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Förord 

Examensarbeten kan ha många olika betydelser för människor. Jag har visserligen 

en termins studier kvar på juristprogrammet innan jag avklarat mina nio terminer, 

men jag kan ändå inte låta bli att känna att färdigställandet av examensarbetet 

innebär en början på en övergång från de akademiska studierna till det praktiska 

yrkeslivet.  

 Detta arbete har gjorts med stöd av forskningsanslag från Stiftelsen Olle 

Engkvist Byggmästare till Karin Sparring Björkstén för projektet ”Medicinska och 

juridiska aspekter på rättshandlingsförmåga vid nedsatt autonomi i åldrandet, 

särskilt med avseende på demens ” och jag vill tacka fonden för detta stöd. Jag vill 

tacka Karin Sparring Björkstén för all tid hon lagt ner på diskussioner med mig 

avseende demenssjukdomar samt hennes råd och vägledning avseende uppsatsens 

medicinska delar. Ett särskilt tack vill jag också rikta till min handledare docent 

Elisabeth Lehrberg, som genom sin handledning och sina kommentarer varit ett 

ovärderligt stöd vid skrivandet av uppsatsen. 

 För all uppmuntran och allt stöd vill jag också tacka min släkt och mina 

vänner. Tack för att ni orkat lyssna när jag behövt diskutera ”intressanta” juridiska 

problem. 

 

Uppsala i januari 

Mattias Tunon 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Demenssjukdomar är den fjärde största gruppen av folksjukdomar och antalet 

personer som insjuknar i demens har, parallellt med stigande medellivslängd och 

förbättrad diagnostik, under de senaste decennierna ökat kraftigt.1 Det är inte 

ovanligt att testamenten bestrids med hänvisning till att de har tillkommit under 

påverkan av en psykisk störning. Huruvida en demenssjuk testator varit under 

påverkan av en psykisk störning och att störningen har haft en inverkan på 

testamentet är svårt att bevisa i tvistemål. Så är fallet på grund av att symptomen 

och utbredningen av demenssjukdomar varierar beroende på vilken demenstyp det 

handlar om, men också på grund av att demenssjukdomar uttrycker sig på olika 

sätt hos olika personer. Trots svårigheterna att bedöma om en demenssjuk har varit 

under påverkan av en psykisk störning eller inte saknas det särskilda riktlinjer 

avseende hur rätten ska bedöma frågan. Domstolar har istället att använda sig av 

de allmänna bevisregler som finns i dispositiva tvistemål, vilket ställer höga krav 

på parterna för att rättens bedömning ska kunna bli riktig. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsen syftar till att klargöra hur man i domstol kommer fram till huruvida ett 

testamente är ogiltigt eller ej på grund av testators sinnesbeskaffenhet vid 

upprättandet av testamentet. Uppsatsen syftar också till att försöka identifiera och 

ge förslag på hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna för en korrekt 

                                              

1 Prop. 2005/06:115 s.34 och Ds 2003:47 s.39. 
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bevisvärdering eller se till att det finns bättre bevis att tillgå avseende testators 

sinnesbeskaffenhet.  

 De grunder för testamentes ogiltighet som kan aktualiseras på grund av 

demenssjukdom och de bevisrättsliga problem detta medför kommer tas upp. I 

uppsatsen kommer inte nödtestamenten att diskuteras utan denna kommer att 

fokusera på ordinära testamenten. 

 Detta arbete kommer angående bevisrätt att avgränsas till att avse bevisning 

vid klander av testamente och de domar som analyseras begränsas till sådana där 

testamente bestrids med hänvisning till ärvdabalken 13:2 och 13:3.  

 Tingsrättsdomar från år 2005 och framåt som meddelats av Attunda-, 

Stockholms-, och Uppsala tingsrätt rörande klander av testamenten används som 

grund för diskussionen i kapitlet om tingsrättspraxis. Därutöver kommer också 

bevispraxis ifrån HD och HovR i viss mån gås igenom. Angående problematiken 

kring testators mentala hälsa kommer denna uppsats inrikta sig på de 

bevissvårigheter som kan uppstå vid klander av testamenten som grundar sig i 

testators psykiska tillstånd vid upprättandet av testamentet. 

 

1.3 Metod och material 

Denna uppsats bygger huvudsakligen på traditionell juridisk metod. Redogörelsen 

i uppsatsen bygger därmed huvudsakligen på en genomgång och analys av praxis, 

förarbeten, lagstiftning och doktrin. För att undersöka hur mål om klander av 

testamenten handläggs i praktiken i domstolar sker en genomgång av praxis som 

analyseras utifrån vilka bevismedel som har använts i målen och vad domstolarna 

har uttalat angående hur de bedömt olika bevisfakta.  
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1.4 Disposition 

Efter inledningen följer kapitel två angående demenssjukdomar. Kapitlet syftar till 

att ge läsaren en förståelse för vad demenssjukdomar är för något, hur de påverkar 

den drabbade samt hur en demensutredning inom vården går till. 

 I kapitel tre presenteras sedan de formella kraven på testamenten, samt de 

olika materiella ogiltighetsgrunderna. Framförallt ogiltighetsreglerna tas upp för 

att visa vilka tillstånd hos testator som leder till att testamenten blir ogiltiga och 

vilken roll testators sinnesbeskaffenhet vid upprättandet av testamentet har för dess 

giltighet. 

 I kapitel fyra sker en bevisrättslig genomgång. Den fokuserar på bevisning i 

dispositiva tvistemål och innefattar en redogörelse för några styrande principer för 

bevisrätten, men tar också upp regler om bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering 

och vilka bevismedel som kan användas i tvistemål. 

 I kapitel fem tas det upp hur bevisvärdering i praktiken har utförts i domstolar 

och vad som i olika mål har uttalats om bevisvärdering. Analysen kommer inrikta 

sig på vilka bevismedel som använts i målen och slutsatser angående vilka faktorer 

som ansetts öka eller minska bevisets värde eller trovärdighet. Till skillnad från de 

övriga kapitlen bygger detta kapitel huvudsakligen på praxis, men har också inslag 

av uttalanden i doktrin där detta har ansetts lämpligt. 

 I kapitel sex, som är det avslutande kapitlet, sammanfattas det som har 

kommit fram i de övriga kapitlen, samt diskuteras hur bevisvärderingen skulle 

kunna förbättras och hur man i vissa fall skulle kunna förbättra förutsättningarna 

för att säkra viktiga bevis angående testators rättshabilitet i mål angående klander 

av testamenten. 
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2 Demens 

2.1 Allmänt om demens 

Demens: av latin, de (utan) mens (sinne).2 

  Med demens avses ett syndrom där symptomen utgörs av försämrat minne 

och ett eller flera andra kognitiva (intellektuella) symptom som afasi 

(språkstörning), apraxi (nedsatt motorisk förmåga trots intakta motoriska 

funktioner), agnosi (oförmåga att känna igen välkända personer eller föremål), och 

nedsatt förmåga att planera och organisera. Symptomen måste vara så omfattande 

att de avsevärt försämrar funktionsförmågan och påverkar den sociala 

funktionsnivån. Ett flertal principiellt olika sjukdomar kan ge upphov till demens. 

Demenssjukdomarna är vanligast vid hög ålder, men kan även drabba en person 

redan i medelåldern. 3 

 Gemensamt för demenssjukdomarna är att nervcellerna i hjärnan skadas, 

vilket leder till sämre minne och nedsättningar av andra kognitiva förmågor, till 

exempel omdöme eller problemlösning.4 Den vanligaste demenssjukdomen i 

Sverige är Demens av Alzheimers typ, som är en s.k. primärdegenerativ 

demenssjukdom.5 

                                              

2 http://www.ne.se/demens (10 September 2013). 

3 Marcusson m.fl. Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar s.10, DS 2003:47 s.35. 

4 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Utredning-och-diagnos/Diagnoskriterier/Demens-

ICD-10/ (30 dec 2013). 

5 Primärdegenerativa omfattar sjukdomar som i första hand skadar strukturer och funktioner i det centrala 

nervsystemet och då främst hjärnans olika delar. Sjukdomarna leder till en degeneration av neuroner och 

celler. Se Basun m.fl. Om demens: klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad, konfusionstillstånd, genetik 

och biokemi, patologi, minnesfunktioner, vardagslivets aktiviteter, sexualitet och demens, frågor om tvång 

och självbestämmande, hälsoekonomi. s.15. 
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 I demenssjukdomarnas tidiga stadier kan man ofta se ett samband mellan 

vilka symptom den demenssjuke uppvisar och var hjärnsjukdomen är lokaliserad.6 

Ju längre en demenssjukdom har pågått, desto mindre roll spelar den ursprungliga 

orsaken till denna för symptombilden. Det finns flera olika typer av demens och 

även inom de olika typerna finns ett stort utrymme för individuell variation vad 

gäller symptom och sjukdomsförlopp.7 

 Inom svensk sjukvård har man valt att låta WHO:s klassifikation ICD-10 

(International Classification of Mental and Behavioural Disorders) utgiven av 

World Health Organization utgöra grunden för demensdiagnostiken i Sverige. Man 

använder också DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

utgiven av American Psychiatric Association.8 

 

2.2 Demenssjukdomar 

2.2.1 Demens av Alzheimers typ eller Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Hjärnans parietal- och 

temporallober blir särskilt hårt angripna av sjukdomen men även andra delar av 

hjärnan kan skadas.9 Parietal- och temporalloberna ingår i hjärnans 

associationscentra vilket styr många av de högre mentala förmågorna, t.ex. 

perception och språk och förmågan att tänka och resonera.10 När 

sjukdomsförloppet väl börjat försämras personen kontinuerligt under 

                                              

6 Basun m.fl, a.a.s.15. 

7 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/ (18 September 

2013) 

8 Basun m.fl, s.11 och 272. 

9 A.a.s.11. 

10 Holt m.fl, Psychology: The Science of Mind and Behaviour s.121-124. 
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sjukdomsperioden, som genomsnittligt är 9 år. Det finns dock stor individuell 

variation vad gäller sjukdomsförloppets längd.11 

 Sjukdomen har ofta en smygande debut där nedsatt minne är det första 

symptomet. Sviktande minne kan medföra att man börjar förlägga saker och måste 

göra anteckningar för att komma ihåg saker. Ofta fungerar det semantiska minnet 

(som omfattar kunskap och minne angående fakta)12 fortsatt bra i början av 

sjukdomsförloppet, medan det episodiska minnet (som sparar minnen av 

personliga upplevelser och saker som är självupplevda)13 drabbas kraftigare 

samtidigt som koncentrationsförmågan minskar och förmågan att organisera och 

planera försämras. Ibland kan den sjuke sakna sjukdomsinsikt och bagatellisera de 

problem och förneka de symptom som sjukdomen medför.  Många är dock 

medvetna om sina svårigheter och lider av dem. Den sjuke kan känna igen sig 

hemma och i kända miljöer men kan få svårt att orientera sig i nya miljöer. Det är 

inte ovanligt att den sjuke drabbas av ångest eller depressioner, vilket är vanligast 

under den första halvan av sjukdomsförloppet.14 

 Under mellanfasen av sjukdomsförloppet tillkommer fler problem och den 

sjuke börjar behöva tillsyn och vägledning för att kunna klä på sig och sköta sin 

hygien. Personen kan av och till ha problem att orientera sig i sitt eget hem och vid 

det här stadiet är minnessvårigheterna uppenbara för omgivningen och den 

demenssjuke har ofta svårt att minnas händelser som ligger nära i tiden. Den 

demenssjuke kan t.ex. ha svårt att minnas händelser från dagen innan, men kan 

fortfarande minnas tidiga händelser i sitt liv. Att personen minns vissa händelser 

långt tillbaka i tiden betyder inte att allt sedan en längre tid tillbaka är tydligt för 

                                              

11 Basun m.fl, a.a.s.22. 

12 Goldstein, Cognitive psychology s.156. 

13 Goldstein a.a.s.156. 

14 Se för det anförda Basun m.fl, a.a.s.19. 
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den sjuke. I mellanfasen har den demenssjuke också märkbara läs- och 

skrivsvårigheter samtidigt som problem med språket blir tydliga. Ett tidigt 

symptom är svårigheter att hitta rätt ord och att använda sig av omskrivningar. I 

mellanfasen börjar sjukdomen ofta påverka beteendet vilket t.ex. yttrar sig som 

apati gentemot omgivningen, oro, irritation och aggressivitet.15 

 I sjukdomsförloppets sena fas är den sjuke helt beroende av andra för att klara 

sin vardag och behöver i allmänhet vård på institution. Alla symptom som har visat 

sig i mellanfasen har nu förvärrats och den sjuke har stora 

kommunikationssvårigheter på grund av svåra språkliga problem och förmågan att 

skriva har försvunnit. Vanliga beteenden i den här fasen är t.ex. oro, 

vandringsbeteende, aggressivitet, eller skrikbeteende.16 

  

2.2.2 Vaskulär demens 

Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demenssjukdomar.17 Till skillnad 

från Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens beror vaskulär demens på 

förändringar i hjärnans blodkärl vilket leder till nedsatt blodflöde i delar av 

hjärnan. Sjukdomsförloppet vid vaskulär demens är ofta snabbt och ryckigt, 

samtidigt som det sker en ojämn nedsättning av kognitiva funktioner. Det första 

insjuknandet kommer ofta i samband med en hjärninfarkt (stroke).18 De vanligaste 

symptomen är att den sjukes initiativförmåga försämras, han får svårigheter att 

planera och genomföra saker, drabbas av personlighetsförändringar och får 

                                              

15 Se för det anförda a.a.s.21 

16 A.a.s.22. 

17 A.a.s.12. 

18 A.a.s.49. 
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gångsvårigheter.19 Det är vanligt att kognitionen och humöret hos den 

demenssjuke varierar över tid, t.ex. att en person är piggare under dagen, men 

sedan blir kraftigt försämrad under kvällen eller natten, s.k. ”sundowning” eller 

”sun-set”-fenomen.20  

 Vaskulär demens kan uppkomma på olika sätt och rubriceras efter hur den 

uppstått. Vid multiinfarktdemens skadas hjärnans grå substans av flera mindre 

infarkter vilket leder till försämringar i hjärnan i de områden där infarkterna 

uppstått, medan en strategisk infarkt innebär att enstaka infarkter uppstår i känsliga 

områden. Om hjärnans vita substans under hjärnbarken drabbas av 

kärlförändringar kallas det för småkärlsdemens och om symptomen orsakas av en 

långvarig nedsättning av hjärnans genomblödning på grund av lågt blodtryck 

skapas tillståndet demens vid hypotension.21 

 Eftersom nedsättningarna av olika funktioner beror på när och var skadorna 

i hjärnan uppstår kan den sjukes tillstånd vara relativt stabilt under lång tid, för att 

sedan plötsligt försämras. T.ex. hjärninfarkter kan leda till plötsliga försämringar. 

Vid vaskulär demens kan vissa kognitiva funktioner vara kraftigt försämrade, 

medan andra kan vara påfallande intakta.22  För att kunna ställa diagnosen vaskulär 

demens krävs det enligt ICD-10 att det finns en vaskulär hjärnskada och att kraven 

för demens är uppfyllda. Det måste även finnas ett tidssamband mellan skadan och 

demensutvecklingen.23 

 

                                              

19 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Vaskular-demens/ (18 

September 2013) 

20 Basun m.fl. a.a.s.50. 

21 Se för det anförda a.a.s.49-54. 

22 A.a.s.49-54. 

23 ICD-10-kriterierna för vaskulär demens, se a.a.s.274. 
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2.2.3 Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens är den tredje vanligaste formen av demens.24 Sjukdomen 

angriper framför allt frontalloberna och främre delen av temporalloberna.25 Det är 

i frontalloberna som förmågan till självinsikt, förmågan att planera, förmågan till 

initiativtagande, ansvarstagande och impulskontroll styrs. När friska människor 

upplever känslor av lycka eller nedstämdhet sker en aktivering i dessa delar av 

hjärnan, medan personer med skador i frontalloberna ofta visar apati eller bristande 

intresse för sin omgivning.26  

 Vid frontallobsdemens börjar hjärncellerna i hjärnans pannlober att förtvina 

vilket leder till förändringar av personlighet och beteende, vilket också är de första 

symptomen i sjukdomsförloppet.27 Frontallobsdemens debuterar ofta före 65 års 

ålder och har ett snabbt eller långsamt sjukdomsförlopp där den sjuke tidigt 

förlorar sjukdomsinsikt. Minnet och koncentrationsförmågan blir sämre, men 

personen brukar kunna minnas dagliga händelser och konkreta detaljer även i sena 

stadier av sjukdomsförloppet. Den demenssjukes rumsliga orientering och 

praktiska förmåga påverkas inte lika mycket som hans beteende. Personen blir 

självcentrerad och känslomässigt oengagerad samtidigt som han får svårt att styra 

sitt beteende vilket leder till att han lätt kan få aggressionsutbrott, bli rastlös eller 

göra omdömeslösa affärer på grund av sitt hämningsbortfall. Känslomässig 

labilitet med ökad sentimentalitet samt ångest, depression och självmordstankar är 

inte ovanligt. Den sjuke förlorar sin mimik och mot slutet av sjukdomsförloppet 

har denne ofta ett uttryckslöst ansiktsuttryck och tappar successivt sin förmåga att 

                                              

24 Basun m.fl, a.a.s.12. 

25 A.a.s.56. 

26 Holt m.fl, a.a.s.124. 

27 Se Basun m.fl, a.a.s.56 och 64. 
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uttrycka sig genom tal, trots att den demenssjuke länge bibehåller sin förmåga att 

förstå och komma ihåg vad som sagts.28  

 Då minnesstörningen inte är tydlig tidigt i sjukdomsförloppet dröjer det ofta 

länge innan någon upptäcker att det rör sig om en demenssjukdom. Patienterna 

uppfattas ofta i början av sjukdomsförloppet som rätt och slätt otrevliga och 

ouppfostrade. När personer med begynnande frontallobsdemens kommer i kontakt 

med sjukvården misstas ofta demenssjukdomen för någon annan psykisk 

sjukdom.29 

 

2.2.4 Andra demenssjukdomar 

Demens kan också förekomma vid andra tillstånd som HIV-infektion, syfilis, 

Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, Creutzfeldts-Jacobs sjukdom, vitamin 

B12-brist, missbruk av bl.a. alkohol, exposition för lösningsmedel, skallskador 

m.m. Symptomen liknar dem vid de vanligaste demenssjukdomarna, men har 

andra orsaker.30 

 

2.3 Utredning av demenssjukdomar 

Att diagnostisera demenssjukdomar innebär ofta omfattande arbete där olika 

undersökningsmetoder och professioner får bidra. I början av sjukdomsförloppet 

krävs det generellt sett en mer omfattande utredning för att kunna ställa en riktig 

diagnos, eftersom vissa symptom kanske ännu inte börjat framträda tydligt.31 

                                              

28 För det anförda se a.a.s.55-68. 

29 För det anförda se a.a.s.55-68 

30 DS 2003:47 s.35f. 

31 A.a.s.92-100. 
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 När man ska undersöka om en demenssjukdom föreligger är det viktigaste att 

man får en klar bild av personens sjukdomshistoria. Förutom att höra den sjuke ber 

man ofta anhöriga eller vårdgivare, t.ex. distriktssköterska eller personer 

verksamma i hemtjänsten redogöra för sina iakttagelser. I vissa fall kan 

sjukdomshistoriken räcka för att en diagnos ska kunna ställas. Att fråga dem som 

har umgåtts med den sjuke eller vårdat honom angående hans hälsa och beteende 

under den senaste tiden är därmed något naturligt som också ges stor vikt vid 

bedömningen av den sjukes hälsotillstånd.32 

 I den kroppsliga undersökningen ingår en allmän läkarundersökning 

inklusive en neurologisk undersökning. En blodanalys görs som allmän 

hälsokontroll men också för att undersöka om det finns några behandlingsbara 

orsaker till demenstillståndet, t.ex. en hormonrubbning eller en behandlingsbar 

infektion. Vid en psykiatrisk bedömning letar man efter inte bara kognitiva 

problem utan också tecken på ångest, depression eller någon form av missbruk. En 

undersökning av ryggmärgsvätska kan ge ytterligare information.33 

 Olika tekniska metoder kan användas för att avbilda hjärnan, t.ex. 

datortomografi (DT, CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT). Med regional 

cerebral blodflödesmätning (rCBF) kan man mäta blodflödet i hjärnbarken. 

Positronemissiontomografi (PET) kan visa hjärnaktiviteten genom att mäta 

sockeromsättningen i hjärnan och elektroencefalografi (EEG) mäter hjärnvågorna 

för att se om det finns någon förändring i hjärnans grundrytm som kan tyda på 

någon sjukdom, eller utgöra tecken på epilepsi.34 

                                              

32 A.a.s.99. 

33 För det anförad se a.a.s.93. 

34 A.a.s.94 och Goldstein a.a.s.111ff. 
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 En bedömning av kognitiv förmåga måste göras för att kartlägga patientens 

kognitiva funktioner och brister. Två enklare screening test som kan användas är 

femsaksprovet och minimentaltestet (MMT, MMSE). Femsaksprovet innebär att 

man väljer ut fem stycken mindre föremål som man låter personen man testar säga 

namnet på varefter man lägger ett papper över föremålen. Därefter diskuterar man 

annat med personen under cirka en minut som avledning. När den tiden har gått 

ber man personen att berätta vilka föremål som ligger under papperet och lyckas 

personen återge fyra till fem av föremålen så tyder det på en normal 

minnesfunktion.35 Minimentaltestet är också ett relativt enkelt test som undersöker 

många fler förmågor än femsaksprovet. Det är vanligt att MMT används för att 

bedöma en persons mentala förmågor och man kan med hjälp av dess tio frågor 

bedöma inte bara en persons minnesförmåga utan även andra förmågor som att ta 

emot och tolka synintryck, uppmärksamhet, den språkliga förmågan och 

orienteringsförmågan. Trots sin enkelhet kräver MMT att testledaren är upplärd i 

hur testet utförs och tolkas för att helhetsbedömningen ska bli rätt. Ett MMT test 

kan ge maximalt 30 poäng.36  

 Ett ytterligare test som kan användas är klocktestet, som används för 

screening och uppföljning av kognitiv påverkan. Testet kan ge utslag även i början 

av sjukdomsförloppet, särskilt vid Alzheimers sjukdom. Testet går till på så sätt 

att man ber testpersonen att på ett papper rita en urtavla med siffror och visare. 

Testpersonen instrueras också om vilken tid visarna ska stå på. Poäng tilldelas 

beroende på hur väl testpersonen har ritat klockan och visarna. Vanligtvis kan man 

som mest få fyra poäng på testet och en person med normala kognitiva funktioner 

ska ha full poäng på testet. Poäng ges om; urtavlan består av en sluten cirkel, 

                                              

35 Se för det anförda Basun m.fl, a.a. s.95. 

36 Se för det anförda a.a.s.95f. 
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siffrorna är på rätt plats, alla 12 siffrorna är inkluderade samt om visarna placerats 

på rätt plats. Varje rätt ger ett poäng.37 

 Det finns många andra tester för att bedöma en persons kognitiva förmågor, 

men de är ofta komplicerade vilket leder till att testledaren måste vara 

specialutbildad på dessa. Om det rör sig om yngre personer eller en ovanlig 

symptombild bör enkla tester kompletteras med neuropsykologiska tester utförda 

av en specialutbildad psykolog. Det finns även arbetsterapeuter och logopeder som 

är utbildade i demensdiagnostik. 38  

 Demensutredningar påbörjas ofta i primärvården med läkarbedömning, 

inledande prover, screening av kognitiva förmågor och ofta en datortomografi av 

hjärnan. Ofta remitteras patienten vidare till en psykiatriker med kunskap om 

demenssjukdomar eller geriatriker på en utredningsenhet.39 Trots att det finns 

riktlinjer från socialstyrelsen angående vilka tester som bör ingå i en basal 

demensutredning utförs bara en komplett basal demensutredning i 46 % av de 

diagnosticerade fallen och 2012 ställdes för nästan hälften av de nydiagnostiserade 

demenssjuka diagnosen ”demens utan närmare specifikation”, vilket innebär att 

det inte är specificerat vilken typ av demens den drabbade lider av. De 

undersökningar som framförallt saknades var klocktest och undersökningar av 

hjärnan, så som hjärnavbildningar.40 

 

2.4 Behandling av demenssjukdomar 

                                              

37 http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Skattningsskalor-instrument/Klocktest/(30 dec 

2013). 

38 Se för det anförda Basun m.fl, a.a.s.95f. 

39 Se för det anförda a.a.s.100 och Ds 2003:47 s.14f. 

40 http://www.demenscentrum.se/Nyheter/-Ospecificerad-demens-vanligaste-diagnosen/ (18 dec 2013). 
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Det finns ingen botande behandling för demenssjukdomar, men mycket kan göras 

för att underlätta livet för de sjuka och deras närstående.  Läkemedel som så kallade 

kolinesterashämmare kan användas vid Alzheimers sjukdom och i viss mån 

bromsa sjukdomens förlopp. För vaskulär demens och frontallobsdemens finns 

inga registrerade läkemedel. Depression är mycket vanligt i samband med 

demenssjukdomar, men depressioner kan ofta framgångsrikt behandlas med 

moderna antidepressiva läkemedel, i första hand så kallade 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Om en depression förbättras kan det 

medföra viss förbättring av kognitiva funktioner. Det finns olika typer av kognitiva 

träningsprogram och hjälpmedel, som t.ex. spisvakt som slår av spisen efter en viss 

tid. Behandling av vanföreställningar, hallucinationer, aggressioner med så kallade 

neuroleptika dämpar kognitiva förmågor hos patienten. Detsamma gäller vid 

behandling av sömnstörningar. Beteendemässiga förändringar behandlas genom 

olika omvårdnadsåtgärder.41 

 När sjukdomen fortskrider behövs alltmer hjälp i det dagliga livet. Det kan 

röra sig om dagvård, hemhjälp, god man och/eller demensboende. Den största 

vårdinsatsen för demenssjuka görs av närstående. Demenssjukdomarna beräknas 

kosta samhället åtminstone 35 miljarder årligen.42 

  

                                              

41 För det anförda se Basun m.fl, a.a.s.28-38 och Marcusson m.fl, a.a.s.163-170. 

42 Se Socialstyrelsens rapport, Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005 

s.16-22 och 32. 



 

 

22 

 

 

3 Testamentes ogiltighet 

3.1 Allmänt om testamentes giltighet 

För att en handling ska räknas som ett testamente krävs det enligt ÄB 9:1 att 

testamentet ska vara upprättat skriftligen och att testators underskrift av 

testamentet ska ha bevittnats eller vidkänts inför två vittnen. Även om testator själv 

har skrivit under testamentet, är en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt 

att han kände till innehållet i testamentet.43 

 När det gäller testamentes ogiltighet skiljer man mellan ogiltighet som är 

självverkande, t.ex. om förordnandet strider mot lag eller är en nullitet, och 

angripbarhet, att testamentet är behäftat med fel men trots det inte förlorar sin 

rättsliga verkan så länge testamentet inte angrips genom klander.44 Enligt ÄB 13:1 

är ett testamente ogiltigt om det inte har upprättats i laga form, testator måste också 

ha varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap. Man har rätt att förordna om 

sin kvarlåtenskap om man har fyllt arton år. Är man yngre än arton år kan man 

förordna om sin kvarlåtenskap under förutsättning att man är eller har varit gift, 

eller man är över sexton år och äger egen egendom som man kan bestämma över 

(ÄB 9:1).45 Att vara satt under förvaltarskap är i sig inte ett hinder för att skriva 

testamente, så länge som testator inte på grund av sin sinnesbeskaffenhet är 

oförmögen att skriva testamente.46 

 Vid ogiltighet enligt ÄB 13 kapitlet krävs det att en arvinge klandrar 

testamentet inom sex månader från att han delgavs testamentet för att det inte ska 

                                              

43 NJA 1963 s.526. 

44 Agell, Testamentsrätt: en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull s. 53, se även Walin & Lind, 

Ärvdabalken Del I, kommentaren till 14 kap. 5§. 

45 Agell, a.a.s.21. 

46 A.a.s.22 och Walin & Lind, a.a. kommentaren till 9 kap. 1§. 
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bli gällande mot honom.47 Om klandertalan bifalls i domstol leder detta endast till 

att testamentet blir ogiltigt i de delar som klandertalan omfattat och enbart mot den 

eller de arvingar som klandrat testamentet, resten av testamentet blir fortsatt 

gällande och gällande i sin helhet gentemot de arvingar som inte klandrat 

testamentet.48 

  

3.2 Testamentsvittnen 

3.2.1 Vem får bevittna testamente? 

Testamentsvittnen har en viktig roll att fylla. De utgör en sorts garanti för att 

testamentet inte glöms bort vid testators död, utan uppmärksammas, samt att det 

testamente som visas upp har upprättats enligt lagens krav och att det innefattar 

testators yttersta vilja.49 För att öka sannolikheten att dessa vittnen är ärliga finns 

det begränsningar angående vilka som får bevittna ett testamente. Dessa regler kan 

man finna i ÄB 10:4. Om någon från de personkategorier som räknas upp i 

paragrafens första stycke bevittnar ett testamente, leder det till att testamentet blir 

ogiltigt i sin helhet. Paragrafens andra stycke tar upp den situationen att någon har 

bevittnat ett testamente till fördel för sig själv eller någon anhörig. Testamentet 

blir då ogiltigt i den del det är till förmån för testamentsvittnet eller en anhörig till 

denne (ÄB 10:4 andra stycket). 

 Här ska först tas upp vilka som enligt ÄB 10:4 första stycket inte får bevittna 

testamentet. En person som är under 15 år eller lider av en psykisk störning som 

leder till att han saknar insikt om vittnesbekräftelsens betydelse får inte bevittna 

ett testamente. Personer som är närstående till testator får inte heller bevittna 

                                              

47 Agell, a.a.s.54 se även ÄB 14:5. 

48 Brattström & Singer, Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap s.103. 

49 NJA II 1930 s.182. 
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dennes testamente. Så om testators make, sambo, släkting i rakt upp- eller 

nedstigande led, syskon, styv- eller svärförälder, styv- eller svärbarn bevittnar 

testamente leder detta till att testamentet blir ogiltigt i sin helhet. I ÄB 10:4 andra 

stycket står det stadgat att ingen person får bevittna ett testamente som är till 

förmån för denne eller någon som ingår i den kategori av närstående som nämnts 

ovan. Bevittnar en sådan person testamentet blir det ogiltigt i den del det är till 

förmån för testamentsvittnet eller någon anhörig till denne. Förmyndare, god man 

eller förvaltare får enligt andra stycket inte heller bevittna testamente till förmån 

för den han företräder.50 

 

3.2.2 Bevittningen och vittnesmeningen 

Testamenten ska enligt ÄB 10:1 upprättas skriftligen och testators underskrift av 

testamente ska bevittnas eller vidkännas inför två vittnen, vilka ska vara medvetna 

om att det är ett testamente de bevittnar underskriften av. Det är underskriften av 

testamentet i sin slutgiltiga form som ska bevittnas och båda vittnena ska närvara 

samtidigt och bestyrka handlingen i nära anslutning till testators underskrift för att 

formkravet i ÄB 10:1 ska anses uppfyllt.51  

 I ÄB 10:2 ges anvisningar om vad som bör skrivas till i anslutning till 

vittnenas underskrifter. I samband med bevittnandet bör man i vittnesmeningen 

förutom att ange att testator meddelat att testamentet innefattar hans yttersta vilja 

samt att han skrivit under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro, även ta upp 

omständigheter som kan ha betydelse vid ett framtida bestridande av testamentet. 

I vittnesmeningen kan man ta upp hur testators mentala och fysiska hälsa var vid 

                                              

50 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 10 kap. 4§. 

51 NJA 1978 s.189 och NJA 1994 s.145. 
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testamentets upprättande eller om det finns några andra omständigheter som kan 

ha påverkat testator i någon riktning.52  

 

3.3 Ogiltighetsgrunder för testamente på grund av förhållanden hos testator 

3.3.1 Allmänt 

Utöver de formella kraven i ÄB, finns bestämmelser i ÄB 13:2 och 13:3 som avser 

förhållanden hos testator som, om de funnits vid testamentets upprättande, kan leda 

till att testamentet förklaras ogiltigt i någon del eller i sin helhet. Det krävs att 

testamentets utformning har påverkats av de i paragraferna uppräknade 

omständigheterna, för att det ska vara aktuellt att ogiltigförklara testamentet. 

 Vid frågor om testamentes giltighet på grund av tveksamhet angående 

testators sinnesförmåga tar man, till skillnad från i många andra delar av 

civilrätten, ingen hänsyn till omsättningens säkerhet; intresset att rättshandlingar 

inte utan tvingande skäl förklaras ogiltiga. Testamenten anses så viktiga, att det 

alltid krävs att testator har insikt om rättshandlingen och att han är vid sina sinnens 

fulla bruk under upprättandet. Det viktigaste är att säkerställa att testators yttersta 

vilja verkligen uttrycks genom testamentet.53 

 

3.3.2 Påverkan av psykisk störning  

Enligt ÄB 13:2 är ett testamente inte gällande om det har upprättats under påverkan 

av en psykisk störning. Två frågor som uppkommer i anledning av detta är: Vad 

                                              

52 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 10 kap. 2§. 

53 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 2§, se även NJA II 1930 s.329. 
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räknas som en psykisk störning? Och när anses störningen ha haft en påverkan vid 

testamentets upprättande? 

 Först tas här upp frågan om klassificeringen av begreppet psykisk störning. 

ÄB 13:2 angav innan en lagändring 1991 att ett testamente inte var gällande om 

det upprättats ”under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 

rubbning av själsverksamheten”.54 Syftet med förändringen 1991 var att anpassa 

lagen till det modernare medicinska språkbruket samt se till att samma terminologi 

angående personer med någon form av psykisk störning användes inom den 

psykiatriska tvångsvården, straffrätten och på det civilrättsliga området. I ÄB 13:2 

infördes därmed termen psykisk störning som skulle ha samma betydelse som 

inom den psykiatriska tvångsvården och straffrätten.55 Begreppet psykisk störning 

omfattar alla slags psykiska sjukdomar, abnormiteter och defekter. Dessa är 

vanligtvis bestående, men även tillfälliga rubbningar av sinnesbeskaffenheten, 

t.ex. förvirringstillstånd på grund av kraftiga fysiska sjukdomar, rusningsmedel 

eller nervgifter, omfattas.56 Det finns anledning att ifrågasätta ett testamentes 

giltighet när testator på grund av en psykisk störning har saknat insikt om 

förordnandets rätta innebörd.57  

 Att man har konstaterat att testator lidit av en psykisk störning räcker 

emellertid inte för att ogiltigförklara ett testamente, utan den psykiska störningen 

måste ha påverkat upprättandet av förordnandet. Det krävs att det finns ett 

orsakssamband mellan sinnestillståndet och upprättandet av testamentet.58 Med 

                                              

54 Prop. 1990/91:194 s.6. 

55 Prop. 1990/91:194 s.38-43 och Walin & Lind, a.a. kommentaren till 10 kap. 2§. 

56 NJA II 1930 s.329, se även prop. 1990/91:58 s.84ff, Brattström & Singer, a.a.s.103 och Walin & Lind, 

a.a. kommentaren till 13 kap. 2§. 

57 NJA II 1930 s.330. 

58 NJA II 1930 s.329. 
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andra ord, om en person med en psykisk störning förordnar om sin kvarlåtenskap 

och förordnandet uttrycker samma vilja som testator hade uttryckt om han inte haft 

en psykisk störning, så är förordnandet giltigt.59 Vid bedömningen av huruvida det 

finns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets 

upprättande ska hänsyn tas till den psykiska störningens art samt förordnandets 

innehåll och rimlighet i sig.60 Testators psykiska störning kan dock i vissa fall ha 

varit så allvarlig att den måste anses ha inverkat på hans förmåga att upprätta ett 

testamente, oavsett om testamentets innehåll verkade rimligt och följt det som 

testator uttryckt när han var vid liv. Hur testamentet är formulerat beror ju ofta 

huvudsakligen på testators rådgivare eller andra personer i hans omgivning.61 

 

3.3.3 Tvungits eller förmåtts genom missbruk av oförstånd, viljesvaghet, eller 

beroendeställning att upprätta testamente 

För ogiltighet enligt 13:3 första stycket ska någon ha tvingat eller genom missbruk 

av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning förmått denne att 

upprätta testamentet. Det spelar ingen roll vem som har tvingat eller förmått 

testator att upprätta testamentet, det viktiga är just att testamentet till följd av 

tvånget eller missbruket inte har uppkommit frivilligt utan att testator har gett vika 

för någon annans vilja.62 

 Tvång kan utövas genom våld eller hot. Någon anledning att skilja på olika 

grader av tvång ansågs vid införandet av regeln inte nödvändigt eftersom god tro 

inte ska ha någon betydelse för testamentes giltighet. Att gärningen som hotet 

omfattar inte är olaglig i sig spelar ingen roll för bedömningen angående huruvida 

                                              

59 Brattström & Singer, a.a.s.103. 

60 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 2§. 

61 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis, C.VI.b.2. 

62 NJA II 1930 s.331 och Brattström & Singer a.a.s.104. 
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något inneburit ett tvång. Våldet eller tvånget måste dock i utpräglad grad ha verkat 

bestämmande för testators vilja att upprätta testamentet.63 

 Oförstånd, viljesvaghet och beroendeställning är tillstånd hos testator själv 

vilka har ansetts utgöra skäl för ogiltighet, när någon utnyttjat dessa för att påverka 

honom, eftersom de är tillstånd där testator är begränsad i sin förmåga till fritt och 

självständigt handlande.64 Oförstånd i paragrafens mening innefattar en hos 

testator bristande omdömesförmåga angående innebörden av testamentet. Detta 

oförstånd kan vara ursprungligt eller vara en följd av sjukdom eller ålder, vilket 

också gäller för viljesvaghet. Den sist nämnda omständigheten, beroendeställning, 

avser både personliga avhängighetsförhållanden och den typen av beroende som 

kan uppstå vid maktförhållanden av rent psykisk art. Ogiltighetsgrunderna i ÄB 

13:3 första stycket kan tillämpas så snart som de ovan nämnda omständigheterna 

föreligger under förutsättning att testator också har varit föremål för någon annans 

inflytande.65 

 Det krävs att testator ska ha blivit utsatt för en otillbörlig påverkan för att 

testamentet ska vara ogiltigt. Testators viljefrihet ska därigenom ha begränsats. En 

påverkan är otillbörlig då testamentet har uppkommit till följd av annans inflytande 

under förhållanden då testator har varit särskilt mottaglig för detta inflytande. Vid 

bedömningen av om testators viljefrihet har begränsats måste hänsyn tas både till 

påverkans omfattning och till testators mottaglighet för påverkan. Om testator har 

en hög mottaglighet för påverkan kan även en lindrig påverkan vara otillbörlig, 

medan om hans förmåga till självbestämmande motsvarar vad som är normalt inte 

ens en påverkan av betydande styrka leder till ogiltighet. Testators förhållande till 

                                              

63 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 3§ och NJA II 1930 s.332f. 

64 A.a. kommentaren till 13 kap. 3§ och NJA II 1930 s.334. 

65 För det anförda se Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 3. 
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den påverkande bör också beaktas eftersom det kan påverka dennes mottaglighet 

för påverkan.66 

 

3.3.4 Svikligen förledd eller svävat i villfarelse som varit bestämmande för viljan 

att göra testamente 

Ytterligare en grund för ogiltighet är att testator har upprättat testamentet på grund 

av en villfarelse beträffande sina bevekelsegrunder. ÄB 13:3 andra stycket reglerar 

dessa fall. Paragrafen omfattar inte sådana felaktigheter som kan uppkomma av 

misstag, där testators vilja varit klar men förordnandets utformning blivit fel, så 

som vid felskrivningar eller liknande, utan den tar upp de fall där testators vilja har 

berott på omständigheter som faktiskt inte föreligger. Villfarelsen ska ha varit så 

bestämmande för testators vilja att göra testamentet att om han känt till de verkliga 

förhållandena skulle han inte ha velat upprätta förordnandet. Det spelar egentligen 

ingen roll om testator har fått för sig felaktigheterna själv eller om någon har lurat 

i honom dem, men paragrafen skiljer mellan dessa situationer för att framhäva de 

olika fallen då någon svikligen har förlett testator.67 

 Om den felaktiga bevekelsegrunden, som varit bestämmande för testators 

vilja att upprätta testamentet, har uppkommit genom handlande av någon annan, 

som mot bättre vetande givit testator den felaktiga uppfattningen för att han ska 

upprätta testamentet, föreligger svek. För ogiltighet spelar det ingen roll om den 

förledande har haft för avsikt att bereda sig själv eller någon annan nytta genom 

det svikliga förfarandet.68 

                                              

66 För det anförda se a.a. kommentaren till 13 kap. 3. 

67 För det anförda se Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 3§ och NJA II 1930 s.334f. 

68 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 3§. 
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 Ett autentiskt exempel på ett fall där testator har upprättat ett testamente på 

grunder som inte skulle funnits vid normal sinnesstämning är när en testator på 

grund av sin sjukdom felaktigt tror att hennes son är död samt att någon stulit 

sonens identitet för att ta arv efter henne och därför testamenterar bort sin egendom 

till välgörenhet för att den ”falska sonen” inte ska få något.69 Ett annat exempel 

taget ur verkliga livet är när testator på grund av sin sjukdom får för sig att 

testamentstagaren försöker ta livet av henne genom att förgifta henne och hon av 

den anledningen ändrar testamentet så att testamentstagaren utesluts ur det.70  

 För att komma fram till om villfarelsen har varit bestämmande för viljan att 

upprätta testamentet får man göra en bedömning av huruvida testamentets innehåll 

verkar rimligt mot bakgrund av hur testator i livet har uttryckt sig angående sin 

kvarlåtenskap, samt hur hans förhållande till arvingarna och testamentstagarna 

varit. I ljuset av detta får man sedan bedöma om det är sannolikt att den felaktiga 

bevekelsegrunden har varit bestämmande för viljan att göra testamentet.71 

 

4 Bevisning i dispositiva mål 

4.1 Styrande principer för bevisrätten 

4.1.1 Inledning 

Det finns flera olika rättsprinciper som styr förfarandet i domstol. Nedan kommer 

några av de med betydelse för bevisrätten att redovisas kortfattat, detta för att ge 

en förståelse för vilka ramar processen i det enskilda fallet ska hålla sig inom. 

                                              

69 HovR T 4642-12. 

70 HovR T 1693-11. 

71 Se NJA 1944 s.548, HovR T 1693-11 och T 5741-12. 
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4.1.2 Principen om fri bevisprövning 

I svensk rätt tillämpas den fria bevisprövningens princip. Detta innebär att det i 

princip inte finns någon begränsning angående vilken sorts bevisning som får 

åberopas i ett mål (fri bevisföring). Domaren är inte bunden av några lagregler 

angående hur bevis ska värderas (fri bevisvärdering). Den fria bevisprövningens 

princip fastslås genom RB 35:1, där det stadgas att rätten har att ”efter 

samvetsgrann prövning av allt, som framkommit, avgöra, vad i målet är bevisat”.72 

 

4.1.3 Omedelbarhetsprincipen 

Av den så kallade omedelbarhetsprincipen framgår vad en domstol får grunda sin 

dom på.73 I RB 17:2 uttrycks principen avseende tvistemål. I paragrafen stadgas 

att domen ska grundas på det som har förekommit vid huvudförhandlingen. En 

förutsättning är naturligtvis att det är ett mål som ska avgöras genom 

huvudförhandling.74 En domstol får endast ta hänsyn till sådan bevisning som 

någon av parterna i målet har tagit upp eller hänvisat till under huvudförhandlingen 

(jmf RB 35:6).75  

 En konsekvens av omedelbarhetsprincipen är att domaren inte får använda 

kunskap om relevanta fakta i ett mål om han inhämtat kunskapen utanför sin 

domarroll. Undantaget är om det handlar om allmänt kända omständigheter (så 

kallat notoriska fakta) eller användandet av allmänna erfarenhetssatser vid 

                                              

72 För det anförda se Ekelöf m.fl, Rättegång IV s.26. 

73 A.a.s.44. 

74 A.a.s.27. 

75 A.a.s.27. 
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bevisvärderingen. Samma sak gäller även för nämndemän och andra 

lekmannadomare om de har vetskap om relevanta fakta i ett mål.76 

 

4.1.4 Principen om det bästa bevismaterialet 

I svensk rätt finns inga bestämmelser med innebörden att särskilt svårbedömbara 

bevis, så som hörsägenbevis, inte får användas som bevisning. Istället finns regler 

angående vilka bevismedel som ska användas, om det finns möjlighet att välja 

mellan flera olika sådana. Dessa regler ger utryck för principen om det bästa 

bevismaterialet. Har man möjlighet att använda en kunskapskälla på flera olika 

sätt, ska man använda det bevismedel som medför den säkraste bevisningen. Har 

man att välja mellan ett hörsägenvittne och det vittne som är ursprunget till 

hörsägen, bör man välja det senare eftersom beviskedjan då blir kortare, vilket 

medför att bevisvärderingen blir säkrare.77 

 

4.1.5 Principen om bevisomedelbarhet 

Medan principen om det bästa bevismaterialet avser vilka bevis som bör användas, 

reglerar principen om bevisomedelbarhet i vilken form bevisningen bör tas upp. 

Med bevisomedelbarhet menas att beviset ska tas upp direkt vid ett sammanträde, 

t.ex. en huvudförhandling. Det lagliga stödet för principen utgörs av RB 35:8, där 

det anges att om en huvudförhandling hålls ska bevisen tas upp vid denna.78 

 

 

                                              

76 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s.29f. 

77 För det anförda se a.a.s.42f. 

78 För det anförda se a.a.s.43f 



 

 

33 

 

 

4.2 Bevisbörda 

4.2.1 Bevisbördan vid klander av testamente  

Vem av parterna som har bevisbördan, i mål om klander av testamente, beror på 

vilken grund testamentet bestrids. Bevisbördans placering har störst betydelse när 

omständigheterna i det särskilda fallet inte ger något tydligt utslag till förmån för 

någondera av parterna. I sådana fall kommer bevisbördans placering att fälla 

utslaget eftersom den ena parten inte tillräckligt väl lyckats bevisa det denne påstått 

och som denne har bevisbördan för.79 

 

4.2.2 Bevisbördan vid klander av testamente på materiell grund 

I mål om klander av testamente där talan bygger på materiella grunder ligger 

bevisbördan hos den som påstår att en ogiltighetsgrund föreligger. Det kan vara 

t.ex. att arvlåtaren har saknat behörighet att förordna om sin kvarlåtenskap eller att 

testamentet är ogiltigt på någon annan liknande grund.80 Högsta domstolen har i 

praxis hållit hårt på att det är den som klandrar ett testamente som har att visa att 

en ogiltighetsgrund enligt ÄB 13:2 eller 13:3 förelåg vid testamentets upprättande. 

Det faktum att testamentstagaren har varit vårdare och god man åt testator har i 

NJA 2009 s.249 inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att kasta om bevisbördan.81  

 

 

 

                                              

79 Walin & Lind, a.a. kommentaren till 10 kap. 2§. 

80 Agell, a.a.s.55 och Walin & Lind, a.a. kommentaren till 10 kap. 2§. 

81 Se NJA 1936 s.131 och NJA 2009 s.249. 
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4.3 Beviskrav vid klander av testamenten 

4.3.1 Beviskrav i tvistemål 

Medan regler angående bevisbördan anger vem som ska bevisa något, anger 

beviskravsregler hur stark bevisning en part måste lägga fram för att fullgöra sin 

bevisbörda. Beviskravet anges i vissa fall direkt i lagtext, men för de fall där 

beviskravet inte särskilt anges utgår domstolen ifrån ett ”normal beviskrav”. Detta 

innebär att den bevisskyldige måste ”visa” att det förhåller sig som han påstår. Att 

behöva ”visa” sitt påstående är ett högt ställt beviskrav, vilket har lett till att 

domstolar i tvistemål allt mer har gett den bevisskyldige en bevislättnad genom att 

nöja sig med ett lägre beviskrav, som ”sannolikt” eller ”antagligt”. Exempelvis har 

bevissvårigheter av HD angetts som skäl för ett sänkt beviskrav.82 

  

4.3.2 Beviskrav vid klander av testamente på materiell grund 

HD har under perioden 1936 till 1966 använt sig av uttrycket ”styrkt” för att 

beskriva beviskravet vid klander av testamente på materiell grund, medan HovR 

och HD i sina domar från 2006 till 2012 istället använt sig av uttrycket ”visat” för 

att beskriva beviskravet. Praxis tyder därmed på att det, vid klander av testamente 

på materiella grunder, är ett högt ställt beviskrav som gäller. 83 Vilket uttryck som 

använts under perioden 1966 till 2006 kan jag inte redogöra för i detta arbete, 

eftersom jag inte funnit några HD domar angående klander av testamente på 

materiell grund från denna tid. 

 

                                              

82 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s.81f och Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s.63-68. 

83 Se NJA 1936 s.131, NJA 1937 s.401, NJA 1948 s.532, NJA 1963 s.526, NJA 1966 s.270, NJA 2009 

s.249, HovR T 2189-06, HovR T 3687-08, HovR T 1693-11, HovR T 4642-12 och HovR T 5741-12. 
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4.4 Bevisvärdering 

4.4.1 Allmänt om bevisvärdering 

Den fria bevisvärderingens princip innebär att det inte finns några legala regler för 

hur bevisvärderingen ska gå till, men detta innebär inte att domaren är helt obunden 

vid bevisvärderingen. Rätten har att samvetsgrant pröva allt som har förekommit i 

målet för att därefter avgöra vad som har blivit bevisat (RB 35:1).84 Rättens 

slutsatser ska kunna delas av andra förnuftiga människor och avgörandet får inte 

grundas enbart på domarens helhetsintryck av all bevisning i ett mål. I dispositiva 

mål begränsas bevisvärderingen också av dispositionsprincipen. Rätten får endast 

ta hänsyn till de rättsfakta som parterna i ett mål har åberopat och det 

processmaterial som förekommit under huvudförhandlingen, för de fall där en 

huvudförhandling hålls i målet. Bevisvärderingen blir därmed begränsad till detta 

processmaterial och rätten får inte värdera bevisen på grundval av ytterligare 

material, så länge det inte handlar om notoriska fakta.85 

 Rättens bevisvärdering bör ske i enlighet med allmän kunskapsteori, vilket 

innebär att denne blir tvungen att tillämpa kunskap som egentligen ligger utanför 

juridikens ämnesområde. De flesta modeller för bevisvärdering bygger mer eller 

mindre på hjälpvetenskaper till juridiken, så som filosofi eller beteendevetenskap. 

De olika modellerna skiljer sig oftast åt genom att antingen vara 

sannolikhetsorienterade metoder i form av frekvensteorier, eller psykologiska eller 

kognitiva modeller. Sannolikhetsorienterade metoder bygger på att man på olika 

sätt ska räkna ut sannolikheten för att något verkligen har inträffat eller för att ett 

bevis har uppkommit på grund av det som påstås ha inträffat. Psykologiska eller 

                                              

84 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s.160 och Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål s.22. 

85 Diesen & Strandberg, Bevisprövning i tvistemål: Teori och praktik s.120. 
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kognitiva metoder bygger istället på forskningsrön angående hur människor tar in 

och lagrar information.86 

 Här nedan kommer en psykologisk modell (berättelsemodellen) och två 

frekvensteorier (bevisvärdemetoden och bevistemametoden) att redovisas 

kortfattat. 

 

4.4.2 Berättelsemodellen 

Berättelsemodellen är en bevisvärderingsmodell som bygger på psykologisk 

forskning om hur människor tar in och hanterar information. Forskningen som 

modellen bygger på talar för att människor ofta hanterar information genom att 

bygga upp berättelser och därigenom gruppera informationen i en, för dem själva, 

meningsfull helhet.87 

 Tanken är att när domaren tar in information om målet, genom bland annat 

den förda bevisningen, använder han den för att bygga upp en egen inre bild av 

vad som verkligen har inträffat. Denna inre bild beror inte bara på bevisen, utan 

påverkas också av domarens egna erfarenheter och hans kunskaper om det som tas 

upp i målet. Domaren använder de erfarenhetssatser han har om hur saker 

vanligtvis fungerar för att göra den information som presenteras för honom 

hanterbar. Av vikt är också vilka krav människor ställer på berättelser för att de 

ska uppfattas som övertygande, så som att berättelsen ska stämma överens med de 

övriga bevisen i målet. Finns det andra alternativa berättelser som upplevs som 

                                              

86 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s.161. 

87 Se a.a.s.165. 
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trovärdigare kommer domaren istället välja någon av dessa som grund för sin inre 

bild av händelseförloppet.88 

 

4.4.3 Bevisvärdemetoden 

I bevisvärdemetoden beskrivs relationen mellan bevistemat (det som ska bevisas, 

t.ex. i mål enligt ÄB 13:2 att testator upprättat testamentet under påverkan av en 

psykisk störning) och bevisfaktum (t.ex. ett vittnesmål eller innehållet i skriftlig 

bevisning) som ett kausalförhållande. Hur högt bevisvärde ett bevis tilldelas beror 

på hur stor man bedömer att sannolikheten är för att bevistemat har givit upphov 

till beviset. Bevisvärdemetoden är endast avsedd för kausala bevisfakta och kan på 

grund av det inbyggda kravet på kausalitet inte användas för bevis som inte 

uppstått som en direkt följd av ett bevistema.89 

 Bevis betraktas enligt bevisvärdemetoden som en kedja där man måste 

värdera varje bevisled med sina felkällor var för sig innan man kan bedöma 

bevisets sammanlagda värde. Att ett bevisfaktum talar för ett bevistema betyder 

inte, enligt bevisvärdemetoden, att man kan dra några slutsatser om sannolikheten 

för att bevistemat inte skulle föreligga. Med andra ord att beviset talar för att X 

föreligger betyder inte att icke-X blir mindre sannolikt. Bevisvärdemetoden 

innebär en djupare analys av varje enskilt bevisfaktum än temametoden, vilket i 

doktrin har ansetts vara en fördel.90 

 

                                              

88 För det anförda se a.a.s.165f. 

89 För det anförda se a.a.s.170f och 181. 

90 För det anförda se a.a.s.171f. 
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4.4.4 Bevistemametoden 

Bevisvärdering enligt bevistemametoden bygger på att man utifrån bevisningen i 

målet ska bedöma sannolikheten för att bevistemat föreligger. Metoden fungerar, 

till skillnad från bevisvärdemetoden, även på icke-kausala bevis. Icke-kausal 

bevisning är till skillnad från kausal bevisning inte en direkt effekt av bevistemat, 

utan omfattar olika bevis som vanligen tillsammans har ett bevisvärde för ett visst 

bevistema.91 

 Man utgår från en ursprungssannolikhet för att bevistemat har inträffat, 

vilken sedan kan öka eller minska beroende på bevisningen i målet. Varje 

sannolikhetsbedömning bygger på en fiktiv erfarenhetssats angående hur vanligt 

det är att bevistemat har inträffat vid en situation som omfattar de bevis som finns 

i målet. Att vissa bevisfakta föreligger samtidigt talar i vissa fall för ett visst 

bevistema och det är detta förhållande som man utnyttjar för att göra 

sannolikhetsbedömningen.92 

 I bevistemametoden har varje bevisfaktum ett värde för eller emot 

bevistemat, men samtidigt har bevisfaktumet också ett värde för eller emot 

bevistemats motsats. Att X är sannolikt medför därmed att icke-X blir osannolikt.93 

 

4.5 Bevismedel 

4.5.1 Allmänt 

Principen om fri bevisföring gäller i Sverige och i princip alla bevismedel, med ett 

bevisvärde för omständigheterna i målet, får läggas fram under en 

                                              

91 För det anförda se a.a.s.170 och 215f. 

92 A.a.s. 170 och 215f. 

93 A.a.s.170. 



 

 

39 

 

 

huvudförhandling. Även bevis som har uppkommit i strid med regler i RB har av 

HD tillåtits som bevisning. Hur beviset har uppkommit kan istället få betydelse vid 

bevisvärderingen.94 I dispositiva tvistemål får inte domstolen ex officio inhämta 

bevisning, utan det är parterna i målet som har att svara för bevisningen i målet 

(RB 35:6). 

 Som bevismedel räknas allt som möjliggör för rätten att ta del av relevanta 

fakta i målet och bevismedlen brukar indelas i två olika typer, reella och personella. 

De reella bevisen består av fysiska föremål, så som skriftliga bevis eller bilder, 

medan de personella omfattar muntliga utsagor av vittnen eller parterna i målet.95 

Här nedan ges en redogörelse av de olika bevismedlen. 

 

4.5.2 Skriftliga bevis 

Med skriftligt bevis avses det intellektuella innehållet i en handling.96 En videofilm 

med tal kan utgöra ett skriftligt bevis under förutsättning att det är uttalandena på 

filmen och deras innebörd som utgör beviset.97 Datalagrad information som kan 

göras läsbar räknas också som skriftligt bevis, även om den inte finns i utskrift. 

Det krävs dock att det finns tekniska möjligheter att framställa en utskrift.98  

 Som huvudregel bör originalhandlingar åberopas för att minska risken för 

förfalskningar, men man kan också använda sig av styrkta avskrifter och för det 

                                              

94 För det anförda se a.a.s.34ff och NJA 1986 s.489. 

95 Ekelöf m.fl, a.a.s.23. 

96 A.a.s.256. 

97 A.a.s.256, och NJA 1992 s.307. 

98 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.255 och NJA 1998 s.829. 
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fall att man bara vill åberopa en viss del av en större handling, på grund av t.ex. 

sekretess, kan man förete ett styrkt utdrag av handlingen (RB 38:1).99 

 

4.5.3 Vittne 

Vittnesbeviset är ett av de viktigaste bevismedlen. Som huvudregel får alla som 

inte är part i målet höras som vittne (RB 36:1). Har någon blivit kallad att vittna 

kan domstolen i princip inte befria denne från skyldigheten att vittna, eller från att 

under vittnesmålet besvara känsliga frågor.100 Ett vittne som hörs under ed har en 

straffsanktionerad skyldighet att sanningsenligt besvara alla frågor om allt denne 

upplevt eller iakttagit angående det saken rör och ska spontant upplysa rätten om 

omständigheter som han förstår är av vikt för målet.101  

 I RB finns begränsningar angående vilka som får vittna. Den som är part i ett 

mål får inte vittna. I tvistemål får man istället enligt RB 37:1 höra en part antingen 

utan eller under sanningsförsäkran.102 För att kunna höra barn eller psykiskt störda 

som vittnen måste rätten först pröva om det med hänsyn till omständigheterna är 

lämpligt att dessa personer vittnar (RB 36:4). Dessa får dock inte vittna under ed 

(RB 36:13).103  

 I RB 36:5 st. 2-6 anges begränsningar i skyldigheten att vittna för 

funktionärer så som bl.a. läkare, advokater och vissa verksamma i andra yrken där 

känsliga uppgifter kan komma att anförtros till någon. Även biträden till dessa 

personer omfattas. Dessa personer omfattas av vad som kallas ett frågeförbud, de 

                                              

99 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.256f. 

100 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.222f. 

101 Se a.a.s.238f. 

102 A.a.s.222. 

103 Fitger m.fl, Rättegångsbalken mm., kommentarerna till 36 kap. 4§. 
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får vittna men de får inte tillfrågas om saker som har anförtrotts dem i deras 

yrkesutövning så länge som det inte finns stöd i lag eller tillstånd har getts från den 

till vars förmån tystnadsplikten gäller.104 Läkares tystnadsplikt består även efter att 

patienten har avlidit, men sekretessen blir då mindre omfattande. Sekretessen är 

efter patientens död dock främst inriktad på att skydda den dödes närstående från 

att uppgifter om den döde, som de efterlevande med fog kan uppfatta som sårande, 

ska komma till allmän kännedom.105  

 

4.5.4 Part och målsägande 

Parterna kan ofta sitta inne på uppgifter som kan ha stor betydelse för bedömningen 

av sakfrågan i målet. Under förberedelsen och huvudförhandlingen kan 

förtydligande frågor ställas till en part angående hans yrkanden och talan och i RB 

är utgångspunkten att parterna även kan höras i bevissyfte (RB 37 kapitlet).106 

 Eftersom parterna har ett stort intresse av utgången i målet kan deras utsagor 

i många fall inte ses som helt tillförlitliga. Domstolen måste ta hänsyn till parternas 

intresse av målets utgång när den bedömer partsutsagornas tillförlitlighet. Ett 

förhör med en part sker inte under vittnesed, utan kan istället ske med eller utan 

sanningsförsäkran (RB 37:2). En sanningsförsäkran har i princip samma innebörd 

som vittneseden, parten får inte förtiga, ljuga eller förändra något, men straffet för 

osann partsutsaga är lägre än för mened (jfr BrB 15:1 och 15:2). Om en part motsatt 

sig att bli förhörd under sanningsförsäkran kan det få menlig bevisverkan för hans 

utsaga vid bevisvärderingen (jfr RB 35:4).107 

                                              

104 För det anförda se Fitger m.fl, a.a. kommentarerna till 36 kap. 5§. 

105 Se HDs resonemang i NJA 1987 s.724. 

106 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.64. 

107 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s244ff och Hassler, a.a.s.363-376. 
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4.5.5 Syn 

Syn som bevismedel innebär enligt RB 39 kapitlet att rätten granskar ett föremål i 

utredningssyfte. En iakttagelse behöver inte ske just med hjälp av synen för att 

inräknas i begreppet syn, utan föremålet kan även iakttas med hjälp av andra 

sinnen, så som lukt eller hörsel. Rätten kan därmed till exempel få klart för sig ett 

områdes utformning genom att titta på bilder eller en karta, eller en viss handstil 

genom att betrakta en underskrift på en handling.108 

 

4.5.6 Sakkunnigbeviset  

Sakkunnigbevisets huvudsyfte är att tillföra sakkunskap till ett mål. När 

sakkunniga åberopas i ett mål är det dock vanligt att de inte bara ombeds att 

förmedla och tillföra sakkunskap till målet, utan också att tillämpa den på konkreta 

delar i målet.109 I princip alla typer av experter kan användas som sakkunniga.110 

Sakkunniga kan förordnas av domstolen (domstolssakkunnig) eller av någon av 

parterna (partssakkunnig) (RB 40 kapitlet). I dispositiva mål kan rätten dock bara 

förordna sakkunniga om part i målet begär det.111 Rätten har att på egen hand pröva 

bevisvärdet av sakkunnigbeviset. Tidigare kunde rätten ex officio utse en 

domstolssakkunnig om den hade ett behov av detta, men den möjligheten togs bort 

genom en lagändring som började gälla från och med slutet av år 2008. Edelstam 

menar att detta rimligen ska tolkas som att domstolen har att värdera bevisningen 

så gott det går, främst med hjälp av den sakkunnigbevisning som parterna själva 

                                              

108 Hassler, a.a.s.403f. 

109 Edelstam, Sakkunnigbeviset: En studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet s.189 och 

Ekelöf m.fl, a.a.s.281ff. 

110 Edelstam, a.a.s.22. 

111 Ekelöf m.fl, a.a.s.284. 
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lagt fram, trots att särskild sakkunskap kan krävas även för att bedöma bevisvärdet 

av de iakttagelser, erfarenhetssatser eller slutsatser som den sakkunnige tillför 

målet.112 

 I RB 40 kapitlet finns regler angående sakkunniga, men dessa rör 

huvudsakligen domstolssakkunniga. Både fysiska personer och myndigheter kan 

förordnas att vara domstolssakkunniga och det är möjligt att förordna mer än en 

sakkunnig (RB 40:1). En domstolssakkunnig måste vara opartisk (RB 40:2). Den 

sakkunniges uppdrag bör utformas så att denne genom uppdragets genomförande 

ger domstolen de sakkunskaper som den behöver för att kunna göra en egen 

värdering av bevisen i målet och inte så att den sakkunnige gör en värdering av 

bevisen för domstolens räkning. I sitt utlåtande måste den sakkunnige redogöra för 

de skäl och omständigheter som ligger till grund för slutsatserna i dennes 

uttalanden. Skulle den sakkunnige i sitt skriftliga utlåtande uppsåtligen lämna 

osanna uppgifter kan denne komma att dömas för osant intygande (BrB 15:11). 

Hörs en domstolssakkunnig i domstol måste denne avlägga en sakkunniged, vilket 

innebär att den domstolssakkunnige talar under straffansvar och kan komma att 

dömas för ovarsam utsaga om uppgifterna som lämnas är felaktiga (BrB 15:3). Till 

skillnad från vad som gäller för vittnen, omfattar straffansvaret för 

domstolssakkunniga även oriktiga erfarenhetssatser och felaktiga slutsatser.113 

 Det vanligaste i tvistemål är att parterna åberopar sina egna sakkunniga. För 

partssakkunniga finns bestämmelser i RB 40:7 och 40:8, men i övrigt gäller samma 

regler för dessa som för vanliga vittnen. Som huvudregel ska de avge skriftliga 

utlåtanden (RB 40:7 andra stycket). Om den partssakkunnige är en myndighet, 

tjänsteman eller annan som ska avge ett yttrande och det för dessa gäller särskilda 

regler eller det är vedertaget hur de ska yttra sig, gäller detta istället för 

                                              

112 Se Edelstam i Ekelöf m.fl, a.a.s.281-287. 

113 För det anförda se Ekelöf m.fl, a.a.s.288-295. 
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huvudregeln. Rätten får hålla förhör med de partssakkunniga om det behövs (RB 

40:8).114 

 I princip kan en part vända sig till vem som helst för att få ett 

sakkunnigutlåtande, så länge som det inte finns skäl att avvisa utlåtandet (jmf 

35:7).115 Partssakkunniga har inte några krav på sig att vara ojäviga, men hänsyn 

till att jäv föreligger kan tas vid bevisvärderingen.116 Partssakkunniga avger inte 

sakkunniged utan vittnesed, vilket medför ett lindrigare straffansvar för de 

partssakkunniga än för de domstolssakkunniga. Eftersom de partssakkunniga hörs 

under vittnesed kan de fortfarande dömas för mened om de lämnar osanna 

uppgifter eller förtiger sanningen (BrB 15:1), men de är inte straffansvariga för 

oriktiga erfarenhetssatser eller slutsatser som de tillför målet.117 

 

5 Bevisvärdering i praxis 

5.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att klargöra hur man i domstol har kommit fram till 

huruvida ett testamente är ogiltigt eller ej på grund av testators sinnesbeskaffenhet 

vid upprättandet av testamentet. Kapitlet baseras på relevanta domar angående 

klander av testamente samt andra domar där bevisvärdering diskuteras. Målen är 

hämtade från HD, men också från hovrätter och tingsrätter eftersom man även i 

domar från dessa instanser kan hitta exempel på olika överväganden som görs vid 

bevisvärdering. Även om hovrätters och tingsrätters bedömningar inte är 

                                              

114 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.294f. 

115 Se Fitger m.fl, a.a. kommentarerna till 40 kap. 19§ 

116 Se Ekelöf m.fl, a.a.s.295. 

117 Se Edelstam, a.a.s.329 och Ekelöf m.fl, a.a.s.295f. 
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prejudicerande så anser jag att de ändå på ett intressant sätt kan visa hur olika typer 

av bevisning kan värderas i den dömande verksamheten. I kapitlet har också 

doktrin använts i den mån denna kunnat ge stöd för tolkningar angående vilka 

kriterier domstolar använder när de värderar bevis. Antalet domar som har gåtts 

igenom är inte tillräckligt många för att någon kvantitativ analys av domstolars 

bevisvärdering i mål angående klander av testamente ska kunna genomföras, utan 

kapitlet syftar till att visa hur bevisvärdering har gått till i vissa fall.  

 

5.2 Bevisvärdering i praxis 

5.2.1 Allmänt om kriterier för värdering av bevisning  

Domstolen får inte genomföra bevisvärdering godtyckligt. Den ska utföra en 

samvetsgrann prövning av bevisen som domstolen sedan på ett övertygande sätt 

måste redogöra för i domskälen för att visa att bedömningen den gjort objektivt 

sett håller (jfr RB 17:7 stycke 1 punkt 5).  Har en domstol i ett fall uttalat sig 

övertygande angående vad som kan tilläggas betydelse vid värderingen av ett bevis 

borde samma resonemang angående värdering av samma typ av bevis kunna 

användas också i andra fall, förutsatt att de särskilda omständigheterna i de senare 

fallen inte talar emot detta, samt att inga större kunskapsmässiga förändringar har 

skett som talar emot att liknande hänsyn tas vid värdering av ett bevis. Har en 

domstol till exempel i ett fall uttalat sig angående kriterier som talar för att utsagor 

är sanna och det är motiverat att tro att dessa kriterier verkligen kan säga något om 

utsagors sanningsenlighet, borde dessa kriterier kunna tillämpas också i andra mål 

där man har att bedöma huruvida en utsaga är sanningsenlig eller inte, förutsatt att 

de särskilda omständigheterna i målet inte talar emot det. 

 HD uttalar sig ibland angående vilka omständigheter som en domare ska ta 

särskild hänsyn till vid sin bevisvärdering. Att HD i ett mål har uttryckt att ett visst 

kriterium varit av betydelse för värdering av bevisning och därför tillagts särskilt 



 

 

46 

 

 

värde i ett mål, betyder inte nödvändigtvis att det kriteriet har samma värde i senare 

mål. Detta har att göra med att kunskap kan förändras t.ex. på grund av nya 

forskningsrön och då måste domstolarna ha möjlighet att utföra sin bevisvärdering 

i enlighet med rådande kunskap. Bristen på annan vägledning leder till att den 

praxis HD skapar angående bevisvärdering får en vägledande betydelse för 

underrätternas bevisvärdering.118 

 

5.2.2 Vägledande uttalanden av HD angående bevisvärdering 

5.2.2.1 Angående klander av testamente 

HD uttalar sig ibland vägledande angående hur bevisvärdering bör ske eller vad 

man ska ta särskild hänsyn till vid bevisvärderingen.119 Specifikt för mål om 

klander av testamenten finns det ett mål där HD uttalat sig angående 

bevisvärdering. 

 I fallet NJA 2009 s.249 framhäver HD att det i förarbetena till lagen 

(1930:104) om testamente anges att ”den testamentariska rättshandlingens 

särskilda art måste beaktas vid bevisvärderingen”. HD konstaterar i fallet att detta 

borde innebära att särskild uppmärksamhet bör fästas på förhållanden som till sin 

karaktär kan öppna upp för ett missbruk av en psykisk störning, viljesvaghet eller 

beroendeställning hos en testator. Som exempel på ett sådant förhållande nämner 

HD det fallet att den som i något avseende påverkat testamentets tillkomst eller 

innehåll har varit vårdare, god man eller innehaft någon annan förtroendeställning 

gentemot testator. Om testamentet till exempel redan till sitt innehåll ger anledning 

till misstankar om dess ogiltighet så kan testamentstagaren enligt HD behöva föra 

betydande motbevisning. 

                                              

118 Jfr Heuman i Rättegång IV s.178 och Schelin, a.a.s.25f. 

119 Schelin, a.a.s.24f 
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5.2.2.2 Uttalanden av HD i brottmål angående utsagors tillförlitlighet 

Det är vanligt att muntliga utsagor förekommer som bevis i mål. Det är dock svårt 

att bedöma berättelsers trovärdighet om man inte vet vilka kriterier som kan 

användas för att bedöma sannolikheten för att en berättelse är sann. 

Beteendevetenskaplig forskning har visat att människor i allmänhet är dåliga på att 

skilja sanningsenliga utsagor från osanna sådana. Inte heller personer som i sina 

vardagliga arbeten utför trovärdighetsbedömningar, till exempel poliser eller 

domare, har i experimentella studier lyckats göra riktiga bedömningar angående 

berättelsers sanningsenlighet i fler än 54% av fallen, vilket är strax över 

slumpnivån. I en autentisk studie uppvisade dessa dock ett resultat på i genomsnitt 

65 % korrekta bedömningar.120  

 Här nedan följer en genomgång av kriterier som HD i brottmål har uttalat 

talar för eller emot sannolikheten att en berättelse är sann. Det tas också upp hur 

väl HDs kriterier överensstämmer med vad beteendevetenskaplig forskning har 

visat angående kriterier för utsagoanalyser. Skälet till att brottmålspraxis tas upp 

här och inte testamentsmålspraxis är att det i testamentsmålen saknas uttalanden 

angående hur HD har bedömt muntliga utsagor. Kriterierna som HD har ställt upp 

angående utsagoanalys är dock inte specifika för brottmål och borde därför kunna 

tillämpas också i andra fall där man har att bedöma en utsagas sanningsenlighet. 

 Vissa av de kriterier som HD uttalat talar för eller emot att en utsaga är sann 

har fått stöd av beteendevetenskaplig forskning. Resultat från 

beteendevetenskaplig forskning har då talat för att de negativa hjälpfakta som HD 

                                              

120 Se a.a.s.182. 
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uppfattat som tecken på att en utsaga är osann också förekommer oftare då någon 

avger en osann utsaga och vice versa.121  

 I ett antal domar har HD uttryckt att om en utsaga är lång, sammanhängande 

och klar så talar detta för att berättelsen återger vad som verkligen inträffat.122 Att 

en sanningsenlig utsaga skulle vara förhållandevis längre än en osann har starkt 

teoretiskt stöd i beteendevetenskaplig forskning. Problemet med ”längdkriteriet” 

är att en domare inte har möjlighet att jämföra utsagan gentemot något objektivt 

längdmått, utan i det enskilda fallet måste bedömas om utsagan kan anses 

tillräckligt lång för att kunna omfattas av ”längdkriteriet”. Att en sann berättelse 

skulle vara klar har också vetenskapligt stöd. Sanna utsagor är enligt forskning 

betydligt klarare än osanna, vilka ofta är vaga i jämförelse. Detta medför att 

”klarhetskriteriet” lämpar sig väl som objektivt kriterium för en sanningsenlig 

utsaga. ”Sammanhangskriteriet” är mer svårbedömt eftersom HD inte närmare har 

förklarat exakt vad kriteriet innebär. Innefattas att berättelsen har en logisk struktur 

och att olika delar av historien inte strider mot de övriga delarna så har 

”sammanhangskriteriet” stöd i forskning, men något stöd för 

”sammanhangskriteriet” som sådant finns inte.123 

 HD har också uttalat ett ”detaljkriterium” med innebörden att en 

sanningsenlig utsaga vanligtvis är mer detaljerad än en osann sådan. HD har då 

angett att det framförallt är arten av detaljer som är av intresse och inte lika mycket 

vilken mängd av detaljer som berättelsen innehåller.124 Ett ”detaljkriterium” har 

starkt stöd i olika studier. Sanningsenliga berättelser är enligt forskningen på 

området mer detaljerade, men de innehåller framförallt fler detaljer än osanna 

                                              

121 Se a.a.s.163-211. 

122 Se a.a.s.164, jmf NJA 1980 s.725, NJA 1988 s.40 och NJA 1992 s.446. 

123 För det anförda se Schelin, a.a.s.185f. 

124 Se Schelin, a.a.s.165 jmf. NJA 1988 s.40, NJA 1980 s.725, NJA 1992 s.446 och NJA 1993 s.68. 
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sådana, vilket är en skillnad gentemot vad HD uttalat om kriteriet. Utslaget på 

mängden ord som den berättande personen uttalar innehåller dock sanningsenliga 

historier inte fler detaljer än osanna utsagor. Forskning har visat att det faktum att 

en historia är mycket detaljerad ofta skapar en känsla av att den är tillförlitlig, 

vilket också är viktigt att vara medveten om för att kunna göra en riktig 

bevisvärdebedömning.125 

 Det har i HD ansetts att en sanningsenlig historia bör vara konstant mellan 

olika utsagetillfällen samt att den inte bör innehålla några svårförklarliga punkter 

som ger anledning att betvivla den.126 Om några svårförklarliga punkter finns i 

berättelsen kan trovärdigheten dock återställas genom att personen ger rimliga och 

övertygande förklaringar till förändringar i sin utsaga eller till de ifrågasatta 

uppgifterna.127  

 När det gäller ”konstantkriteriet” har forskning inte kunnat påvisa eller 

avfärda det som ett kriterium för att avgöra en berättelses sanningsenlighet. 

Minnesbilden beträffande centrala delar i ett händelseförlopp är mindre påverkbar 

än övriga delar av händelseförloppet och glöms inte bort lika enkelt. Det är dock 

svårt att veta om en persons berättelse är konstant för att det handlar om centrala 

delar som fastnat, eller om berättelsen är konstant för att personen inte vill verka 

otillförlitlig genom att ändra delar av sin berättelse.128 

 Inte heller påståendet att en berättelse blir mer trovärdig om den saknar 

svårförklarliga punkter eller om det saknas anledning att tvivla på uppgifterna 

vinner något direkt stöd av forskning. Har en utsaga inga svårförklarliga punkter 

                                              

125 För det anförda se Schelin, a.a.s.187f. 

126 Se Schelin, a.a.s.166ff, jmf. NJA 1980 s.725, NJA 1988 s.40, NJA 1991 s.83, NJA 1992 s.446 och NJA 

1993 s.310. 

127 Se Schelin, a.a.s.168, jmf. NJA 1988 s.40. 

128 Se Schelin, a.a.s.188-191. 
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finns det i och för sig inga delar som negativt påverkar bevisvärdet av utsagan. 

Innefattar kriteriet också att berättelsen ska vara rimlig, sannolik eller låta realistisk 

finns det dock forskning som tyder på att sådana historier är sanningsenliga. 

Osanna berättelser låter oftast mindre sannolika.129 

 Om en utsaga innehåller oklara delar eller det finns punkter som ger 

anledning till tvivel om dess tillförlitlighet, kan utsagan i vissa fall återfå sin 

trovärdighet genom att utsagopersonen lyckas ge trovärdiga förklaringar till dessa 

delar av utsagan. Forskning har dock visat att om någon lyckats förklara sig, så 

fäster man generellt sett större tilltro till den personen än vad han verkligen 

förtjänar. Tilltron till personen tenderar att öka oavsett om personens förklaring är 

sannolik eller inte. Så även om personer bör ges en chans att förklara oklarheter i 

sina utsagor krävs det att domstolen är noggrann så att förklaringen inte ges ett 

högre värde än vad den verkligen har.130 

 Hur en utsaga avges har också av HD uppfattats ha betydelse för hur 

trovärdig den är. Bland annat kroppsspråket ingår i denna bedömning av icke-

verbala faktorer enligt HD.131  Forskning har dock visat att människor oftast 

överskattar sin förmåga att upptäcka lögner med hjälp av icke-verbala faktorer. 

Tvärtom visar forskningen att människor oftast är bättre på att upptäcka lögner när 

de inte ser berättarens ansiktsuttryck samt att bedömningen av större 

kroppsrörelser, så som att personen rör huvudet eller bålen på ett visst sätt, inte alls 

kan användas för att bedöma en berättelses trovärdighet. Människor underskattar 

samtidigt sin förmåga att bedöma berättelser utefter vad en person säger, istället 

för hur de säger det.132 

                                              

129 För det anförda Schelin, a.a.s.191. 

130 För det anförda se Schelin, a.a.s.188ff. 

131 Se a.a.s.169f, jmf. NJA 1988 s.40 och NJA 1993 s.616. 

132 För det anförda se Schelin, a.a.s.192-197. 
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 HD har också gett uttryck för existensen av en smittoeffekt, där påvisade 

felaktigheter får betydelse för en berättelses totala trovärdighet.133 Konstateras det, 

genom till exempel annan bevisning, att en person har talat sanning på en viss 

punkt, får personens utsaga som helhet en förhöjd trovärdighet och vice versa. 

Denna förenklade trovärdighetsbedömning som HD gör stämmer inte riktigt med 

verkligheten, eftersom den baseras på antagandet att om en person har talat sanning 

en gång om en sak, kommer han tala sanning också om andra saker. Att människor 

uppfattar en bekräftad sanning i någons berättelse som ett bevis för att hela 

berättelsen är sann är något som domstolarna måste vara mycket vaksamma på, 

eftersom denna tendens troligtvis också finns bland domare.134 

 Om en utsaga får stöd av annan bevisning i samma mål, har det i HDs praxis 

givit utsagan en högre trovärdighet.135 Att se huruvida en berättelse har stöd av 

övrig bevisning är enligt beteendevetenskaplig forskning det säkraste sättet att 

komma fram till om den är sanningsenlig eller inte.136 

 

5.3 Bevismedlen och bevisvärderingen i mål om klander av testamente 

5.3.1 Skriftlig bevisning 

Skriftlig bevisning har förekommit i samtliga mål angående klander av testamente 

som tagits upp vid Uppsala, Stockholm och Attunda tingsrätt de senaste fem 

åren.137 I något fall har endast det klandrade testamentet åberopats som skriftligt 

bevis, men det är inte ovanligt att även tidigare testamenten åberopas om sådana 

                                              

133 Se a.a.s.171f, jmf. NJA 1991 s.83 och NJA 1993 s.616. 

134 Se Schelin, a.a.s.205ff. 

135 Se a.a.s.172, jmf. NJA 1993 s.616. 

136 Se Schelin, a.a.s.207. 

137 Se bilaga 1 för genomgångna mål. 
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existerar.138 Nedan följer en genomgång av de bevismedel som har använts i de 

mål denna undersökning omfattar. I anslutning till denna genomgång kommer 

också tas upp vad domstolarna har uttalat angående de olika bevismedlens 

betydelse i målen. 

 Har testator uttryckt en konsekvent vilja rörande sin kvarlåtenskap i tidigare 

testamenten, kan man jämföra dessa med det nya testamentet för att se om det nya 

testamentet ger uttryck för samma vilja som de tidigare. I målet T 3687-08 

konstaterade Stockholms tingsrätt att tidigare testamenten, som varit till förmån 

för de svarande, samt testators förhållande till sina släktingar inte motsade att det 

aktuella testamentet var ett uttryck för testators verkliga vilja. Hovrätten gjorde 

ingen annan bedömning än tingsrätten.139 Testators förhållande till sina släktingar 

eller bekanta diskuteras i klandermål för att bedöma förordnandets rimlighet i 

sig.140 Vid bedömningen av olika personers förhållande till testator ansåg hovrätten 

i målet T 2189-06 att ett förordnande till förmån för Allmänna arvsfonden istället 

för testators släktingar inte framstod som anmärkningsvärt, eftersom släktingarna 

under lång tid inte haft någon egentlig kontakt med testator. 

 Vid bedömningen av hur en parts relation till testator varit har i mål inte 

endast tagits hänsyn till hur ofta parterna träffats, utan också till huruvida 

relationen har varit god eller om den varit konfliktfylld.141 Att testator veterligen 

aldrig talat illa om sina släktingar har av Kalmar tingsrätt i NJA 2009 s.249 inte 

ansetts tala för att testator skulle ha blivit lurad eller tvingad att testamentera sin 

                                              

138 Se HovR T 3687-08. 

139 Se HovR T 3687-08. 

140 Jmf Walin & Lind, a.a. kommentaren till 13 kap. 2§. 

141 Jmf hovrättens bedömning i HovR T 2189-06 samt tingsrättens bedömning i T 402-09, HovR T 4642-

12 och HovR T 3687-08 (där hovrätten inte gjorde någon annan bedömning än tingsrätten). 
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egendom till de svarande. Hovrätten gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten 

och HD nämnde inte något om detta.142 

 Det är mycket vanligt att någon form av medicinsk dokumentation åberopas 

som bevis för hur testators hälsa varit under hans liv eller i anslutning till 

testamentets upprättande. Denna dokumentation består av bland annat 

sjukjournaler, anteckningar gjorda av läkare eller annan behandlande personal, 

läkarintyg till exempel inför upprättandet av en ansökan om förordnande av en god 

man, samt resultatet av olika medicinska undersökningar så som minnestest eller 

hjärnavbildningar.143 Den medicinska dokumentationen har den fördelen att man 

lättare kan bevisa när en viss observation har gjorts, vilket inte alltid är fallet vid 

muntlig bevisning.144 

 I fallet HovR T 2189-06 ansåg hovrätten att det genom åberopade 

journalanteckningar framgick att testator redan flera år före testamentets 

upprättande uppvisat glömska och svårigheter med att få fram ord. Ett annat 

exempel på när innehållet i journaler givits stor betydelse bevisvärderingen är 

HovR T 5741-12. I fallet uttalade hovrätten att det varken av uppgifter från läkaren 

som behandlade testator eller av den åberopade skriftliga bevisningen (som bestod 

av utdrag ur sjukjournalen och ett intyg inför ansökan om förordnande av god man) 

gick att dra slutsatsen att testator på grund av sitt sjukdomstillstånd inte skulle ha 

haft möjlighet att förstå innebörden av testamentet. Detta tillsammans med övrig 

utredning ledde till att hovrätten ansåg att det inte var visat att testamentet hade 

upprättats under påverkan av en psykisk sjukdom.145  

                                              

142 Se NJA 2009 s.249. 

143 Jmf HovR T 2189-06, HovR T 3687-08, HovR T 1693-11, HovR T 4642-12, HovR T 5741-12 och NJA 

2009 s.249. 

144 Jmf. NJA 2009 s.249 där kärandens vittnen inte kunde ange tidsangivelser för sina iakttagelser. 

145 HovR T 3687-08. 



 

 

54 

 

 

 Anteckningar i sjukjournaler verkar generellt ha ett ganska stort bevisvärde i 

mål om klander av testamente. Dessa uppgifter används bland annat som 

jämförelsematerial när en domstol ska bedöma bevisvärdet av de muntliga 

utsagorna i målet. I HovR T 1693-11 fanns en anteckning av en sjuksköterska om 

att testator anklagat käranden för att ha gett testator för mycket medicin, vilket 

ansågs ge stöd för kärandens påstående att testator levde i villfarelsen att käranden 

försökte förgifta henne.146  

 Dokumentation får större betydelse för bedömningen av testators tillstånd vid 

upprättandet av testamentet om den härrör sig ifrån en tid nära testamentets 

upprättande. Det är ju testators psykiska status vid denna tidpunkt som ska 

bedömas. Även läkarintyg har i mål ansetts endast kunna bevisa hur något var vid 

tiden för intygets upprättande.147 När det gäller intyg av olika slag har hänsyn 

också tagits till syftet med intyget. I fallet T 2284-07 åberopades ett läkarintyg 

inför ansökan om förordnande av god man. Tingsrätten konstaterade i fallet att 

intyget för det första inte hade upprättats för att bedöma testators 

rättshandlingsförmåga och för det andra att det inte av intyget gick att dra några 

slutsatser angående testators hälsa sex månader senare.  

 Eftersom grunderna för bestridande av testamente är kopplade till testators 

psykiska välmående, händer det att parterna i ett mål tar in sakkunniga inom 

psykiatri och geriatrik.148 De sakkunniga ombeds ofta i klandermål att förklara 

vilka uttryck olika demenssjukdomar tar eller förklara andra demensliknande 

symptom. Utöver detta ombeds de ibland också att utifrån det befintliga 

utredningsmaterialet försöka komma fram till om testator vid testamentets 

upprättande led av någon sjukdom. När detta sker uttrycker de sakkunniga ibland 

                                              

146 Jmf. HovR 5741-12. 

147 Jmf. NJA 1963 s.526, HovR T 3587-08 och T 2284-07. 

148 Se HovR T 2189-06, HovR T 3687-08 och HovR T 4642-12. 
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sina slutsatser i form av diagnoser.149 Demens är en klinisk diagnos som ska 

baseras på den sjukes beteende och besvär, vilket innebär att 

efterhandskonstruktioner av personer som inte har undersökt den sjuke kan vara 

problematiska.150 Detta problem uppmärksammade Attunda tingsrätt i målet T 

4834-07. I målet anförde tingsrätten att de diagnoser som hade ställts av de 

sakkunniga alla hade den nackdelen att de bar rekonstruktionens prägel. 

Tingsrätten konstaterade sedan att utredningen angående testators psykiska 

tillstånd istället borde koncentreras på de personer som känt och umgåtts med 

testator, men också på utomstående som hade kontakt med testator vid den aktuella 

tiden. Därefter gav tingsrätten den läkare som behandlat testator en särställning i 

förhållande till de övriga sakkunniga, då denna haft möjlighet att träffa testator i 

livet.151  

 Demenssjukdomar diagnostiseras genom en klinisk undersökning där man 

också hör patienten och personer runt omkring denne angående patientens hälsa 

och besvär. Utredningen i domstol borde följa ungefär samma mönster för att ge 

ett gott resultat, varför de personer som träffar testator i livet också i andra liknande 

fall borde ges en särställning i förhållande till personer som inte träffat testator. 

 

5.3.2 Muntlig bevisning 

I mål om klander av testamente på materiell grund åberopas en hel del muntlig 

bevisning. I samtliga undersökta fall har åtminstone någon av parterna begärt 

partsförhör med sig själv under sanningsförsäkran. Utöver partsförhör begärs ofta 

vittnesförhör med åtminstone något av testamentsvittnena. Det är också vanligt att 

                                              

149 Se HovR T 2189-06, T 4834-07 och HovR T4642-12. 

150 Jmf ovan 2.3 angående hur man diagnostiserar demenssjukdomar. 

151 Se T 4834-07. 
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det begärs vittnesförhör med personer som antingen har känt testator eller i alla 

fall haft någon kontakt med denne under åren före testamentets upprättande. I vissa 

fall är det endast ett fåtal personer som kallas som vittnen, medan det i andra kan 

höras en stor mängd vittnen som i vissa fall endast har haft kontakt med testator 

några gånger under dennes liv. Ovan i 4.3.2.2 har HDs praxis angående kriterier 

för utsagors trovärdighet redan gåtts igenom. Därför kommer dessa rättsfall inte 

tas upp igen, istället kommer uttalanden från tingsrätt och hovrätt att gås igenom 

som tar upp ytterligare aspekter på värdering av muntlig bevisning. 

 När det gäller partsförhör angav Attunda tingsrätt i mål T 2284-07 att man i 

mål angående klander av testamente måste bedöma parternas egna uppgifter med 

försiktighet. En liknande varsamhet angående värderingen av parternas egna 

utsagor uttrycks också i andra fall, genom att partsutsagorna i princip måste 

bekräftas av övrig bevisning för att kunna läggas till grund för bedömningen av 

saken.152 

 Testamentsvittnena har en viss särställning som bevismedel i mål om klander 

av testamente eftersom deras uppgifter hänför sig till dagen för testamentets 

upprättande. Testamentsvittnenas utsagor har i princip i alla fall som gåtts igenom 

haft betydelse för vilken utgång målet fått.153 I målet T 2284-07 uppmärksammade 

Attunda tingsrätt att testamentsvittnena i det fallet hade stor erfarenhet av att 

bedöma människors mentala förmågor i testamentshänseende. Har någon 

erfarenhet eller särskild kunskap angående de psykiska besvär som kan ha 

betydelse vid testamentes upprättande, borde det öka bevisvärdet av vittnets 

                                              

152 Se T 2284-07, HovR T 1693-11 och HovR T 5741-12. 

153 Se t.ex. T 2284-07, HovR T 2189-06, HovR T 3687-08, NJA 1936 s.131 och tingsrättens bedömning i 

NJA 2009 s.249. 
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uppgifter även i andra fall då denne troligtvis har lättare att upptäcka tecken på 

psykiska besvär eftersom denne vet vilka uttryck dessa kan ta. 

 Vanliga vittnesförhör kan i princip begäras med alla som har träffat testator 

och därmed haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om denne som kan ha 

relevans för målet. De måste dock ha träffat testator så mycket att de har kunnat 

skapa sig en god uppfattning om denne, för att deras vittnesmål ska tillmätas någon 

betydelse. I HovR T 1693-11 beslutade hovrätten att inte tillmäta svarandens 

vittnen någon särskild betydelse, trots att deras uppgifter hänförde sig till testators 

sista dagar, då vittnena endast hade träffat testator under några minuter under 

denna period. Tidsaspekten fick betydelse också för Kalmar tingsrätts bedömning 

i målet NJA 2009 s.249. Tingsrätten uppmärksammade i målet det faktum att 

testators nära bekanta, som vittnade om att testator hade förändrats jämfört med 

sitt vanliga jag, inte hade haft någon kontakt med testator mot slutet. Därmed gick 

det inte att med hjälp av deras vittnesmål fastställa testators mentala status vid 

tidpunkten för upprättandet av testamentet. Varken hovrätten eller HD ansåg sig 

ha någon anledning att göra en annan bedömning än tingsrätten. I målet T 4834-

07 bedömde Attunda tingsrätt att läkaren som behandlat testator inte bedömdes ha 

någon form av lojalitet till någon av parterna i målet, vilket ger uttryck för ett 

objektivitetskriterium. Att ett vittne är opartiskt verkar ge vittnets uppgifter en 

högre trovärdighet.154 

 Vilka som vittnar verkar kunna ha betydelse för bevisvärdet av deras 

vittnesmål. I HovR T 1693-11 beaktade hovrätten särskilt att uppgifter som 

lämnats hade kommit från personer som i sin profession haft daglig kontakt med 

testator och från andra personer som denne haft stort förtroende för. Om vittnet är 

någon som medicinskt behandlat testator i anslutning till testamentets upprättande, 

                                              

154 T 4834-07. 
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har dennes uppgifter i några fall fått en särskild betydelse som bevis.155 I fallet 

HovR T 5741-12 uttalade hovrätten att det på grund av vad den behandlande 

läkaren uttalat och den åberopade skriftliga bevisningen, som bestod av läkarintyg 

och journalanteckningar, inte gick att dra slutsatsen att testators sjukdom varit 

sådan att hon inte hade haft möjlighet att förstå innebörden av testamentet. Med 

hänsyn till detta och det övriga som framkommit i målet ansåg hovrätten att det 

inte var bevisat att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk 

sjukdom.156 

 Sakkunnigförhören har i de analyserade fallen främst fått betydelse genom 

att de kunnat bidra till målen med relevanta erfarenhetssatser, medan sakkunnigas 

diagnoser har fått en mer begränsad betydelse för utgången i dess mål. 

Sakkunnigas beskrivningar av sjukdomar och dessas olika förlopp är exempel på 

sådan kunskap som domstolarna tillsammans med den övriga bevisningen försöker 

använda sig av när de ska bedöma om det är bevisat att testator varit i sådant 

mentalt skick att testamentet ska anses vara giltigt.157 I målet HovR T 3687-08 

kunde ingen av de sakkunniga hålla för uteslutet att testator var rättskapabel vid 

testamentets upprättande, vilket hovrätten ansåg talade emot att testator inte skulle 

ha varit rättshabil. Resultatet av ett MMT test ansågs i HovR 2189-06 på grund av 

uppgifter från en sakkunnig angående felkällor vid sådana tester inte kunna läggas 

till grund för bedömningen av testators psykiska tillstånd nio månader efter att 

testet genomfördes.  

 Att sakkunniga används just för att tillföra sakkunskap, så att domstolen kan 

göra egna bedömningar och inte för att de sakkunniga ska försöka komma med 

                                              

155 Se T 4834-07, HovR T 3687-08 och HovR T 5741-12. 

156 HovR T 5741-12. 

157 Se T 4834-07, HovR T 3687-08 och HovR T 1693-11. 
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färdiga svar, tycker jag verkar riktigt. De sakkunniga ska förse domstolen med de 

verktyg den behöver för att själv kunna besluta i frågan. 

 

6 Sammanfattning och slutsatser 

Syftena med denna uppsats har varit två. För det första skulle jag utreda hur man i 

domstol kommer fram till huruvida en testators sinnesbeskaffenhet vid upprättande 

av testamente varit sådan att testamentet skall förklaras på materiell grund ogiltigt. 

Angående testators sinnesbeskaffenhet har fokus för den här uppsatsen varit det 

fall då testator lidit av en demenssjukdom. Det andra syftet med uppsatsen var att 

identifiera bevissvårigheter i dessa mål samt ge exempel på hur man skulle kunna 

förbättra förutsättningarna för en korrekt bevisvärdering eller se till att det finns 

bättre bevis att tillgå angående testators sinnesbeskaffenhet. Nedan kommer mina 

slutsatser angående detta att redovisas. 

 

6.1 Processen i mål om klander av testamente på materiell grund 

Syftet med testamenten är att testator ska ha en möjlighet att efter sin egen vilja 

besluta om hur hans kvarlåtenskap ska fördelas när han avlidit. Testamentsrätten 

är uppbyggd kring grundtanken att det ska vara testators egna fria vilja som ska 

ligga till grund för testamentsförordnandet och de materiella ogiltighetsreglerna är 

utformade för att fånga upp de tillfällen då förordnandet av något skäl inte omfattar 

testators yttersta vilja, t.ex. för att testator på grund av sjukdom inte förstått 

betydelsen av testamentet eller att denne har blivit otillbörligt påverkad att upprätta 

testamentet.  

 Trots att det i lag och förarbeten betonas att ett testamenten ska omfatta 

testators yttersta vilja, är det ytterst de efterlevande som bestämmer vilken 
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betydelse testators vilja ska få för fördelningen av kvarlåtenskapen. Om inte någon 

bestrider testamentet inom sex månader från delgivningen av detsamma blir det 

giltigt, oavsett om testator vid tiden för upprättandet av testamentet var svårt 

demenssjuk eller inte. Har ingen klandrat testamentet inom klandertiden spelar det 

inte heller någon roll huruvida testator har blivit otillbörligt påverkad eller 

vilseledd att upprätta testamentet. Detta borde innebära att t.ex. äldre demenssjuka 

utan legala arvingar har ett sämre skydd mot att personer otillbörligen påverkar 

dem till att testamentera bort sin egendom till dessa. Det finns ju då inte någon 

som skulle bestrida ett sådant testamente och det skulle därmed inte ske någon 

prövning av testamentets giltighet där testators hälsa och yttersta vilja utreds. Vid 

förlikningar blir det också arvingarna som bestämmer vilken betydelse testators 

vilja ska få för fördelningen av kvarlåtenskapen. 

 När ett testamente bestrids och en domstolsprövning av testamentet sker 

finns det begränsningar angående vad som prövas av domstolen. Domstolar har 

inte som uppgift att obegränsat utreda sanningen om vad som har inträffat. Genom 

parternas yrkanden och grunder sätter parterna ramen för processen. Utöver 

åberopade yrkanden och anförda grunder får domstolen endast ta hänsyn till den 

bevisning som parterna åberopar, eftersom testamentsmål är dispositiva tvistemål. 

Genom användande av processrättsliga regler angående bevisbörda ska domstolen, 

med hänsyn till det som parterna åberopat, ta ställning till vad som har blivit 

bevisat i målet. Det är därmed parterna som måste föra in relevant material i 

processen för att denna ska kunna få en så riktig utgång som möjligt. 

 Vad som ska bevisas framgår av lagreglerna i ÄB 13:2-3, medan bevisrätten 

reglerar hur detta bevisas. Det finns tre olika grunder för att förklara ett testamente 

ogiltigt på materiell grund. Den första är att testator vid testamentets upprättande 

var under påverkan av en psykisk störning och därför inte insåg förordnandets rätta 

innebörd och att detta påverkade testamentets utformning. Den andra är att testator 
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var i ett tillstånd där han haft en begränsad förmåga till fritt och självständigt 

tänkande och att någon utnyttjade detta för att få testamentet upprättat. Den tredje 

situationen är att testator upprättat testamentet på grund av en villfarelse. Med 

tanke på hur demenssjukdomar uttrycker sig och påverkar de drabbade, skulle ett 

testamente som upprättats av en demenssjuk kunna omfattas av en eller flera av 

ogiltighetsgrunderna, beroende på hur demenssjukdomen påverkat testator i det 

enskilda fallet. 

 Demens är ett syndrom med många olika symptom. De demenssjuka drabbas 

av försämrat minne, samt av kognitiva och beteendemässiga störningar som 

avsevärt försämrar deras funktionsförmågor. Nervcellerna i hjärnan skadas av 

sjukdomen och de drabbade blir sämre med tiden. Hur sjukdomen påverkar den 

enskilde varierar från fall till fall och det finns stor individuell variation vad gäller 

symptom och sjukdomsförlopp. Den sjuke blir alltmer beroende av hjälp i 

vardagen allteftersom sjukdomen fortskrider. Det finns inget botemedel, men vid 

Alzheimers sjukdom finns medicin som kan bromsa upp sjukdomsförloppet. Man 

kan ofta behandla de olika symptomen som uppkommer vid demenssjukdomar. 

Viss medicinering som ges till demenssjuka kan ha en positiv effekt på dessas 

kognitiva funktioner, medan andra mediciner kan ha en avtrubbande effekt.  

 Inom sjukvården krävs det ofta ett omfattande arbete för att kunna ställa en 

demensdiagnos, framförallt i början av sjukdomsförloppet då vissa symptom inte 

börjat framträda än. Bedömningar angående de mentala förmågorna hos en 

demenssjuk är huvudsakligen momentana, eftersom demenssjukdomar hela tiden 

leder till försämringar ju längre tid som går men också för att symptomen kan 

variera över tid. Bedömningar återger därför främst tillståndet vid 

bedömningstillfället. De säger inte nödvändigtvis något om vad den demenssjuke 

kommer att klara av om en vecka eller ett år utan beskriver helt enkelt vad han 

klarade av när bedömningen gjordes. Eftersom vissa symptom kan vara svåra att 



 

 

62 

 

 

upptäcka utan omfattande utredning, kan det vara svårt för personer som inte 

känner en person väl eller har särskild kännedom om demens att bedöma huruvida 

en persons kanske underliga beteende beror på ett personlighetsdrag eller en 

demenssjukdom. Domstolens uppgift, att bedöma en demenssjuk testators 

sinnesförmåga vid upprättandet av testamentet, blir inte lättare eftersom den har 

att göra en bedömning i efterhand baserad enbart på de bevis som parterna i målet 

åberopar. 

 Eftersom det är mycket svårt att med full säkerhet komma fram till huruvida 

en demenssjuk kunnat inse testamentets fulla innebörd, led av någon för dennes 

vilja bestämmande villfarelse eller vid testamentets upprättande befann sig i ett 

tillstånd med begränsat fritt och självständigt tänkande som någon utnyttjat, har 

bevisbördans placering och beviskraven en stor betydelse för utgången i mål om 

klander av testamente. Bevisbördan ligger på den som påstått att en materiell 

ogiltighetsgrund förelegat vid ett testamentes upprättande. Käranden måste för att 

uppfylla sin bevisbörda ”visa” att det förhåller sig som denne påstått, vilket är ett 

högt ställt beviskrav. Det räcker därmed inte att käranden lyckas göra sitt 

påstående mer sannolikt än motpartens.  

 I bevissäkringssyfte finns regler om testamentsvittnen i ÄB 10 kap. 1§ och 

om vittnesmening i ÄB 10 kap. 2§. Testamentsvittnena ska kunna lämna uppgifter 

angående omständigheter vid testamentets upprättande, så som testators 

sinnesbeskaffenhet, uttalanden eller beteende i allmänhet, vilket kan vara mycket 

värdefullt i en eventuell senare process. I ett försök att säkerställa att 

testamentsvittnena är opartiska och kan antas lämna sanningsenliga uppgifter i en 

framtida process har det uppställts begränsningar angående vilka som får bevittna 

testamenten. Det dock vara svårt att göra en riktig bedömning av en demenssjuk 

persons sinnesförmågor, om man inte har träffat personen mycket eller har särskild 

kunskap om demenssjukdomar. Utöver reglerna i ÄB 10 kap. 1§ och 2§ finns det 
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emellertid inga regler angående bevissäkring inför en eventuell framtida process, 

utan man är hänvisad till rättegångsbalkens regler angående bevisning och de 

bevisrättsliga principer som finns. 

 Med vissa undantag kan allt med bevisvärde för ett mål åberopas som bevis 

och i klandermålen används både muntlig och skriftlig bevisning flitigt. I princip 

följer utredningen i domstol angående testators sinnesbeskaffenhet vid 

upprättandet av testamentet samma struktur som den vid en läkares 

demensutredning. Man hör personer som har kommit i kontakt med testator 

angående dennes hälsa och söker vägledning i eventuell medicinsk utredning. Den 

stora bristen vid utredningen i domstolen är dock att man inte kan undersöka 

testator eller höra honom och framför allt att man inte kan gå tillbaka i tiden och 

undersöka testator vid tidpunkten för testamentets upprättande.  När det gäller att 

bedöma testators mentala status vid tiden för upprättandet av testamentet används 

en rad olika bevismedel. Förutom parterna hörs också personer som har träffat 

testator och skaffat sig en uppfattning om denne, medicinsk utredning angående 

testators hälsa förebringas om sådan finns samt hörs ofta också någon eller några 

sakkunniga eller någon annan som i egenskap av sin profession kan tillföra 

sakkunskap till målet så vitt avser demenssjukdomar.  Domstolens värdering av 

dessa bevis är fri i den meningen att det inte finns några lagregler om hur 

bevisvärderingen ska gå till. Domstolen är trots detta på olika sätt bunden 

angående hur den kan utföra bevisvärderingen. Bevisvärderingen får inte utföras 

godtyckligt, den måste kunna motiveras så att den objektivt framstår som hållbar 

och i dispositiva mål är bevisvärderingen begränsad till det processmaterial som 

parterna har tillfört målet.  

 Angående bevisvärdering har HD i målet NJA 2009 s.249 uttalat att man 

angående klander av testamenten måste beakta den testamentariska 

rättshandlingens särskilda art. Detta innebär enligt HD att man måste vara särskilt 
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uppmärksam på förhållanden som till sin karaktär kan öppna upp för ett missbruk 

av en psykisk störning, viljesvaghet eller beroendeställning hos en testator. Olika 

förhållanden som ger anledning till misstanke om att en ogiltighetsgrund föreligger 

kan leda till att en part som inte har bevisbördan blir tvungen att föra betydande 

motbevisning. Angående hur man ska bedöma utsagor har HD i brottmål gett en 

del vägledning, som också fått stöd av beteendevetenskaplig forskning angående 

kriterier för utsagors tillförlitlighet.158 Kriterier som talar för att en utsaga har 

verklighetsförankring är att den är lång, klar, har en logisk struktur, är detaljerad, 

är realistisk, att den får stöd av annan bevisning i målet samt att den inte är inbördes 

motstridig. 

 Utöver HDs uttalanden kan man från olika hovrätts och tingsrättsdomar dra 

några slutsatser avseende hur bevis har värderats i mål om klander av testamenten. 

Mängden domar som har gåtts igenom är inte tillräcklig för att man ska kunna dra 

någon generell slutsats, men de visar ändå hur bevisning har värderats i domstolar. 

De uttalanden som underrätterna har gjort angående bevisvärdering har jag 

uppfattat som hänförliga till tre olika kategorier. Dessa är tidsaspekten, 

möjligheten för den som observerat någon att göra en riktig bedömning och 

sannolikheten för att uppgiften har en verklighetsförankring. 

 Tidsaspekten har betydelse på det sättet att uppgifter som härrör sig från 

tidpunkten för upprättandet av testamentet ges ett högre värde i målet, eftersom de 

härrör från den i målet relevanta tidpunkten. Uppgifter som av något skäl inte kan 

tidsanges får ett lägre värde eftersom det i många fall inte kan säkerställas huruvida 

det som observerats också förelegat vid tiden för testamentets upprättande. 

 Möjligheten för betraktaren att göra en korrekt bedömning hänför sig till 

hjälpfakta som påverkar observationernas bevisvärde. Att uppgiftslämnaren har en 

                                              

158 Se avsnitt 5.2.2.2. 
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vana att göra relevanta bedömningar angående personers sinnestillstånd eller har 

särskild sakkunskap angående demenssjukdomar ger uppgifterna ett större 

bevisvärde. Den som har lämnat en utsaga måste dock, för att utsagan ska få någon 

bevisverkan i målet, ha träffat testator tillräckligt mycket för att ha kunnat skapa 

sig en god uppfattning om dennes sinnesförmågor. 

 Den sista kategorin omfattar uttalanden som kan hänföras till sannolikheten 

för att ett bevisfaktum har en verklighetsförankring. Här är det absolut vanligaste 

att domstolen jämför olika bevis med varandra för att därigenom kunna fastställa 

huruvida ett bevisfaktum kan läggas till grund för domen. Får ett bevis stöd av 

annan bevisning så får det en högre trovärdighet. Detsamma gäller om en person 

framstår som opartisk eller objektiv i förhållande till parterna. Frågan om 

opartiskhet har framförallt tagits upp i domarna i samband med att bevisvärdet av 

uppgifter från läkare eller biståndshandläggare diskuterats. 

 Medicinsk dokumentation verkar tilläggas ganska hög trovärdighet och de 

muntliga uppgifterna i målen jämförs ofta mot dokumentationen. 

Dokumentationens värde påverkas av förekomsten av samma hjälpfakta som 

redovisats ovan. Av betydelse för dessas värde är hur lång tid som förflutit från det 

att dokumentationen gjordes, tills att det bestridda testamentet upprättades samt i 

vilket syfte dokumentationen gjordes. Värdet av den medicinska dokumentationen 

kan också variera beroende på erfarenhetssatser som sakkunniga tillför målet 

angående felkällor och liknande. Den medicinska dokumentationen ges troligtvis 

en hög trovärdighet då uppgifterna i dokumentationen vanligtvis får anses vara 

objektiv i förhållande till parterna.  Det är lätt att bevisa när en observation har 

gjorts och det är svårt att ändra i journaler och liknande. En nackdel med den 

medicinska dokumentationen i målen är att observationerna är momentana och 

därför kan ha ett begränsat värde över tid, samt att observationer angående en 

testator som skulle ha varit relevanta för bedömningen av ett klandermål kanske 
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inte skrivs ner på grund av att den som observerat något inte vid dokumenteringen 

ansåg att observationerna var relevanta just då eller av annat skäl ansåg att olika 

observationer inte behövde antecknas. 

 

6.2 Förslag på hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna för en 

korrekt bevisvärdering eller se till att det finns bättre bevis att tillgå avseende 

testators sinnesbeskaffenhet 

När det gäller att utreda hur en demenssjuk testators sinnesbeskaffenhet var vid 

upprättandet av ett testamente är det några olika förhållanden som leder till 

bevissvårigheter. När en testator varit demenssjuk härrör bevissvårigheterna 

angående hans sinnesbeskaffenhet bland annat från det förhållandet att det finns 

en stor variation i sjukdomsbilden och förloppet, samtidigt som demenssjukdomar, 

framförallt inledningsvis, kan vara svåra att upptäcka eller kan misstas för andra 

psykiska sjukdomar, även av personer som arbetar inom vården. En ytterligare 

svårighet är att det i mål om klander av testamente oftast inte finns någon 

medicinsk utredning från tiden för testamentets upprättande, eller, om sådan finns, 

att denna inte särskilt behandlar testators möjligheter att rättshandla. Man tvingas 

då att göra en bedömning utifrån utsagor från parterna och från andra personer som 

mött testator när denne levde, samt i anslutning till detta försöka hantera de 

bevissvårigheter som detta innebär, så som att bedöma om utsagorna har 

verklighetsförankring och i vilken grad utsagopersonerna har haft en förmåga att 

göra korrekta observationer. 

 Den främsta bristen i utredningen i mål om klander av testamente på 

materiella grunder är, som jag ser det, att det oftast inte med hjälp av den skriftliga 

bevisningen i form av medicinsk utredning går att bedöma testators 

sinnesförmågor. Så är fallet på grund av att den medicinska utredningen antingen 

inte säger tillräckligt mycket om testators kognition eller för att den tidsmässigt 
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ligger för långt ifrån tidpunkten för upprättandet av testamentet. Istället måste man 

ofta bedöma vad parterna, som har ett uppenbart intresse i målets utgång, berättar 

angående testamentets upprättande. Parterna har troligtvis i många fall en god 

uppfattning avseende testators sinnesbeskaffenhet, men de har också ganska starka 

motiv för att inte ge en riktig beskrivning av denna. Testamentsvittnena har 

troligtvis i de flesta fall inte lika starka skäl att ge en osann bild av 

omständigheterna vid testamentets upprättande, men frågan är om de i alla fall 

interagerar tillräckligt mycket med testator för att kunna göra en full god 

bedömning av dennes mentala tillstånd. Testamentsvittnena har troligtvis sällan 

särskilt stor kännedom angående hur demenssjukdomar kan yttra sig eller hur de 

kan påverka en demenssjuk, vilket kan leda till att de överskattar testators mentala 

förmågor. Därför skulle det vara av vikt att säkerställa att det i fler fall fanns mer 

relevant medicinsk utredning. 

 Ett sätt att förbättra kvaliteten på den skriftliga bevisningen vore att 

säkerställa att personer inom vården har god kännedom angående hur 

demenssjukdomar kan yttra sig. Det faktum att 47 % av demensdiagnoserna 2012 

var obestämda till sin typ tyder på att det skulle kunna finnas ett behov av detta i 

vården. Ett kunskapslyft angående demenssymptom och sjukjournalernas 

betydelse i mål om klander av testamenten skulle kunna leda till att fler 

observationer med betydelse för testators förmåga att rättshandla fångas upp.  

 Ett annat sätt att säkerställa värdefull bevisning vore att införa en ny 

bestämmelse i ärvdabalken om att personer med misstänkta eller fastställda 

sjukdomar som kan påverka deras kognition ska, eller åtminstone bör, genomgå en 

bedömning avseende deras rättshandlingsförmåga i samband med att ett 

testamente upprättas. Sjukvården borde ha tillgång till läkare och psykologer med 

särskild kunskap om bedömningar av rättshandlingsförmåga som har ansvaret för 

att dessa bedömningar görs innan ett testamente upprättas. Dessa personer skulle 
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då ha rollen av experttestamentsvittnen, med särskild kompetens avseende att göra 

relevanta bedömningar avseende rättshandlingsförmåga. Experttestamentsvittnet 

skulle dokumentera sina observationer i sjukjournalen så att dessa kunde användas 

som bevis i en eventuell framtida tvist, alternativt skriva ett utlåtande som bilaga 

till testamente. Man skulle då få en för rättshandlingsförmågan relevant utredning 

som hänför sig till tiden för testamentets upprättande. Socialstyrelsen skulle kunna 

utfärda föreskrifter och råd angående vad en sådan utredning bör omfatta och hur 

den ska dokumenteras. Eftersom frågan om upprättande av testamente är känslig 

för många människor, är det antagligen ofta så att patienter inte på eget initiativ 

diskuterar med sjukvårdspersonal om huruvida de har eller planerar att upprätta ett 

testamente. På grund av detta kan det finnas skäl att också upprätta föreskrifter och 

råd om att personal inom sjukvården bör fråga patienter, som kan misstänkas ha 

eller har konstaterade sjukdomar som kan påverka deras kognition, om de har 

upprättat ett testamente och om så inte skett bör sjukvårdspersonalen i vissa fall 

också råda patienten att upprätta ett testamente medan dennes 

rättshandlingsförmåga fortfarande är intakt. 

 Vid bevisvärderingen av muntliga utsagor så tyder beteendevetenskaplig 

forskning på att det finns kriterier som kan användas för att bedöma om en utsaga 

har en sannolik verklighetsförankring. Om domstolar fick utbildning i att använda 

kriteriebaserade metoder för utsagesanalys, där kriterierna bygger på vetenskapligt 

fastställda erfarenhetssatser, skulle det troligtvis leda till att domstolarna utförde 

fler korrekta bedömningar av utsagor. Att tvinga domstolarna att använda vissa 

kriterier för att bedöma utsagor skulle förvisso kunna strida mot principen om fri 

bevisvärdering. Att utbilda domare angående kriterier som verkligen talar för eller 

emot att en utsaga är sann anser jag dock är att föredra framför att låta domare fritt 

bedöma huruvida en utsaga är sanningsenlig eller inte. Som nämnts i avsnitt 5.2.2.2 

är människor som inte använder någon metod för utsagoanalysen generellt sett inte 
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mycket bättre på att korrekt bedöma om en utsaga är sanningsenlig eller inte 

jämfört med om slumpen skulle råda. 

 För att domstolen ska kunna värdera en demenssjuk persons sinnesförmåga 

och bevisning som förs angående denna, måste domstolen få tillgång till 

erfarenhetssatser angående demenssjukdomar och de olika medicinska testerna 

som kan användas för att fastställa om demens föreligger eller inte. Här har de 

sakkunniga en viktig roll. Det absolut vanligaste är att dessa sakkunniga är anlitade 

av parterna själva. Kunskapen kring demenssjukdomar har ökat de senaste 

decennierna och för att bedöma värdet av utsagor kring demenssjuka krävs 

kunskap. Även experter på demenssjukdomar har i mål olika uppfattningar 

angående testators mentala tillstånd.  

 Trots att parternas sakkunniga har till uppgift att tillföra domstolen de 

erfarenhetssatser som behövs för att denna ska kunna besluta i målet, har de 

partssakkunniga inget ansvar för riktigheten av de erfarenhetssatser som de tillför. 

Så länge de inte ljuger spelar det därmed ingen roll ifall den sakkunnige av något 

annat skäl för in felaktiga erfarenhetssatser i målet. Detta verkar besynnerligt med 

tanke på att partssakkunniga i princip är domstolens enda möjlighet att få tillgång 

till expertkunskap, då den inte ex officio kan förordna en domstolssakkunnig. För 

att säkerställa att domstolen får tillgång till ett riktigt underlag för sin bedömning 

borde man införa samma straffansvar för partssakkunniga som gäller för 

domstolssakkunniga. För att ytterligare stäkra värdet av sakkunnigbevisning i mål 

om klander av testamente skulle man också kunna ställa krav på de som används 

som sakkunniga, på ett motsvarande sätt som man gör vid rättspsykiatriska 

undersökningar. Liksom vid dessa undersökningar borde det vara en stor fördel 

om den sakkunnige hade kännedom om den relevanta lagstiftningen beträffande 

det denne uttalar sig om, i det här fallet de materiella ogiltighetsgrunderna 

avseende testamenten. Bestämmelser av detta slag skulle säkerställa att den 
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sakkunnige har den erforderliga kunskap inom sitt specialistområde som krävs för 

att tillföra korrekt kunskap till domstolen. I föreskrifter i likhet med de som finns 

angående rättspsykiatriska undersökningar skulle det kunna anges riktlinjer för hur 

den sakkunnige bör utforma sitt utlåtande och vad det bör innefatta. Lämpligtvis 

skulle socialstyrelsen få i uppdrag att utfärda riktlinjer och föreskrifter angående 

detta. Domstolen skulle därmed ha mindre behov av att försöka komma fram till 

huruvida de erfarenhetssatser den sakkunnige tillfört målet är riktiga eller inte. Den 

sakkunnige åberopas ju just för att domstolen saknar särskild kunskap på ett visst 

område, domstolen saknar då också i många fall den kunskap som krävs för att 

bedöma om det den sakkunniga tillför är riktigt.  

 Ett alternativ till att ställa krav på de partssakkunniga vore att låta domstolen 

ta in domstolssakkunniga ex officio, för att säkerställa att den får in det underlag 

som krävs för att kunna göra en riktig bedömning i målet. Domstolssakkunniga har 

ju ett straffansvar för sina erfarenhetssatser samtidigt som de ska förhålla sig 

opartiska i förhållande till parterna. Domstolen skulle i sådana fall kanske kunna 

ställa sina förfrågningar exempelvis till de medicinska fakulteterna. 
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