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LEDARE

öräldrar använder barn för att hämnas
på varandra, principen om barnets bästa slu-
tar när tvisten börjar.”

”Konflikterna är djupare och det är svårare att
nå samförståndslösningar.”
”Målen är regelmässigt mer infekterade och

fokus flyttas från huvudsaken (barnet) till att par-
terna tar heder och ära av varandra.”
”En kamp på liv och död. Med massor av skrift-

lig bevisning.”
Inför det här numret så genomförde vi under-

sökningen Familjerättsbarometern 2015, där prak-
tiker fick en möjlighet att ge sin bild av utveck-
lingen på området. 
Som ni märker av vittnesmålen här ovan så är

bilden entydig: vårdnadstvisterna har blivit fler
– och mer infekterade.

Mats Sjösten, chef för Varbergs tingsrätt och
författare till handboken ”Vårdnad, boende och
umgänge” berättar i en stor intervju om det för-
ändrade klimatet. 
Till exempel nämner han när en vårdnadstvis-

tande förälders pappa gav advokaten ett råd inför

förhandlingen: Käka taggtråd.
Mats Sjösten menar att nya metoder måste till

för att barnens rätt ska stärkas vid tvisterna, som
familjedomstolar och egna juridiska ombud åt
barnen. Han säger bland annat så här:
”Många gånger under ett mål pratar man om

barnets bästa – fram till att det börjar bli skarpt
läge. Då kantrar det lätt. Då ser man att det egent-
ligen handlar om att partens egna intressen ska
överensstämma med barnets bästa”.
Samtidigt brottas familjerätten med andra pro-

blem. Upp mot hälften av deltagarna i undersök-
ningen tycker att lagstiftningen är förlegad. 

De kommande tolv månaderna kan vi vänta
oss många avgörande familjerättsliga nyheter. I
sommar träder till exempel de nya internationella
arvsreglerna i kraft, och utredningen om surro-
gatmödrar ska vara klar i december. 
Mer om det längre fram i tidningen. Plus

mycket annat du behöver inför de kommande tolv
månaderna.
Trevlig läsning!

När vårdnadstvisten blir 
en kamp på liv och död

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se

FAMILJERÄTT

F”
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UNDERSÖKNING

4 | ”Familjerätten är förlegad”
mer än 4 av 10 praktiker vill ändra dagens familjerättsliga
lagstiftning.
Bland motiveringarna: lagstiftningen är ”förlegad” 
och ”skildrar inte verkligheten”.
Det framgår av legally yours undersökning 
familjerättsbarometern 2015.

14 | ”Så kan familjerätten
förändras”

Juridiske debattören Jakob Heidbrink ger sina förslag på hur den
familjerättsliga lagstiftningen skulle kunna uppdateras.

18 | Vårdnadstvister 
– en kamp på liv och död

28 | Den nya marknaden 
fler än var tredje familjerättsjurist upplever allt hårdare konkur-
rens från nya aktörer, enligt familjerättsbarometern. framöver
väntas ännu högre tempo, när familjens jurist köper swedbanks
Juristbyrån.

38 | En arvsrättslig revolution
sommarens nya arvsregler kan få stora konsekvenser. Då blir det
hemvistlandet som styr vilka lagar som ska användas – inte
medborgarskapet.
- Det här kommer att få enorm betydelse för oss som praktiserar
på det här området, säger experten fredric Renström. 

52 | Nytt förslag: Automatiskt 
faderskap för ogifta män

Utredare:
56 | Yngre ska kunna byta kön

LO och Saco: 
58 | ”Ta tillbaka arvsskatten”

60 | Kontroversiell fråga 
i juridisk gråzon

I december ska en utredning ge svar på om det kan bli tillåtet
med svenska surrogatmödrar. Redan nu finns ett stort antal
svenska barn som fötts utomlands av surrogatmödrar.
- Det här är något som vi inte kan hantera juridiskt i dag, säger
Åsa lindberg, jurist på socialstyrelsen.

68 | ”Gode man-systemet 
är föråldrat” 

Behovet av gode män växer för varje år. Eva von schéele, 
förbundsjurist på sKl, kallar systemet för ”föråldrat”.
– De senaste tio åren har det praktiskt taget inte hänt någon-
ting, mer än ett lapptäcke av små ändringar. säger hon.

74 | Islamisk familjerätt – ofta en
faktor vid svenska domstolar

”Det är viktigt att vi som möter personer med en annan bakgrund
har förståelse för den kulturella och juridiska bakgrund de kommer
från”, säger thed adelswärd, chefsrådman vid lunds tingsrätt.

PORTRÄTT 

80 | ”Man måste hålla kvar barn-
perspektivet – ända in i kaklet” 

I en stor intervju öppnar domaren mats sjösten för familjedom-
stolar – och för att barnen ska få egna advokater under processen.

KOMMENTARER
Kent Källström, professor i civilrätt vid stockholms universitet,
skriver  om avräkning av förskott på arv.
lotta Dahlstrand, professor i offentlig rätt vid lunds universitet
och titti mattsson, jur dr i civilrätt, skriver om problem som kan
följa av byte av personnummer i samband med könsbyte.

foto omslag: magnus laupa
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’’
Kanske finns det någon kollega som har 
uppfattningen att mammor är bäst. 
Men någon legal presumtion finns ju inte.

Lagman MATS SJÖSTENom vårdnadstvister
Sidan 82
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FOTO: UPPERKASE // 123RF.COM
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Mer än 4 av 10 praktiker vill ändra dagens familjerätts-
liga lagstiftning.
Bland motiveringarna: lagstiftningen är ”förlegad” 

och ”skildrar inte verkligheten”.
Det framgår av Legally yours undersökning familje-

rättsbarometern 2015.
– Överlag så har familjerätten inte hängt med, säger 

juridiske debattören Jakob Heidbrink. AV  PETER JOHANSSON 

FAMILJE
RÄTTEN
KNAKAR
I FOGARNA

-
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MAN KVINNA
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85,4 %  

59 %  42 %  

13,6 %  

Reglerna är utformade 
så att privatinseminerade
lesbiska kvinnor faller
mellan alla stolar.’’
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I Familjerättsbarometern 2015 tillfrågades
familjerättsliga praktiker om de tycker att
lagstiftningen på området behöver ändras. 200
jurister deltog i undersökningen. en svarsfre-
kvens på 16 procent. 
Knappt hälften av de svarande – 44 procent - är

av uppfattningen att lagstiftningen måste göras
om. 
Motiveringarna varierar. En stor del lyfter

fram olika konsekvenser av att vårdnadstvisterna
blir fler – och mer infekterade. Läs mer om detta
längre fram i det här numret.
Andra motiverar så här:
”Lagstiftningen är för oflexibel.”
”HD-praxis strider ofta mot medborgarnas rätts-

uppfattning.”
”Vissa bestämmelser i ärvdabalken är ålder-

domliga och otydliga”.

Över hälften av deltagarna  – 51 procent – kon-
staterar att de familjerättsliga målen har genom-
gått stora förändringar bara under de senaste åren.
”De har blivit mer komplicerade” summerar en

deltagare.
”Numera har familjekonstellationerna ändrats

och därmed målen. Ett barn kan idag ha två
mammor/ två pappor. Stundom lever barnets för-
äldrar i nya homosexuella relationer. Detta för-
ändrar familjemålen” utvecklar en annan.

Nya familjebildningar och situationer gör
också att domstolarna ställs inför banbrytande mål:
● En pappa ville häva sitt faderskap när gravidi-
teten – som skett med hjälp av assisterad be-
fruktning – resulterade i tvillingar. Han menade
att han bara samtyckt till att bli förälder åt ett
barn. Malmö tingsrätt slog fast att faderskapet
inte kunde hävas eftersom mannen  samtyckt till
assisterad befruktning.
Att han senare framhöll att samtycket bara

gällde ett embryo betyder inte att samtycket
återkallats, enligt domstolen. I domen hänvisa-
des till lagens grundläggande målsättning att
varje barn ska ha rätt till två föräldrar.
Hovrätten fastställde senare domen.

● Ett lesbiskt par blev gravida genom insemina-
tion. Före födseln bytte den icke-gravida kvinnan
kön och registrerades sedan som barnets far. I
samband med skilsmässan ville mamman att hon
skulle få ensam vårdnad och att faderskapet skulle
upphävas. Pappan motsatte sig detta. Tingsrätten
och hovrätten dömde till pappans fördel. 

I det senare målet var Jakob Heidbrink ad-
jungerad ledamot vid Göta hovrätt. I dag är han
lektor i civilrätt vid Göteborgs universitet. Des-
sutom är han en av initiativtagarna till Juridik-
bloggen, där han bland annat skrivit ett inlägg

med rubriken ”Familjerätten har nått gränsen för
sin förmåga”. Om det aktuella målet konstaterar
han där att bifall av HD skulle ha varit katastro-
falt för pappan, men att mamman har en juridisk
poäng:
”Eftersom i den allmänna debatten åtminstone

av en försvarlig del av medborgarna det anses
vara viktigt att de juridiska relationerna på fa-
miljeområdet stämmer överens med de biolo-
giska, finns nämligen möjligheter att bryta
faderskapspresumtionen (jfr 1 kap. 2 § föräldra-
balken). Presumtionen är just en presumtion, ett
antagande som kan motbevisas. I det här fallet är
det inte mycket att bevisa: bevisläget är så klart
det rimligen kan bli. Frågan är alltså renodlat
rättslig: är det här ett fall där faderskapspresum-
tionen enligt föräldrabalken kan brytas?”
Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd

i målet. 
– Reglerna är utformade så att privatinsemi-

nerade lesbiska kvinnor faller mellan alla stolar,
konstaterar Jakob Heidbrink. 
– I det här fallet kunde inte faderskapspre-

sumtionen upphävas, på grund av argumenta-
tion som  främst stödjer sig på lagstiftning som
förhoppningsvis är i vardande och med resone-
mang om att lagstiftaren nog inte vill diskrimi-
nera någon. 

Upplever du att allmänhetens attityder har bli-
vit mer liberala på det här området?
– Acceptansen för homosexuella relationer ver-
kar ha blivit väldigt hög. I alla fall i storstäder.
Där har vi kommit väldigt långt. 
– Men tydligen är det en helt annan femma att

dra slutsatser i lagstiftningen. Då måste de soci-
ala attityderna vara entydiga och de konservativa
grupperna helt ha marginaliserats. Det funkade
med homoäktenskap, men det är en helt annan
sak att säga ”i stället för att även homosexuella
ska få gifta sig så ska ingen längre få göra det”.
Det skulle helt enkelt inte funka.  

Jakob Heidbrink, juridisk debattör .   
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YOUR NEXT TOUR AB          -DIN BÄSTA RESEKLUBB
Lill-Jans Plan 2  114 25 Stockholm                                        Tel: 08-611 51 50
info@yournexttour.com                                                                          www.yournexttour.com

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR VI SKRÄDDARSYR ERA RESOR EFTER ÖNSKEMÅL!

ÅRETS ”WAGNERRESA” TAR OSS TILL ERL, SOM LIGGER I ÖSTERRIKE i TYROLEN VID 
KUFSTEIN NÄRA GRÄNSEN TILL TYSKLAND 29 JULI-3 AUGUSTI 2015

Vi upplever här Wagners NIBELUNGENS RING. Stadspromenad i medeltida Innsbruck med trevlig lunch i Kung Ludwig II:s fotspår gör vi ett ovanligt och 
spännande besök på Herrenchiemsee, ett av hans många slott. Ciceron Johan Molander från Kungliga Operan som berättar om opera-

föreställningarna, Wagner som operakompositör och grundare av ”Wagnertraditionen”.

OPERAFESTSPELEN I MACERATA, ITALIEN 5-10 AUGUSTI 2015
Tre kvällar tillbringar vi på operafestivalen i Macerata, där vi får uppleva Puccinis LA BOHÈME, Mascagnis och Leoncavallos klassiker 

CAVALLERIA RUSTCANA och PAJAZZO dessutom Verdis RIGOLETTO på utomhusarenan Sferisterio.Vi bor på det charmfullaförstaklasshotellet 
Gallery Hotel Recanati i medeltidsstaden Recanati. Musikciceron Johan Molander från Kungliga Operan i Stockholm.

OPERAFESTSPELEN I VERONA utfärd till Gardasjön och vindistriktet Valpolicella 10-16 AUGUSTI 2015
Arena di Verona, Här upplever vi Verdis storslagna AIDA (1913 års version). Dekor och kostymer har återskapats från festvalens invigning år 1913 och Verdis 

NEBUKADNESSARi en nyuppsättning. Reseledare Tomas Svendén.

ENGELSKA HUS OCH TRÄDGÅRDAR I YORKSHIRE OCH OPERA I LEEDS 21-25 SEPTEMBER 2015
Englands största grevskap Yorkshire i nordöstra delen av landet med kust mot Nordsjön har mycket att erbjuda turisten som är intresserad av magnifika 
slottsliknande hus i Downton Abbey-stil och parkliknande trädgårdar i full vårblomning. Vår utgångspunkt är den gamla staden York, som inte ligger 

långt från Leeds. I Leeds kommer vi att besöka Opera North med Cole Porters KISS ME KATE, som är baserat på William Shakespeares komedi Så tuktas en 
argbigga, på programmet. Vi besöker Newby Hall, Castle Howard och i York Fairfax House dessutom den majestätiska York Katedralen besöket där avslutas 

med aftonsång av York Katedralens kör. Vi bor på charmiga Grange Hotel i York. Reseledare Tomas Svendén.

OPERAMÖTEN I PRAG 9-14 SEPTEMBER 2015
Prag, ”Den gyllene staden”, är inte bara en av Europas vackraste städer utan även en av de kulturellt mest högtstående. Inte minst vad gäller musiklivet. 

Staden som kan ståta med konstmuseer i världsklass och tre operahus. Vi besöker alla tre av dessa operahus för att njuta av Mozarts TROLLFLÖJTEN 
på Estate theatre (Mozartteatern), Verdis NEBUKADNESAR (Nabucco) på Statsoperan och Verdis La TRAVIATA på National teatern (Stora operan). 

Vi bor på femstjärniga Hotel Palace Prague. Vi reser tillsammans med Tomas Svendén som reseledare.

OPERARESA TILL BERLIN med den omfattande JULMARKNADEN i Berlin och TILLFÄLLE TILL 
INKÖP I BORDERSHOP MED ETT STORT UTBUD AV ”TAX FREE” VAROR  26 NOVEMBER- 1 DECEMBER 2015

Vi reser med buss till världsmetropolen Berlin. Överallt möts gammalt och nytt i staden som kan ståta med konstmuseer i världsklass och tre operahus. 
Vi får vara med om Verdis AIDA på Deutsche Oper och Mozarts sagoopera TROLLFLÖJTEN på Staatsoper/Schillertheater. I Berlin gör vi en stadsrundtur 

tillsammans med svensktalande guide där vi kommer att få se alla de omtalade monumentala byggnaderna.I Danmark bor vi på Hotell Niels Juel i Köge, 
i Berlin bor vi på Grand Westin Berlin hotell***** beläget i hörnet Unter den Linden/Friederichstrasse. Naturligtvis äter vi god mat och dricker goda 

viner under resan. Resevärd Tomas Svendén.

NEW YORK METROPOLITANOPERAN 9–16 MARS 2016
Puccinis dramatiska opera efter Abbé Prévosts roman MANON LESCAUX med JONAS KAUFMAN och Kristine Opolais, Mozarts klassiker 

FIGAROS BRÖLLOP med Rachel Willis-Sörensen som Grevinnan och Mikhail Petrenko som Figaro och Donizettis härliga KÄRLEKSDRYCKEN med
Aleksandra Kurzak och Vittorio Grigolo huvudrollerna. Varje årstid har sin charm i New York. Följ med till ”The Big Apple” och upplev fantastiska 

operaföreställningar, enastående konstmuseer, shopping och underbara måltider! New York är staden som har allt, inte minst ett av världens 
främsta operahus ”The MET”. Besök på Museum of Modern Art (MoMA) och utflykt till Brooklyn med bl.a. det berömda Brooklyn Museum ingår 

också i programmet. Resevärd Tomas Svendén. 
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UPPLEVER DU
 ATT MÅLEN I NÅGON 

MÅN HAR FÖRÄNDRATS 
UNDER DE SENASTE 

ÅREN?

   
    

   

UNDER SENARE 
ÅR HAR KRITIKEN MOT 

DEN FAMILJERÄTTSLIGA 
LAGSTIFTNINGEN ÖKAT. 

TYCKER DU ATT DEN 
MÅSTE FÖRÄNDRAS?

HAR MÄNGDEN 
FAMILJERÄTTSLIGA 

UPPDRAG FÖRÄNDRATS 
UNDER DE SENASTE 

FEM ÅREN?

 

44,9 %  

Ja! 
NEJ  19,9 %   

JA 

JA 

  35,2 %  

JA, DE 
HAR 
BLIVIT 
FLER  

NEJ, DET ÄR 
OFÖRÄNDRAT 

JA, DE HAR 
BLIVIT FÄRRE  

4,8 %  

51,1 %  

48,9 %  

40,4 %  

INGEN 
UPPFATTNING

NEJ

54,8 %  

’’
Grundstrukturen är en
rättshistorisk kvarleva
på vilken det byggts så
pass många moderna
konstruktioner att 
det knakar i fogarna 
i fundamentet.     JAKOB HEIDBRINK

200 jurister deltog i familjerättsbarometern 
2015, vilket innebär en svarsfrekvens 
på 16 procent. 
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FAMILJERÄTT

UNDERSÖKNING

Fäderna�är�inte�längre�lika�passiva�utan�vill�kämpa�för
barnens�rätt�till�dem.

De�har�blivit�mer�komplicerade�innebärande�beskyll-
ningar�åt�olika�håll�ifrån�parternas�sida.

Svårare�att�hitta�uppgörelser.

De�har�blivit�mer�omfattande.

Fler�mål�går�till�huvudförhandling.

Domstolarna�arbetar�mer�målmedvetet�att�finna
lösningar�vilket�ofta�är�bra�men�antalet�klienter�som
känner�sig�överkörda�ökar.

Det�är�svårare�att�få�ensam�vårdnad�interimistiskt.

Mer�vikt�vid�samarbetsproblem.

Det�negativa�är�att�tvisterna/målen�har�blivit�mer�ag-
gressiva�och�föräldrarna,�de�som�är�70-�och�80-talis-
ter,�har�blivit�mer�egofixerade�och�eftersträvar�egen
”millimeterrättvisa”�och�växelvis�boende�till�varje
pris�i�stället�för�att�sätta�barnens�bästa�och�behov�i
främsta�rummet.

Domstolen�har�blivit�allt�hårdare�i�sina�bedömningar
och�att�det�ofta�dömds�till�ett�utökat�umgänge�med
en�förälder�i�större�omfattning�än�tidigare.

Föräldrar�använder�barn�för�att
hämnas�på�varandra,�principen
om�barnets�bästa�slutar�när
tvisten�börjar.

De�har�blivit�mer�infekterade.�

BERÄTTA HUR DE 
FAMILJERÄTTSLIGA MÅLEN

HAR FÖRÄNDRATS!

”Numera�har�familjekonstellationerna�ändrats�och�därmed�målen.�Ett�barn
kan�idag�ha�två�mammor/�två�pappor.�Stundom�lever�barnets�föräldrar�i�nya
homosexuella�relationer.�Detta�förändrar�familjemålen.”
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Svårare finna konstruktiva lösningar.

Mer omfattande med flera komplicerade rättsfrågor

Mannens ställning är juridiskt underordnad kvinnans.

De har blivit tyngre, sannolikt för att de enklare ären-
dena löses utan medverkan av advokat.

Fler frågor om laglottskränkningar.

Tvisternas omfattning ökar, betydligt fler mål går till
huvudförhandling, mycket svårt att komma överens
i målen. Jag tror att många anledningar till tvisterna
är pengar, dvs underhållsskyldigheten.

De har blivit mer komplicerade.

Familjerätten klarar inte av att föra barnets talan.

Mycket fler internationella förhållanden och frågor
med egendom i olika länder och barn bosatta i olika
länder.

Handlar mer om hur efterlevande make ska kunna
skyddas mot särkullbarns krav. Särkullbarn blir
också premierade gentemot halvsyskon som får
vänta tills båda föräldrarna gått bort och då finns
kanske inget kvar, medan halvsyskon fått ut en
massa pengar vid ena förälderns bortgång vilket
också inneburit att make blivit driven på porten för
att man inte haft råd att lösa ut särkullbarn.

Man är mer fokuserad mot medling i vårdnadsären-
dena idag än vad man var tidigare.

Om man inte får prövningstillstånd återstår bara att
stämma på nytt. Detta förfarande gör så att barn far
illa och ärendemängden ökar.

Konflikterna är djupare och det är svårare att nå
samförståndslösningar.

De har i vart fall i min verksamhet. 

Bråkigare.

Förr kunde många äktenskapsskillnader lösas i sam-
förstånd mellan parterna eftersom de började med
att söka en advokat för bistånd. Det kunde parterna
göra för att de erhöll rättshjälp till detta. Efter refor-
men 1997 avskaffades denna möjlighet. Nu kommer
parten till vår byrå oftast när det gått för långt. Man
krigar med varandra på olika sätt och konflikterna
har eskalerat känslomässigt.

Det hade varit mycket bättre om staten tagit på sig
den preventiva roll som rättshjälpen fyllde före refor-
men och betalat två advokater som biträdde parterna
från början i dessa mål. Visst kunde räkningarna på
denna tid också bli höga trots att ombuden knappt
hade synts i rätten, men tingsrätt och hovrätt slapp
arbete och parterna kom i regel aldrig igen eftersom vi
partsombud såg till att de fick en heltäckande lösning
med avtal om umgänge om barn som ibland stadfäs-
tes i rätten, avtal om vårdnad som stadfästes, under-
hållsbidragsavtal, bodelning med mera.

Processen i tingsrätten är uppmjukad. Förlikningsdis-
kussioner genom domaren, familjerätten med mera.

Fler går till huvudförhandling. Mer bevisning.

Större fokus på samförståndslösningar. t
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FAMILJERÄTT

UNDERSÖKNING

Alla säger barnets bästa men barnets tid etc med
föräldrarna blir mer och mer en rättvisefråga för och
emellan föräldrarna.

De är mer tvistiga. Man anlitar inte lika ofta advokat
till att göra rätt från början eller till förlikningslös-
ningar.

Ökat antal internationella familjerättsärenden.

Visa tingsrätter använder "Konflikt och försoning".
Tvisterna belastas oftare av olika former av smuts-
kastning samt ljudinspelningar/videoinspelningar av
samtal och umgängen.

Jag tycker att barnen verkar fara mer illa. Konflikt-
nivån är höjd.

Papporna kämpar mer för att få träffa sina barn.

Det är den gemensamma vårdnaden som inbjuder till
tvist. Målen skulle styras hårdare vid den muntliga
förberedelsen. Om inte föräldrarna kan komma över-
ens redan under förberedelsen peka åt vilken "håll
vinden blåser" och kanske i de värsta fallen överväga
en 3:e person såsom särskild vårdnadshavare. Då
tror jag att föräldrarna går samman och kommer att
förstå vikten av att komma överens.

Svårare tvister juridiskt.

Kamp på liv och död. Massor av skriftlig bevisning.
Internationella mål.

Blivit mer omfattande. Man tvistar inte så mycket
kring vårdnad utan det är boendetvister samt tvister
om växelvis boende som ökat.

I barnmålen åberopas ljud o bild filer hela tiden nu.

Domstolarna strävar efter någon form av "rättvisa"
mellan föräldrarna i stället för att se till barnets
bästa.

Fokus flyttas från huvudsaken (barnet) till att par-
terna tar heder och ära av varandra.

Människorna är mer medvetna om sina rättigheter
och mer benägna att tvista.

Människor äger allt mer fastigheter och lägenheter i
olika delar av världen och vill reglera arvs- och över-
låtelsefrågorna allt mera. Tidigare var det rika som
tänkte så numera är det allt fler medelklass och
övermedelklass som resonerar på samma sätt. Det
är bra att fler förstår vikten att reglera frågorna i tid.

Barnets behov att umgås med sin far har blivit allt
mer tillgodosett.

Domstolarna tar inte hänsyn till portal paragrafen -
att det är barnets ögon som gäller och inte rättvisa
mellan föräldrarna.

Domstolarna tillämpar mer mallar än att se på den
praktiska tillämpningen av de beslut som fattas.

Domstolen har nu mycket mer fokus på barnen och
att få föräldrarna att nå lösningar, bl.a. genom pro-
jekt som Konflikt och försoning.

Internationaliserats.

Trycket på att medlare skall prövas i tvisterna har
ökat.

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

w
w
w
.n
ils

so
n
g
ra
�s

kf
o
rm

.s
e

Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.
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Reglerna kring gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad ska enbart användas i extrema un-
dantagsfall. Det är viktigt att bara sådana samar-
betsproblem som verkligen berör vårdnadens utö-
vande har påverkan på vårdnadsbeslutet.Rättens
utredningsansvar bör utökas och specificeras mer.
Att beröva ett barn en förälder är ett enormt ingrepp i
barnets liv, det bör därför omgärdas av enorm säker-
het. Barns egen vilja ska inte kunna ha avgörande in-
verkan på domstolens beslut.

Det ska inte vara så krångligt att verkställa en dom.

Lagstiftning kring familjerättsliga frågor bör uppda-
teras.

Det var bättre förr med kontaktperson istället för
umgängesstöd.

Arvsrätten.

Lagen utgår från mamma, pappa barn och från tan-
ken att en förälder är boendeförälder och en är um-
gängesförälder. Ger förlegad utgångspunkt då det
inte skildrar verkligheten.

Processerna tar för lång tid.

Lagstiftningen är för oflexibel.

Laglotten bör avskaffas. Föräldrar måste fritt kunna
bestämma vem som ska ärva dem - även om det in-
nebär att man gör barn arvslösa. Det är gammaldags
att barns rätt till arv ska gå före ex en ny makes rätt
att få hela kvarlåtenskapen testamenterad till sig.
Makar vill oftast skydda varandra mot att barn kom-
mer och kör efterlevande make ur hus och hem för de
inte har råd att lösa ut barnen.

Ombud för föräldrar bör ersättas med ombud för
barnen.

Socialtjänstens/familjerättens inflytande i vård-
nadsfrågor inte minst vad gäller kvaliteten på utred-
ningarna och utredarnas kompetens och erfarenhet.

Att prövningstillståndet tas bort. Alla bör ha rätt till
prövning i högre instans.

Bodelningsförfarandet.

Reglerna om möjligheterna till testamentarisk
secundosuccesion vid inbördes testamente leder 
ibland till direkta rättsförluster för efterlevande.

HD-praxis strider ofta mot medborgarnas rättsupp-
fattning. 

Inom Äktenskapsbalken och sambolagen saknas
mer detaljerade regler rörande hur den gemen-
samma egendomen skall lösas upp. 

Vissa bestämmelser i ärvdabalken är ålderdomliga
och otydliga. 

Sanktionssystemet. 

Bodelningsförrättarens befogenheter bör utökas. 

Lagstiftningen rörande arv är svårtillgänglig och 
i stora delar oklar och borde med fördel ses över. 

En viktig fråga är pappornas rätt till del i vårdnaden
från barnets födsel även om parterna inte är gifta
med varandra. 

Bouppteckningsförfarandet behöver förändras då
det är föråldrat och inte längre fyller ett syfte som
skattemässig deklaration.

Jag tror att det skulle vara av stort värde om det vid
tvister rörande vårdnaden om barn, barns boende
och umgänge med barn utsågs ett ombud för barnet
som kunde tillvarata barnets intressen.

I syfte att minska antalet tvister i domstol och lägga
mera resurser på medling och åtgärder inom social-
tjänst/familjerätt.

Vid vårdnadstvister bör parterna ”tvingas” upplysas
om framtida samarbete om sina barn. 

Mycket inom familjerätten är inte juridik ut.

VAD ÄR VIKTIGAST 
ATT FÖRÄNDRA INOM
FAMILJERÄTTEN?
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FAMILJERÄTT

UNDERSÖKNING

akob Heidbrink, lektor i civilrätt vid Göte-
borgs universitet och välkänd juridisk debattör,
ser ett kraftigt behov av familjerättsliga refor-
mer. För Legally yours utvecklar han sin syn på
hur lagstiftningen skulle kunna ändras:

– Överlag så har familjerätten inte hängt med.
Nya sätt att bilda familj till exempel, som kom-
pisinseminationer. Inte heller är det klart hur
man arvsrättsligt ska kunna hantera att biolo-
giska föräldrar inte är de sociala föräldrarna.
Laglottssystemet insisterar på något sätt på bio-
login. Det handlar om ättens rätt till kvarlåten-
skapen.  

Sambolagstiftning och könsneutrala äkten-
skap är snarare begränsade uppdateringar som
inte löser problemen i sin helhet, anser han.

– Man har reformerat mycket på olika detalj-
områden, men grundstrukturen är en rättshisto-
risk kvarleva på vilken det byggts så pass många
moderna konstruktioner att det knakar i fogarna
i fundamentet. 

– Det här leder till märkliga tillämpningssitua-
tioner. Dagens konstruktion att folk slår sina
påsar ihop och att familjen har en ekonomisk di-
mension  baseras på ett biologistiskt tänkande
som inte längre återspeglar en social verklighet.

Varför tar ingen tag i det här?
– Från politiskt håll tror jag att många är av-
skräckta. Centerpartiets förslag på idéprogram
sågades. Där föreslog de bland annat att äkten-
skapet skulle lyftas ut ur den statliga lagstift-
ningen, vilket bland annat skulle ha inneburit att
staten inte lägger sig i månggifte, säger Jakob
Heidbrink. 

– För mig framstod den offentliga tolkningen
av idéprogrammet närmast som avsiktliga miss-
förstånd. Över huvud taget så kämpar Sverige
rätt yrvaket med faktumet att gamla parametrar
inte längre gäller. Det här är inget som politi-
kerna vill ta i med tång. 

Debattören Jakob Heidbrink har många tankar kring hur 
familjerätten skulle kunna anpassas.
Men han är tveksam till om hans förslag är genomförbara.
– Över huvud taget så kämpar Sverige rätt yrvaket med 

faktumet att gamla parametrar inte längre gäller. Det här är
inget som politikerna vill ta i med tång, säger han.

J
I januari 2013 läckte Centerpartiets förslag till nytt idépro-
gram ut i medierna. Formuleringarna om äktenskap och arvs-
rätt väckte särskilt stor uppmärksamhet: ”Människor måste
själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar.
Politiken bör varken avgöra hur många människor man får
leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva
ens tillgångar.”

Förslaget möttes av starka protester.
När den definitiva versionen av idéprogrammet presente-

rades en månad senare så var inte den delen inkluderad.
Juristen Johan Linander var länge partiets rättspolitiske

talesperson. Han försvarade förslaget om att förändra arvs-
rätten.

– Ända sedan jag läste juridik har jag tänkt på förslaget,
att man ska kunna välja bort laglottsdelen. 

– Det här var kanske ett olämpligt tillfälle att ta upp det,
men om man får en mer nyanserad diskussion i ämnet så tror
jag inte att det skulle vara speciellt känsligt, varken i vårt
parti eller i andra.

– Men nu är det väl ingen som vågar ta upp det, antar jag,
säger Johan Linander.

»OM MAN FÅR EN MER NYANSERAD DISKUSSION I ÄMNET
SÅ TROR JAG INTE ATT DET SKULLE VARA SPECIELLT KÄNSLIGT«

FÖRÄNDRAS’’
”Så kan familjerätten
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Det här är inget
som politikerna
vill ta i med tång.

JAKOB HEIDBRINK

’’
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FAMILJERÄTT

UNDERSÖKNING

ÄKTENSKAPETS FRAMTID

Den mest näraliggande slutsatsen är
att avskaffa äktenskapet som en särskild
form av personlig status och lägga fa-
miljerättens ekonomiska dimension i

något som närmast skulle påminna om  konstruktionen
enkelt bolag. Parternas ekonomi har flutit ihop och de
har gemensamma åtaganden. Det skulle kunna lösas på
ett sätt som vi är vana vid från associationsrätten, utan
att staten lägger sig i.

Ursprungligen hade äktenskapet med barnalstring att
göra, men så är det ju inte längre eftersom även homo-
sexuella par kan gifta sig. 

Det enda som finns kvar av äktenskapet är ett tomt be-
grepp. Då är det lika bra att flytta det till civilsamhället.  

Man skulle också kunna tänka sig att staten skapar ett
skydd för beteckningen äkta makar, ungefär som för lä-
kare eller advokat. De som vill beteckna sig som äkta
makar måste genomgå någon sorts formalitet. Men det
skulle inte vara anknutet till annat än en obetydlig bot
ifall man kallar sig för äkta makar utan att vara det.

Eller så släpper man det helt fritt och säger ”ni får lösa
det själva. Vilka som är gifta eller inte, det spelar ingen
roll”. Vilket jag skulle föredra.”

”Det enda som finns 
kvar av äktenskapet 
är ett tomt begrepp”

JAKOB HEIDBRINK OM…
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ARVSRÄTTEN

Oerhört svårt. Förhållandet till barn
är till sitt upphov biologiskt, det går inte
att komma ifrån. Men med kompisinse-
minationer och anonyma inseminationer

å ena sidan, och familjekonstellationer där föräldrarna
senare hatar varandra och närmast nekar till den andres
existens å den andra så är det inte längre hållbart att en-
bart gå på biologi. 
Samtidigt visar adoptivbarns letande efter sina biolo-

giska  föräldrar vilken stor del biologin spelar för det en-
skilda barnet. 
Om man avskaffade barns laglott skulle man kunna

föra in äktenskapet under någon form av enkelt bolag-
tänkande. 
Total testationsfrihet skulle vara en annan reform som

passar med en så förändrad syn på äktenskapet.  Man kan
till och med gå så pass långt att arvsrättsordningen tas
bort helt och hållet. Saknas testamente så går allting till
allmänna arvsfonden.”

”Man kan till och med 
gå så pass långt att 
arvsrättsordningen tas
bort helt och hållet”

”Hänger på i vilken 
politisk förpackning den
här frågan skulle drivas”

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
ATT DET HÄR BLIR VERKLIGHET?

Här upplever jag ett litet handikapp
som invandrare, min bakgrund är från
Tyskland. När det gäller så här funda-
mentala saker har jag svårt att begripa

mig på den svenska folksjälen. 
I grunden hänger det på i vilken politisk förpackning

den här frågan skulle drivas. Det måste kanske komma
från en allians mellan den ultraliberala flygeln i Center-
partiet och den identitetspolitiska flygeln hos Vänster-
partiet. Här finns ett gemensamt intresse. Om en sådan
allians skulle uppstå så kunde det finnas möjlighet att
skapa tryck i detta. I annat fall finns det inte en politiker
som skulle vilja ta i den här frågan.”

’’

’’
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Advokater reagerar över ökad 
fientlighet i vårdnadstvisterna

”Bråkigare tvister”, ”Mer smutskastning”, ”Egofixerade 
föräldrar” som kräver ”millimeterrättvisa”.
Många av deltagarna i Familjerättsbarometern 2015 

utrycker stor bestörtning över hur vårdnadstvisterna blir
allt fler – och allt hätskare.                                       AV  PETER JOHANSSON 

SVÅRT FÖR
FAMILJER
FÅ NORMALA
RELATIONER
EFTERÅT
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FAMILJERÄTT

UNDERSÖKNING

undersökningen Familjerättsbarometen 2015
har praktiker fått möjlighet att ge sin syn på
svagheter i den familjerättsliga lagstiftningen –
samt ge sina upplevelser av hur målen föränd-
rats över tid.
Många av deltagarna vittnar om hur vårdnads-

tvisterna har blivit mer infekterade:
”Det har blivit mycket svårare att få till
stånd överenskommelser för barnens bästa
mellan föräldrar. Det händer allt oftare att
barn påverkas att ta avstånd från en föräl-
der och med den ökade betoningen på bar-
nets vilja kan det i värsta fall få till effekt
att den ena föräldern försvinner ur barnets
liv. Jag upplever att familjerättsliga mål
underblåser konflikten mellan föräldrarna
så starkt att det blir svårt för familjen att få
någorlunda normala relationer efter tvis-
ten, något som givetvis påverkar barnen
mycket negativt” svarar en av deltagarna.

En annan berättar:
”Det positiva är att barnens fäder blivit mer
jämställda och benägna att tillvarata sin
och barnets rätt till också en far och båda
föräldrarna. Dock lever myten om den bull-
bakande och "goda och ensamstående mo-
dern" till viss del kvar både vid domstolarna
och hos socialtjänsten/familjerätten, som
gör utredningarna ofta till moderns favör.
Det negativa är att tvisterna/målen har bli-
vit mer aggressiva och föräldrarna, de som
är 70- och 80-talister, har blivit mer ego-
fixerade och eftersträvar egen millimeter-
rättvisa och växelvis boende till varje pris
i stället för att sätta barnens bästa och
behov i främsta rummet.”

Andra upplever att ändrad lagstiftning har på-
verkat situationen negativt:

”Förr kunde många äktenskapsskillnader

lösas i samförstånd mellan parterna efter-
som de började med att söka en advokat
för bistånd. Det kunde parterna göra för
att de erhöll rättshjälp till detta. Efter re-
formen 1997 avskaffades denna möjlig-
het. Nu kommer parten till vår byrå oftast
när det gått för långt. Man krigar med va-
randra på olika sätt och konflikterna har
eskalerat känslomässigt. Dessa parter
fullföljer oftast sina mål till huvudför-
handling. Därefter enas de sällan eller
aldrig därför att allt är kört i botten.
Det hade varit mycket bättre att staten
hade tagit på sig denna preventiva roll
som rättshjälpen fyllde före reformen och
betalat två advokater som biträdde par-
terna från början i dessa mål. Visst kunde
räkningarna på denna tid också bli höga
trots att ombuden knappt hade synts i rät-
ten, men tingsrätt och hovrätt slapp ar-
bete och parterna kom i regel aldrig igen
eftersom vi partsombud såg till att de fick
en heltäckande lösning med avtal om um-
gänge om barn som ibland stadfästes i
rätten, avtal om vårdnad som stadfästes,
underhållsbidragsavtal, bodelning m m.
Varför kan vi inte återgå till denna ord-
ning ? Den var bra.”

Ytterligare en röst från undersökningen:
”Jag tycker att barnen verkar fara mer illa.
Föräldrarna drivs väldigt mycket av sin
rätt till barnen. Konfliktnivån är höjd, det
är ofta väldigt svårt att se någonting posi-
tivt med den andre föräldern och dennes
kontakt med barnet. Om de säger nåt bra
om kontakten mellan barnet och den
andre föräldern är det oftast läpparnas 
bekännelse. De saboterar gärna för den
andre föräldern.”

I

Föräldrarna, de som är 70- och 80-talister,
har blivit mer egofixerade och eftersträvar
egen millimeterrättvisa till varje pris i 
stället för att sätta barnens bästa i främsta
rummet. DELTAGARE I FAMILJERÄTTSBAROMETERN 2015

’’
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Jämställt föräldraskap är ledord 
i samhället, men alla föräldrar är 
inte jämställda. LOTTA INSULANDER-LINDH
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2006 utökades domstolarnas möjligheter
att förordna medling som alternativ till dom-
stolsprocess. Tanken var att det skulle öka möjlig-
heten till samförståndslösningar mellan föräldrar
som separerat och därmed minska antalet vård-
nadstvister. Men metoden har inte blivit särskilt
spridd. 
Enligt en examensuppsats från Göteborgs uni-

versitet användes medling endast i 1,7 procent
av alla familjerättsliga tvister vid tingsrätterna i
Göteborg, Stockholm och Malmö under perioden
2007 till första halvåret 2010. 
Lotta Insulander-Lindh, välkänd advokat spe-

cialiserad på familjerätt, är skeptisk till hur med-
ling används i dag: 
– Dels så används det i princip aldrig, säger

hon.
– Enligt en undersökning är det bara sju pro-

cent av domarna som ofta anlitar medlare, 32
procent gör det aldrig.
– Dessutom kan vem som helst bli medlare.

Varken certifiering eller särskilda kunskaper be-
hövs. En oproffsig medlare kan ibland förvärra en
konflikt, det har jag själv varit med om. De borde
ha en särskild utbildning.
– Dessutom är det en massa frågor som man inte

kan medla om. Handlar tvisten om värderingar, om
religion, så fungerar oftast inte den metoden.
Samtidigt som den nya lagstiftningen införts

så har antalet vårdnadstvister mer än fördubblats
under de senaste tio åren. 
2005 var antalet 2 628.
2014 var siffran 5 692.
Det finns ingen anledning att tro att trenden

kommer att brytas under 2015. Antalet tvister
under årets första kvartal var 1 556.
Även Lotta Insulander-Lindh upplever hur

vårdnadstvisterna har ändrats över tid. Hon ser
ändringar i lagstiftningen som avgörande orsaker.
– Föräldrabalken har genomgått enorma för-

ändringar sedan 1970-talet. Det har varit stora re-
former där man försökt arbeta för barnens bästa
och att föräldrarna ska ha ett gemensamt ansvar. 
Den första stora förändringen trädde i kraft

1976:
– Då kunde föräldrar ha gemensam vårdnad

trots att de skilt sig, så var det inte tidigare.
1991 års ändring innebar att gemensam vård-

nad skulle kunna komma i fråga inte bara när för-
äldrarna är ense om det utan också när ingen av
dem utesluter vårdnadsformen.
1998 bestämdes att gemensam vårdnad skulle

vara huvudregel.

– Det är den stora reformen. Även om någon
motsätter sig gemensam vårdnad så anser
lagstiftaren att det är så viktigt med gemensam
vårdnad att det ska kunna förordnas även om en
inte vill, säger Lotta Insulander-Lindh
– Genast blev det fler tvister. Ganska många

mammor var negativa, de såg inte hur de skulle
kunna ha gemensam vårdnad med någon som de
inte kunde samarbeta med.
– Jämställt föräldraskap är ledord i samhället,

men alla föräldrar är inte jämställda. Lagstifta-
ren har tagit som sin uppgift att lagen ska vara
normbildande. Man vill tvinga in föräldrarna i en
norm som många inte kan hantera.
– När man sedan lagstiftat utifrån den normen

har man inte tittat på varför vissa föräldrar har
en konflikt. Är det en intressekonflikt eller en
värdekonflikt? 
– Vad gäller all annan juridik gör lagstiftarna

utredningar för att ta fram underlag inför beslu-
ten. Familjerätten är ett undantag från det. I stäl-
let tar man det som en självklarhet att båda
föräldrarna är jämställda. 

Domstolarna går efter stora autostrador,
det ska vara gemensam vårdnad i alla lägen.

LOTTA INSULANDER-LINDH’’

Lotta Insulander-Lindh, advokat och specialiserad på 
familjerätt,
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Man måste ta familjerätten på allvar. En del
domare gör inte det. Alltför många verkar
tycka att vårdnadstvister är jättejobbiga. 

LOTTA INSULANDER-LINDH

Justitieminister Beatrice Ask tog initiativ
till en utvärdering av den vårdnadsreform som
gjorts 2006. Ett mål är att ta reda varför antalet
vårdnadstvister har ökat så kraftigt, två andra är
att se hur ett starkare barnrättsligt perspektiv ska
kunna uppnås och ifall reglerna om gemensam
vårdnad behöver ändras. 
Lotta Insulander-Lindh är positiv till det initi-

ativet.
– Det är första gången som de går in och tittar

efter vad det är som händer, säger hon. 
– Domstolarna går efter stora autostrador, det

ska vara gemensam vårdnad i alla lägen. Oftast
så är det inte vårdnaden man tvistar om, utan bo-
endet inom ramarna för den gemensamma vård-
naden.
– Men vad som är bäst för föräldrarna är i

grunden ointressant. Det handlar om vad som är
bäst för barnet.

Deltagarna i undersökningen nämner för-
ändrade attityder från papporna som en viktig
anledning till att tvister blivit vanligare.
– Pappor har börjat använda alla möjligheter

att ta tillvara sin rätt. De tar strid för barnen i
högre utsträckning i dag. Det är otroligt positivt,
det är bra att de är engagerade.
– Men en pappa som är engagerad redan från

början och verkligen har tagit en aktiv del i barnen,
han får oftast fortsätta göra det. De vi ser i vård-
nadstvisterna är de pappor som kanske inte tagit
så stort ansvar, säger Lotta Insulander-Lindh.

Många av dina kollegor upplever att tonen är
mer hätsk i dag.
– Det är en annan tid nu. Nu är vi mer jag-fixe-
rade, vi tar för oss på ett annat sätt. Det är en helt
annan stämning i samhället. Det märks även i det
här sammanhanget.
Lotta Insulander-Lindh tycker att domstolarna

bör ändra attityd till vårdnadsfrågorna.
– Man måste ta familjerätten på allvar. En del

domare gör inte det. Alltför många verkar tycka
att vårdnadstvister är jättejobbiga. de visar inte
respekt, tittar ut genom fönstret och suckar.  När
de sedan måste fullfölja sin uppgift så blir det all-
tid gemensam vårdnad, pang bom! De gör det lätt
för sig. 
– Jag tycker att vi allvarligt bör fundera över

att införa familjedomstolar istället. Då skulle vi
få en helt annan  professionalisering och 
uppstyrning. Nu har jag hela tiden 
en känsla av att det här hamnar i 
bakvattnet på de civila 
domstolarna.  l

2005     2006           2007            2008           2009             2010            2011             2012            2013    2014

’’

2 628

3 108
3 248

3 662

4 076

4 318

4 790

5 368

5 664

5 692
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VÅRDNADSTVISTERNA 
HAR FÖRDUBBLATS PÅ 10 ÅR
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Annika Rejmer, lektor vid Rättssociologiska institu-
tionen vid Lunds universitet, forskar kring vårdnadskon-
flikter. Hon menar att samhällets och lagstiftarens syn på
vårdnadskonflikter är att dessa som regel är intressekon-
flikter mellan två fungerande föräldrar.
– Vi tror inte att det är hela sanningen. Ofta är det

också värdekonflikter inblandade, där föräldrarna ifråga-
sätter varandras omsorgs- och vårdnadsförmåga, kanske
på grundval av kulturell eller religiös bakgrund. Intres-
sekonflikter kan man förhandla om, men värdekonflikter
går inte att förhandla bort, har hon tidigare beskrivit sitt
arbete.
Annika Rejmers forskning visar att föräldrar som tvis-

tar om vårdnad ofta är socialt och ekonomiskt utsatta –
och inblandade även i andra konflikter och kriser. Annika
Rejmer menar att domstolen förutsättningslös bör be-
döma vad som är barnets bästa och se mer till föräldrar-
nas förmåga att samarbeta, snarare än att i varje fall ha
gemensam vårdnad som utgångspunkt.

Annika Rejmer, forskare vid rättssociologiska institutionen vid
Lunds universitet.

”OFTA VÄRDEKONFLIKTER 
INBLANDADE I TVISTEN”

Intressekonflikter kan man 
förhandla om, men värdekonflikter
går inte att förhandla bort.’’

18_27_Vårdnadstvister  2015-04-20  18.17  Sida 24
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FOTO:  AMBROZINIO//123RF.COM
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nnika Rejmer, forskare vid rätts-
sociologiska institutionen vid
Lunds universitet, menar att
”ändrade föräldraroller” kan
vara en anledning till att vård-
nadstvisterna ökar.

– Från att det tidigare var
väldigt uppdelat, att mam-
man skötte barnen och

pappan var ute och arbetade så är idag
båda föräldrarna engagerade i bar-
nen och därmed bryr sig både
mamma och pappa. Båda föräld-
rarna vill vara delaktiga även om
vuxenrelationen inte håller, säger
Annika Rejmer i en intervju med P4.

Att allt fler par träffas genom inter-
netbaserade dejtingtjänster kan
vara en annan anledning, menar
hon. I sina undersökningar har
Annika Rejmer noterat att ande-
len föräldrar som inte haft en re-
lation innan de får barn har ökat. 
– Man har bara känt varandra lite

ytligt, träffats fysiskt några gånger
och sedan har det blivit ett barn. Om
man då inte känner varandra och ska
börja förhandla och komma överens så
tror jag att det är lättare att det blir en
konflikt, säger Annika Rejmer.

Forskare:

A
-

FLER KONFLIKTER  EFTER

INTERNET
DEJTING
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Att allt fler par
träffas genom 
internetbaserade
dejtingtjänster kan
vara en anledning.’’

FOTO:  ALPHASPIRIT/123RF.COM
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Ny spelplan

NÄR  JÄTTARNA 
GÅR  SAMMAN

Fler än var tredje familjerättsjurist
upplever allt hårdare konkurrens
från nya aktörer. 
Det visar Legally yours under-

sökning Familjerättsbarometern
2015.
När marknaden nu konsolideras

växer kravet på nya arbetssätt för
att kunna möta kraven från kun-
derna:
”Vi prispressar” säger en av 

deltagarna i undersökningen.
AV PETER JOHANSSON |   FOTO MAGNUS LAUPA

Vi har ett 
utrymme
för att fort-
sätta växa.

CARL GEORGSSON
’’

FOTO: WAVEBREAK MEDIA //123RF.COM
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UPPLEVER DU 
ÖKANDE KONKURRENS 

FRÅN KEDJOR MED 
 FAMILJERÄTTS-

FOKUS?

37,1 %  

62,9 %  

JA 

NEJ 

RÖSTER  OM  FAMILJERÄTTSLIGA  UTMANARE

et senaste decenniethar marknaden
för familjerättsliga tjänster expande-
rat kraftigt. 
De här växande behoven möts av

nya aktörer – med nya arbetsmeto-
der.  För några år sedan knoppade be-
gravningsentreprenören Fonus av sin

familje-
rättsliga verksamhet.  Under tiden som eget

bolag har Familjens jurist tagit en allt större bit av
marknaden.  
Samtidigt har Swedbanks franchisekedja Jurist-

byrån gjort en liknande resa.
I undersökningen Familjerättsbarometern frå-

gade vi advokater som praktiserar på området hur
de har påverkats av de här förändringarna. 200
personer deltog i undersökningen, en svarsfre-
kvens på 16 procent. Fler än var tredje  – 37,1 pro-
cent – upplever att konkurrensen från kedjor med
familjerättsligt fokus ökar. 

Tillfrågade om hur de bemöter den här konkur-
rensen så varierar svaren.
Några huvudlinjer:

l Riktade kommunikationsinsatser mot nya
kundgrupper, till exempel kvinnojourer.

l Fler marknadsföringsinsatser, bland annat på
Internet och i sociala medier.

l  Inför kunderna betona betydelsen och fördelen
av att anlita just en advokat.

l  Anpassa erbjudandet efter den nya marknads-
situationen.

Eller, som en av undersökningens deltagare kon-
staterar:
”Vi prispressar”.

Familjens jurist Carl Georgsson, vd på Fa-
miljens jurist, konstaterar att kedjan är ”den största
aktören på marknaden”.
– Men den totala familjerättsliga marknaden

är stor, och den växer i takt med att familjekon-

D

Hur bemöter du konkurrensen från nya aktörer?

Med erfarenhet, bättre service och bättre rådgivning.

Synas mer på nätet med mera.

I samtal med klienter påpekar vi att juristbyråer inte
har skyldighet att följa Samfundets regler. 

Eget samarbete med bank.

Genom att arbeta bra och därmed få gott renommé.

Mer riktade besök och föreläsningar mot kvinnojourer.

Bättre och bredare kompetens.

Vi prispressar.

Genom ökad kompetensutveckling och goda kund-
kontakter.

Presentation på hemsida samt info om advokatens
särskilda ansvarsregler.

t
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Det här ger oss
nya möjligheter
och nya styrkor.

CARL GEORGSSON’’
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stellationer blir allt mer komplexa, säger han.
I början av april meddelades att Familjens jurist

köper konkurrenten Juristbyrån av Swedbank.
Tillsammans får den nya aktören:

l  En omsättning på drygt 300 miljoner kronor.
l  I dagsläget 380 medarbetare, de allra flesta ju-

rister.
l  91 kontor när Familjens jurists 33 slås adderas

med Juristbyråns 58 franchisetagare.
– Vi tycker det är jättespännande att kunna kom-

binera vår nuvarande verksamhet med en franchi-
severksamhet. Det här ger oss nya möjligheter och
nya styrkor. En franschiseverksamhet kan vara
snabb och kostnadseffektiv och funka väldigt bra
på mindre orter, säger Carl Georgsson.
– På det här sättet får vi också en bättre geogra-

fisk täckning. 

Kommer ni att behålla båda varumärkena?
– Juristbyråns nuvarande varumärke kommer att
behöva bytas eftersom den innefattar sparbankse-
ken. Den går inte att använda när verksamheten
inte längre drivs blir av banken, men kvar under en
övergångsperiod. Hur – och med vad – varumärket
kommer att ersättas vet vi inte ännu. Tillsammans
med representanter för franchisetagarna ska vi
göra en grundlig analys om hur varumärkena ska
hanteras.

Men ni kommer att ha två skilda varumärken?
– Inte nödvändigtvis. Jag kan mycket väl tänka
mig att vi i slutändan verkar under ett och samma
varumärke. I grunden vill vi ha samma tjänsteut-
bud och samma kvalitet ut mot kunderna.
I samband med affären har även ett långsiktigt

samarbetsavtal ingåtts mellan Swedbank och Fa-
miljens jurist. På så sätt får den sammanslagna ak-
tören tillgång till det stadiga ärendetillflödet från
banken. 
– På så sätt säkrar banken ett bättre samarbete

än vad som finns idag. Nu kommer franchiseta-
garna in i ett företag som har juridiken som abso-
lut kärnverksamhet. Vi har utvecklat nya proces-
ser och it-system, och de kan vi nu rulla ut i hela or-
ganisationen

Redan tidigare var Familjens jurist den störste
aktören på marknaden. 
– Totalt är marknaden ganska stor. Räknar vi i

procent så har vi ändå ingen jätteandel av kakan.
Det gör att vi har ett utrymme för att fortsätta växa.
Vi måste konkurrera genom att vara duktiga och
erbjuda bra familjejuridik. 
– Det här är en mångmiljardindustri. Även om vi

på det här sättet kommer att ha en omsättning på
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ett antal hundra miljoner så är det en liten del av
marknaden. Men vi kommer att sticka ut –och det
gör vi redan – eftersom vi är så annorlunda i stor-
lek jämfört med den stora massan av aktörer,
säger Carl Georgsson.
Även vid en internationell jämförelse får Fa-

miljens jurist nu en speciell marknadsposition.
– Det finns lite större aktörer, i till exempel Eng-

land,  men inte som är så stor och renodlad inom fa-
miljejuridiken som vi är. Vi har en helt unik ställ-
ning även om vi tittar utanför landets gränser. 
– Men konkurrens från advokatbyråerna –

sådan märker jag sällan eller aldrig. I de ärendety-
per där de har sitt monopol – som offentliga för-
svarare brottmål, förvaltare i konkurser och
liknande – så har de ett grundflöde där de är ga-
ranterade en minimitaxa av staten. De är ofta obe-
nägna att gå under den

Ni upplever inte att de anpassar priserna efter er?
– Normalt sett inte. Vi försöker utöva prispress
med effektiva processer och genom att ligga rätt
i pris. Det vill vi göra,  för att attrahera kunder.
– Men det är ganska sällan det uppstår ren pris-

konkurrens på en lokal marknad.  
Familjens jurist har själva anmält förvärvet till

Konkurrensverket.
– Men vår bedömning är att det här inte ska

vara något som helst problem där.  Inte minst
med tanke på Swedbanks tidigare erfarenheter
när det gällde andra typer av förvärv så har vi
hjälp av både hängseln och livrem här. 

Vad räknar ni med för reaktioner från konkur-
renter?
– Även om vi relativt många andra är förhållan-
devis stora så är vi inte dominerande på det sättet.
Vi tillför något positivt och mer dynamiskt på
marknaden.
– Är det någon debatt man skulle ha så är det

snarare varför inte fler förmår växa upp till lite
större storlek.

Klas Skoog, Juristbyråns marknadschef,
välkomnar den nya ägaren.
– Det här innebär en breddning av tjänsterna,

och det blir bättre för kunderna. Här kan vi ta hela
ansvaret. 
Juristbyråns kontor nära Centralstationen i Stock-

holm är rymliga, med fönster ut mot bangården. 
I lokaler syns spår av en färsk reklamkampanj,

med budskap som ”Vi vet vad som händer efter
döden” och ” Vi har gått igenom fler skilsmässor
än Elizabeth Taylor”.
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Vi måste förklara
varför man behöver
familjejuridik –
och då kan man 
behöva vara lite
rättfram. KLAS SKOOG
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ELIZABETH TAYLOR
Elizabeth taylor (1932-2011) var en brittisk-
född Hollywoodstjärna som slog igenom redan
vid tio års ålder. Bland mer kända filmer märks
Cleopatra, Vem är rädd förVirgina Woolf samt
Så tuktas en argbigga.

I Juristbyråns reklamkampanj anspelas på
hennes omskrivna privatliv, sammanlagt åtta
äktenskap med sju olika män.
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– Människor under 30–35 kanske inte har koll
på vem hon var, funderar marknadschefen Klas
Skoog.
– Men de flesta över 40 vet att hon var gift åtta

gånger. Två av dem med Richard Burton. Och det
är de över 40 som vi vänder oss till. 
Juristbyråns strategi är offensiv. Tanken är att

nå nya kundgrupper.
–Människor är ju så ovana vid att köpa familjeju-

ridik. I många fall inser de inte att de har ett behov.
Vi måste förklara varför man behöver familjejuridik
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– och då kan man behöva vara lite rättfram.  
– Marknaden växer. Särkullbarn blir vanligare

vilket kan leda till juridiska situationer som
många inte är förberedda på, inte minst med höga
bostadspriser.  Och att folk fått högre tillgångar än
tidigare gör att insatserna är högre. 
– Traditionellt har det här varit en konservativ

bransch, juristerna har inte alltid varit så till-
gängliga. Som kund har man fått ta ledigt från
jobbet för att gå iväg och träffa juristen klockan
kvar över ett. 
– Vi vill göra de här tjänsterna tillgängliga för

en stor marknad. Då måste vi träffa kunderna på
deras villkor. Vill de boka en tid hos oss halv åtta
en måndagskväll så ska de kunna göra det.
– Jag tror att folk i gemen är rädda för att gå och

träffa en jurist. Varför? Man tror att det är väldigt
dyrt. Vi vill öppna upp processen och säger att de
kan träffa oss kostnadsfritt så berättar vi vad som
händer med deras tillgångar om de separerar
eller när de dör. 

Ha ni upplevt att advokaterna anpassar sig 
efter er?
– De har nog fått svårare att jobba på löpande räk-
ning. De måste också kunna ge en offert – och
hålla den. Sedan ser jag att de börjar fundera mer
över varumärket. Mitt jobb som marknadschef
dyker upp hos allt fler andra.
– Unga jurister kan ibland tycka att familjerätt

är formulärjuridik. Men det stämmer ju inte. Det
här är ett spännande ämne, som handlar om kär-
lek, död och pengar. 
Det är drama. Som en tv-serie fast på riktigt.

Den som vill ha ett spännande jobb ska arbeta med
familjejuridik. Och vi vill inte heller ha några or-
dermottagare, utan människor som är proaktiva
och framåt och brinner för att hjälpa andra. 
– För 40 år sedan var det inte alla som hade

hemförsäkring, det har de i dag. Jag tror att vi
kommer att se samma utveckling kring testa-
menten.  Man måste ha ett skydd när man dör. Vi
vet inte om huset kommer att brinna ned. Kanske,
kanske inte. Men vi vet att vi alla ska dö. Därför bör
alla vuxna skriva testamente.

Under de senaste åren har Familjens jurist legat
på en tillväxt på mellan 10 och 15 procent om året.
Tillväxten har framförallt skett i Stockholms-

regionen. 
– I och med att vi jobbar bredare och bredare i

uppdragen så har vi börjat leta efter ny kompe-
tens när vi rekryterar. Framförallt jurister som
också är skickliga ledare. Det här har också inne-
burit att vi anställt jurister från till exempel af-
färsbyråer och på så sätt fått in ny kompetens,
säger Carl Georgsson.
– Vi erbjuder tjänster inom till exempel bolags-

rätt, men det är mer ett utflöde av vilken kompe-
tens våra medarbetare skaffat sig tidigare,
snarare än en medveten inbrytning utanför den
traditionella familjerätten. Men ser vi att det
finns andra behov bland våra kunder så kan det på
sikt bli intressant att bredda utbudet.

Ägaren Fonus innebär ett konstant flöde av
nya uppdrag till Familjens jurist, som bouppteck-
ningar och förvaltning av dödsbon.  
– Samarbetet är tätt i grunden. För 10 år sedan

var vi alltid samlokaliserade, men eftersom vi
kunnat växa i en annan takt än vad de gjort så har
vi nu i princip genomgående egna kontor. 

Hur viktig har ökningen av vårdnadstvister 
varit för er expansion?
– Jag tror att vi hade vuxit även om inte total-
mängden hade gjort det. 
Med den snabba expansionstakten så har fa-

miljerättskedjorna behövt arbeta långsiktigt för
att hitta rätt arbetskraft.
– Ute i landet kan det vara svårt att hitta kandi-

dater, säger Carl Georgsson. 
– Men generellt går det bra. Vi får många och

bra ansökningar.
Genom att vara synliga på universitetens ar-

betsmarknadsdagar och ett stipendieprogram så
vill Familjens jurist uppmuntra unga jurister till
att rikta in sig på familjerätt.  
– Vi samarbetar med alla lärosäten som utbildar

jurister i dag. Vi bedriver ett långsiktigt arbete för
att bygga upp varumärket.  l

Vi försöker utöva prispress med 
effektiva processer och genom att 
ligga rätt i pris. Det vill vi göra,  för 
att attrahera kunder. CARL GEORGSSON
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Sommarens nya arvsregler kan få stora konsekvenser. Då blir det hem-
vistlandet som styr vilka lagar som ska användas – inte medborgarskapet.

Få är medvetna om konsekvenserna.
– Det här kommer att få enorm betydelse för oss som praktiserar på

det här området. Nu väntar betydande förändringar i våra arbetssätt,
säger Fredric Renström, specialist på internationell familjerätt och 
advokat på Lindskog Malmström.  AV  PETER JOHANSSON 

en 17 augusti väntas EU:s arvs-
förordning träda i kraft i Sverige.
Propositionen antas bli klar under
våren.  

I arvsförordningen regleras
vilken medlemsstats domstolar
och myndigheter som får besluta

i frågor om arv med internationell
anknytning - och hur man ska fastställa

vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. 
I Sverige får de nya reglerna stora effekter. Ti-

digare har den lag som är tillämplig vad gäller
arv utomlands – 1937 års lag om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo -  utgått från
den avlidnes medborgarskap. Nu blir det i stället
hemvisten som styr vilket lands lag som ska an-
vändas.

– Det här kommer att få enorm betydelse för oss
som praktiserar på det här området. Nu väntar be-
tydande förändringar i våra arbetssätt, säger
Fredric Renström, specialist på internationell fa-

miljerätt och advokat på Lindskog Malmström.
– Det här är något av en revolution faktiskt.
Arvsförordningen innehåller bestämmelser

om erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden som avser att underlätta för personer
att få en dom som meddelats i en EU-medlemss-
tat erkänd och verkställd i en annan medlemsstat.

Samtidigt kan en testator förordna vilket lands
lag som ska vara tillämplig – man kan då välja sitt
medborgarlands lag.

De nordiska länderna ska få fortsätta att tillämpa
de enklare och snabbare förfarande för verkställig-
het som finns i den nordiska arvskonventionen.

Förordningen reglerar också hur domar och
andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i
andra medlemsstater. 

– Den tidigare lagen har varit enkel och förut-
sägbar. Rutinerna vid dödsfallet fungerade som
många kanske väntar sig att de ska göra.

Den 17 augusti väntas Sverige även tillträda
den reviderade nordiska arvskonventionen, som

SOM ATT BYTA
FRÅN VÄNSTER –TILL
HÖGERTRAFIK

Dramatiska konsekvenser 
med nya arvsregler

MEN INTE BERÄTTA DET FÖR NÅGON”

”

D
▶
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▶RISK FÖR TVISTER

▶OKLARA BODELNINGAR

▶BARN KAN BLI ARVLÖSA
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’’
Den tidigare lagen har varit enkel
och förutsägbar. Rutinerna vid
dödsfallet fungerade som många
kanske väntar sig att de ska göra.
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reglerar arvsrättsliga frågor i nordiska förhållan-
den.

Storbritannien, Irland och Danmark har valt att
ställa sig utanför den nya lagstiftningen. I övriga
EU träder den i kraft samtidigt.

– Lagen kommer att vara universell. Vi tilläm-
par hemvistregeln för medborgare i samtliga län-
der, om de råkar avlida i Sverige från och med den
17 augusti, säger Fredric Renström.

De senaste åren har familjerätten inom EU
blivit allt mer harmoniserad, bland annat inom
frågor som rör vårdnad och underhåll. Efter de
kommande förändringarna kring arvsfrågor så
väntas även bodelningslagstiftningen förändras. 

– En stor fördel med den nya lagstiftningen är
att behörigheten kommer att bli tydligare, säger
Fredric Renström.

– Inom EU får vi ett regelverk där det pekas ut

vid vilken domstol som handläggningen ska äga
rum. Det innebär ett erkännande för svenska bo-
utredare. Som svensk boutredare kan jag nu visa
upp ett dokument – arvsintyget – som gäller i de
flesta EU-länder. Den kommer att fungera som
ett slags identitetshandling, 

– På så sätt kan jag styrka min behörighet på ett
enklare sätt än tidigare. Det är viktigt i många
sammanhang, till exempel i kommunikationen
med utländska banker och myndigheter. 

Att den avlidnes hemvist kommer att avgöra
vilken lagstiftning som ska användas väntas
öppna för rättsliga konflikter.

– Innan det här har satt sig så kommer många
troligen att tvista om var en person har haft sin
hemvist i och med att den omständigheten avgör
oerhört mycket, konstaterar Fredric Renström. 

– Hemvistlandet bestämmer vilken domstol och
boutredare som är behörig samt vilken nationell

’’
En stor fördel är att behörigheten
kommer att bli tydligare

Fredric Renström är
specialist på internatio-
nell familjerätt och 
advokat på Lindskog
Malmström. 

▶
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Ur Den nya förordningen om behörighet,
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av
domar samt godkännande och verkställighet av
officiella handlingar i samband med arv och om
inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.

Vid fastställandet av hemvisten bör den myndighet som handlägger
arvet göra en helhetsbedömning av omständigheterna kring den av-

lidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfal-
let, med beaktande av alla relevanta omständigheter, särskilt hur varaktig
och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena
vid vistelsen samt skälen till denna. Den på detta sätt fastställda hemvisten
bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten med beaktande av de
specifika målen för denna förordning.

Fastställandet av den avlidnes hemvist kan i vissa fall visa sig kompli-
cerat. Ett sådant fall kan i synnerhet uppkomma om den avlidne av yr-

kesmässiga eller ekonomiska skäl har bott utomlands, ibland under längre
perioder, men bibehållit en nära och stabil koppling till sin ursprungsstat. I
ett sådant fall skulle det, beroende på omständigheterna, kunna anses att den
avlidne fortfarande hade sin hemvist i sin ursprungsstat, där den avlidnes fa-
milj hade sina huvudsakliga intressen och den avlidne hade sitt sociala liv.
Andra komplicerade fall kan uppkomma då den avlidne har bott i flera stater
eller rest från stat till stat utan att ha något mer permanent boende i någon av
dessa. Om den avlidne var medborgare i en av dessa stater eller hade alla sina
viktigaste tillgångar i en av dessa stater skulle den avlidnes medborgarskap
eller den plats där de tillgångarna var belägna kunna vara en särskild faktor
vid helhetsbedömningen av alla omständigheter.

’’
23

24

38_45_ARV_K  2015-04-21  13.34  Sida 42



L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 5  |  43

1937
ANNAT SOM HÄNDE 

lagstiftning som blir tillämplig i fråga om rätten
till arv.

Han exemplifierar med en person som bott hälf-
ten av året i London och lika ofta i Sverige. 

– I Storbritannien har de till exempel ingen
laglottsbestämmelse. I en situation där jag är ombud
för en laglottberättigad så skulle jag motsätta mig
att Storbritannien är hemvistland och i stället
köra igång ett mål här. 

Beskrivningen i EU:s arvsförordning kan tolkas
på många sätt.

– Den är vidöppen. Det kommer att uppstå
många tvister, även om det ofta är solklart vilket
land hemvisten har funnits i.

Den fria förfoganderätten är ett annat exempel
där den nya lagstiftningen får stora konsekvenser
för den enskilde.

– En hustru som ärvt sin make, gift om sig och
flyttat utomlands har möjlighet att testamentera
allt till sin nye make. Efterarvingarna kanske inte
alls har någon arvsrätt i det landet. Som sagt, bo-
utredningarna kommer att bli mycket komplice-
rade.  

Samtidigt så ger ändringarna nya valmöjligheter.
– Det finns sådana som bytt medborgarskap för

att undvika svenska arvsregler. Nu blir det mycket
enklare. Om man önskar att göra ett eller flera av
sina barn arvlösa så kan man det nu.   

Förändringar innebär att familjerättsliga prak-
tiker kommer att ställas inför nya utmaningar:

- En fransk medborgare som har sin hemvist i
Sverige kan välja att fransk lag ska vara tillämplig
på rätten till arv. Men det valet styr inte var nå-
gonstans förvaltningen ska äga rum, bara hur det
ska gå till. Detta kommer att leda till ofantliga svå-
righeter. 

Fredric Renström ger ett nytt hypotetiskt exem-
pel:

– Tänk att du ska tillämpa franska bestämmel-
ser kring hur man förvaltar ett bo. Där har man
inget dödsbo, arvingarna tar arvet direkt. De är
själva ansvariga för att upprätta bouppteckning.
Det finns inget dödsbo där, hur ska vi då förvalta det
här? Det sätter den ansvarige i en besynnerlig sits. 

Bland allmänheten är det få som hittills upp-
märksammat de kommande förändringarna. Fredric
Renström tycker att informationen inte har varit
tillräcklig:

– Det är som att byta från vänster- till högertra-
fik, men inte berätta det för någon. Fler än du borde
skriva om det här, den saken är klar.

– Men för oss familjerättsjurister så är det här
trots allt jätteroligt, vi kommer att få lära oss en
massa nya saker. l

1937 infördes lagen om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo. Här är
5 andra rättsliga milstolpar från det året:

Medlemmarna i Salaligan döms till straffarbete. Det
var en grupp på fem personer som under sju år på
1930-talet genomförde rån och ett antal mord. Leda-
ren Sigvard Thurneman  (anagramn för ”Manhunter”)
klassades som mentalsjuk, straffriförklarades och
hamnade på Säters fasta paviljong. 

Riksdagen utfärdar förbud för svenskar 
att ta värvning i spanska inbördeskriget. 

Inkomstprövade barn-
bidrag införs.

I en ny lag betraktas för
första gången den 

utsatts för incest eller våld-
täkt som offer. Tidigare har
personen betraktats 
som  medskyldig.

Utomäktenskapligt
sexuellt umgänge 
avkriminaliseras.

§

§
§
§

§
FOTO:TT

Fångtransporten med Salaligan anländer till Sala polisstation 1936.

’’
För oss familjerättsjurister så är det här
trots allt jätteroligt, vi kommer att få lära
oss en massa nya saker.  
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och med dennya EU-förordningen in-
förs ett europeiskt arvsintyg, som ska
förenkla den praktiska hanteringen av
internationella arvsärenden inom EU. 

Intyget ska bland annat kunna använ-
das av arvingar och boutredningsmän
för att bevisa sin ställning, sina rättig-
heter och sina befogenheter i en annan
medlemsstat.

Skatteverket har föreslagits som den
myndighet som ska utfärda de europe-
iska arvsintygen i Sverige.

– Ännu vet vi inte i detalj vad det kom-
mer att innebära. Propositionen är inte
klar. Men mycket talar för att den här ar-
betsuppgiften kommer att hamna hos
oss, säger Torbjörn Gerelius på Skatte-
verkets rättsavdelning.

– Vi har börjat förbereda för det här.
Till exempel tar vi fram ett datorstöd för

att kunna hantera arvsintyget.
– Det är svårt att på förhand veta vil-

ken omfattning det kommer att bli. Men
vi måste ha en beredskap.

Förhoppningen är att arvsintyget ska
göra processen enklare. Boutredare har
berättat om hur de haft problem i sam-
band med internationella kontakter.

– Det är inte alltid så enkelt att få till
exempel utländska banker att acceptera
ett beslut om boutredningsman som
meddelats av en svensk domstol. Nu tar
man fram en handling som ser likadan ut
i hela EU och som man ska kunna ansöka
om i de flesta EU-länder. Då blir det lät-
tare att visa att man har rätt att företräda
ett dödsbo, säger Torbjörn Gerelius.

Storbritannien, Irland och Danmark
omfattas inte av den europeiska arvs-
förordningens bestämmelser.

PROCESSEN 
ENKLARE
I

EU:s nya 
arvsintyg ska göra
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Örebroforskaren Sofia Strid
deltar i ett europeiskt pro-
jekt som får sex miljoner
kronor från EU-kommissio-
nen.

Syftet: att un-
dersöka hur he-
dersrelaterat
våld kan förhind-
ras.
– Vi definierar

hedersrelaterat
våld brett. Vi
kommer under-
söka allt våld
som sker i he-
derns namn –
kvinnlig
könsstympning,

tvångsäktenskap, barnäk-
tenskap, fullmaktsäkten-
skap och sexuella relationer
baserade på tvång eller
våld, berättar Sofia Strid.
I projektet ingår forskare,

praktiker samt organisatio-
ner i Sverige, Grekland,
Storbritannien och Portu-
gal. 
– På lång sikt vill vi, ge-

nom kunskapsskapande
processer och feministiska
innovativa verktyg och
praktiker, bidra till en redu-
cering av det hedersrelate-
rade våldet och våld mot
kvinnor. Detta kräver sam-
verkan och samarbete mel-
lan teori, praktik och vilja,
säger Sofia Strid. 
Projektet leds av Uppsala

universitet och är ett sa-
marbete mellan Örebro uni-
versitet, Länsstyrelsen i
Örebro län, Angelou Center
i Storbritannien, Dimitra
Institute of Training and
Development i Grekland
och Kerig-ma Institute for
Innovation and Social Deve-
lopment i Portugal.

Hur hedersrelaterat
våld kan undvikas

EUROPEISKT FORSKNINGSPROJEKT UNDERSÖKER:

”På lång sikt vill
vi bidra till en
reducering av

det heders-
relaterade våldet 

och våld mot 
kvinnor.” 

Sofia Strid.
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familjensjurist.se

Ibland har dina klienter  
sitt fokus på annat än  
affärsavtal. 
De skiljer sig. Gifter om sig. Skaffar barn. 
Flyttar ihop och separerar. Tar hand om 
dödsboet efter en anhörig. Flyttar utomlands. 
Bildar ny familj. 

Vart kan du som specialist på kvali�cerad 
affärs juridik hänvisa dina klienter när de 
behöver familjerättslig rådgivning?

Kontakta närmaste Familjens jurist-kontor eller 
mejla till: samarbete@familjensjurist.se för en 
dialog om hur vi tillsammans kan hjälpa dina 
klienter.

Med 220 anställda på 33 kontor från Malmö i söder till Luleå i 
norr är Familjens jurist Sveriges största aktör inom familjejuridik. 
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Unga personer som gör sig
skyldiga till brott kan snart
riskera att dömas till ”helgav-
skiljning med elektronisk
fotboja”.

En majoritet i riksdagens
justitieutskottet vill utreda
den frågan.  

Ledamöterna från Mode-
raterna, Sverigedemokra-
terna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna vill att
riksdagen ska uppmana re-
geringen att utreda om per-
soner under 18 år ska kunna
dömas till en alternativ på-
följd om de döms för brott.

Straffet ”helgavskiljning

med elektronisk fotboja” in-
nebär att personen under
helgerna skiljs från sitt van-
liga umgänge eftersom det
är då de flesta brott begås,
rapporterar Dagens Juridik.

Förslaget bygger på en
motion som lagts fram av
allianspartierna.

Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet
reserverar sig. Partierna på-
pekar att regeringen redan
undersöker olika slags på-
följder inom ramen för den
så kallade Påföljdsutred-
ningen och de vill därför
vänta in resultatet av den.

Ungdomar ska 
kunna dömas att
inte träffa kompisar

FÖRSLAG PÅ UTREDNING
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en rapport presenterar FN:s barnrätts-
kommitté rekommendationer för hur Sve-
rige ska arbeta för att barns rättigheter
bättre ska bli tillgodosedda enligt barnkon-
ventionen. 

Bland förslagen:
l�Utöka barnombudsmannens mandat.
l�Lagstifta om minimiregler så att alla
kommuner tillgodoser barns rättigheter.

l�Återuppta fiskalernas utbildning om
barns rättigheter och sexuell exploater-
ing av barn. 

Barnrättskommittén vill också att barn ska
kunna få upprättelse när rättigheterna kränks.

FN:s barnrättskommitté har upprepade
gånger riktat kritik mot Sverige för att Bar-
nombudsmannen inte kan ta emot enskilda
klagomål från barn och driva dem vidare:

”Barnombudsmannen är i dag den enda
ombudsman i Sverige som inte kan ta emot
klagomål från gruppen som ombudsman-
nen är satt att representera”, skriver ett antal
företrädare för barnrättsorganisationer på
DN Debatt: Kattis Ahlström, generalsekre-
terare Bris, Inger Ashing, ordförande Rädda
Barnen, Lisa Eriksson, ordförande Nätverket
för barnkonventionen, Anna Hägg-Sjöquist,
generalsekreterare Plan Sverige, Véronique
Lönnerblad, generalsekreterare Unicef Sve-
rige, samt Anders L Pettersson, general-
sekreterare Ecpat Sverige.

Organisationerna vill också se minimireg-
ler för vad varje kommun ska kunna erbjuda

för att tillgodose alla barns rättigheter.
Dessutom vill de förbättra kompetensut-

vecklingen bland domare, åklagare advoka-
ter och poliser som kommer i kontakt med
barn i sitt arbete.

KRÄNKTA BARN
SKA KUNNA FÅ
UPPRÄTTELSE

”

”

I

FN:s barnrättskommitté:

SÅ SKA BARNS 
RÄTTIGHETER TAS
TILLVARA I SVERIGE
l Utöka barnombudsmannens mandat.
l Lagstifta om minimiregler så att alla

kommuner tillgodoser barns rättighe-
ter.

l Återuppta fiskalernas utbildning om
barns rättigheter och sexuell exploa-
tering av barn. 

l inför minimiregler för vad varje kom-
mun ska kunna erbjuda för att tillgo-
dose alla barns rättigheter.

l Stärk kompetensutveckllingen bland
domare, åklagare advokater och poli-
ser som kommer i kontakt med barn i
sitt arbete.
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SNEDFÖRDELAD  BODELNING

RÄKNAS SOM 
TESTAMENTE
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är en över 90-årig man
avled 2010 efterlämnade han
sin hustru och två barn från
ett tidigare förhållande.
Enligt bouppteckningen

var alla tillgångar giftorätts-
gods, som värderades till
knappt 5 miljoner kronor. Av
bouppteckningen framgår

även att de två döttrarna gjorde anspråk på
sina laglotter.
Döttrarna begärde i tingsrätten bland

annat att hela värdet av en fastighet – tax-
erad till över 25 miljoner kronor – skulle
läggas till kvarlåtenskapen och räknas in i
deras arvslotter.
Efter en bodelning inom äktenskapet

hade fastigheten tillfallit hustrun. Bodel-
ningen skedde  2007, när mannen var 91 år
gammal. 

Döttrarna ansåg att mannen genom bo-
delningen hade eftergivit sin rätt jämfört
med vad som annars gäller vid bodelning,
skriver nyhetstjänsten Blendow Lexnova.
Tingsrätten konstaterade att hustrun till-

skiftats merparten av giftorättsgodset vid
bodelningen.
Domstolen slog också fast att den del

som översteg det som hustrun skulle ha
rätt till enligt reglerna om bodelning  borde
anses vara en gåva – som till syftet var att
jämställa med ett testamente.
Därför skulle värdet av fastigheten, till

den del det översteg vad hustrun hade rätt
till i bodelningen, läggas till kvarlåtenska-
pen när döttrarnas laglotter beräknades.
Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom

under 2014.

N

Hovrättens dom:
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Civilutskottet:

GÖR FADERSKAPET
AUTOMATISKT
FÖR OGIFTA MÄN
Ett enigt civilutskott vill ta tag
i kritiken mot hur faderskaps-
utredningar genomförs. De vill
att regeringen ska granska för-
slag om faderskapsutredningar
för ogifta par. 
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ambolagen saknar en faderskapspresumtion –
det antas inte att en man som är sambo med en
kvinna automatiskt är pappa till hennes barn. Det
föranleder att faderskapet måste utredas.

Samtidigt anses en gift man automatiskt vara
pappa till hustruns barn.
– Omkring 62 000 gånger varje år besöker

nyblivna föräldrar socialtjänsten för att signera
ett faderskapsbevis så att man kan fastställa vem som
är far till barnet. Detta ska bevittnas av två social-
sekreterare. För en del föräldrar kan det vara väldigt
kränkande då de kan ha levt
tillsammans i många år och
har flera barn tillsammans
sen tidigare. Samtidigt är det
omkring 50 000 föräldrar
som inte behöver komma till
socialtjänstens kontor då de
innan barnets nedkomst ing-
ått äktenskap, argumente-
rade Civilutskottets ordförande
Caroline Szyber (KD) i sitt
anförande.
Utredningarna anses även vara för krångliga. Enligt

civilutskottet kan de också uppfattas som ett ifråga-
sättande av par som lever ihop utan att vara gifta.
– Framförallt kan det bli problematiskt när fader-

skapserkännandet görs först efter barnets födelse om
exempelvis fadern skulle gå bort före ett fastställande
av faderskapet. Barnet går då miste om sin arvsrätt,
konstaterar Caroline Szyber.
Förslag på förändringar har tidigare avvisats då nu-

varande regler har ansetts ge betryggande garantier
för att det verkligen är den biologiske fadern, och inte
någon annan, som fastställs som far. Caroline Szyber
hänvisar då till erfarenheter från Norge, som antyder
att risken för felaktigt fastställda faderskap inte skulle
öka: 
– I Norge finns nu mer än tio års erfarenhet av ett

förenklat förfarande före födseln även för ogifta sam-
manboende par. Faderskapserkännande kan i Norge
sedan 2003 göras både skriftlig och vid ett personligt
möte på flera olika ställen alltifrån barnmorska som
folkregistret. 
Formellt innebär detta att utskottet föreslår att riks-

dagen ska ge regeringen i uppdrag att granska förslaget.

S
Caroline Szyber (KD).
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örst gick energimagnaten Harold
Hamm med på att betala upp mot en
miljard dollar i samband med skils-
mässan från exfrun Sue Ann Arnall.

Han tackade domaren för rättvis och skä-
lig hantering.

Sedan slog oljekrisen till. Den Okla-
homa-baserade Hamms personliga förmö-
genhet – som en gång värderades till 19
miljarder dollar – såg sitt värde kapas med
hälften. Snart hade affärsmannens advokat-

team filat klart på överklagandet: ”felaktigt”
och ”oskäligt” lät det då. 

Kort tid senare lämnadse ändå en check på
974 790 317,77 dollar över till exhustrun.
Att jämföra med de 995, 5 miljoner dollar
som först varit på tal.

Sue Ann Arnall har själv en bakgrund som
advokat. I rätten framförde hon att hon haft
en aktiv roll i Hamms företagsgrupp Conti-
nental och att hon spelat en betydande roll i
att förmögenheten växt fram.

MILJARD-
SKILSMÄSSA
I COWBOYISTAN

– trots mogulens ovanliga överklagande

F
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Efter några veckor valde hon trots allt att
lägga ned stridsyxan – och lösa in pengarna.
– Den där checken fick jobbet gjort, kom-

menterade Harold Hamm när han i feburati
intervjuades av TV-bolaget CNBC.
Skilsmässan beskrivs som en av de kost-

sammaste i USA:s historia. Ursprungligen var
Hamms linje att den stora värdeökningen i
Continental huvudsakligen berott på ”pas-
siva” orsaker som allmän värdestegring på
marknaden, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Continental är USA:s snabbast växande ol-
jeföretag. Harold Hamm anser att de ameri-
kanska oljeproducenterna – som han i en
intervju med Forbes beskriver med sam-
lingsnamnet Cowboyistan – har en gynnsam
position på den globala oljemarknaden:
– Det här kommer att lösa sig själv. Den

globala efterfrågan är snart ifatt tillgången.
Om ett år kan vi sitta här och prata om ett un-
derskott på olja, säger han i Forbes intervju. 
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Harold Hamm med sin 
dåvarande fru Sue Ann vid
tidskriften Times Time
100-gala i april 2012. Kort
tid senare ansökte hon om
skilsmässa. 
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otta Vahlne Westerhäll, professor i of-
fentlig rätt vid handehögskolan i Göteborg,
har varit regeringens utredare i frågan om ål-
dersgränsen för juridisk ändring av könstill-
hörigheten bör ändras.

Slutsatsen: Tolvåringar ska kun-
na ansöka om att byta juridiskt kön
och medicinsk könsändring ska
kunna göras från 15 års ålder. 

I dag är gränsen 18 år i båda fallen.
Utredningen föreslår att könstillhörig-

hetslagen upphävs och ersätts av två nya
lagar. En lag om ändring av juridiskt kön och
en lag om tillståndsprövning av ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskört-
larna.
För att en tolvåring ska kunna ändra ju-

ridiskt kön föreslås samtycke från både
tolvåringen och dess vårdnadshavare. Om
två vårdnadshavare är oense anser utred-
ningen att det ska bli möjligt för social-
nämnden att besluta om ändring utan den
andra vårdnadshavarens samtycke.
Utredningens bedömning är att unga

som har fyllt 15 själva ska kunna ansöka
om ändring av juridiskt kön.
Medicinsk könsändring, vilket innebär

kirurgiska ingrepp, tycker utredarna skall
vara möjligt från 15 års ålder. Ansökan ska
dock fortfarande godkännas av Socialsty-
relsen. Utredarna konstaterar att en förut-
sättning då ska vara att det är förenligt med
vetenskap, att vårdnadshavaren samtycker
och att den unge har tillräcklig mogen för
att samtycka.
Att byta juridiskt kön innebär att perso-

nen får ett nytt personnummer. 

Förslag:

SÄNK GRÄNSEN
FÖR KÖNSBYTE
L
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Israeliska artisten Dana
International genomgick en
könskorrigeringsoperation i
början av 1990-talet.
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Finansminister Magdalena
Andersson (S) har tidigare
sagt nej till att återinföra
arvsskatten.
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obert Boije, samhällspolitisk chef på
akademikerorganisationen Saco, och Ola
Pettersson, chefsekonom på LO, har skri-
vit en uppmärksammad debattartikel i

Dagens Nyheter. Där föreslår de att arvs-
och gåvoskatten ska återinföras. Dessu-

tom vill de se en enhetlig moms på
25 procent. 
I artikeln, som publicerades i slutet

av mars 2015, föreslår de att regeringen ska till-
sätta en parlamentarisk utredning med sikte på
en skatteomläggning.
Fackförbundscheferna poängterar att det totala

skattetrycket har sänkts sedan början av 1990-
talet. Därför tycker de att det behövs en höjning
för att klara utgifter i välfärden.
Om arvsskatten skriver de så här:
”Sverige är ett av få länder som inte har någon

arvsskatt. Det bör utredas om de problem den ti-
digare arvsskatten ansågs utgöra för genera-
tionsskiften i familjeägda företag och för
efterlevande make/maka verkligen var så stora
att de motiverade ett borttagande.”
I dagsläget finns arvsskatt i flera länder. I val-

rörelsen 2014 väcktes frågan av representanter
från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

”TA TILLBAKA
ARVSSKATTEN”

Saco och LO väcker frågan:

ETT DECENNIUM SEDAN AVSKAFFANDET
I Sverige avskaffades arvsskatten den 1 januari 2005. Tidigare utmärkte sig Sverige för hög arvsskatt, 
upp till 70 procent på större förmögenheter. 

Arvsskatten kunde tidigare vara upp till 70 procent på större förmögenheter. Orealiserad reavinstskatt 
fick ej dras av. 

R

Robert Boije, samhällspolitisk chef, Saco. Ola Pettersson, chefsekonom, LO.
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Frågan om surrogatmoderskap är politiskt
kontroversiell. I december ska en utredning
ge svar på om det kan bli tillåtet i Sverige.
Redan nu finns ett stort antal svenska barn
som fötts utomlands av surrogatmödrar.

– Det här är något som vi inte kan hantera
juridiskt i dag, säger Åsa Lindberg, jurist på
Socialstyrelsen. AV PETER JOHANSSON

BRÄNNHET  FRÅGA

I JURIDISK

Utredningen om surrogat-
mödrar blir klar i år
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Erfarenheter som
finns från andra
länder pekar på att det
går att hitta former för
att möjliggöra surrogat-
moderskap under
trygga former.

STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD

’’
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ör två år sedan beslutade den dåvarande
regeringen att låta utreda om surrogatmo-
derskap ska bli tillåtet i Sverige. Eva Wendel
Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, fick

uppdraget.
– Utredaren ska titta på surrogatmödraskap

förutsättningslöst,  och plocka fram alla de argu-
ment för och emot som kan finnas, sade justitie-
minister Beatrice Ask (M) i Sveriges Radio.

En enkät som genomförts bland Sveriges kom-
muner visade att minst 100 svenska barn fötts av
surrogatmödrar under perioden 2007 till 2013.

I utredningsuppdraget ingår också att föreslå
vilka som ska ha rätt att bli föräldrar genom me-
toden, ifall det ska göras en särskild lämplig-
hetsprövning, om det kan ställas krav på
surrogatmammans livsstil samt vad som händer
om föräldrarna eller surrogatmamman ångrar
sig.

Våren 2014 redovisade Eva Wendel Rosberg
delbetänkandet ”Assisterad befruktning för en-
samstående kvinnor”. Då var uppdraget att
lämna förslag som ger ensamstående möjlighet
till assisterad befruktning i samma utsträckning
som gäller för gifta par och sambor.

I delbetänkandet föreslår hon att de regler som
nu gäller för insemination och IVF-behandling
av par också ska gälla för behandling av ensam-
stående kvinnor.

Innebörden är att behandling av ensamstående
kvinnor ska få utföras med donerade spermier.

Behandlingen ska bara få utföras om det kan
antas att det blivande barnet kommer att växa
upp under goda förhållanden.

Faderskap eller föräldraskap ska inte behöva
fastställas om en kvinna har genomgått en assi-
sterad befruktning och det är sannolikt att hen-
nes barn har kommit till genom behandlingen,
enligt förslaget.

Utredningen i sin helhet skulle ursprungligen
vara klar i juni 2015. Nu har tiden förlängts till 15
december. 

Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen, deltar
som expert i utredningen:

– De frågor som kommer att behandlas rör till
exempel om det krav på genetisk koppling som
idag finns vid assisterad befruktning ska behållas
eller inte. Och om det behövs särskilda regler för
de barn som kommer till genom surrogatmoder-
skap utomlands.

– En annan fråga är om det skulle behövas för-
ändringar i den föräldraskapsrättsliga lagstift-
ningen. 

Oavsett hur utredaren – och riksdagen –kom-
mer att ställa sig till svenska surrogatmödrar så är
de barn som föds av utländska surrogatmödrar
fortsatt en realitet.

– Det finns ingen riktig reglering för hur man
ska hantera barnen som kommer hit. Det här är
något som vi inte kan hantera juridiskt i dag.

– Även de frågorna kommer att behandlas i ut-
redningen, säger Åsa Lindberg.

Frågan om svenska surrogatmödrar är mycket
kontroversiell. Motståndet kommer bland annat
från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – som
annars brukar befinna sig långt från varandra po-
litiskt.

Båda partierna motsatte sig att frågan om
svenska surrogatmödrar utreddes.

Emma Henriksson, gruppledare för Kristde-
mokraterna i riksdagen, har tidigare lyft fram ris-
ken att kvinnorna ”kan bli en handelsvara”:

– I länder där man har valt den vägen har man
sett den konsekvensen. Risken är att det leder till
ökad handel och en risk för exploatering, har hon
tidigare sagt i Svenska Dagbladet.

– Vi har ställt oss emot då det handlar om rätten
till en annan kvinnas kropp, har Vänsterpartiets
feministiska talesperson Rossana Dinamarca
sagt i Nyheter24. 

Två riksdagspartier är i dagsläget positiva till
svenska surrogatmödrar. Centerpartiets parti-
stämma har ställt sig bakom frågan. 

Vid beslutet 2013 menade partiet att det finns

Det rinns ingen riktig reglering
för hur man ska hantera barnen
som kommer hit.’’

F
t
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behov av en ”liberalisering av lagstiftningen”.
Centerpartiet vill att både altruistiskt surrogat-
moderskap och embryodonation ska bli tillåtna
metoder för assisterad befruktning. Den senare
metoden innebär att befruktade ägg doneras.
Även Folkpartiet är positivt till altruistiskt sur-

rogatmoderskap. Partiledaren Jan Björklund och
riksdagsledamoten Barbro Westerholm motive-
rade beslutet i en debattartikel i Expressen som-
maren 2014:
”Om utredningen kommer fram till att det går

att skapa starka garantier för surrogatmoderns
rättigheter och barnets bästa, så anser Folkpar-
tiet att surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.”
”Erfarenheter som finns från andra länder

pekar på att det går att hitta former för att möjlig-
göra surrogatmoderskap under trygga former.
Detta gäller också EU-länder som liknar oss, och
som har samma höga ambitioner som Sverige
när det gäller barns rättigheter och skydd mot all
form av exploatering av kvinnor.”
Även Statens medicinsk-etiska råd (SMER),

som har kommit till slutsatsen att det bör bli til-
låtet med altruistiskt surrogatmoderskap.

”En majoritet av rådet anser att altruistiskt sur-
rogatmoderskap – under särskilda förutsätt-
ningar – kan vara en etiskt godtagbar metod att
hjälpa ofrivilligt barnlösa. En viktig utgångs-
punkt har varit principen om självbestämmande;
kvinnor som vill vara surrogatmödrar åt anhö-
riga bör ha möjlighet att själva råda över sina
kroppar” har representanter för SMER motiverat
på Svenska Dagbladets debattsida. 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpar-

tiet och Socialdemokraterna har alla förklarat sig
positiva till att frågan utreds, men har inte tagit
ställning i sakfrågan.
I våras rapporterade dock Sveriges Radio om

att trycket på att säga nej till surrogatmödrar har
ökat inom Socialdemokraterna. 
– Vi är många som är förfärade över hur männi-

skor far illa i den här industrin i dag. Och det är in-
genting vi vill expandera till Sverige, utan det är
snarare något vi vill minska globalt. Vi vill mo-
tarbeta det här fenomenet. Kvinnors kroppar är
inte behållare, kvinnors kroppar ska inte vara en
handelsvara, sa Elinor Odeberg, ordförande för
Unga S-kvinnor Rebella till SR Ekot.  l

Det rinns ingen riktig reglering för hur
man ska hantera barnen som kommer
hit. Det här är något som vi inte kan 
hantera juridiskt i dag. ÅSA LINDBEG, SOCIALSTYRELSEN’’
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Folkpartiet är positivt till altruistiskt surrogatmoderskap. Partiledaren Jan Björklund och riksdagsledamoten Barbro Westerholm.
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Två män som fått en flicka med hjälp av sur-
rogatmamma har fått sitt faderskap erkänt av
Svea hovrätt.
Paret hade ingått ett avtal om provrörsbe-

fruktning och surrogatmoderskap med en
kvinna i Oregon i USA.
När  flicka föddes i april 2014 erkände en

amerikansk domstol den ena maken som flick-
ans biologiska och legala far – och hans make
som flickans andra legala far, enligt Blendow
Lexnova.
Sedan begärde makarna – och surrogat-

mamman - att den amerikanska domen skulle
bli giltig även i Sverige.
I vintras kom Svea hovrätts dom. 
Domstolen konstaterar att den amerikanska

domen ska gälla i Sverige enligt lagen om in-
ternationella faderskapsfrågor:

”På grund av regleringen i lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m. är det inom svensk
hälso- och sjukvård inte tillåtet att genomgå
behandling som innebär surrogatmoderskap.
Den svenska regleringen för föräldraskap och
adoption är därför inte anpassad för barn som
tillkommit genom surrogatmoderskap. Även
om det faderskap som fastställts genom den
utländska domen kan verka främmande ur
svensk synvinkel innebär detta inte nödvän-
digtvis att ett erkännande skulle strida mot
grunderna för den svenska rättsordningen.”
Erkännandet av den biologiska pappan är

enligt domstolen förenligt med svensk rätt.
Även erkännande av den andra maken får

klartecken, då svenska adoptionsregler gör det
möjligt för en make att adoptera den andra ma-
kens barn. 

SURROGATMODERSKAP
Hovrättens dom:

godkändes av Svea Hovrätt
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8.38 Deras rörelser har följts och kartlagts under ett par veckor. Nu 
är det snart dags. Tillslaget är nära. Åklagaren Sofia, som går igenom 
sina nyinkomna ärenden medan hon inväntar samtalet, är väl förbe-
redd. Hon vet att nästa gång telefonen ringer, då har med stor säker- 
het narkotikaleveransen beslagtagits och de misstänkta gripits. 12.30 
Sofia står vid kaffeautomaten och pratar med kollegan John. Han 
är också åklagare, och har ett viktigt framträdande i rätten att 
förbereda. Men först ska han besluta om en husrannsakan, då en 
person som är misstänkt för dataintrång precis har ringats in av  
polisen. 15.53 En misstänkt rånare har begärts omhäktad. I egenskap 
av förundersökningsledare beger Sofia sig mot tingsrätten.

Vill du att varje dag ska vara den viktigaste – och är du nyfiken på
hur det är att vara åklagare? Läs mer på www.aklagare.se

Hos oss finns 
ingen vanlig  
arbetsdag
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”Det finns ett hål i
lagstiftningen som gör
att myndigheter själva
måste bedöma vad som
är synnerliga skäl”.
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Skatteverket godkände 
barnäktenskap
Skatteverket erkände förra
året ett äktenskap mellan en
14-årig flicka och en 21-årig
man godkändes förra året av
svenska myndigheter, rap-
porterar Sveriges Radios
Ekot. 
Fallet är ett av flera exem-

pel på barnäktenskap som
erkänts i Sverige.
Den 14-åriga flickan och

den 21-årige mannen hade
båda sökt asyl i Sverige. 
– Det är klart att det är be-

klagligt när det händer. Det
är väl ouppmärksamhet, ett
misstag helt enkelt, säger

Per Skogh på Skatteverkets
rättsavdelning till Ekot.
Äktenskapet har upphävts

hos Skatteverket, med hän-
visning till en kammarrätts-
dom från 2009 där äkten-
skap med barn under 15 år
inte erkänns i Sverige.
2014 skärptes lagen om

barn- och tvångsäktenskap.
Nu är det inte längre möjligt
att få dispens att gifta sig i
Sverige ifall man är under
18 år. Men i vissa fall kan
barnäktenskap utomlands
erkännas.
En sådan omständighet

kan vara ifall ingen av per-
sonerna haft anknytning till
Sverige när de gifte sig.
Aleksander Gabelic, ordfö-

rande för Svenska FN-förbun-
det, är inte nöjd med lagstift-
ning. Han vill ha ett totalt
förbud mot barnäktenskap.
– Vi menar på att det här

exemplet, även om jag inte
ska uttala mig om enskilda
fall, visar på det som vi på
FN-förbundet har varnat för:
Att myndigheterna inte är
helt klara över vad som 
gäller, säger Aleksander 
Gabelic till Ekot. 

– Det finns ett hål i
lagstiftningen som gör att
myndigheter själva måste
bedöma vad som är synner-
liga skäl.

Advokatbyrån Limhamnsjuristen löser dina juridiska problem!

Du når oss på telefon: 040-611 90 02 (växel)

-

-

-

Våra rättsområden

Aleksander Gabelic, ordförande för
Svenska FN-förbundet
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FAMILJERÄTT

GODE MÄN

Behovet av gode män växer för varje år. Samtidigt har 
reformerna uteblivit. Eva von Schéele, förbundsjurist 
på SKL, kallar systemet för ”föråldrat”.
– De senaste tio åren har det praktiskt taget inte hänt 

någonting, mer än ett lapptäcke av små ändringar,
säger hon.  AV  PETER JOHANSSON 

LAGSTIFTNINGEN

BEHOVER
UTVÄRDERAS

Gode man-systemet
är ”föråldrat”

”

”
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Det är oanständigt att 
vi har regler för vuxna
människor som ligger 
i föräldrabalken. Det
tyder på ett föråldrat 
synsätt.  

’’
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FAMILJERÄTT

GODE MÄN

va von Schéele är förbundsju-
rist på Sveriges kommuner och
landsting, SKL, och expert på för-
myndarjuridik. Hon har arbetat
med frågorna sedan mitten av
1980-talet. Under den tiden har
behovet av gode män ökar kraftigt.
Samtidigt har Eva von Schéele
upplevt hur lagstiftningen släpat

efter – och hur reformerna uteblivit.
– De regler som gäller idag härstammar i prin-

cip från 1924 års förmyndarskapslagstiftning,
som styrde hur man skulle förvalta barns till-
gångar. I princip ser lagstiftningen likadan ut i
dag, fast det rör sig om vuxna människor, säger
hon.

– Det är oanständigt att vi har regler för vuxna
människor som ligger i föräldrabalken. Det tyder
på ett föråldrat synsätt.  När den nya föräldrabal-
ken togs fram 1949 infördes bestämmelserna om
förmyndarskap i lagstiftningen utan särskilda
ändringar och fortfarande var det huvudsakligen
hur barns tillgångar skulle förvaltas som angavs.
Vuxna människor som var i behov av stöd och
hjälp av gode män satt i de flesta fall på institu-
tioner. Och innanför murarna så fanns det hjälp
att få, konstaterar Eva von Schéele.

– Där bodde man och där fanns mat. För hjälp
med hälso- och sjukvårdsfrågor hade man kura-
torer och sjuksköterskor. Inom institutionerna
ansvarade man också för de enskildas pengar.

Vid den här tiden var tanken att den gode man-
nen skulle vara en lekman som fanns utanför mu-
rarna, men med uppgift att regelbundet träffa sin
huvudman. 

– Tanken var att den som satt på institutionen
på så sätt skulle få lite känningar från världen
utanför. Hjälpa till genom att vara en vän, helt en-
kelt. Det andra skötte man på institutionerna.

Den stora psykiatrireformen i början av 1990-
talet ändrade förutsättningarna i grunden. 

– I princip revs alla institutioner. Människor
med funktionshinder av olika slag skulle slussas
ut i samhället. Helt plötsligt fick de här gode
männen och förvaltarna ta över ansvaret.

– Ställföreträdarna skulle se till att huvudmän-
nen bodde rätt, att de fick rätt behandling och an-
sökte om alla insatser som de hade rätt till.
Dessutom hade de gode männen ansvar för att
förvalta deras pengar på ett omsorgsfullt sätt.

Vart och ett av dessa ansvarsområden har blivit

mer komplext sedan lagen skrevs på 1920-talet.
– Att placera någon annans pengar är natur-

ligtvis en helt annan sak idag, än vad det var vid
en tid då det bara fanns två-tre olika sparkonton på
banken. Det är svårt för en lekman att ta ställning
till alla placeringsmöjligheter, och till alla regler
som måste följas. 

Under flera år har SKL och Eva von Schéele ar-
gumenterat för att regleringen om gode mäns
uppdrag ska ses över.

– Lagstiftningen behöver utvärderas. Vi måste
få ett system som är så rättssäkert som det bör
vara för de mest utsatta i samhället.  

– För SKL är det här en prioriterad fråga under
2015.

Eva von Schéele jämför med övriga nordiska
länder.

– I Finland och  Norge har man reformerat
överförmyndarsystemet för att få det så rättssä-
kert som möjligt. I Danmark och på Island har
man haft andra system som varit mer reglerade
och där staten har haft det övergripande ansvaret.
Bara vi sitter kvar i ett föråldrat system.

Vad kan man ta intryck av?
– Norge är mest moderna. Det nya systemet in-
fördes häromåret. Då flyttades tillsynen från

’’
Lagstiftningen behöver utvärderas. 
Vi måste få ett system som är så 
rättssäkert som det bör vara för de 
mest utsatta i samhället.  

Eva von Schéele är förbundsjurist på Sveriges kommuner och
landsting, SKL, och expert på förmyndarjuridik.

E
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kommunerna till fylkena, motsvarigheten till
våra länsstyrelser. 

– Den norska utredaren fann att det tidigare
systemet var rättsosäkert och att besluten av-
gjordes av vem som satt i kommunen. 

Även den lösning som infördes i Finland vid mil-
lennieskiftet är intressant, menar Eva von Schéele.

– Där har staten tagit över ansvaret från kom-
munerna och infört en uppdelning där tjänste-
män som kallas ”intressebevakare” tar hand om
förvaltningen, medan socialtjänsten eller anhö-
riga har det sociala ansvaret. Det finns strikta
regler för hur förvaltningen ska gå till.

De senaste åren har ansökningarna om att få
en god man tilldelad ökat med 15 procent, enligt
en undersökning som genomförts av Sveriges
Radios program Kaliber. Under 2013 kom det
sammanlagt in 15 000 ansökningar. 

– Det finns ingen statlig institution som visar
rättspraxis och ger allmän vägledning åt de gode
männen. De lämnas fullständigt åt sitt eget öde. 

Vem som helst som är intresserad kan anmäla
intresse för uppdraget. Förra vintern visade en
stickprovsundersökning i SVT:s Uppdrag Gransk-
ning att flera gode män dömts för allvarliga brott,
som våldtäkt, stöld, narkotikabrott och häleri.

– Länsstyrelserna är  tillsynsmyndighet. Men
de har så små resurser och inte alltid rätt kompe-

tens  för att kontrollera hur uppdragen sköts. Det
här har Riksrevisionen kommenterat i två olika
rapporter, men ingenting har hänt, säger Eva von
Schéele.

– Trycket på att hitta gode män är högt. Lite är
det så att man får ta de kandidater som finns. Det
är svårt att hitta en perfekt person. Men de allra
flesta gör ett jättebra jobb. Samhället skulle inte
klara sig utan dessa frivilliginsatser 

– När det gäller en äldre kvinna som bor på de-
mensboende och har det bra  brukar det inte vara
några problem att hitta någon som ställer upp.
Men när det rör en person som är psykiskt sjuk
och dessutom är missbrukare, och som kan vara
farlig både för sig själv och andra, är det svårt att
hitta någon som ställer upp på sin fritid. Man kan
hotas, bli misshandlad och utsättas för fara på
andra sätt. 

– Det ska inte vara lekmän som har det ansva-
ret, utan professionella  som kan bemöta och för-
stå de enskilda på rätt sätt.

Hur upplever du politikernas reformvilja?
– De senaste tio åren har det praktiskt taget inte
hänt någonting, mer än ett lapptäcke av små änd-
ringar. 

– Det här handlar om rättssäkerheten för de
som inte kan tala för sig själva.  l
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FAMILJERÄTT

GODE MÄN

ivilutskottet vill att riksdagen ska ge
regeringen i uppdrag att snarast möjligt
presentera ett lagförslag om så kallade
framtidsfullmakter och behörighetsreg-
ler för anhöriga.

En framtidsfullmakt innebär möjlig-
het att välja en annan person som företrä-

dare om man senare i livet inte kan sköta
sina egna affärer.

Regeringen arbetar redan med ett nytt lagför-
slag som förutom regler om framtidsfullmakter
även innehåller särskilda behörighetsregler för
anhöriga. De innebär att en vuxen person som
saknar förmåga att själv ha hand om sina ekono-
miska angelägenheter kan få hjälp av anhöriga.

Civilutskottet vill alltså skynda på denna process. 
– Idag finns ingen möjlighet att i förväg utse

någon som kan hjälpa till om man själv blir för

gammal eller för sjuk för att ta hand om den egna
hälsan eller ekonomin. Istället är man hänvisad
till kommunernas gode män. Det är viktigt att var
och en får mer makt över sin framtid genom att
öppna upp för andra lösningar för den som föred-
rar att få stöd från en anhörig eller en vän. Med en
åldrande befolkning är detta viktigt, motiverade
utskottets ordförande Caroline Szyber (KD) i sitt
anförande.

Eva von Schéele på SKL har suttit i en utred-
ning som tidigare har lämnat ett betänkande
kring framtidsfullmakter:

– Vi måste ha ett system där vi på förhand kan
bestämma hur vi vill ha det. Men det handlar
också om samhällsekonomi. Vi har inte råd att ha
gode män för alla oss som börjar bli gamla. Men
någon form av ställföreträdarskap måste finnas
kvar för de som behöver det.

ALLA  MÅSTE  FÅ
MER  MAKT
ÖVER  SIN
FRAMTID
C
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Vi har inte råd att ha gode män för
alla oss som börjar bli gamla.’’

”
FO

TO
: C

H
AR

LI
E 

RI
ED

EL
 / 

TT

68_17_Gode män_K  2015-04-21  14.38  Sida 73



74 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 5

FAMILJERÄTT

NOTERAT

Muslimskt bröllop i Indien. 
Flera par vigs samtidigt, för att hålla nere kostnaderna.  
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Islamisk familjerätt är ofta en faktor vid svenska 
domstolar. Behovet av kunskap kan ibland vara stort.

– Det är viktigt att vi som möter personer med en
annan bakgrund har en förståelse för den kulturella 
och juridiska bakgrund de kommer från säger Thed
Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt.

AV PETER JOHANSSON

VIKTIGT  ATT  HA  INSYN  I

ISLAMSK
FAMILJERÄTT
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Chefsrådman:
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

id familjerättsliga målföre-
kommer det att muslimska Sha-

rialagar spelar en avgörande roll.
Thed Adelswärd, chefsrådman vid

Lunds tingsrätt, föreläser regelbun-
det i frågan.
– I alla länder där det finns en

muslimsk majoritetsbefolkning – och i
nästan alla länder där det finns en avse-

värd minoritetsbefolkning som är muslimska
trosbekännare så tillämpar man en familjerätt
som i högre eller mindre grad bygger på den ju-
risprudens – fiqh – som har utvecklats grundad
på  Sharia, säger han.  

– Det händer att domstolarna får hantera äk-
tenskap som ingåtts i muslimska länder. Då upp-
kommer ofta frågan om vilket lands rätt som ska
tillämpas.

Ofta rör tvisterna mahr, ett institut enligt
muslimsk sed som saknar motsvarighet i svensk
rätt men ofta översätts till ”morgongåva” eller
”brudpenning”.

– I muslimsk rätt har man inga regler om en-
skilt gods och giftorättsgods. All egendom som
makarna tagit med sig in i äktenskapet är enskild.
I många muslimska länder har kvinnor rätt att
förvärvsarbeta men i andra är dessa möjligheter
begränsade. 

– Detta gör att kvinnor kan ha svårigheter att
bygga upp ett skydd för sin tillvaro efter en even-
tuell skilsmässa. Detta kan ses som en praktisk
förklaring till mahr. Den fungerar som en äkten-
skaplig garantisumma.

– Samtidigt finns det en tydlig religiös bak-
grund till mahr. Den är föreskriven i Koranen. 

I svenska domstolar måste man vid tvister
om mahr se till den kontext där äktenskapsavtalet
har ingåtts.

– För svensk rätt är det här ett typfrämmande
institut. I en bodelningssituation kan effekten bli
ganska märklig. Om man å ena sidan ska tillämpa
bestämmelser om mahr, och å andra sidan
tillämpa svenska regler om bodelning, om gif-
torätt och makarnas rätt till att få skuldavräkning
och dela lika på giftorättsgodset, i så fall kan det
uppstå effekter som makarna inte tänkte sig när de
ingick avtalet.

Thed Adelswärd har en mångårig karriär som
domare, bland annat på tingsrätterna i Hässle-
holm, Malmö och Lund

– Vid alla domstolar där jag har varit verksam så
har vi regelbundet haft mål om brudpenning. Of-
tast är det i dispositiva tvistemål. Hur de kommer
att avgöras påverkas av parternas sätt att processa.
Då är det viktigt ha en viss kunskap om Sharia. 

Den kulturella skillnaden kan märkas i många
rättsliga situationer.

– För någon som kommer från en muslimsk
kultur har till exempel begreppet ”vårdnad” en
annan innebörd än vad det har i svensk rätt. Det
kan vara nog svårt att förklara för en svensk vad vi
lägger i den termen. Det är ännu svårare att för-
klara det för någon som har helt annan föreställ-
ning om barnets ställning i familjen, säger Thed
Adelswärd.

– Det är viktigt att vi som möter personer med
en annan kulturell bakgrund har en förståelse för
den kulturella och juridiska bakgrund de kommer
från. Men naturligtvis varierar det här mycket
från olika muslimska länder. Det går inte att jäm-
föra nordafrikanska länder med dem på Balkan
eller på arabiska halvön. Familjerätten skiljer sig
delvis, men den har samma grund i både Indien
och Tunis och Saudiarabien.  

– Arvsrätten är ett annat område som enligt
Sharia skiljer sig fundamentalt från svenska för-
hållanden. Man har inte arvsklasser som i Sve-
rige. Arvet delas upp på två grupper. En grupp
som ärver enligt koranen och en som ärver agna-
tiskt, med utgångspunkt i den manliga härstam-
ningen.  

– Äktenskapet bygger också enligt sharia på
kärlek och tillit, tanken är också från muslimskt
synsätt  att makarna ska ge varandra hjälp och
stötta varandra.  Rent formellt rör det sig dock om
ett kontrakt som ingås innan äktenskapet fullbor-
das. I det kan man reglera en mängd olika saker.
Ungefär som man kan reglera villkoren i ett kö-
pekontrakt, utan jämförelser i övrigt.

Thed Adelswärd anser att fler juristgrupper
än domare gärna kan ha grundkunskaper om isla-
misk rätt. 

– Det handlar inte om att vi ska lära oss att tillämpa
Sharia, vi ska inte döma på det här sättet. Men det

V

I muslimsk rätt har man inga 
regler om enskilt gods och 
giftorättsgods. All egendom 
som makarna tagit med sig in
i äktenskapet är enskild. 

’’
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kan ändå ha betydelse för rättstillämpningen och
framför allt för hur vi kan bemöta parter som kom-
mer från den här rättsliga miljön. 

– För advokater som stöter på klienter från
muslimska länder så borde det vara viktigt att för-
stå klienternas rättskulturella bakgrund. Annars
kan det lätt bli missförstånd.

Thed Adelswärds intresse för Sharia tog fart
under hans tid som rådman vid Hässleholms
tingsrätt. 

– Där dömde jag i ett brottmål där den tilltalade
gjort sig skyldig till grov fridskränkning av en
kvinna. Ibland tycker jag det kan vara okej att
målsägande får säga några ord på slutet, och det
fick hon göra. Hon vädjade till oss att inte döma
mannen till fängelse, för det skulle innebära att
hon samtidigt förlorade sin son.  Vi tyckte det där
var lite konstigt, och brottet var sådant att det inte
gick att undvika fängelse. Så vi dömde honom till
ett inte alltför kort fängelsestraff. Då inträffade
det märkliga att en person kom in med makarnas
gemensamma barn och överlämnade det till den
tilltalades bror. Jag kände att jag måste förstå vad
som egentligen hände. Nu har jag större förståelse
för det. Inte så att jag tycker att det var något posi-
tivt, men jag kan i alla fall begripa vad som låg
bakom.

Vad hade hänt?
– Barnet överlämnades till faderns familj efter-
som fadern hamnat i fängelse, barnet ”tillhörde”
faderns familj och modern kanske ansågs vara
”skyldig” till att han hamnat där. Jag har inte frågat
dem om det, men jag antar att det var så de resone-
rade och att de ansåg att det var i enlighet med
Sharia. 

SHARIA 
Betyder "vägen till vattenkällan”. Det är en idé om en gu-
domlig lag. tolkningen – fiqh - utgör konkreta lagar och
normer som bland annat stöder sig på föreskrifter i 350
verser i koranen.

reglerna omfattar plikter inför Gud och transaktioner
mellan människor.
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För advokater som stöter på klienter 
från muslimska länder så borde det 
vara viktigt att förstå klienternas 
rättskulturella bakgrund.’’

Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt.

4 FALL  ISLAMISK  RÄTT 
VID  SVENSKA  DOMSTOLAR▶
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

Paret hade gift sig i Iran
2006. Avtal om mahr på
bland annat 700 guldmynt
av typen Bahar Azadi ingick. 

Mannen flyttade senare
till Sverige, där kvinnan
redan bodde. 

När de skilde sig 2008
yrkade kvinnan i Umeå
tingsrätt att mannen
skulle förpliktigas att be-
tala värdet av de 700 guld-
mynten till henne i
svenska kronor.  Hon me-
nade att iransk rätt var

tillämplig. Mannen me-
nade tvärtom att det var
svensk rätt som gällde. 

Tingsrätten avgjorde
lagvalsfrågan genom mel-
landom och kom fram till
att svensk lag skulle
tillämpas på avtalet. 

Hovrätten för Övre
Norrland konstaterade se-
nare att avtalet om mahr
antingen kan ses som ett
eget rättsinstitut utan
motsvarighet i svensk rätt
– vilket skulle innebära att

iransk rätt kan tillämpas –
eller som en äktenskaps-
rättslig reglering av ma-
karnas förmögenhetsför-
hållanden.

Enligt lagen om interna-
tionella frågor rörande
makars och sambors för-
mögenhetsförhållanden
kan paret avtala om vilket
lands lagstiftning som ska
gälla. 

I äktenskapskontraktet
anges en rad villkor och
administrativa tillväga-

gångssätt som hovrätten
ansåg hänvisade till iransk
lag. 

Hovrätten menade där-
för att äktenskapskontrak-
tet måste anses innefatta
ett avtal om att iransk lag
ska tillämpas på makarnas
förmögenhetsförhållan-
den. Därför är iransk lag
tillämplig, oavsett om av-
talet om mahr ska ses som
ett eget rättsinstitut eller
som en äktenskapsrättslig
reglering.

Beslut om äktenskaps-
skillnad genom förskju-
tande enligt muslimsk
rätt erkänns i Sverige

En man som är bosatt i
Sverige gifte sig med en
kvinna i Bangladesh i 
januari 2008. I september
2010 ansökte mannen om
äktenskapsskillnad där. 

Enligt honom accepte-
rade kvinnan mot att hon
fick sin mohar, bodel-
ningslikvid. 

Sedan ville mannen att
beslutet om äktenskap-
sskillnad skulle erkännas
i Sverige. 

Kvinnan bestridde yr-
kandet eftersom ett be-

slut om äktenskapsskill-
nad inte meddelades
inom tremånadersfristen
och hon själv inte varit i
domstol och inte under-
tecknat skilsmässoför-
klaringen.

Enligt hovrätten hade
inte kvinnan visat att
några oegentligheter

skulle ha förekommit.
Därför menade domsto-
len att ett formellt riktigt
beslut om skilsmässa fat-
tats i Bangladesh. 

Hovrätten beviljade
prövningstillstån. 

Kvinnan överklagade
till Högsta domstolen,
som avslog.

Sedan ett par genom-
gått skilsmässa så väckte
kvinnan talan mot sin
före detta man och yrkade
att han skulle ge henne
150 brittiska guldpund –
eller 33 000 dollar – samt
ränta på beloppet i enlig-
het med ett äktenskaps-
kontrakt. 

Kontraktet hade ingåtts
i Libanon, så kvinnan
väckte talan vid libane-
sisk domstol. Där blev
mannen förpliktigad att
betala summan. 

Mannen betalade inte,
så kvinnan väckte talan

vid svensk domstol. 
Tingsrätten biföll inte

eftersom mannen betalat
pengarna sedan talan
väckts. 

Domstolen pekade
även på att avtalet ingåtts
i enlighet med muslimsk
rätt och att ränta i regel
inte är tillåtet enligt Sha-
ria. Yrkandet om ränta
ogillades därför. 

Hovrätten fastställde
sedan tingsrättens dom.
Högsta domstolen med-
delade inte prövningstill-
stånd.

Ett par hade gift sig i
Iran och ingått ett äkten-
skapskontrakt där nivån
på mahr bestämts. Paret,
som sedan skilt sig enligt
svensk rätt, hade bott i Sve-
rige under lång tid och
hade två barn tillsammans. 

Tvist uppstod gällande
mahr. Kvinnan stämde
mannen och yrkande på att
han skulle förpliktigas att
utge värdet i svenska kro-
nor av 150 stycken Bahari
Azadi. Mannen bestred.
Tingsrätten konstaterade
att mahr inte kunde jäm-
ställas med underhållsbi-

drag utan handlade om en
utjämning av makars för-
mögenhetsförhållanden. 

Rätten kom fram till att
den var behörig och att
svensk lag skulle tilläm-
pas. Tingsrätten poängte-
rade att kvinnan väntat 14
år efter äktenskapsskillna-
den på att framställa kra-
vet och att det sedan dess
genomförts två bodel-
ningar för att reglera deras
förhållanden. 

Tingsrätten menade att
kvinnan förlorat sin rätt att
framställa kravet så käro-
målet ogillades.

DOM FRÅN2015

DOM FRÅN2013 DOM FRÅN2012

”Brudpenning är inte
som underhållsbidrag”

Domstol hänvisade
till ränteförbudet

FÄRSK HOVRÄTTSDOM OM MAHR: 

Iransk lag ska tillämpas

DOM FRÅN2013

Hovrätten hänvisade till Bangladesh

KÄLLA: BLENDOW LEXNOVA 
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DU FÅR INTE
BÖRJA TYCKA
SYND OM
EN FÖRÄLDER”

Av en slump blev han en av Sveriges ledande 
experter på vårdnadstvister.

Nu öppnar han för familjedomstolar – och för
att barnen ska få egna advokater under processen.

– En erfaren advokat skulle nog kunna se även
till det mindre barnets intresse, utan det egenper-
spektiv som föräldrarna har, säger Mats Sjösten,
lagman i Varberg. AV PETER JOHANSSON |   FOTO MAGNUS LAUPA

Domaren Mats Sjösten värnar 
barnens rätt vid vårdnadstvister:

”
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koltrött stod Mats Sjösten på gymnasi-
etrappan hemma i Klippan. ”Aldrig mer, jag ska
aldrig läsa mer” viskade han. Treårig ekonomisk
linje, med redovisning som specialinriktning, var
avklarad, och därmed betraktade han högre ut-
bildning som ett passerat kapitel:

– Jag ska inte säga att jag tyckte att redovisning
var helvetet på jorden, men väl stadiet före, säger
han i dag.

Ett och ett halvt år senare, efter militärtjänst-
göring och en kortare tid som kontorist på För-
säkringskassan, så började ha fundera över fram-
tiden.

– Jag sökte mig till en juridisk översiktskurs i
Lund. Det var en slump. Jag kände att det var min
grej.

Efter juristlinjen följde tingstjänstgöring och
jobb vid en rad domstolar i södra och västra Sve-
rige. Därefter drygt två år som föredragande på
riksdagens justitieutskott innan Mats Sjösten
hamnade i den juridiska inriktning som han
sedan specialiserat sig på. Det var mest en slump.
1993 var Mats Sjösten inne i slutfasen av en ut-
redning om utvisningsfrågor. Han var intresse-
rad av att ge sig in i ett nytt projekt. Han sökte
posten som sekreterare i en utredning som skulle
se över reglerna i sjätte kapitlet i föräldrabalken. 

– Det verkade vara ett intressant uppdrag, men
jag kunde inte jättemycket om ämnet, säger han.

– Det här var strax efter att bestämmelserna
om samarbetsavtal hade införts. Syftet var att
hitta vägar som skulle göra det enklare för föräld-
rar att komma överens. 

Vad var dina intryck av vårdnadstvister innan
dess?
– Tidigare såg jag det mer som ett tvistemål som
tingsrätten skulle lösa. Helt fel inställning, na-
turligtvis.

– Det var först när jag sysslade med utredningen

som jag fick full förståelse för problematiken. 
Mats Sjösten inledde arbetet med att se hur

andra länder hanterat situationen
– Vi tittade mycket på den finska modellen.

Den går ut på att föräldrarna kan träffa en över-
enskommelse i socialnämnden som de antingen
kan godta eller förkasta. För barnens bästa godtar
de flesta den. 

– Vi hade mycket fokus på samförståndslös-
ningar, samarbetsavtal och liknande. Men sedan
tog det rätt lång tid innan det hände något i riks-
dagen. Betänkandet lades 1995 men det blev
ingen proposition förrän 1998. 

Betänkandet fick stor uppmärksamhet i media. 
– Ganska snart efter att det lämnats över till de-

partementet så blev jag kontaktad av Norstedts som
ville att jag skulle skriva en bok i ämnet. Det nappade
jag på. Men om jag vetat vad det innebar hade jag
kanske tänkt annorlunda. Inte ens i min allra vil-
daste fantasi hade jag kunnat ana hur mycket arbete
det skulle ligga bakom att skriva en bok.

Den långsamma politiska processen var emel-
lertid till hans fördel.  

– Jag fick rätt mycket tid på mig eftersom re-
geringen inte fick propositionen ur händerna.
Men till slut blev det också en nackdel.  Jag kunde
inte riktigt skriva klart boken innan propositio-
nen var helt färdig. Därför fick jag skriva en del
avsnitt på chans, utifrån betänkandet. Och det
gick bra, stora delar ändrades ju inte.  

Mats Sjösten hann slutföra boken innan lagen
trädde i kraft.

– Då fanns ingen annan litteratur som var ak-
tuell, så där hade jag ju en konkurrensfördel. 

Utredningsuppdraget födde ett speciellt in-
tresse för vårdnadsfrågor.

– Så blir det ju ofta, när man fördjupar sig i ett
ämne så får man ökad förståelse och blir mer in-
tresserad.  Sedan dess har jag fortsatt att hålla
mig uppdaterad på området.

S
t
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OM BARNKONVENTIONEN:

Vi kommer förmodligen att plocka bort
några artiklar som inte har med själva
rättighetskatalogen att göra, och göra
resten till svensk lag.

NAMN Mats Sjösten   |   ÅLDER 58 år   |   FAMILJ Gift. Två söner, 21 och 24 år   |   SENASTE  BOK Grown-up Children

of Divorce. En doktorsavhandling av Theresia Ängare Lindberg.  |  SENASTE  FILM ”Millenniumtrilogin. Jag såg färdigt

sista delen häromdagen, när jag strök”.   |   ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT ”Fortkörning, sommaren 1991.”

’’
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Mats Sjöstens bok ”Vårdnad boende och um-
gänge” är inne på fjärde upplagan.

Genom åren har han också suttit med i flera ut-
redningar som berör frågorna. Just nu deltar han
i barnrättighetsutredningen. Slutsammanträdet
skulle ha hållit i april. Men nu har man fått ytter-
ligare ett år på sig. Orsaken finns att hitta i Stefan
Löfvens regeringsförklaring i höstas:

– Då sa han meningen ”barnkonventionen ska
inkorporeras i svensk rätt”. Tidigare hade vi
utrett ifall den skulle göra det. På så sätt fick vi
veta att vi hade fått ett nytt uppdrag. Det är inte
längre frågan om utan hur den ska bli svensk lag. 

Införandet av Europakonventionen ses som en
förebild för det kommande arbetet.

– Den har införts i stort sett i sin helhet. Hela
den lagstiftningen är nu direkt tillämplig i Sve-
rige. Rättskällemässigt har den statusen att
svensk rätt inte får strida eller tillämpas mot den.

– Men med Europakonventionen så har du en
stor mängd källor till hjälp för att bedöma hur den
ska tolkas. Europadomstolen till exempel. Med
barnkonventionen är det mycket besvärligare. 

Hur går ni tillväga?
– Vi kommer förmodligen att plocka bort några
artiklar som inte har med själva rättighetskatalo-
gen att göra, och göra resten till svensk lag.

– Problemet är att det inte finns några barn-
konventionsdomstolar. All världens länder –
utom Somalia och USA – har tillträtt barnkon-
ventionen. men det finns inget enskilt organ som
uttolkar barnkonventionen. Vi får samla tankar
från olika håll.  Mycket hämtar vi från nationell
rätt, även från nordisk. Norge inkorporerade bar-
nkonventionen för några år sedan, det som funge-
rat där borde fungera även här. Och stora delar av
barnkonventionen är redan införd i svensk rätt.
Bland annat genom föräldrabalken.  

I Legally yours undersökning Familjebaro-
metern 2015 så nämner många av de svarande att
barnperspektivet ofta saknas i vårdnadstvisterna,
och att tvisterna blivit mer egofixerade.

– Jag håller med om båda två. Många gånger
under ett mål pratar man om barnets bästa – fram
till att det börjar bli skarpt läge. Då kantrar det
lätt. Då ser man att det egentligen handlar om att
partens egna intressen ska överensstämma med
barnets bästa. På så sätt blir det mer egofixerat.  

– För domstolen är det viktigt att hålla huvudet
kallt. Man måste verkligen hålla kvar barnper-
spektivet – ända in i kaklet. Du får inte darra på
manschetten i slutskedet och börja tycka synd om
en förälder. Det är inte frågan om det, utan om
barnets rätt.

Bör barnen få ett eget ombud i rätten?
– Tidigare har jag inte tyckt det. Familjesekrete-
rare som jag talat med har varit negativa. De har
menat att barn inte ska behöva berätta sin histo-
ria för hur många vuxna som helst. Men efter ett
studiebesök på en familjedomstol i New York så
har jag ändrat uppfattning. 

– Där har barnet ett eget ombud, en advokat
som enbart har barnet i fokus.  Där såg jag hur bra
det fungerade, och jag undrar om det inte skulle
vara rätt lösning även för oss.

– Trots att vi i domstolen pratar om barnets
bästa så gör vi inga egna utredningar utan bestäl-
ler från familjerätten. Då blir det familjerätts-
sekreterarna som avgör vad som är just barnets
bästa. Många av dem är jätteduktiga, men arbets-
belastningen är hård. Det är svårt att upprätthålla
kvaliteten. 

– En erfaren advokat skulle nog kunna se även
till det mindre barnets intresse, utan det egenper-
spektiv som föräldrarna har. 

1989 kom Mats Sjösten för första gången till
Varbergs tingsrätt, som fiskal. Tidigare hade han
haft samma befattning vid domstolen i Borås.
Han hade sökt tjänsten för att komma närmare
hemmet, som då låg i Falkenberg. Tingsrätten i
Borås låg, då som nu, i det praktfulla rådhuset vid
Stora torget. I Varberg höll man till i ett mer ge-
nomsnittligt kontorshus mellan Systembolaget
och socialförvaltningen. 

– Förhandlingssalarna var inte heller så kul. Som
fiskal satt jag nästan på undantag, minns Mats
Sjösten.

– Men det blev bättre. Även vad gäller loka-
lerna. Under min tid som fiskal flyttade vi till det
här huset.

Från Mats Sjösten hörnrum sträcker sig utsik-
ten ned över Östra Långgatan. Sedan 2011 är han
lagman i Varberg. Innan dess arbetade han länge
på Göteborgs tingsrätt, under tio år var han chef-
srådman.

– Storleksmässigt är det en väldigt stor skillnad.

’’
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För domstolen är det viktigt att hålla 
huvudet kallt. Man måste verkligen hålla
kvar barnperspektivet – ända in i kaklet.
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Jag vill få igång 
en diskussion om 
varför vi inte bär 
domarkappa
i Sverige”
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Kanske finns det
någon kollega som
har uppfattningen
att mammor är
bäst. Men någon
legal presumtion
finns ju inte.
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Varbergs tingsrätt är en femtedel av den i Göte-
borg. Hela tingsrätten är lika stor som vad en av-
delning är där. 
– Här är man mer medverkande i hela proces-

sen. Jag hinner säga hej till alla i personalen,
varje dag. Och jag har bättre koll på vad som hän-
der. 
Totalt har domstolen 36 anställda. Nio av dem

är domare. 
– Det här är en av de mindre domstolarna. Men

bland de mindre så är den en av de större. 

Varför sökte du dig hit?
– Jag har alltid velat bli lagman. Redan som tings-
notarie tyckte jag att det var ett eftersträvansvärt
jobb. 
– Blandningen av att vara chef över en domstol

och samtidigt domare i förstainstans. Du får
målet när det är ganska osorterat och kan göra
ganska mycket av det. Båda delarna lockar mig. 
Den mest omfattande rättegången under Mats

Sjöstens tid i Varberg är det så kallade Blocket-
målet. Det varade under 58 förhandlingsdagar. 
– Totalt var det 23 tilltalade. Domstolen räckte

inte till. Vi fick hyra en stor lokal som numera är
en bilutställningshall. Två domare gjorde inget

annat än att handha målet. Det tog mycket resur-
ser. Jag begärde extra pengar, och fick det. Annars
skulle det ha knäckt domstolen. 
På en galge vid dörren hänger en svart domar-

kappa. Mats Sjösten har köpt den i New York. 
– Jag har burit den i rätten många gånger.

Vad har du fått för reaktioner?
– Det har varierat. Men inga negativa.

Vilka höjde på ögonbrynen?
– Vissa av ombuden. Bland parterna var det ingen
som tyckte att det var något konstigt. En del av
dem hade aldrig varit i rätten tidigare. Men do-

markappor hade de ju sett i amerikanska och eng-
elska filmer. De antog att det såg likadant ut här. 

Hur har dina kollegor reagerat på kappan?
– Många känner till att jag har den. Till exempel
har jag visat bilder på den i sociala medier. Flera
har sagt att de också skulle vilja ha den. Och det är
genomförbart, vi har fri klädsel i domstolarna. 

Varför har du klätt dig så?
– Jag vill få igång en diskussion om varför vi inte
bär domarkappa i Sverige eftersom jag tycker att
vi ska göra det. Domstolsförhandlingar är ett roll-
spel. Det låter lite vanvördigt, men så är det. När
jag är inne i rättssalen så ikläder jag mig rollen av
domare. Jag är inte där som privatpersonen Mats
Sjösten, utan som en företrädare för statsappara-
tens maktutövning. Då är det bra att avpersonifi-
era sig och markera att jag faktiskt är en makt-
faktor. Så vitt jag vet är det bara Sverige och Fin-
land där domarna inte bär kappa.  
– Men peruk, det är jag inte för. Det är jag noga

med att säga, skrattar han.

Vad är det värsta du sett?
– Det absoluta bottennappet var en åklagare som
under en häktesförhandling bar uppknäppt skjorta,
ingen kavaj, jeans och gymnastikskor. 

Finns det en grogrund för förändring?
– För 10-20 år sedan så fanns det inte det. Men nu
är det många som delar min uppfattning. Även
om alla inte vågar stå för det.  
Mats Sjösten tycker även att en formell kläd-

kod bör införas i domstolarna.
– Alla aktörer ska vara propert klädda, herrarna

ska ha slips. Jag gillar inte den här slafsifieringen
som förekommer bland framför allt vissa advoka-
ter, men även bland kollegor. När en part eller
rättssökande allmänhet kommer hit så ska de bli
korrekt bemötta, både i handling och i övrigt. 

Deltagarna i vår undersökning anser att vård-
nadstvisterna har förändrats dramatiskt. Att
tonen har blivit hätskare. Att det handlar om
liv och död. Parter som vill att smygbandade
samtal ska tas upp i rätten. Delar du de här
upplevelserna? 
– Ja. De förekommer på ett sätt som de inte gjorde
förr. Föräldrar vill få barnen att uttala sig nega-

Det absoluta bottennappet var en åklagare
som under en häktesförhandling bar 
uppknäppt skjorta, ingen kavaj, jeans och
gymnastikskor.’’

21 av 22 åtalade i Blocketmålet dömdes för grova bedrägerier i 
Varbergs tingsrätt. Några fick fängelse i upp till två år. 

Mer än 250 personer har lurats att sätta in pengar på konton 
utan att få vad de betalat för. De dömda blev återbetalningsskyldiga

Den sammanlagda kostnaden för de offentliga försvararna 
uppgick till nästan 16 miljoner kronor. 
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’’
tivt om den andre, och spela in det. De flesta barn
älskar sina föräldrar och de gör det i nästan vilket
läge som helst. Om den ena föräldern då tvingar
barnet att prata illa om den andre så får den bar-
net att göra sig själv väldigt illa.  

De upplever också att parternas föräldrar i
högre grad blandar sig i tvisterna.

– Det har blivit vanligare, men det är mest om-
buden som drabbas av det. En advokat berättade
för mig om hur en parts pappa hade ringt upp:
”Jag ska ge dig ett råd inför förhandlingen: käka
taggtråd”. Det var inte riktigt den samförstånds-
lösning som advokaten ville hitta. 

– Att en nära släkting följer med som stöd, det
är sällan bra. Släkten är värst heter det ju. Då för-
söker jag få möjlighet att prata med parten utan att
den där släktingen är med.  

En vanlig uppfattning är att pappor missgyn-
nas vid vårdnadstvister.
– Det där är närmast en skröna. Det är inte egen-
skapen ifall någon är mamma eller pappa som
avgör vem som får vårdnaden. Det är andra om-
ständigheter som påverkar. 

– De senaste åren har vi haft två långa och för-
färligt infekterade vårdnadskonflikter där barnen
under lång tid inte haft någon kontakt med sin
pappa, men då papporna sedan fått ensam vård-
nad. I båda fallen har mammorna sett till att bar-
nen inte ska ha någon kontakt med sin pappa,
utan att det funnits fog till det. 

– Kanske finns det någon kollega som har upp-
fattningen att mammor är bäst. Men någon legal
presumtion finns ju inte. Och jag kan inte heller
säga att jag sett någon sådan tendens. 

Under året kommer Varbergs tingsrätt börja ar-
beta med projektet ”Konflikt och försoning” med
syfte att ”uppnå goda och varaktiga lösningar i
vårdnadsmål”.

– Men vi har länge arbetat på ett liknande sätt.
Domstolen har en skyldighet att se till att föräld-
rarna kommer överens. Sedan några år tillbaka är
det till och med inskrivet i rättegångsbalken.

Men det är fortfarande så att i de flesta äkten-
skapsskillnader så är det kvinnan som väcker
talan. I början av 1990-talet handlade det om 75
procent. Nu har det skett en förskjutning, men de
är fortfarande i majoritet. Ofta blir mannen helt
tagen på sängen av beskedet. ”Vi som har det så
bra”. Då är kvinnan i praktiken redan separerad.

– Det skapar naturligtvis en stor obalans när de
kommer till domstolen. En är långt borta, den
andre har inte ens landat. Om man därför låter det
ta lite tid i domstolen så kanske mannen kommer
ifatt. Då hinner den egna konflikten lägga sig och
man kan fokusera på barnen. 

– Jag själv och många kollegor försöker få för-
äldrarna att ingå delöverenskommelser. På en
muntlig förhandling går vi igenom målet. Jag
försöker hålla den fri från smutskastning. Efter
några månader träffas vi igen, antingen har de
funderat igenom det hela och kommit överens,
annars blir det ett tredje tillfälle. De flesta blir
överens under den här processen 

– ”Konflikt och försoning” påminner om den
här modellen, men där finns även en familjerätts-
sekreterare med. Den ger råd och vägledning så
att föräldrarna ska få aktiv hjälp att komma vidare

Över ett uppslag redogör Hallands Nyheter för
de 50 mäktigaste personerna i Varberg och Fal-
kenberg. Där märks lokala politiker, opinionsbil-
dare och företagsledare. Till exempel  varuhuset
Gekås avgångne koncernchef Boris Lennerhov. 

Under kategorin ”Politik & Samhälle” intar
Mats Sjösten en femteplats. ”En man som har rätt
att sätta folk i fängelse” lyder motiveringen.

Du strävade mot att bli lagman. Vad är nästa
mål?
– Jag har inget uttalat mål längre. Ett alternativ
är ju att stanna kvar här. Det är en välfungerande
domstol med många goda medarbetare. Vi har
fått en bra genomloppstid på målen och byggt
upp goda rutiner för de flesta funktioner. Såvida
det inte dyker upp någonting så får det bli Var-
bergs tingsrätt. Jag har det väldigt bra här. l

Att en nära släkting följer med som stöd,
det är sällan bra. Släkten är värst heter
det ju.

FALL  JAG  ALDRIG  GLÖMMER2 t
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ÅTERSTÅR  INTE 
SÄRSKILT  MYCKET AV
VAD HD SA  2007
Senaste gången som Högsta domstolen tog
upp ett vårdnadsärende var 2007. Flera deltagare
i undersökningen har reagerat över bristen på
HD-avgöranden i ämnet. 

– Jag håller med om att det vore på tiden att
Högsta domstolen åter tog upp de här frågorna,
säger Mats Sjösten. 

– Många domstolar hänvisar fortfarande till
vad HD sade 2007. Då tog de bort de presumtioner
som fanns innan. Både lagstiftarna och Högsta
domstolen säger att brist på samarbetsförmåga
inte är någon presumtion för ensam vårdnad.
Men sedan 2007 har det skett en utveckling i
domstolarna. Det vanliga är att ha gemensam
vårdnad, det nya är att det ska till något alldeles
särskilt för att det inte ska bli så.  Och det krävs
mer och mer för det där särskilda som ska till. 

Mats Sjösten räknar upp de praxisföränd-
ringar som skett sedan 2007:

– Att föräldrar bara kommunicerar genom sms,
det är inte längre tillräckligt.

– Att de inte kommer överens om vardagsnära
frågor, det är inte längre tillräckligt. 

– Att man har ett ganska konfliktfyllt förhåll-
ningssätt till varandra, det är inte längre tillräck-
ligt.  

– Konfliktens längd var tidigare en omständig-

het som talade mot gemensam vårdnad, så är det
inte längre.

– Det ska till ganska många andra omständig-
heter för att en domstol ska avvika från gemen-
sam vårdnad. Våld är naturligtvis en sådan
omständighet.

– Å ena sidan kan man inte tvinga någon att sa-
marbeta, men å andra ska det inte räcka att säga
nej för att det inte ska bli gemensam vårdnad.

– Jag tror att det behövs nya verktyg. Kanske en
psykolog knuten till domstolen. När de kommer in
som partsföreträdare så är det svårt att låta bli att
fundera på om de är helt objektiva. De har ändå en
uppdragsgivare som de får betalt av. Om de knyts
till domstolen så kommer man runt det. 

Vad tror du är orsaken till att HD inte tagit upp
det? Saknas det lämpliga mål?
– Om jag tolkar dem rätt så beror det på att det
hunnit gå så förfärligt lång tid innan målet har
nått upp till Högsta domstolen. Det är inte
samma förutsättningar som i tingsrätten. 

Men jag kan önska att de ska ta upp något fall.
Som det är nu så är hovrättsavgöranden vägle-
dande. De spretar lite. Jag läser så många jag kan
för att försöka fånga någon trend och, som sagt,
det återstår inte särskilt mycket av vad HD sa
2007.

Som det är nu så är hovrättsavgöranden
vägledande. De spretar lite.

Stort behov av ny praxis:

’’
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PORTRÄTT | MATS SJÖSTEN

FALL
jag aldrig glömmer

2
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Jag sparade domen. 
Det var konstigt, för jag brukar 
aldrig följa upp.
”Jag följer nästan aldrig upp
målen. Oftast blir det så att dömt är
glömt, och så går jag vidare. Men
några mål har verkligen etsat sig fast. 

Det ena var hösten 1990, då satt jag
i hovrätten för Västra Sverige. En
flicka hade varit placerad i familje-
hem, praktiskt taget sedan hon var
nyfödd, vi det här tillfället var hon 12
år. Socialtjänsten i den kommun där
flickan var placerad hade väckt talan
och yrkat att familjehemsföräldrarna
skulle bli särskilt förordnade vård-
nadshavare. 

Jag sparade domen, efter tio år kon-
taktade jag familjehemsföreståndaren.

Det var konstigt, för jag brukar ald-
rig följa upp. Men vi domare hade inte
varit överens, jag hade blivit nedrös-
tad. De andra två ville ha umgänge
mellan flickan och mamman medan
jag tyckte att det inte borde fastställas
utan att de skulle lösa det själva. Det
var väl lite där det gnagde.

Det hade gått bra för flickan, men
kontakten med mamman hade upp-
hört efter hand. Flickan ville inte. Till
slut kunde jag släppa målet.

Det andra målet är från 2007.
En pojke som var på väg att fylla 13
hade alltid bott med sin mamma. Pap-
pan var aktiv, men kontakten hade
tunnats ut. På tolvårsdagen upphörde
umgänget. Mamman sa att pojken
inte längre ville, men pappan gav sig
inte. Det var en invecklad och uppsli-
tande vårdnadskonflikt.

Tre dagar före jul flyttade jag vård-
naden från mamman till pappan.
Trots inspelade band som mamman
skickat in, där sonen bedyrade att han
inte ville träffa sin pappa över huvud
taget.

Det blev polishämtning, pojken
flydde, blev omhändertagen och pla-
cerad på familjehem. Mamman tra-
kasserade mig och familjerätten med
samtal om hur illa vi gjort.

Där fick jag en ingång att följa upp
det hela. Efter ett halvår på familje-
hem flyttade sonen in hos pappan,
och det gick alldeles ypperligt. Mam-
man hade intalat pojken att pappan
skulle kidnappa honom och åka till
Tyskland. Det var helt taget ur luften.
Hon hade inympat en obefogad
skräck för pappan, gjort allt för att han
inte skulle ha kontakt med honom.”
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Mamman trakasserade 
mig och familjerätten med
samtal om hur illa vi gjort.’’
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NOTERAT

Kammarrätten i Göteborg in-
stämmer i socialnämndens
bedömning att inte tillåta
att ett spädbarn placerades
hos sin mormor. Nu ska
ärendet prövas i Högsta för-
valtningsdomstolen.
Flickan hade omhänderta-

gits enligt LVU. Först place-
rades hon hos sin mormor.

Eftersom mormodern och
hennes man var i 65-årsål-
dern ansåg socialnämnden
att de var för gamla för att
ta hand om flickan, rappor-
terar Dagens Juridik.
Föräldrarna ville att

flickan skulle bo hos mor-
mor och överklagade beslu-
tet till Förvaltningsrätten i

Malmö. Förvaltningsrätten
biföll överklagandet, men
kammarrätten i Göteborg
gick på Socialnämndens
linje. Nämnden menade att
flickan troligen skulle be-
höva vara placerad i familje-
hem under en längre tid.
Mormoderns och hennes
mans ålder var ett starkt

skäl mot att placera flickan
hos dem, menade kammar-
rätten.
Högsta förvaltningsdom-

stolen, HFD, beviljar nu
prövningstillstånd i målet.
Den fråga som HFD ska
pröva avser prövningsra-
men i mål om placering 
enligt LVU.

Mormor för gammal för
att ta hand om barnbarn

DOMSTOL:

Kvinnan på bilden är inte den mormor som artikeln handlar om.
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FAMILJERÄTT

NOTERAT

Pappan fick ensam vård-
nad om barnen.
Då tog mamman bar-

nen med sig och flydde
till Israel. Hon sade att
det var en nödsituation
eftersom hon menade att
barnen for illa hos pap-
pan. 
Efter att ha varit på

flykt i över ett år dömdes
mamman för grov egen-
mäktighet med barn.
Barnen kunde återföras

till Sverige efter ett be-
slut av israelisk domstol.
Tingsrätten konstaterar

att kvinnan medvetet fört
bort barnen och att det
vore otänkbart att låta
den ena föräldern ”ta la-
gen i egna händer” sedan
en vårdnadstvist avgjorts
av domstolen.
Eftersom bortförandet

varade i drygt ett år – och
eftersom barnen inte fått
veta om de någonsin
skulle få återvända till
Sverige eller om de skulle
få träffa pappan igen –
döms mamman för grov
egenmäktighet med barn
till villkorlig dom och 200
timmars samhällstjänst.
Dessutom ska hon be-

tala sammanlagt 57 000
kronor i skadestånd till
barnen och deras pappa.

MAMMA DÖMD
FÖR GROV 
EGENMÄKTIGHET

En man som avled 2012 ef-
terlämnade ett testamente
som hade upprättats 1999.
Enligt dokumentet skulle
mannens syster ärva ho-
nom i första hand, systerns
make i andra hand och i
tredje hand Stockholms
Stadsmission. Innebörden
var att mannens bror och
dennes arvingar skulle bli
utan arv. 
Systern och hennes make

hade avlidit före mannen.
Brorsbarnen menade att
testamentet var ogiltigt. 
De menade att testamentets
vittnen inte hade varit när-
varande samtidigt och att
vittnena inte heller vetat
om vad de skrivit under. Ett
av vittnena säger sig i efter-
hand inte minnas att hon
skrivit under. 
Tingsrätten anser att det

förhållandet att vittnet inte
minns inte är tillräckligt för
att kullkasta presumtionen
för att testamentet upprät-
tats på rätt sätt. 

Vittnet hade glömt allt
men testamentet gäller

Testamente

Brittisk lag ska stoppa
hämndporr på nätet
I februari trädde en ny lag
mot hämndporr i kraft i
Storbritannien. 
Den som i sociala medier

sprider naken- och sexbil-
der på en person som inte
givit sitt medgivande kan
dömas till fängelse i upp
till två år. 
I Storbritannien har 

en intresseorganisation,
Victims of Internet Crime
(VOIC) växt fram. Syftet
har varit att driva krav 
på lagstiftning – och att

stödja offer för hämndporr.
Sommaren 2013 inför-

des lagen om kränkande 
fotografering i Sverige. 
Liknande

lagstiftning
finns sedan 
tidigare även 
i Israel, Japan
och Kalifornien. 

ILLUSTRATION: YURI KUZMIN /123RF.COM

ILLUSTRATION: ALEKSEI VEPREV/123RF.COM
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TESTAMENTE | KURIOSA

FOTO:AP/TT

10
TESTAMENTEN
SOM BRYTER AV
FRÅN MÄNGDEN 
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Utbrytarkungen
Harry Houdini hade noga
tänkt igenom hur hans arv
skulle fördelas. När han
avled 1926, i sviterna av
sprucken blindtarm, så var
instruktionerna tydliga:

▶ Magiutrustningen
skulle tillfalla hans bror
Theodore, även han illu-
sionist.

▶ Boksamlingen om
magi och det ockulta
skulle skänkas till the
American Society for
Psychical Research.
Denna punkt var dock vill-
korad. J. Malcolm Bird, re-
daktör för förbundstidning-
en The ASPR Journal, var
först tvungen att avgå. 

Bird vägrade – och litte-
ratursamlingen hamnade
i stället på kongressbibli-
oteket. 

▶ De kaniner han ibland
trollade fram ur höga hat-
tar skänktes bort bland
vännernas barn.

▶ Hans fru Bess fick
bland annat en hemlig
kod – tio slumpvis valda
ord – som Houdini tänkte
använda när han kontak-
tade henne från andevärl-
den. 

De tio år som följde ar-
rangerade hustrun varje
år seanser på Houdinis
dödsdag. 

Han uppges aldrig ha
givit sig tillkänna.

Banbrytande ekonom
och filosof som tycks ha
tagit sitt åtagande för
University College of
London på allvar. Bent-
ham testamenterade en
stor summa till lärosätet,
men han gjorde det med
ett bisarrt förbehåll. Hans
bevarade – påklädda –
kvarlevor skulle även
fortsättningsvis få delta i
ledningsgruppens möten. 

Benthams önskan be-
viljades i hög utsträck-
ning. Hans påklädda
skellett – utrustad med en
vaxavbildning av hans
ansikte – finns för allmän
beskådan i universitets
lokaler. Så sent som 2013
var kvarlevorna på plats
vid ett styrelsemöte. 

I protokollet noterades
att Bentham var ”present
but not voting”.

HARRY HOUDINI † 1926

JEREMY BENTHAM † 1832HEINRICH  HEINE † 1856

ALLAS  SISTA VILJA 
FÖLJER  INTE  MALLEN

”Redaktören måste
bort – annars...”

181 år efter sin död –
fortfarande på möten 

Ärvde allt – villkor:
”Gift om dig snarast”

KÄLLA: HOWSTUFFWORKS.COM, FORBES, USA TODAY

I 15 år var den tyske poe-
ten Heinrich Heine gift
med Eugenie Mirat, som
han själv kallade för
Mathilde. Förhållandet
beskrivs av eftervärlden
som ”stormigt”. Författa-
ren testamenterade hela
sin kvarlåtenskap till
hustrun, men berättade
under sin levnad om att
detta skulle villkoras:
Hustrun måste snarast
gifta om sig. När han fick
frågan om varför detta

var så angeläget blev sva-
ret: 

”Då kommer det åt-
minstone finnas en man
som beklagar min död”.

TESTA
MENTE

Jeremy Benthams ”autoikon” som finns på University of London.
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TESTAMENTE | KURIOSA

Radioaktivitiets-
pionjären Marie Curie är
den hittills enda person
som vunnit Nobelpris på
två olika områden – fysik
och kemi. 1934 avled hon
vid 66 års ålder. På grund
av strålningsrisken så be-
traktades en stor del av
hennes kvarglömda pap-
per som alltför farliga att
hantera. 
Känt blev ändå hur hon

tänkte sig att en av de få
substantiella tillgång-
arna – ett gram rent ra-
dium – skulle hanteras.
Marie Curie överlät an-
svaret på grundämnet till
ett universitet i Paris
under förutsättning att
hennes dotter Irene Curie
fick full frihet att dispo-
nera grundämnet inom
ramen för sin forskning.

I testamentet avsatte han 200 000 pund till sina två
söner. Men det fanns ett förbehåll – de fick aldrig någon-
sin odla mustasch. Om någon av dem bröt mot denna in-
struktion så skulle den andre få hela summan.

HENRY BUDD † 1862

MARK GRUENWALD † 1996

Redaktörens aska
blandades i trycksvärta

Kontaminerade papper 
gick inte att hantera

Testamentets villkor:
Odla aldrig mustasch!

Gruenwald var förfat-
tare och redaktör för su-
perhjälteserier som
Captain America och Iron
Man. Han avled hastigt
av hjärtfel vid 43 års
ålder, men hade ändå
tänkt igenom hur hans
kvarlevor skulle behand-
las: hans aska skulle blan-
das in i trycksvärtan och
användas i serieproduk-
tionen. 
Så blev det också. Det

seriealbum Squadron
Supreme – som Gru-
enwalds aska användes
till betraktas idag som ett
samlarobjekt. MARIE CURIE † 1934
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Eleanor E. Ritchey, arvtagerska till oljeraffinaderiet
Quakler State ville att hennes 150 hundar skulle få hen-
nes förmögenhet, då värderad till 4,5 miljoner. Testa-
mentet bestreds. 1973 fick hundarna formell tillgång till
arvet som då växt till nio miljoner dollar.  

När den siste hunden – Musketeer – dog i början av
1980-talet så gick pengarna till en veterinärskola i Ala-
bama. Då hade värdet stigit till 12 miljoner dollar. 

CHARLES VANCE MILLER † 1926

Utlovade 5 000 till den
polis som bötfällde flest
dubbelparkerare i hans he-
mort Bethlehem i Pennsyl-
vania. Stadens borgmäs-
tare satte dock stopp Mil-
lers sista vilja. 

Under sin levnad hade
hotellägaren Leona
Helmsley så pass dåligt
rykte at thon fick dras
med öknamnet “Queen of
Mean”. Sina sista år för-
sökte hon möjligen kom-
pensera, 35 miljoner
dollar skänktes till olika
välgörenhetsorganisatio-
ner. I sitt testamente in-
struerade hon att 13
miljoner skulle sättas in i
en fond till förmån för

malteserhunden Trouble.
Efter Helmsleys död ju-
sterades beloppet ned till
två miljoner.

Var och en av hennes
barnbarn tilldelades fem
miljoner. Men bara om de
varje år besökte sin pap-
pas grav. För att vara
säker på att kravet efter-
levdes så måste de därför
skriva in sig i en gästbok
på begravningsplatsen.

LEONA HELMSLEY † 2007

”Queen of Mean” gav hund 13 miljoner

Domaren
satte P för
sista viljan

De som födde flest 
barn fick arvet
Torontoadvokaten
Charles Vance Miller tes-
tamenterade bort en stor
summa till den kvinna i
staden som under tio års
tid födde flest barn. 

Lokalt fick tilltaget stor
spridning. 
I tidninagrna kallades det
”The Great Stork derby”. 

Fyra niobarnsmammor
fick senare dela på peng-
arna.

ELEANOR E. RITCHEY † 1968

ROBERT ALAN
MILLER † 1995.
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Hundarnas framgångsrika
förvaltning
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et finns regler om person-
nummer� i� folkbokföringsla-
gen�(1991:481).�För�varje�folk-
bokförd�person�fastställs�ett

personnummer� som� identi-
tetsbeteckning.� Personnumret

innehåller� födelsetid,� födelsenummer� och
kontrollsiffra�(18�§).�Sverige�har�en�mycket
lång�historisk� tradition�av�att� föra� register
över�sina�invånare.�Redan�år�1686�började�den
svenska�kyrkan� föra� register�över�medlem-
marna�i�enskilda�socknar.�

I�folkbokföringsordningen�(1946:469)�fast-
ställdes� att� folkbokföringens� huvudsakliga
syfte�var�att�registrera�medborgarna�för�att
skatteindrivning,�deklarationskontroll�och�lik-
nande�skulle�kunna�utföras�(Prop.�2012/13:120,

Folkbokföringen� i� framtiden,� s.�34).�Genom
denna�förordning�fick�alla�invånare�i�Sverige
från�och�med�1947�ett�personligt�nummer�som
bestod�av�nio�siffror:�personens�födelsedatum
och�ett�tresiffrigt�löpnummer.�Tjugo�år�senare,
1967,�tillkom�en�kontrollsiffra.�Detta�kom�att
bli�dagens�personnummersystem.�Ansvaret
för�personnummer�ligger�sedan�1991�på�Skatte-
verket.�

Tillfälliga�besökare�från�utlandet�som�har
myndighetsärenden�kan�i�vissa�fall�få�ett�till-
fälligt�personnummer,�ett�så�kallat�samord-
ningsnummer.

Det�händer�att�personnummer�behöver�ändras.�
Ett�skäl�är�felaktiga�födelsedatum�eller�felak-

tigt�registrerade�kön�hos�nyfödda�och�invand-
rare.�Ett�annat�skäl�är�ändrat�personnummer

Lotta Dahlstrand, professor i offentlig rätt vid Lunds universi-
tet och Titti Mattsson, jur dr i civilrätt skriver om de problem
som kan följa av byte av personnummer i samband med köns-
byte. Frågan utreds just nu av Socialstyrelsen. 

▶KO
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LOTTA DAHLSTRAND
REGIONCHEF FAMILJENS 
JURIST, JUR DR I CIVILRÄTT.

PERSONNUMMER
EFTER KÖNSBYTE

D

Nytt

skapar familjerättsliga
svårigheter

’’
FÖRÄLDRARNA TILL DEN PERSON SOM BYTT
KÖN OCH PERSONNUMMER KVARSTÅR SOM
FÖRÄLDRAR TILL PERSONEN MED DET
GAMLA PERSONNUMRET MEN INTE TILL
PERSONEN MED DET NYA PERSONNUMRET. 
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1947 FICK ALLA INVÅNARE 
I SVERIGE ETT PERSONLIGT
NUMMER SOM BESTOD AV
NIO SIFFROR.’’Bild från personnumrens barndom.

FO
TO

: T
T

102_105_Kommentar_K  2015-04-21  15.28  Sida 103



104 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 5

FAMILJERÄTT

FO
TO

: P
O

N
TU

S 
LU

N
DA

H
L/

TT

102_105_Kommentar_K  2015-04-21  15.28  Sida 104



L E G A L L Y  Y O U R S  |  2  |  2 0 1 5  |  105

till följd av könsbyte. Vid ett könsbyte erhål-
ler vederbörande ett nytt personnummer, till
följd av lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall.

Vad finns det då för problem som visar
sig kunna uppkomma när man byter person-
nummer vid ett könsbyte? 
Ett praktiskt problem tycks bestå i att kopp-

lingen mellan det gamla och det nya person-
numret verkar försvinna i Skatteverkets
system i förhållande till vårdnadshavarskapet
för de barn som vederbörande kan ha. 
Det gamla personnumret står kvar som knu-

tet till vårdnaden om barnet. Det rättsliga för-
äldraskapet är knutet till en lång rad av olika
rättsverkningar i förhållandet mellan barn och
föräldrar, inte minst det att företräda barnet. I
rättsligt avseende är detta föräldraskapsband
primärt för förhållandet. Detta ställer till det
vid en förändring av personnumret. 
Ett resultat av att kopplingen mellan per-

sonnumren försvinner är nämligen att det inte
längre går att utläsa att personen med det nya
personnumret är vårdnadshavare till sina
barn. Här kan man förstås tänka sig en mängd
problem som kan uppkomma. Vi har mött kli-
enter där detta skapat svårigheter i relationer
samt också i kontakten med skola och myn-
digheter. 
Konsekvensen av detta vid en eventuell vård-

nadstvist kan än så länge endast spekuleras i,
men det verkar finnas en risk att dessa perso-
ner förlorar vårdnaden om sina barn ”på papp-
ret”. Detta kan resultera i att en förälder som
har bytt personnummer hamnar i ett under-
läge vid en vårdnadstvist.

En annan följd är att föräldrarna till den
person som bytt kön och personnummer kvar-
står som föräldrar till personen med det gamla
personnumret men inte till personen med det
nya personnumret. 
Konsekvensen av detta när föräldrarna avli-

der är att det på dödsfallsintyget endast anges
det barn, med det kön och personnummer som
registrerades när föräldrarna fick barnet, det
vill säga det gamla personnumret. 
Detta kan resultera i att ett barn inte aktua-

liseras vid bouppteckningsförfarandet och där-
efter följande arvskifte om inte syskonen, i de

fall när syskon finns, uppger att det finns ytter-
ligare ett syskon och att detta syskon har bytt
kön.
Vidare uppkommer frågan om vad som hän-

der i övrigt med det gamla personnumret: alla
system i samhället i vilka detta finns registre-
rat, exempelvis skola, sjukvård samt myndig-
heter; hur sker kopplingen/uppdateringen till
det nya personnumret? 
Det ligger på de enskilda myndigheterna att

göra dessa men det verkar dock ändå i prakti-
ken som det förekommer att banden till både
föräldrar och barn kan ”försvinna” vid ett per-
sonnummerbyte.

Hur ska rätten kunna hjälpa dessa per-
soner med att exempelvis även ”på pappret” få
vårdnaden om sitt barn och hur handläggs det
på lämpligast sätt? Här finns ännu inte mycket
hjälp för familjerättsbyråerna. 
De vägledande skrivelser som finns att

tillgå redogör endast för hur dessa personer
erhåller en skyddad identitet under en period i
samband med könsbytet.
Socialstyrelsen utreder frågan. Syftet är bland

annat att klarlägga vilka praktiska problem som
kan uppkomma för den enskilde.
Det kan än en gång konstateras att familje-

rätten och andra regelsystem ständigt sätts på
prov i och med nya familjebildningar och den
snabba medicinska utvecklingen. 
Det faktum att det ofta råder disharmoni

mellan teori och praktik innebär onödigt svåra
påfrestningar för personer som ändå har varit
med om stora och omvälvande förändringar i
sin levnadssituation. 
Låt oss hoppas att det nämnda utrednings-

arbetet kan skapa förutsättningar för en förbätt-
rad framtida rättslig situation för de drabbade.
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TITTI MATTSSON
ProFessor i oFFentLig rätt,
JuridiskA FAkuLteten,
Lunds universitet

’’
DET FAKTUM ATT DET OFTA RÅDER
DISHARMONI MELLAN TEORI OCH PRAKTIK
INNEBÄR ONÖDIGT SVÅRA PÅFRESTNINGAR 

Artikeln har tidigare publicerats i Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer finns hos
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AVRÄKNING AV
FÖRSKOTT PÅ ARV
- presumtion eller reglering
Kent Källström, professor i civilrätt vid Stockholms universitet,
skriver om avräkning av förskott på arv – som möjliggör 
ekonomiskt stöd till bröstarvingar utan missgynnande inom 
syskonkretsen. Han tar även upp förutsättningarna för att ändra
gåvovillkor om avräkningsskyldighet, med utgångspunkt
i HD:s praxis på området.
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n successionsrättslig prin-
cip av grundläggande art är
att syskonen i en syskonkrets
skall behandlas lika. 

Principen finns inte uttryckt
i lagtexten men framgår indi-

rekt av exempelvis 9 kap. 2 § andra stycket
ÄB (i litteraturen finns principen uttalad i
exempelvis Margareta Brattström och Anna
Singer, Rätt arv, s. 167). 

Reglerna om laglott i 7 kap. 1 § ÄB garan-
terar att särkullbarn inte missgynnas på ett
oskäligt sätt. 

Principen om likställighet mellan syskon
hade särskild betydelse för de arvsrättsliga
reformerna i slutet på 1920-talet eftersom
det vid denna tidpunkt fortfarande förekom
att de kvinnliga arvingarna i en syskonkrets
missgynnades i arvsrättsliga sammanhang. 

Det brukar framhållas att likabehand-
lingen av syskon är av betydelse för att
främja familjesammanhållning, något som
är grundläggande för successionsrätten.

Principen om likabehandling av syskon
utgör också grunden för reglerna om för-
skott på arv. Huvudregeln är att gåva till
bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) skall pre-
sumeras vara förskott på arv och avräknas
från arvslotten (6 kap 1 § ÄB). 

Regeln understryker principen om rätt-
visa i syskonkretsen, men minst lika viktig
är regeln för att ge möjligheter för föräldrar
att ge ekonomiskt stöd till bröstarvingarna
utan att detta skall skapa misshälligheter;
ett syskon som får särskilt stöd skall vara
medveten om att detta kan komma att avräk-
nas vid arvfallet.

Presumtionen att gåva till bröstarv-
ingar skall avräknas som förskott på arv har
två undantag.

För det första frikallas gåvotagaren från
avräkning om annat har föreskrivits. 

För det andra bortfaller avräkning om det
”på grund av omständigheterna måste antas
ha varit avsett” (se 6 kap. 1 § första stycket). 

Även om det inte framgår klart av ordaly-
delsen talar det mesta för att den relevanta
tidpunkten för föreskriften eller relevanta

omständigheter skall bedömas vid gåvotill-
fället. Om en gåva ses som en livrättshand-
ling är rättshandlingen bindande så att
gåvotagarens ställning inte kan ändras en-
sidigt av givaren i efterhand. Endast sådana
gåvovillkor som uppställts i givarens in-
tresse kan ändras. Detta är ganska naturligt
med tanke på att en gåva för sin giltighet
förutsätter att gåvan accepteras av gåvota-
garen. 

Om det accepterades att villkoren ändra-
des i efterhand skulle svåröverskådliga åter-
gångsproblem uppstå.

Principen om villkorsändring prövades i
rättsfallet NJA 2000 s. 262. Tvisten rörde gil-
tigheten av ändring av ett gåvovillkor. 

I gåvobrevet hade angivits att gåvolagens
regler om bland annat försäljning inte skulle
vara tillämpliga. Sönerna hade fått en jord-
bruksfastighet i syfte att den skulle brukas
gemensamt och att fastigheten inte fick in-
tecknas eller försäljas. 

Enligt Högsta domstolen kunde ett sådant
gåvovillkor inte ensidigt ändras i efterhand
av givaren. En ändring av gåvovillkoren
förutsatte att de uppställts enbart i givarens
intresse. Detta var självfallet inte uppfyllt i
rättsfallet, eftersom villkoret avsåg att
trygga den som brukade jordbruksfastighe-
ten.

Fråga är vad som skall gälla i fråga om
gåvovillkor som avser avräkningsskyldighet
av förskott på arv vid arvskifte. 

Enligt rättsfallet NJA 2000 s. 262 kan en-
dast sådana gåvovillkor som uppställts i gi-
varens intresse ensidigt ändras utan gåvo-
tagarens medverkan. 

Av detta följer rimligen att den som mot-
tagit en gåva utan skyldighet att avräkna
inte utan medgivande behöver gå med på att
avräkna förskottet. I litteraturen anses däre-
mot att frihet från avräkningsskyldighet kan
komma till uttryck även efter gåvotillfället. 

Brattström och Singer ser regeln om av-
räkning av förskott som en presumtionsre-
gel och att frihet från avräkning även kan
uppkomma genom en viljeförklaring efter
gåvotillfället (Margareta Brattström och ▶ KO
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PROFESSOR I CIVILRÄTT VID
STOCKHOLMS UNIVERSITET
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PRESUMTIONEN ATT GÅVA TILL 
BRÖSTARVINGAR SKALL AVRÄKNAS SOM
FÖRSKOTT PÅ ARV HAR TVÅ UNDANTAG.
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Anna Singer, Rätt arv, s. 168). Gösta Walin
och Göran Lind ger uttryck för en likartad
uppfattning. ”Ett frikallande från avräk-
ningsskyldighet annorledes än genom testa-
mente kan äga rum ej blott vid gåvans
givande utan när som helst därefter, och
detta oavsett om frikallandet är uttryckligt
eller endast framgår av omständigheterna”
(Gösta Walin och Göran Lind, Kommentar
till Ärvdabalken, Del I, s. 169). 

Walin och Lind anser dock att en viss för-
siktighet bör iakttas i fråga om att bedöma
om ett frikallande från avräkning av gåva
kan antas ha varit avsett (a.a. s. 170). Som ar-
gument för detta åberopas att ett frikallande 
har successionsrättslig
betydelse inte bara i
fråga om fördel-
ningen 
mellan arv-
ingarna
utan också
vid avräkning
vid bodelning en-
ligt 11 kap 5 § ÄktB. 

Frikallandet från avräk-
ningsskyldighet skall i enlig-
het med detta godtas trots att det är
fråga om en dödsrättshandling där testa-
mente normalt är den exklusiva reglerings-
formen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att
det inte bör vara möjligt för en person att i
efterhand med bindande verkan ålägga en
arvinge avräkningsskyldighet när givaren
vid gåvotillfället frikallat gåvotagaren. 

Detta följer av allmänna regler om gåva;
det är svårt att föreställa sig att ett frikal-
lande från avräkning skulle kunna vara upp-
ställt i givarens intresse. Genom ett
testamente kan dock förordnas att hänsyn
skall tas till gåvan vid arvskiftet så länge
inte laglottsreglerna lägger hinder i vägen.

Om givaren stipulerat avräkningsskyldig-
het i exempelvis en gåvohandling bör avräk-
nings-skyldighet bortfalla endast om
arvlåtaren i ett testamente förordnat om
detta. Testamentet är som framhållits exklu-

sivt i fråga om att bestämma över kvarlåten-
skapen. 

Om avräkningsskyldighet följer av regeln
i 6 kap 1 § ÄB kan omständigheterna tala för
att avsikten inte var att gåvotagaren frikal-
lats från avräkningsskyldighet. Däremot bör
det alltså enligt min mening inte vara möj-
ligt att i efterhand frikalla från avräkning på
annat sätt än genom testamente.  

För denna strikta tillämpning av reglerna
om frikallande av avräkningsskyldighet talar

också ändamålsskäl, det
vill säga familjesamman-

hållningen.
Reglerna om avräkning av

gåva som förskott på arv förut-
sätter att fall där gåvan saknar fö-

reskrifter om avräkning hålls isär
från fall där avräkning är stipulerad. 

Om avräkningsskyldighet stipuleras
i gåvobrevet torde det vara klart att
ändring inte kan ske, vare sig genom
en ensidig ändring av gåvovillkoren
eller genom en formlös dödsrättshand-

ling där avräkningsskyldigheten ändras. 
Bedömningen blir en annan om avräk-

ningsskyldigheten presumeras. I detta fall
kan omständigheterna visa att givarens av-
sikt var att avräkningsskyldighet inte skall fö-
religga. Det kan vara fråga om uttalanden av
givaren eller omständigheter som visar att gi-
varens avsikt var att frikalla från avräkning. 

Slutsatsen av detta blir att det mest prak-
tiska är att om avräkningen inte uttryckligen
reglerats i gåvobrevet så bör regleringen av
avräkningsskyldigheten ske i testamente.

KO
M

M
EN

TA
R
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ProFessor i civiLrätt vid
stockhoLms universitet

’’
REGLERNA OM AVRÄKNING AV GÅVA SOM
FÖRSKOTT PÅ ARV FÖRUTSÄTTER ATT 
FALL DÄR GÅVAN SAKNAR FÖRESKRIFTER
OM AVRÄKNING HÅLLS ISÄR FRÅN FALL
DÄR AVRÄKNING ÄR STIPULERAD. 

Artikeln har tidigare publicerats i Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer finns hos
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