av testamente infördes 

påtvingades arvingarna en framtida bevisbörda och därmed en eventuell 

bevisproblematik. Om man istället haft ett progressivt tankesätt och infört ett 

förebyggande system, så tror jag att man hade kunnat undvika framtida klander. 

Men det förefaller sig uppenbart att det varit ekonomiskt fördelaktigt att låta 

arvingarna hantera detta problem på egen hand. Framför allt då ett 

testamentsregister i domstolarnas regi hade inneburit en ytterligare 

arbetsbelastning i en mycket processuell tidsepok. Möjligtvis var det den 

ansträngda statsekonomin under 1600-talet som låg till grund för 

bevakningsinstitutet. Genom att man införde bevakningsfrister kunde arvingarna 

inte yrka sin rätt till arv långt efter arvskiftet och därmed inte påkalla ny 

domstolsprövning. Således kunde domstolen lägga sina resurser på annat. Vidare 

tror jag att bevakningen innebar att tvivelaktiga testamenten åberopades i mindre 

utsträckning, något som självfallet gynnade domstolen ekonomiskt. Men jag tror 

även att det gynnade arvingarna eftersom att offentligheten har en avskräckande 

effekt vad gällde förfalsknings- och bedrägeriförsök.  
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          Precis som ekonomin har influerat rättsutvecklingen, tror jag även att 

samhällsnormer har satt sin prägel. Exempelvis tror jag att vårt land präglades av 

en mycket stark fosterlandskänsla när det blåste nationalistiska vindar under 

mellankrigstiden. Det svenska samhället skulle vara starkt och utan inflytande 

från andra länder. Därför tror jag att det inte var önskvärt att införa ett främmande 

rättssystem, likt testamentsregistret. Inga uppenbara argumentet framfördes emot, 

men möjligtvis ansåg man att ett utländskt rättssystem inte kunde tillgodose en 

svensk testatorns rätt. Detta är givetvis spekulationer. Men det förefaller sig svårt 

för mig att förklara den rådande allmänna oviljan på annat sätt eftersom att andra 

familjerättsliga handlingar registrerades från år 1921. 

          Syftet med äktenskapsregistret är att ge tredje man insyn i sådana 

rättshandlingar mellan makar som typiskt sett kan innebära risker för 

fordringsägare. När testator avlider tillgodoses dock fordringsägares rätt redan vid 

bouppteckningen. Därmed behöver de inte ha insyn i testamentet och dess 

innehåll. Fordringsägarna är, i min mening, grunden till varför rättsutvecklingen 

har varit skyndsammare vad gäller registrering av andra familjerättsliga 

handlingar. Fordringsägare är i vissa fall staten och i andra fall inflytelserika 

låneinstitut och de har resurserna som krävs för att få sina röster hörda av 

lagstiftaren. Därför har vi idag ett register för gåva mellan makar och för 

äktenskapsförord, eftersom att ekonomisk vinning är ett mycket effektivt 

påtryckningsmedel. Således kan jag konstatera att det inte finns någon fördel med 

att införa ett testamentsregister ur ett rättssäkerhetsperspektiv för en borgenär. 

          Diskussionen om att införa testamentsregister är under 2000-talet mycket 

positiv. Jag har inte funnit att några nackdelar framförs över huvud taget. Däremot 

har det framförts både fördelar och nackdelar vad gäller utformningen av ett 

sådant register. Därför kommer jag i följande stycke att redogöra för dessa 

resonemang; Skatteverket genomför ingen genomgripande materiell granskning 

av de äktenskapsförord som skickas in till dem. Det kommer inte heller att göras 

av inskickade testamenten. Under historiens gång har ingen motionerat för att 

materiell granskning ska göras, något som jag anser vara udda. Det är uppenbart 

att denna kontroll hade varit synnerligen resurskrävande för en myndighet, 

möjligtvis är detta orsaken till varför det inte tidigare övervägts. Jag anser dock att 

en materiell granskning hade varit en fördel och gynnat testatorns rättssäkerhet. 
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Då riskerar inte testator att dennes testamente klandras på grund av ej korrekt 

uppfyllda formkrav. Genom att Skatteverket fastställer att testamentet är juridiskt 

korrekt, följs även testators sista vilja. Oaktat detta anser jag att Skatteverket är 

den myndighet som lämpligast kan hantera ett testamentsregister. Framför allt då 

de redan hanterar folkbokföringsregistret, vilket innebär att de kan notera om det 

finns ett testamente redan vid registrering av dödsfall. Därmed har de redan den 

kunskap och de resurser som krävs för att driva ett testamentsregister. Jag 

instämmer således till fullo med de motioner som lagts fram, det vore en uppenbar 

fördel för testator om Skatteverket hanterade registrering av testamenten. Vidare 

har jag även kommit fram till att det finns delade meningar om offentlighet och 

sekretess. I den politiska debatten har vissa partier föreslagit att registret ska vara 

helt offentligt, i likhet med Äktenskapsregistret. Andra, inklusive Skatteverket, 

anser att absolut sekretess ska råda. I min mening finns det flertalet fördelar och 

nackdelar med att ha ett öppet register, ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som 

tidigare nämnt har man under historiens gång ansett att offentlighet är en 

avskräckande faktor. Jag kan till viss del ansluta mig till denna uppfattning. Om 

testamentsregistret är öppet för allmänhetens beskådan kan gemene man 

kontrollera testatorns sista vilja. I min mening bör det då bli svårare att förstöra 

och förfalska testamenten, vilket gynnar rättssäkerheten. Därtill kan envar med 

enkelhet konstatera om testamente finns att finna, och därmed kanske färre 

testamenten faller i glömska. Detta kan dock vara integritetskränkande för 

testator, och ett öppet register kan vara en risk för densamme – om denne ännu är 

i livet. Då kan arvingar granska sin lott redan innan testators död, på både gott och 

ont. Kanske tar försmådda arvingar till ohederliga metoder för att förmå testator 

att ändra sitt testamente, något som självfallet äventyrar rättssäkerheten. I den 

politiska debatten verkar dock de flesta ansluta sig till Skatteverkets idé om 

absolut sekretess. Politikerna menar att testamentsregistret ska vara till för att 

säkerställa att testators vilja efterlevs, inte för nyfikna arvtagare. Det är trots allt 

med hänsyn till testators integritet och säkerhet som registret bör införas.   

          Det är omöjligt att förutspå om ett testamentsregister hade förhindrat att 

vissa tvister uppstått. Jag kan enbart spekulera. De rättsfall som jag har behandlat 

speglar, i mitt tycke, den rådande förvaringsproblematiken ypperligt väl. Även om 

NJA 1952 s 99 utspelade sig för närmare 70 år sedan är detta rättsfall fortfarande 
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lika aktuellt idag. Många förvarar fortfarande sina testamenten i hemmet, vilket 

gör dödshandlingen sårbar. I de mest tragiska fall kan både testator och testamente 

brinna inne i samma skede, vilket nästintill garanterar att den sista viljan inte 

respekteras om inte kopia finns på annan plats. Att finna denna eventuella 

förvaringsplats är inte heller alltid enkelt, i vissa fall kanske den inte uppdagas 

förrän flera år senare. Det kan alltså bli en omständlig jakt på en kopia eftersom 

att man inte har en naturlig plats att leta på. Ett officiellt testamentsregister hade 

kunnat bli denna självklara förvaringsplats. Vidare när flera testamenten upprättas 

av samma testator kan registret få en avgörande betydelse – som i fallet med 

kulturentreprenören. Skatteverket registrerar i dagsläget uppdaterade 

äktenskapsförord och på likande sätt skulle de kunna registrera uppdaterade 

testamenten. Om dödshandlingar dateras och arkiveras på samma strukturerade 

sätt, hade man kunnat minimera risken för att testamenten med tveksamma datum 

plötsligt dyker upp. I min mening hade förfalskningsrisken då minskat. Dessvärre 

är det troligen svårare att skydda sig mot bedrägerier inom myndigheter, liknande 

de mot Allmänna arvsfonden. Ett officiellt testamentsregister kan minimera risken 

för att boutredningsmän förfalskar testamente, men det är desto svårare att skydda 

sig mot ohederliga handläggare med vidsträckt behörighet. Emellertid kan det 

vara fördelaktigt att förlägga testamentsregistret hos Skatteverket och utdelningen 

av arv hos Allmänna arvsfonden. Om de har ett välfungerande samarbete kan de 

dela upp kontroll av testamente och utdelning av arv när inte arvingar finns. Jag 

tror att detta kan minimera risken för testamentsförfalskning eftersom att flera 

myndigheter då är delaktiga i samma process.  

  

 

Jag kan konstatera att det genomgående under historiens gång knappast har 

framförts några nackdelar med att införa ett testamentsregister. Vare sig den 

politiska övertygelsen har varit vänster eller höger och vare sig det har varit 

hovrätt eller gemene man. Under 2000-talet konstaterar politiker och jurister att 

det enkom finns fördelar med ett testamentsregister ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Men ingenting händer, gång på gång. Det finns alltid andra politiska frågor som är 

viktigare. Samtidigt finns det ett stort behov av ett testamentsregister, även om det 
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inte är mätbart. Jag kan enkom granska praxis och spekulera. Det har dock 

framförts fördelar och nackdelar ur ett rättssäkerhetsperspektiv i samband med 

testamentsregistrets utformning. Jag är till viss del kluven, men jag kan dock 

fastslå att detta system bör finnas. Jag anser att vi bör införa ett frivilligt, men 

sekretessbelagt, testamentsregister. I min mening krävs inte ett obligatoriskt 

register eftersom att det lär få stor spridning bland gemene man i vilket fall. Men 

detta är självfallet bara en spekulation. Jag emotsätter mig även tanken på att 

tvinga testator att registrera sitt testamente. Givetvis finns det fördelar med ett 

obligatoriskt testamentsregister ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom det 

framtvingar ett offentliggörande av testamentet. Jag anser dock att man in i det 

sista ska respektera testatorns fria och sista vilja.  

          Slutligen kan jag konstatera att det finns flertalet fördelar med ett 

testamentsregister ur ett rättssäkerhetsperspektiv för testators del, men denne kan 

inte på egen hand göra sin röst hörd. När testamente har verkställts kan inte 

testatorn klaga om det blir fel. Just därför anser jag att denna fråga är viktig för att 

föra rättsutvecklingen framåt. För en sak är jag säker på; om alla avlidna, vars rätt 

inte tillgodosetts till följd av försvunna eller förvanskade testamenten, hade 

kunnat föra en klandertalan så hade Sverige redan haft ett officiellt 

testamentsregister.  
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