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INNEHÅLL 
 
Allmän instruktion    s. 3 
 
 
BROTTMÅL 
 
Brottmål nr 1 
Åklagaren ./. Backman    s. 4 
 
Brottmål nr 2 
Åklagaren ./. Karlsson    s. 7 
 
Brottmål nr 3 
Åklagaren ./. Halvarsson    s. 10 
 
 
TVISTEMÅL 
 
Tvistemål nr 1 
Carlsson ./. Bäcklund    s. 14 
 
Tvistemål nr 2 
Berner ./. Träskmarks Golfklubb AB  s. 21 
 
Tvistemål nr 3 
Kalasbåtar AB ./. Svedberg    s. 29 
 
Tvistemål nr 4 
Malmström ./. Försäkringsbolaget   s. 36 
 
 
Lathund för huvudförhandling i brottmål  s. 42 
 
Lathund för huvudförhandling i tvistemål  s. 45 
 
Se till att Du förbereder rätt spel! 
Det framgår av rollistorna vilka spel Du skall spela. 
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ATT TÄNKA PÅ FÖR SAMTLIGA ROLLINNEHAVARE, 
UTOM RÄTTENS LEDAMÖTER 
 
Åklagare och ombud (gäller även försvarare) som har åberopat förhör skall 
tänka igenom vilka omständigheter som är relevanta vid respektive förhör 
samt fundera över och förbereda de frågor som bör ställas efter det att 
förhörspersonen avgett sin spontana berättelse. Tänk igenom vilka svar du 
kan förvänta dig i anledning av frågorna och utforma dessa så att förhöret blir 
så fördelaktigt för huvudmannen som möjligt. För åklagarens del gäller det att 
utforma förhöret så att gärningen blir så utredd som saken kräver. 
 
Det ombud som inte har åberopat förhöret skall inför huvudförhandlingen 
tänka igenom vilka omständigheter som är relevanta vid motförhöret, lyssna 
noga på åklagarens/motpartsombudets förhör med förhörspersonen och 
sedan själv ställa relevanta frågor som förhoppningsvis förbättrar bevisläget för 
den egna huvudmannen. 
 
Till de studenter som skall agera förhörsperson kan följande sägas. Ni får i 
underlaget ramen för vad Ni skall säga under förhören. Ni måste vara beredda att 
”brodera ut” berättelsen, t.ex. om Ni får frågor som inte uttryckligen besvaras i 
underlaget. Ge dock inga svar som strider mot de förutsättningar som lämnats för 
rollen.  
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RÄTTEGÅNGSSPEL I BROTTMÅL NR 1 
 
Åklagaren ./. Daniel Backman 
 
Omständigheter (hämtade ur förundersökningsprotokollet): 
 
Målsäganden Niklas N har vid förhör 2006-01-01 kl. 13.15 berättat följande: 
 
"Jag hade firat in det nya året och var, omkring kl. 04.30 den 1 januari, på väg hem. Jag 
gick till Medborgarplatsen i Stockholm för att ta en taxi och gick fram till en taxibil. I 
bilen satt det en kille på passagerarsidan i framsätet och en kille i baksätet. Jag frågade 
taxichauffören om hans passagerare skulle hoppa av eller åka. Killen i framsätet sa något 
liknande som "håll käften, stick härifrån" till mig. Killarna i bilen diskuterade priset med 
taxichauffören. Jag fick intrycket av att bägge killarna var berusade. Efter en stund frågade 
jag på nytt om föraren kunde köra mig. Killen i framsätet blev sur och hoppade ut ur 
taxin och kom fram till mig. Vi stod med näsorna mot varandra och tjafsade. 
Taxichauffören särade oss åt. Jag gick därefter och ställde mig sist i taxikön, som låg ca. 
10 meter bort. När jag hade kommit halvvägs fram i kön såg jag hur killen från framsätet 
kom gående mot mig. Killen knuffade till mig och jag frågade vad han sysslade med. 
Killen ställde sig precis framför mig med hotfull uppsyn och sa "Vill du slåss, din jävel? 
Ska jag märka dig?". Jag är säker på att killen uttalade sig så och detta var obehagligt. Jag 
blev ”lite skraj”. Killen gjorde sig beredd att skalla eller slå mig, varför jag puttade undan 
honom. Då kom killen som suttit i baksätet och knuffade till mig bakifrån. Nästan 
samtidigt fick jag ett slag i ansiktet av killen som suttit i framsätet. Jag kände direkt att en 
tand gick sönder av slaget och det började blöda kraftigt från munnen, ner på min skjorta 
(värd 800 kr). Det gjorde väldigt ont. Jag såg inte om killen slog med knuten näve eller om 
han hade något tillhygge. Efter det sprang killarna iväg. Jag fick hjälp att ta mig till 
sjukhuset, där jag blev undersökt och fick mina skador dokumenterade. Jag kände igen 
killen som satt i framsätet på taxibilen, eftersom vi gick i samma gymnasieskola. Efter att 
ha tittat i en skolfotokatalog vet jag att killen heter Daniel Backman. Jag måttade eller 
utdelade själv inte något slag. Jag kan ha spottat i marken när han stod i taxikön, men då 
helt utan vidare avsikter, men jag tror inte att jag gjorde det. Jag var nykter vid tillfället. Jag 
vill ha skadestånd.” 
 
 
Den misstänkte Daniel Backman har vid förhör 2006-01-08 kl. 09.15 avgett följande 
berättelse: 
 
"Jag och min lillebror Fredrik B hade firat nyår och delade därefter, på natten den 1 
januari, taxi till Medborgarplatsen. Jag satt fram i taxibilen bredvid chauffören och Fredrik 
satt i baksätet. Vid Medborgarplatsen diskuterade vi om Fredrik skulle sova över hos mig. 
Det kom då fram en kille, Niklas N, och frågade taxichauffören om bilen var ledig. Jag 
svarade killen att taxin var upptagen. Killen gick därifrån men återvände efter ca en minut 
och frågade samma sak igen. Jag gick då ut ur bilen och frågade varför killen inte kunde 
respektera att bilen var upptagen. Det blev lite tjafs mellan oss, vilket slutade med att 
killen puttade till mig. Taxichauffören särade på oss. Jag och Fredrik sade hej då till 
varandra och skildes åt. Jag skulle hem och när jag passerade taxikön gick jag förbi killen 
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som bråkat med mig tidigare. Denne spottade då på marken framför mig, så att det kom 
spott på min sko. Jag sa till killen att jag inte ville slåss. Det blev tjafs igen och killen 
puttade mig i bröstet och tog upp händerna för att slåss och likadant gjorde jag. Jag såg 
hur killen skulle måtta ett slag med knuten hand mot mitt ansikte. Jag gjorde då en 
sidoförflyttning, varför killens slag inte träffade mig, och slog ett knytnävsslag i ansiktet på 
killen. Det var en reflexhandling. Jag utdelade slaget för att försvara mig. Jag såg att killen 
blödde ur munnen. Fredrik kom springande och puttade till killen. Jag och Fredrik sprang 
sen från platsen. Jag uppfattade killen som "kanske småonykter, inte vinglig". Själv hade 
jag druckit ett eller två glas champagne tidigare under kvällen, men var inte berusad. Jag 
uttalade inga hot.” 
 
 
Vittnet Fredrik B (bror till misstänkte Backman) har vid förhör 2006-01-10 kl. 14.20 
berättat följande: 
 
"På nyårsaftonskvällen var jag på fest med min storebror Daniel Backman. På natten mot 
nyårsdagen tog vi en taxi till Medborgarplatsen. Jag hade druckit tidigare på kvällen, men 
kände mig inte berusad. Daniel satt fram i taxin och själv satt jag där bak. När vi kom till 
torget satt vi kvar i bilen och diskuterade. Det kom då fram en okänd kille och öppnad en 
av dörrarna till taxin och sa något om att han ville ha den taxi som vi satt i. Daniel sa till 
killen att taxin var upptagen. Killen stängde dörren, men kom strax tillbaka och frågade på 
nytt om han kunde ta taxin. Daniel gick ut ur taxin och fram till killen. De stod mitt emot 
varandra och tjafsade. Jag ställde sig bakom Daniel för att se till att ingenting skulle hända. 
Daniel vände sig om och sa "Jag drar hemåt" och gav mig pengar till taxin. I samband 
med detta gick killen iväg, troligen till trottoaren på andra sidan. Jag frågade Daniel "Är 
det okej att jag går nu eller tror du att han gör något". Daniel sa att det var "lugnt" och 
gick därefter i den riktning där killen stod. Det var den väg som Daniel var tvungen att gå 
för att komma hem. Jag började gå runt taxibilen för att sätta mig fram i den, men fick då 
se att Daniel och killen på nytt stod och pratade med varandra. Jag hörde Daniel säga 
jävel eller jävlar, eller något liknande. Jag minns inte så väl. Jag såg att killen knuffade till 
Daniel och jag började därför gå fram emot dem. Jag såg att Daniel och killen viftade med 
sina händer mot varandra, men jag såg inte om de träffade varandra. Jag sprang fram till 
dem och knuffade till killen medelhårt bakifrån. Jag och Daniel gick därefter hem till 
honom. När vi kom dit sa Daniel att han ”nog hade träffat killen i ansiktet." 
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I förundersökningsprotokollet finns även följande uppgifter: 
 
1. Utdrag ur belastningsregister, av vilket framgår att Daniel Backman dömdes den 10 
september 2005 för misshandel, ringa brott, i juni 2004, till böter. Misshandeln bestod av 
en örfil och riktade sig mot en närstående till Backman. 
 
2. Rättsintyg (se bilaga). 
 
3. PM: Personalia och dagsbotsuppgift, av vilken framgår att Daniel Backman är 24 år 
gammal, ogift samt att han erhåller en månatlig lön om ca. 18.000 kr. 
 
_____________________ 
 
 
Uppgift till målsägandebiträdet 
 
Niklas N vill biträda åtalet. Han vill även ha skadestånd för kränkning, sveda och värk 
samt för förstörda kläder. Din uppgift är att tillvarata Niklas rätt och att framställa hans 
skadeståndsanspråk (enskilt anspråk). Skadeståndstalan skall innehålla yrkanden och 
grunder för yrkandena. De yrkade beloppen skall överensstämma med gällande praxis. 
 
_____________________ 
 
 
Bilaga  
 
Tandvården Stockholm, Odontologiska kliniken 
Specialistkliniken för käkkirurgi 
 
    
RÄTTSINTYG 
 
Intyg utfärdat 2006-02-02 på begäran av Niklas N, 820628-XXXX. 
Niklas N uppger att han har blivit misshandlad nyårsnatten 2005/2006. Blivit införd och 
undersökt på akutmottagningen 2006-01-01, kl. 06.10. Pat. uppgav att han fått ett flertal 
slag mot ansiktet. Uppvisade vid undersökningstillfället 2 stycken frakturerade tänder i 
överkäken till höger. En tand på vänster sida i överkäken hade slagits loss, men ej ute ur 
munnen. Därutöver sårskador på slemhinna och läpp i underkäken. Vid detta tillfälle 
gjordes en omfattande röntgenundersökning för att utesluta större frakturer i 
ansiktsskelettet. Man kunde dock inte finna några tecken till större skada. Det finns inget i 
Niklas N:s framställning av händelseförloppet som motsäger att det skulle ha gått till på 
det sätt som han beskriver. 
 
Intygas i tjänsten 
 
Clara Johanson 
Leg. tandläkare 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I BROTTMÅL  NR 2  
 
Åklagaren ./. Christoffer Karlsson 
 
Omständigheter (hämtade ur förundersökningsprotokollet): 
 
Den misstänkte Christoffer Karlsson har vid förhör 2005-08-14 kl. 01.15 avgett 
följande berättelse:  
 
"Den här kvällen, den 13 augusti, hade jag och min flickvän Maria varit inne i stan på en 
barrunda och åkte tunnelbanan hem till Örnsberg. När vi kom fram, ungefär vid 22.45 
bestämde vi oss för att gå in och ta en öl på Restaurang Paradiset innan vi gick hem, vi 
satte oss på uteserveringen och beställde in varsin stor stark. Efter ett tag gick jag på 
muggen och när jag kom tillbaka stod en kille, Magnus Persson (MP), på utsidan av räcket 
till uteserveringen och pratade med Maria. Han verkade full och påstridig. Jag sa till 
honom: "Vad sysslar du med?" Han svarade inte utan bara flinade, så jag sa "Stick!". Han 
brydde sig inte om mig, jag tog det som var kvar i mitt ölglas och kastade över honom. 
Han skrek till och svor. Servitören, som sett det hela, kom fram till oss och sa åt oss att 
gå. Samtidigt sa han åt MP att försvinna. Vi betalade och gick. När vi kom ut från krogen 
- man måste gå ut via restaurangens vanliga dörr, det finns ingen entré direkt till 
uteserveringen - såg jag MP stå vid hörnet till tunnelbanan ca 10 meter bort. Och när jag 
och Maria började gå iväg åt andra hållet hörde jag springande steg bakom oss, vände mig 
om och såg MP komma rusande emot mig med knutna nävar. Jag ställde mig i 
stridsställning och när han kom nära mötte jag honom med en höger, jag såg inte var 
slaget tog men han stöp direkt. Maria och jag gick därifrån med en gång, stack hem, men 
sen kom polisen - det var säkert någon från krogen som hade ringt och där vet också 
ungefär var jag bor så det var väl inte så svårt att hitta mig." 
 
Målsäganden Magnus Persson har vid kompletteringsförhör 2005-08-22 berättat 
följande: 
 
"Jag hade varit inne i stan, den 13 augusti, och druckit en hel del öl, men kände mig inte 
berusad, bara lite upprymd. När jag var på väg hem från T-banan i Örnsberg gick jag förbi 
trottoarserveringen vid Restaurang Paradiset och såg att det satt en ensam tjej vid ett bord 
där. Jag gick fram, ställde mig bredvid henne utanför räcket - eftersom uteserveringen står 
på en sockel når räcket ända upp i brösthöjd - och började prata med henne. Hon verkade 
intresserad av att prata med mig, skrattade och log. Efter ett par minuter kommer en kille, 
Christoffer Karlsson (CK), till hennes bord och säger åt mig att sticka. När jag frågar vem 
han är och varför han lägger sig i, kastar han plötsligt ett glas öl i ansiktet på mig. Jag blir 
förbannad och skriker, men kommer inte åt honom. Kyparen kommer rusande och någon 
av gästerna lutar sig över räcket och snackar med mig, för att få mig att lugna mig. Efter 
en kort stund går jag iväg, inte hem, jag går och ställer mig utanför restaurangens entré. 
När CK och hans tjej kommer ut går jag fram till dom, tänkte be att han skulle pröjsa 
tvätt av min kavaj och skjorta, men jag hann inte ens öppna munnen innan han slog ned 
mig. Jag var inte alls beredd på hans knytnävslag, som träffade mig rakt på näsan och 
började blöda. Jag föll omkull av slaget, på sidan, men tappade inte medvetandet. CK 
skrek ”här har du, din jävel” eller nåt sånt och sparkade mig i ryggslutet när jag låg ned. 
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Då skrek tjejen ”Sluta! Sluta!” och sedan sprang båda därifrån. Efter någon halvminut 
kom folk ut från restaurangen och tog hand om mig. Polisen kom och skjutsade mig till 
akuten. Näsbenet var knäckt och jag blev sjukskriven en vecka."  
 
Magnus Persson vill ha skadestånd med 1.500 kr för förstörda kläder, 750 kronor i 
förlorad arbetsförtjänst, 10.000 kronor för sveda och värk och 15.000 i 
kränkningsersättning. 
 
 
Vittnet Maria L har vid förhör 2005-08-14 kl. 01.25 avgett följande berättelse: 
 
"När jag och min sambo CK kom tillbaka till Örnsberg från stan gick vi in på pizzerian 
där vid tunnelbanan för att ta en sista öl och när CK gick på toaletten kom det en kille, 
MP, och pratade med mig från utsidan av räcket vid uteserveringen. Han var full och 
sluddrade, jag var inte alls intresserad av att snacka med honom utan tittade bort och 
markerade att han skulle gå därifrån. Jag sa också att jag väntade på min pojkvän. När CK 
kom tillbaka stod MP fortfarande och tjatade och när han inte brydde sig om att CK sa åt 
honom att gå därifrån tog CK sitt ölglas och hällde öl över hans huvud. MP blev alldeles 
vansinnig och försökte komma över räcket men en gäst hindrade honom. Sedan kom 
servitören och sa åt oss att gå och det kunde vi inte riktigt förstå, men efter lite diskussion 
gick vi med på det. Då vi gick hade MP försvunnit, men vi misstänkte att han kanske 
väntade utanför. Jag kikade ut först, men såg ingen och vi skyndade ut. Efter några meter 
kom MP rusande runt hörnet och jag skrek till CK: "Akta dig!". CK vände sig om, MP 
fortsatte framåt men stannade alldeles intill oss och började skrika någonting. MP stod 
nära CK och tjafsade under kanske tio sekunder men sen slog K till honom mitt på näsan 
och han föll. "Det räcker!" skrek jag och sedan sprang vi. ” 
På särskild fråga svarar Maria ”att CK inte sparkade MP, han slog bara ett slag”.   
 
Efter genomläsning av detta förhör önskar Maria L korrigera följande: "MP stannade inte 
upp när han kom emot oss utan när han var några meter ifrån oss började han skrika 
något och fortsatte framåt. Jag uppfattade det som han var på väg att överfalla min 
pojkvän." 
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I förundersökningsprotokollet finns även följande uppgifter: 
 
1. Vittnesförhör med S. Dragic (SD), servitör på Pizzeria Paradiset: ”Såg inget av 
misshandeln, men hörde av en gäst att det var bråk utanför, gick ut och fann MP liggande 
ca 10 meter till vänster utanför entrén. SD gick in och ringde polisen, som kom efter 5-10 
minuter. Beträffande vad som föregått bråket uppger SD att han av en mycket upprörd 
MP, som stod utanför räcket, fick reda på att CK slängt öl på honom. SD bad därför CK 
och hans sällskap att lämna serveringen, vilket de gjorde efter ett visst tjafsande.” 
 
2. Utdrag ur belastningsregister, av vilket framgår att Christoffer Karlsson 2004-01-23 
godtog ett strafföreläggande för ringa misshandel. Misshandeln bestod i att han kvällen 
2003-11-11 ca kl. 23.30 på Crazy Horse på Sturegatan givit sin flickvän Maria L en örfil. 
 
3. Rättsintyg (se bilaga). 
 
___________________ 
 
 
Bilaga 
 
Södersjukhuset 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 
 
 
RÄTTSINTYG 
 
 
Intyg utfärdat 2005-08-21 på begäran av 760505-xxxx, Persson, Magnus. 
 
Patienten inkom första gången 2005-08-13 kl. 23.50 och uppvisade då en mindre fraktur 
på näsbenet, som stabiliserades med tejp och som beräknas vara läkt, utan vidare men, 
inom ett par veckor. 
 
Patienten har varit sjukskriven helt under tiden 2005-08-14--20. Vid undersökning denna 
dag har patienten en blånad över näsryggen och en viss kvarstående ömhet efter svullnad.  
Patienten har uppgett att han under det första dygnet kände ett visst illamående och stark 
huvudvärk. Några tecken på hjärnskakning har dock inte kunnat konstateras. Inte heller 
uppvisar patienten några övriga skador. 
 
Patienten har uppgivit att han blivit nedslagen av ett slag med knuten näve. Skadan 
överensstämmer med ett sådant händelseförlopp. 
 
Kerstin Fredriksson, leg. läkare 
Kirurgmottagningen 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I BROTTMÅL NR 3  
 
Åklagaren ./. Jonas Halvarsson 
 
Omständigheter (hämtade ur förundersökningsprotokollet): 
 
Målsäganden Ylva B har vid kompletteringsförhör 2005-05-22 avgett följande 
berättelse. 
 
”Hon och Jonas H har varit ett par sedan två år tillbaka och har bott tillsammans nästan 
lika länge. De bor i en fyrarumslägenhet på Abrahamsbergsvägen 34 i Bromma. Hon har 
två barn sedan ett tidigare förhållande som bor tillsammans med dem. Tillsammans med 
Jonas har hon ett barn, Robert, som idag är 1 år gammal. Jonas var när de träffades 
mycket omtänksam och rar. Hon visste att han haft vissa problem med alkohol, men hon 
fick honom att avstå från spriten. De hade ett mycket bra förhållande fram till Roberts 
födelse. Då blev Jonas helt ointresserad av familjelivet och började mer och mer hålla sig 
borta från hemmet. Han kom ofta hem sent och var då berusad. Han var ofta hotfull och 
gav henne då och då en örfil, men han har aldrig slagit henne som nu. Vid det här tillfället, 
dvs. den 3 mars 2005, hade hon varit hemma hos en manlig arbetskamrat som hon skulle 
diskutera en facklig fråga med. De hade druckit något glas vin men hon var inte berusad. 
Hon hade Robert med sig. De äldre barnen var hemma hos sin pappa. När hon kom hem 
var Jonas hemma. Han var berusad och upprörd över någonting. Han frågade henne var 
hon varit. Hon svarade, eftersom hon inte ville göra Jonas än mer upprörd, att hon varit 
hos sin syster. Jonas blev då helt rasande och skrek åt henne att hon ljög. Hennes syster 
hade tydligen ringt och frågat efter henne. De stod i köket. Jonas gick fram till henne och 
tog ett kraftigt tag om hennes överarmar och skakade henne. Han slog sedan ett slag med 
knytnäven som träffade henne över ögat. Han skrek även att han skulle döda henne och 
att han borde ha gjort det långt tidigare. När Jonas uttalade hotelserna höll han en 
brödkniv framför hennes ansikte. Hon blev livrädd och sjönk gråtande ihop på 
köksgolvet. Jonas gick in i vardagsrummet och satte sig att röka. När hon låg på golvet 
ringde polisen på dörren. Hon följde med till polisstationen och gjorde en anmälan. Hon 
fick en kraftig blåtira av slaget och var öm i ansiktet i cirka en vecka. Efter händelsen 
vågade hon inte bo i lägenheten längre, utan flyttade till sin syster. Hennes två äldsta barn 
bor nu hos sin pappa och Robert bor hos henne. Hon har nu separerat från Jonas och 
begärt ensam vårdnad om Robert. Hon tyckte att förhållandet med Jonas var dåligt innan 
det här hände, men hoppades ändå att det skulle gå att lappa ihop och hade ingen avsikt 
att lämna honom.” 
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Den misstänkte Jonas Halvarsson har vid förhör 2005-06-04 avgett följande 
berättelse. 
 
”Han och Ylva träffades för drygt två år sedan och flyttade nästan genast ihop. Hon hade 
två barn sedan tidigare. Efter ett tag blev Ylva gravid med Robert. Under graviditeten, 
men särskilt efter Roberts födelse, blev Ylva helt förändrad. Hon blev mycket aggressiv 
och skällde och gnällde på honom hela tiden. Hon kallade honom fula saker och var 
mycket nedvärderande mot honom. Efter Roberts födelse började hon dricka alltmer 
alkohol. Hon var ofta berusad hemma och var då mycket aggressiv och snarstucken. Hon 
misskötte också barnen. De stora pojkarna fick ingen uppfostran alls och började få 
problem i skolan. Robert lämnade hon ibland vind för våg, särskilt när hon druckit. 
Grannarna klagade på att det var stökigt i lägenheten. Det hände särskilt när Ylva var på 
dåligt humör. Han har aldrig slagit henne, inte ens en örfil. Han har aldrig heller hotat 
henne. Den aktuella kvällen kom Ylva hem och var berusad. Robert grät och verkade inte 
ha fått mat på länge. Han vet inte var Ylva hade varit men hon hade en blåtira över ena 
ögat. Han blev mycket upprörd för att hon varit ute och supit med Robert med sig. Han 
ville tala med henne men Ylva ville inte lyssna. Det är möjligt att han tog tag i hennes 
armar för att få hennes uppmärksamhet, men något mer gjorde han inte. Ylva måste då ha 
insett vad hon gjort och föll gråtande ned på golvet i köket. Efter en stund kom polisen 
och han fick följa med till polisstationen. Han har nu separerat från Ylva. Han anser att 
hon inte är lämpad att ha hand om Robert. Han tänker därför begära ensam vårdnad om 
pojken. Han vet inte varför Ylva ljugit om händelsen, men troligen är det för att hon inte 
skall förlora vårdnaden om Robert.” 
 
Vittnet polisassistenten A. Ohlsson har vid förhör 2005-05-24 uppgett följande: 
 
”Han/hon och en kollega beordrades till en adress på Abrahamsbergsvägen på grund av 
ett lägenhetsbråk. De ringde på dörren och en man öppnade. I köket såg de en kvinna 
som låg gråtande på köksgolvet. Kvinnan hade en rodnad över vänstra ögat. Kvinnan 
sade att mannen slagit henne. Mannen skulle även ha hotat att döda henne med en 
brödkniv. Mannen sade att allt detta var lögn. I lägenheten fanns även en baby. Både 
mannen och kvinnan tycktes påverkade av något, troligen alkohol. Det fanns en hel del 
tomflaskor/burkar i lägenheten. Hon såg också att det låg en förskärare, typ brödkniv, 
framme i köket. Både mannen och kvinnan fick följa med ned till polisstationen där 
kvinnan gjorde en anmälan.” 
 
Vittnet grannen G. Björk har vid förhör 2005-05-25 uppgett följande: 
 
”Han/hon har bott granne med Ylva och Jonas i cirka två år. De har aldrig umgåtts men 
ändå hälsat på varandra som grannar gör. I början var det inga problem, men efter ett tag 
började det bli högljutt hos Ylva och Jonas. Han har hört både mans- och kvinnoröster. 
Den aktuella kvällen var det värre än normalt och han hörde Jonas röst flera gånger. Han 
hörde dock inte vad som sades. Han tyckte att det lät hotfullt och ringde polisen. Han 
talade med Ylva någon dag efter händelsen. Ylva berättade då att Jonas slagit henne och 
hotat att döda henne med en kniv. Han trodde på det Ylva berättade. Han har alltid tyckt 
att Jonas verkat hotfull och helt klart i stånd att göra en sådan sak. Han kan inte förstå att 
Ylva inte lämnat Jonas tidigare.” 
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I förundersökningsprotokollet finns även följande uppgifter. 
 
1. Utdrag ur belastningsregister, av vilket framgår att Jonas Halvarsson dömdes den 4 
augusti 2000 för grovt rattfylleri och misshandel till fängelse två månader. Påföljden är till 
fullo verkställd. 
 
2. Den lokala kriminalvårdsmyndigheten har på uppdrag av tingsrätten genomfört en 
utredning av Jonas Halvarssons personliga förhållanden. Av denna framgår bl.a. följande. 
Jonas är 37 år gammal. Han har genomgått grund- och gymnasieskola. Han anser sig inte 
ha något missbruk, men referenspersoner bl.a. arbetskollegor och vänner anser att han 
ibland kan dricka lite väl mycket alkohol. Jonas har en fast anställning på en 
rörläggningsfirma och tjänar 23 000 kr per månad. Han är en skötsam person och 
bedöms, om en frihetsberövande påföljd övervägs, lämplig att utföra samhällstjänst. (Den 
tidigare domen betraktar han som en dum grej och var resultatet av ungdomligt 
oförstånd.) 
 
3. Rättsintyg (se bilaga). 
 
________________ 
 
 
Uppgift till målsägandebiträdet 
 
Ylva B vill biträda åtalet. Hon vill även ha skadestånd för kränkning samt sveda och värk. 
Din uppgift är att tillvarata Ylva B:s rätt och att framställa hennes skadeståndsanspråk. 
Skadeståndstalan skall innehålla yrkanden och grunder för yrkandena. De yrkade 
beloppen skall överensstämma med gällande praxis. 
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Bilaga  
 
 
 
S:t Görans Sjukhus 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 
 
 
 
RÄTTSINTYG 
 
Intyg utfärdat 2005-03-04 på begäran av Polismyndigheten i Stockholms län, Västerort, 
avseende Ylva B, 671124-XXXX. 
 
Patienten inkom 2005-03-04 kl. 10.00 och uppvisade svullnad, blånad över vänster öga, 
cirka 3 x 3 cm stort. Området var ömt vid tryck. Patienten uppgav att hon hade viss 
huvudvärk och kände illamående, men uppvisade i övrigt inga synliga skador. 
 
Skadan beräknas vara läkt inom cirka en vecka. Risk för bestående men föreligger ej. 
 
Patienten har uppgivit att hon kvällen innan blivit slagen av sin sambo och att denne 
också hotat henne med en kniv. Skadan kan ha uppkommit genom trubbigt våld mot ögat 
eller området däromkring vid den tidpunkt och på det sätt som patienten angett. 
 
Ovanstående intygas på heder och samvete. 
 
 
Lena Olsson, leg. läkare 
Akutmottagningen 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I TVISTEMÅL NR 1 
 
Carlsson ./. Bäcklund 
 
 
Bakgrund till stämningsansökan 
 
Advokaten P. Pettersson får besök av Anna Carlsson som berättar följande: 
 
Min pappa Åke Carlsson äger 52 % av aktierna i Carlssons Bilar AB, vilket han övertagit 
av sin far som grundat företaget. Min mamma Gun Carlsson ägde tidigare resterande 
aktier vilka hade överförts till henne genom bodelning inom äktenskapet. Sedan pappa 
blivit äldre talade han först med mamma och därefter med mig och min bror Adam om 
ett generationsskifte i bolaget. Jag har alltid varit intresserad av att börja arbeta i bolaget 
och svarade därför ja när pappa frågade om jag ville överta det. Adam har aldrig varit 
intresserad av det. Det innebar visserligen en viss risk för mig men den var jag villig att ta. 
Pappa förklarade att han ville fortsätta ha kontroll över bolaget ännu en tid. Han ville 
också att det skulle stanna inom familjen. Våra samtal föranledde pappa att ta kontakt 
med advokaten A. Bäcklund för att få dennes hjälp att på bästa sätt genomföra skiftet. 
Mamma och jag tyckte att det var bäst att pappa skötte kontakterna med advokaten. Själv 
har jag aldrig träffat advokaten.  
 
Av kontakterna pappa hade med Bäcklund fick jag klart för mig att gåvoskatten skulle 
kunna bli ett problem och pappa och jag var överens om att förutsättningen för att jag 
skulle ta över var att jag kunde klara skatten. Bäcklund försäkrade pappa att hon/han 
skulle se till att skatten blev så låg som möjligt. Det var bestämt att mamma skulle skänka 
sina aktier till mig, att ett gåvobrev skulle upprättas. Pappa skulle behålla sina aktier och 
därmed kontrollen över bolaget. Inte heller skulle jag få överlåta eller pantsätta aktierna 
utan mina föräldrars medgivande. Gåvobrevet skickades till pappa, vi gick igenom det och 
tyckte att allt verkade bra och i enlighet med våra önskemål. Mamma och jag 
undertecknade gåvobrevet och pappa återsände det till Bäcklund. 
 
Pappa och Bäcklund hade också kommit överens om att Bäcklund skulle sköta 
gåvodeklarationen. Under våren 2004 skickade Bäcklund en ifylld deklarationsblankett till 
mig för viss komplettering, bl. a. skulle jag underteckna den. Jag tänkte att jag kanske 
kunde skicka in den själv. Jag ringde kontoret och pratade med Bäcklunds biträdande 
jurist Hammar. Hammar förklarade att advokaten var bortrest några dagar och 
uppmuntrade mig att själv skicka in gåvodeklarationen. På min fråga svarade hon/han att 
det nog var bäst att skicka med en kopia av gåvobrevet till Skatteverket. Jag bad Hammar 
skicka en kopia av gåvobrevet. Dagen därpå skickade jag in deklarationen och gåvobrevet 
till Skatteverket. Den 3 maj 2004 fastställde Skatteverket gåvoskatten till 500 000 kronor. 
Jag blev mycket förvånad eftersom jag hade räknat med ca 100 000 kronor. Efter kontakt 
med Skatteverket uppdagades att myndigheten inte kunnat tillämpa den s.k. lättnadsregeln 
vid beskattningen eftersom gåvobrevet innehöll ett förbehåll till förmån för givaren. Om 
lättnadsregeln hade varit tillämplig hade skatten blivit 100 000 kronor. Jag talade med 
pappa som blev arg och skickade ett brev till Bäcklund där han förklarade vad som hänt 
och redogjorde för Skatteverkets beslut. Han krävde också att jag skulle ersättas den skada 
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jag lidit. 
 
Bäcklund har vägrat att ersätta mig och dessutom förhalat saken. Bäcklund har sagt att 
villkoret var infört på uppdrag av pappa och att det var Bäcklund själv som skulle sköta 
kontakten med Skatteverket. 
 
Advokaten Pettersson känner till att lättnadsregeln innebär att aktier i fåmansföretag vid 
gåva värderas till ett lägre värde än annars och därmed medför lägre skatt. Regeln kan 
dock endast tillämpas under förutsättning att gåvan sker utan förbehåll för givaren och att 
den omfattar all givarens rätt till förvärvskällan. Om regeln hade tillämpats skulle endast 
30 % av aktiernas värde lagts till grund för gåvobeskattningen. Pettersson anser att det är 
av högsta vikt att advokater har ett gott anseende samt att saken är processbar och 
upprättar följande stämningsansökan. 
 
 
 
 
 
TILL STUDENTERNA: 
 
Studera stämningsansökan. Käranden och kärandeombudet bör fundera över hur 
bevisuppgiften kan förtydligas vid den muntliga förberedelsen (vad exakt som skall styrkas 
med varje bevis).  
 
Gåvoskatten är slopad fr.o.m. den 1 januari 2005. Dock skall mottagaren, såsom i 
förevarande fall, betala gåvoskatt för gåva som denne fått före utgången av 2004. 
 
 
 



 16

STÄMNINGSANSÖKAN    
 
Till Frescati tingsrätt 
 
 
Kärande: Anna Carlsson, personnummer, adress 
Ombud: Advokaten P. Pettersson, adress 
 
Svarande: A. Bäcklund, personnummer, adress 
Uppgivet ombud: Advokaten K. Engström, adress 
 
Saken: Skadestånd 
 
 
 
 
Såsom ombud för Anna Carlsson ansöker jag om stämning å A. Bäcklund. 
 
Bakgrund 
 
Anna Carlssons far Åke Carlsson äger 52 % av aktierna i Carlssons Bilar AB. Resterande 
aktier ägdes tidigare av hans hustru Gun Carlsson. Sedan Åke Carlsson uppnått en högre 
ålder beslutades inom familjen att ett generationsskifte skulle ske och att Anna skulle 
överta bolaget. Åke Carlsson önskade dock ha kvar sitt inflytande över bolaget en tid och 
att det skulle stanna inom familjen. För Anna Carlsson var det viktigt att gåvoskatten blev 
så låg som möjligt. Familjen vände sig till advokaten A. Bäcklund för att få hjälp. Det 
bestämdes att det bästa var att Gun Carlsson skänkte sina aktier till Anna och att Åke 
Carlsson behöll sina. A. Bäcklund kallade till möte på advokatkontoret vilket ägde rum 
den 10 december 2003. Åke och Gun Carlsson framförde då familjens önskemål till 
honom. A Bäcklund försäkrade att hon/han skulle se till att Annas skatt blev så låg som 
möjligt. Bäcklund presenterade ett förslag till gåvobrev som denne upprättat. Gåvobrevet 
tillsändes därefter Åke Carlsson och undertecknades den 13 december av Gun och Anna 
Carlsson, varefter det återsändes till Bäcklund. Gåvobrevet innehöll bl. a. ett villkor enligt 
vilket aktierna inte fick överlåtas, pantsättas eller utmätas utan Åkes och Guns 
medgivande. A Bäcklund hade inte talat om skattekonsekvenserna av ett sådant villkor. 
Familjen Carlsson upplystes inte om att förbehållet i gåvobrevet innebar att lättnadsregeln 
inte kunde tillämpas eller att gåvobrevet inte fick komma till Skatteverkets kännedom. När 
Anna Carlsson under våren 2004 skickade in sin gåvodeklaration till Skatteverket bifogade 
hon en kopia av gåvobrevet. Aktierna hade i deklarationen värderats med hjälp av den i 
lagen om arvskatt och gåvoskatt stadgade lättnadsregeln, vilket gav en skatt om 100 000 
kronor. Med hänsyn till gåvobrevets avfattning uteslöt Skatteverket i beslut den 3 maj 
2004 dock tillämpning av denna regel. Till följd härav ålades Anna att betala 500 000 
kronor i skatt i stället för beräknade 100 000 kronor. A. Bäcklund har förklarat sig ovillig 
att ersätta den skada Anna Carlsson lidit. 
 
Åke Carlsson framställde skriftligen krav på ersättning av 400 000 kronor den 18 juni 
2004. 
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Rättsliga grunder 
 
A. Bäcklund har handlat vårdslöst eller varit försumlig då denne i gåvobrevet av misstag 
införde ett villkor som innebar att den s.k. lättnadsregeln inte kunde tillämpas. I vart fall 
har Bäcklund förfarit vårdslöst då familjen Carlsson inte i tillräckligt hög grad upplysts om 
att lättnadsregeln inte skulle bli tillämplig om villkoret kom till Skatteverkets kännedom. A 
Bäcklund har således utfört sitt uppdrag på ett försumligt sätt (jmf 18:3 Handelsbalken). 
Som en direkt följd av denna försummelse orsakades Anna Carlsson ekonomisk skada i 
form av skillnaden mellan den högre skatt hon fick betala och den lägre skatt hon hade 
fått betala om lättnadsregeln hade tillämpats. 
 
 
Yrkande 
 
Anna Carlsson yrkar att tingsrätten skall förplikta A. Bäcklund att till henne utge 400 000 
kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen, i första hand på hela beloppet från den 18 juli 
2004 och i andra hand från dagen för delgivning av stämningsansökan, allt till dess 
betalning sker.   
 
 
Bevisuppgift 
 
Som bevisning åberopas följande. 
 

1. Förhör under sanningsförsäkran med Anna Carlsson till styrkande av att A. 
Bäcklund varit vårdslös. 
 
2. Vittnesförhör med Åke Carlsson, adress, till styrkande av samma sak. 
 
3. Kopia av gåvobrev bifogas och åberopas. 
 
 
P. Pettersson 
Advokat 
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Bakgrund till svaromål 
 
A. Bäcklund som delgivits Anna Carlssons stämningsansökan söker upp sin kollega 
advokaten K. Engström och säger följande. 
 
Det här kan jag absolut inte gå med på. För det första är jag inte skyldig att ersätta Anna 
för någon skada eftersom jag aldrig haft något uppdrag av henne. Jag har agerat på 
uppdrag av Åke Carlsson och i viss mån Gun Carlsson. Det är Åke Carlsson som skött 
ärendet, som uteslutande haft kontakt med mig och som jag uppfattat som min 
huvudman. Anna Carlsson har jag aldrig haft kontakt med, vare sig personligen eller per 
telefon. 
 
För det andra är det inte alls så att jag varit försumlig eller vårdslös på något sätt. Jag förde 
in det aktuella villkoret på Åke Carlssons uttryckliga önskan. Redan vid min första kontakt 
med honom våren 2003 förklarade han för mig hur viktigt det var för honom och hans 
hustru att företaget stannade inom familjen och att han hade kvar sitt inflytande över det 
ännu en tid. Det var viktigt för honom att detta önskemål kom till uttryck på något sätt. 
Inom familjen var man enig om att Anna inte skulle kunna förfara hur som helst med 
aktierna. Det stod också helt klart för Åke Carlsson att gåvan måste ske villkorslöst för att 
lättnadsregeln skulle vara tillämplig. Jag förklarade det för Åke och Gun vid vårt 
sammanträffande före jul 2003. Det var därför klart att den handling som jag upprättade 
endast skulle uttrycka en moralisk förpliktelse att gälla inom familjen och att den inte var 
juridiskt bindande. Själva gåvan skulle ske genom tradering av aktierna. Överlåtelsen 
skulle naturligtvis även antecknas i aktieboken. Åke Carlsson var införstådd med detta. Vi 
hade talat om det vid ett flertal tillfällen. Eftersom gåvohandlingen endast var en 
familjeangelägenhet markerades detta genom att den skulle förvaras på mitt kontor. Vi 
kom överens om att jag skulle upprätta gåvodeklarationen och ge in den till Skatteverket. I 
vilket fall som helst föreligger inget samband mellan upprättandet av själva handlingen 
och den uppkomna skadan eftersom det aldrig varit aktuellt att denna skulle inges till 
Skatteverket. Om jag hade fått sköta saken på det sätt som vi kommit överens om hade 
detta aldrig hänt.  
 
Det är i och för sig riktigt att skatten fastställts till 500 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
TILL STUDENTERNA: 
Skriv svaromål med bevisuppgift (individuell uppgift). Observera att någon 
jämkningsgrund inte ska anföras i svaromålet, utan först vid ett eventuellt överklagande 
från Bäcklunds sida.      
 
 
 
 



 19

Åke Carlsson försöker erinra sig vad som skett. 
 
Våren 2003 kontaktade jag A. Bäcklund för att få hjälp med generationsskiftet i vårt 
familjebolag Carlssons Bilar AB. Jag och min hustru hade tänkt igenom saken noga. Vi 
har två barn men det var bara Anna som var intresserad av att börja arbeta med bolaget. 
Både jag och min hustru var oroliga för att hon skulle tröttna efter ett tag och att företaget 
skulle lämna familjen. Detta nämnde jag för Bäcklund. Jag minns också att jag bestämt 
hävdade att jag ville ha kvar kontrollen över bolaget ännu en tid. Bäcklund sade att det 
inte var några problem och att det skulle ordnas på bästa sätt. Bäcklund tog fram aktuella 
siffror avseende bolaget för att få ett värde på aktierna. Vi kom fram till att det bästa var 
att Gun skänkte sina aktier till Anna. På det sättet kunde jag med mina 52 % av aktierna 
behålla kontrollen över bolaget. Självklart talade vi också om skattekonsekvenserna av 
transaktionen och hur viktigt det var att skatten blev så låg som möjligt. Jag minns inte 
om advokaten nämnde någon exakt summa. Helt klart var emellertid att advokaten skulle 
göra så att gåvoskatten blev så låg som möjlig för Anna. 
 
Strax före jul 2003 kallade advokaten oss till ett möte på sitt kontor. Anna kunde inte 
komma, men jag och Gun kom dit. Vi gick igenom ett utkast till gåvobrev som Bäcklund 
hade skrivit. Det verkade bra. Jag och Gun litade på Bäcklund helt och hållet. Jag minns 
att Bäcklund sade något om att gåvobrevet skulle förvaras på kontoret och att denne 
skulle hjälpa Anna med deklarationen avseende gåvan. Jag tror att det nämndes något om 
att handlingen endast gällde inom familjen. Bäcklund hade även sagt detta tidigare, men 
det verkade så självklart så jag tänkte inte på att det togs upp igen.  Jag ville få saken ur 
världen. 
 
Sedan jag förstått att Anna fått betala betydligt mer i skatt än hon behövt göra blev jag 
arg. Jag talade med en jurist på min bank som förklarade det juridiska för mig. Jag 
försökte få tala med Bäcklund på telefon utan att lyckas. Till slut skickade jag ett brev där 
jag förklarade vad som hänt och krävde Bäcklund på ersättning för den skada Anna lidit. 
Bäcklund har inte velat ersätta henne utan bara förhalat saken när den kommit på tal. 
 
 
A. Bäcklunds biträdande jurist E. Hammar berättar följande. 
 
Jag minns att Bäcklund, när jag var helt ny som biträdande jurist, bad mig att upprätta ett 
gåvobrev beträffande en aktieöverlåtelse inom familjen Carlsson. Det var modern som 
skulle ge bort sina aktier till sin dotter. Det var dock fadern som hade kontakt med 
Bäcklund. Jag minns tydligt att jag använde ett standardformulär som jag tyckte var 
passande. Bäcklund hade ju förklarat för mig att pappan i familjen önskade att bolaget 
skulle stanna inom familjen så det där med att det krävdes föräldrarnas medgivande för att 
få pantsätta och överlåta aktierna tyckte jag lät bra. Jag minns också att det var ett möte på 
kontoret strax före jul. Jag var endast närvarande under delar av mötet eftersom det kom 
en annan klient på spontanbesök. Jag var dock med när Bäcklund presenterade den 
handling som jag hade upprättat. Bäcklund gick igenom det hela mycket noga och 
redogjorde även för hur aktierna hade värderats. Åke Carlsson och hans fru verkade 
nöjda. Och själv var jag nöjd med att ha lyckats med mitt uppdrag. Jag vill minnas att 
Bäcklund talade om att handlingen borde förvaras på kontoret. Jag tror också att 
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Bäcklund förklarade det med att den endast gäller inom familjen eftersom den endast var 
moraliskt bindande. Jag minns också att Bäcklund förklarade att det hade något med 
skatten att göra. Jag kommer inte exakt ihåg hur orden föll. Makarna Carlsson verkade 
inte fästa sig vid påpekandet. Det är det jag minns av det hela. 
 
Jag minns vidare att gåvotagaren, dottern Anna, försökt få kontakt med Bäcklund under 
våren 2004 i samband med att hon skulle skicka in gåvodeklarationen till Skatteverket 
men att hon inte lyckades. På begäran fick hon en kopia av gåvohandlingen av mig.  
 
 
 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÖVERKLAGANDET:    
Om Anna Carlsson förlorar målet tänker hon överklaga till hovrätten med samma 
yrkande som vid tingsrätten. Hon ämnar i så fall också förstärka sin bevisning genom att 
även höra Gun Carlsson som vittne. Hennes advokat Pettersson underlät detta vid 
tingsrätten, eftersom denne uppfattade att Gun endast kunde avge samma berättelse som 
Åke. Efter domen visar det sig att hon särskilt har frågat advokat Bäcklund om 
skattekonsekvenserna och att denne därvid endast svarat "gåvoskatten kan man inte 
komma undan". Dessutom kan ett vittnesmål med Gun understryka att Bäcklund varit 
"hela familjens advokat". 
 
Om Bäcklund förlorar vid tingsrätten går även denne vidare till hovrätten. I så fall vill 
Bäcklund komplettera sitt ändringsyrkande med en jämkningsgrund, byggd på att Anna 
Carlsson, genom att inte följa Bäcklunds instruktion att endast underteckna och återsända 
gåvodeklarationen, måste anses medvållande till skadan. 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I TVISTEMÅL NR 2 
 
A. Berner ./. Träskmarks Golfklubb Aktiebolag 
 
 
Bakgrund till stämningsansökan 
 
Advokaten M. Renvall får besök av konsulten A. Berner som berättar följande.  
 
Jag är konsult och har specialiserat mig på att finna sponsorer till olika idrottsklubbar. Jag 
har arbetat med detta i ca två år och bedriver verksamheten i form av enskild firma, 
Berners Golfkonsult. I början av 2004 fick jag kontakt med C. Danestad som är VD för 
Träskmarks Golfklubb Aktiebolag. Vi började tala om ett samarbete. Den 1 mars samma 
år träffade jag och klubben ett avtal som innebar att jag erhöll ensamrätt på ackvisition av 
sponsorer till golfklubben. För detta uppdrag skulle jag erhålla ett fast arvode om 5 000 kr 
per månad samt ett rörligt arvode vilket för år 2004 schablonmässigt beräknats till 15 000 
kr per månad och för tiden därefter 20 procent av bolagets reklamintäkter. Allt exklusive 
moms. Utbetalningarna skulle ske månadsvis och i efterskott. Jag hade dessutom rätt att 
spela på banan och ha representation i restaurangen på bolagets bekostnad. Avtalet löpte 
tills vidare med rätt för parterna att säga upp det med sex månaders uppsägningstid. Om 
någon av oss hävde avtalet var denne skyldig att betala motparten ett vite om 100 000 kr. 
När avtalet var färdigt började jag omedelbart arbetet med att finna sponsorer. Jag hade 
en hel del kontakter sedan tidigare. I oktober 2004 hade jag värvat Berras Bageri och 
Carlssons Cykel, som betalade 20 000 kr vardera för reklamskyltar på klubben. En annan 
kontakt som jag bearbetade var Statoil.  
 I december 2004 träffades med min hjälp ett avtal mellan golfklubben och Statoil 
värt 1 miljon kronor, ett belopp som dock inte kom att utbetalas förrän den 10 januari 
2005. När jag, helt enligt avtalet, begärde betalning för detta arbete med 200 000 kr (dvs.  
20 % av 1 000 000) svarade bolaget att jag endast hade rätt till schablonbeloppet eftersom 
själva ackvisitionen skett före årsskiftet. Då blev jag naturligtvis mycket arg, men fortsatte 
trots detta mitt uppdrag i enlighet med avtalet. Detta ledde emellertid inte till några 
kontrakt. Under första kvartalet 2005 erhöll jag bara 5 000 kr i månaden i arvode. 
Därefter slutade betalningarna helt. När jag vände mig till klubben för att höra efter 
anledningen svarade man att jag inte fick betalt eftersom jag inte uppvisat någon F-
skattsedel. Jag fortsatte trots detta att verka i enlighet med avtalet och lade ner mycket 
arbete på att skaffa sponsorer. Arbetet bestod mest av att göra utskick av förfrågningar till 
olika tänkbara företag, telefonera samt ha vidare möten och i några fall representation 
med ett par, tre intresserade företag. Jag hade inte längre någon bra kontakt med dem på 
klubben. C. Danestad var inte längre lika tillmötesgående efter det som hänt. Jag försökte 
få tag på Danestad några gånger men mina meddelanden besvarades inte. På klubben 
stötte jag några gånger ihop med Danestad som då verkade arg och upptagen och inte 
ville prata med mig. Danestad var ganska otrevlig och sade att jag inte skötte mitt arbete.  
 I juni upptäckte jag till mitt stora förtret att klubben på egen hand skaffat en ny 
sponsor, Mazda, som betalat 400 000 kr för att finansiera en ny tävling på banan. Jag 
anser att jag med hänvisning till min ensamrätt har rätt till 20 % av denna summa, dvs. 80 
000 kr. När jag tog upp frågan med klubben sa de att detta kontrakt erhållits utan min 
hjälp och att jag därför helt saknade rätt till ersättning. Stämningen blir allt sämre mellan 
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mig och klubben och i november tar man ifrån mig mitt omklädningsskåp samtidigt som 
jag får meddelande om att klubben inte längre står för mina restaurangnotor. Jag förstår 
att samarbetet är slut men kräver mina pengar enligt avtalet. Jag anser att jag förutom de 
belopp jag redan nämnt har rätt till 40 000 kr avseende fast arvode under perioden april-
november. Anledningen till att jag saknade F-skattsedel var att jag inte deklarerat min 
rörelse för åren 2003 och 2004, vilket i sin tur berodde på att jag inte hade råd att betala 
min revisor. Nu har jag emellertid deklarerat och uppfyllt mina skyldigheter gentemot 
skatteverket så det finns inte längre någon anledning för klubben att neka mig pengar. Nu 
vill jag att du hjälper mig att genom rättegång få de pengar som jag har rätt till. Alla 
kontakter med klubben har varit fruktlösa.  
 
 
Jag och Danestad hade en mycket bra kontakt till en början. Vi träffades flera gånger 
innan vi skrev avtalet och samtalade lite allmänt om vilka förutsättningar som skulle gälla. 
Därefter lät Danestad sin revisor, E. Friberg, göra ett utkast till ett avtal som vi kunde 
underteckna vid mötet den 1 mars 2004. När vi träffades då var revisorn med. Vi talade 
om de ljusa framtidsutsikterna, gick igenom avtalet och skrev därefter under det. Ingen av 
oss hade några synpunkter på själva avtalet. Jag kommer dock ihåg att jag särskilt 
klargjorde att jag ville att det rörliga arvodet skulle beräknas utifrån det datum när klubben 
fick betalt. Det var också viktigt för mig i mina kontakter med Statoil. Det var därför 
Statoil betalade klubben först i januari 2005.  Att ackvisitionen skedde före har ingen 
betydelse eftersom denna tidpunkt inte på något sätt är avgörande. Det är också självklart 
att jag har rätt till 20 % av de 400 000 kr som klubben fick av Mazda. Det var ju jag som 
hade ensamrätten till ackvisition av sponsorer. Om jag inte vet att jag är garanterad 
ensamrätt kan jag ju inte åta mig ett sådant här uppdrag och det visste Danestad om. Det 
här med F-skattsedel har inget med saken att göra. Det är bara en bortförklaring från 
klubbens sida. Nu har jag som sagt F-skattsedel. Det är självklart för mig att som egen 
företagare betala egenavgifter. 
 
 
 
Advokat M. Renvall tar sig an problemet och granskar avtalet noggrant. Därefter 
formulerar Renvall följande stämningsansökan. 
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STÄMNINGSANSÖKAN 
 
Till Frescati tingsrätt 
 
 
Kärande:  A. Berner med uppgiven firma Berners Golfkonsult 
          personnummer, adress     
Ombud:  Advokaten M. Renvall, adress 
 
Svarande:  Träskmarks Golfklubb Aktiebolag, organisationsnummer, adress 
Ombud:  Advokaten E. Jansson, adress 
 
Saken:  Fordran 
 
 
Såsom ombud för A. Berner ansöker jag härmed om stämning å Träskmarks Golfklubb 
Aktiebolag. 
 
 
Bakgrund 
 
Den 1 mars 2004 träffades mellan Träskmarks Golfklubb Aktiebolag (klubben) och A. 
Berner (konsulten) ett avtal som innebar att A. Berner, genom sin enskilda firma Berners 
Golfkonsult, erhöll ensamrätt på ackvisition av sponsorer till klubben. För uppdraget 
skulle Berner erhålla ett fast arvode om 5 000 kr i månaden exklusive moms per månad 
samt ett rörligt arvode. För 2004 bestämdes detta schablonmässigt till 15 000 kr och för 
tiden därefter 20 procent av bolaget erhållna reklamintäkter. Utbetalningen av arvode 
skulle ske månadsvis i efterskott. Konsulten skulle själv svara för sina egenavgifter och 
erlägga mervärdeskatt. Avtalet gav också rätt till fri representation på golfklubbens 
restaurang och till fritt spel på banan samt rätt till eget skåp i omklädningsrummet. 
 
A. Berner åtog sig uppdraget med entusiasm och har hela tiden lagt ner mycket arbete på 
att skaffa sponsorer till klubben. Efter mycket arbete lyckades Berner i december 2004 få 
ett kontrakt med Statoil, vilket var värt 1 miljon kronor. Detta belopp utbetalades på 
Berners inrådan till klubben i januari 2005. När denna i enlighet med avtalet krävde sin del 
om 20 procent av beloppet, 200 000 kr, vägrade klubben att betala ut detta med 
hänvisning till att själva ackvisitionen skett i slutet av 2004 och att konsulten därför endast 
har rätt till 2004 års schablonbelopp. Konsulten blev mycket upprörd, men slutade ändå 
inte att arbeta för klubben. Klubben blir med tiden allt svårare att samarbeta med och 
utbetalningarna av det fasta arvodet upphör helt i april 2005. Detta trots att A. Berner 
fortsatte att uppfylla sin del av avtalet. Klubben sa att man inte kunde betala några pengar 
eftersom de inte hade fått se någon F-skattsedel. I juni 2005 får Berner reda på att 
klubben skaffat en egen sponsor, Mazda, med ett kontrakt som ger klubben 400.000 kr. 
När konsulten begär att få 20 procent av denna summa, 80 000 kr, svarar klubben att 
någon rätt till ersättning inte föreligger eftersom kontraktet erhållits utan hjälp av Berner. 
I november 2005 får Berner besked om att klubben inte längre står för restaurangnotor 
och att rätten att använda klubbens omklädningsskåp har dragits in.  
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Det kan tilläggas att Berner numera har uppfyllt sina skyldigheter till skatteverket och 
deklarerat för åren 2003 och 2004 samt erhållit F-skattsedel. Det finns därför ingen som 
helst grund för klubben att inte betala ut ersättning till Berner. 
 
Alla kontakter med klubben har varit fruktlösa. 
 
Yrkande och rättsliga grunder 
 
I enlighet med det avtal som slutits mellan å ena sidan A. Berner och å andra sidan C. 
Danestad yrkar A. Berner ersättning med 320 000 kronor, varav 
 

1) 200.000 kr avseende arvode för Statoilkontraktet  
2) 80.000 kr avseende arvode för kontraktet med Mazda samt  
3) 40.000 kr avseende fast arvode för perioden april-november  

 
På samtliga belopp yrkas ränta enligt 6 § räntelagen, på 200 000 kr från den 1 februari 
2005 och på 80 000 kr från den 1 juli 2005 samt på 40 000 kr från det att F-skattsedeln 
visades upp, den 1 juni 2006. 
 
Enligt avtalet har A. Berner rätt till ett fast arvode så länge avtalet gäller, således fram till 
november 2005 då klubben säger upp avtalet, och dessutom ensamrätt till ersättning med 
20 % av alla reklamintäkter klubben erhåller under detta år. Berner har således även rätt 
till 20 procent av de belopp som klubben erhållit såväl av Statoil som av Mazda. 
 
Bevisuppgift 
 
Som skriftlig bevisning åberopas avtalet (bilaga 1) 
 
Som muntlig bevisning följande: 
 
Förhör under sanningsförsäkran med A. Berner till styrkande av att Berner har arbetat för 
golfklubben fram till november 2005, att Berner har uppfyllt skattevillkoret enligt avtalet 
(har F-skattesedel) samt att innebörden av avtalet var att rörligt arvode för 2005 skulle 
utgöra 20 procent av de reklamintäkter som klubben erhöll, oavsett när själva arbetet 
utfördes. 
 
Vittnesförhör med revisor G. Hansson, adress, till styrkande av samma sak. 
 
 
M. Renvall, advokat och ombud 
Bifogas: Fullmakt (bilaga 2) och registreringsbevis (bilaga 3). 
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Bakgrund till svaromål 
 
C. Danestad blir upprörd då denne tar del av A. Berners stämningsansökan. Danestad 
uppsöker sin gode vän advokaten F. Klingström och uppger följande. 
 
Detta är ju helt förryckt. Det kan ju inte vara meningen att klubben skall behöva betala 
något till Berner. Konsulten har ju inte gjort någonting för klubben sedan årsskiftet 
2004/2005. Alltsedan tvisten om Statoil-kontraktet slutade denne att ragga kunder åt oss 
och har bara ägnat sig åt att spela golf. Jag har aldrig sett Berner representera på klubben. 
Berner hörde inte heller av sig till oss. Det är ju också så att Berner inte skött sina 
deklarationer på rätt sätt. Eftersom det var Berner som skulle betala sina egenavgifter och 
moms var det omöjligt att betala ens ett fast arvode. Därför frös vi utbetalningarna av 
fasta belopp för april-augusti 2005 (25.000 kr) intill dess vi fick se en F-skattesedel. Nu 
har vi i och för sig sett den, men vi tycker ändå inte att Berner har rätt till pengarna 
eftersom Berner är den som hävt avtalet genom att sluta arbeta. Någon rätt till rörliga 
belopp under detta år finns överhuvudtaget inte eftersom Berner inte skaffat någon 
sponsor under 2005. Kontraktet med Mazda erhölls utan hjälp. Under hösten 2005 
fråntogs konsulten sina förmåner på klubben. Det är Berner som hävt avtalet och inte 
klubben. Berner har inte alls sökt någon kontakt med mig under sommaren eller hösten. 
Jag tog därför för givet att denne slutat arbeta för oss. Vad beträffar Statoilkontraktet har 
Berner inte rätt att få mer pengar för det än schablonbeloppet för 2004 om 15 000 kr i 
månaden. Det står ju klart och tydligt i avtalet. 
 
Danestad fortsätter: 
När vi träffades fick jag intrycket av att Berner var en ambitiös och erfaren konsult. Det 
har emellertid visat sig att konsulten inte alls motsvarade förväntningarna. I början av vårt 
samarbete var allt mycket bra. Tiderna var ljusa och vi talade i största allmänhet om hur 
vårt arbete skulle bedrivas. Min revisor skrev kontraktet som vi undertecknade. Vi hade 
gått igenom det med innan mötet. Revisorn gick igenom det ytterligare en gång med 
Berner. Jag lyssnade väl inte så noga eftersom det var repetition för mig. Jag minns dock 
att Berner talade om hur den rörliga provisionen skulle beräknas, men jag kan inte minnas 
vad exakt som bestämdes. Berner verkade nöjd med avtalet och vi undertecknade det. Jag 
hade en hel del kontakt med Berner under hösten 2004. Vi talade allt mindre med 
varandra under våren 2005. Det är klart att vi stötte ihop ibland på klubben, men 
relationerna var frostiga. Jag vill minnas att jag någon gång under våren påtalade att jag 
var missnöjd med Berners arbete och att jag fick ett nonchalant svar: "Jag kan inte jobba 
för golfklubben om jag inte får några pengar." Med tiden insåg jag också att Berner inte 
längre arbetade för att finna några sponsorer. Jag fick reda på att en direktör i ABB som 
Berner spelade golf med hos oss, genom Berners förmedling, tecknade avtal med 
Hammarbys damfotbollslag i stället. När det stod klart att Berner inte längre jobbade för 
oss såg jag till att denne inte längre hade tillgång till klubben. 
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TILL STUDENTERNA: 
Granska stämningsansökan och läs noga vad Danestad säger. Skriv därefter ett svaromål. 
Tänk även på möjligheten att själv ansöka om stämning! 
 
Kärande och kärandeombud bör särskilt granska denna stämningsansökan för att se om 
advokaten Renvall verkligen tänkt på allt när hon/han skrev den. 
 
 
Revisor E. Friberg erinrar sig följande. 
 
Jag minns att jag upprättade ifrågavarande kontrakt. Vid mötet var jag, Danestad och 
Berner närvarande. Jag kan inte minnas att det uppstod några frågetecken kring avtalet vid 
själva undertecknandet. Det enda var väl att Berner undrade lite om hur det rörliga 
arvodet skulle beräknas. Berner trodde att den avgörande tidpunkten för detta var när 
själva utbetalningen skedde till klubben. Jag svarade dock att den avgörande tidpunkten i 
själva verket var när Berners arbete var slutfört. Jag tror inte att Danestad lade sig i 
diskussionen. När Danestad vände sig till mig efter händelsen med Statoilkontraktet talade 
jag om att den avgörande tidpunkten var när Berner hade utfört sitt arbete. Jag sade också 
att klubben inte skulle betala ut några pengar till Berner innan denne uppvisat någon F-
skattesedel. Detta eftersom klubben då kunde bli betraktad som arbetsgivare och tvingas 
att betala arbetsgivaravgifter för Berner. Det åligger klubben att kontrollera att Berner har 
F-skattesedel. Jag minns helt tydligt turerna kring Statoilkontraktet och att det blev klart 
under december 2004 och pengarna utbetalades i januari 2005. Någon gång under våren, 
troligen i april, ringde Berner till mig och frågade varför utbetalningarna stoppats. Jag 
svarade att vi inte hade rätt att betala ut något om vi inte fick se någon F-skattesedel. "Jag 
ska komma in med den så snart jag kan senast om en månad.", svarade han. Jag vet att 
Danestad under våren klagade på att det gick så trögt med att få sponsorer och att 
klubben var mycket missnöjd med Berner som man tyckte bara ägnade sig åt att spela 
golf. Så småningom skaffade sig klubben på egen hand en sponsor. Såvitt vi förstår har 
Berner i vart fall sedan sommaren 2005 försörjt sig på annat konsultarbete. 
  
 
Revisor G. Hansson erinrar sig följande: 
 
Jag minns att Berner var mycket glad över kontraktet med golfklubben. Berner trodde 
mycket på detta och att samarbetet med Danestad skulle bli gott. Berner har inte arbetat 
som konsult så många år och var därför mycket ihärdig i att finna sponsorer. Berner 
utnyttjade många av sina gamla kontakter. Det visade sig trots detta vara betydligt svårare 
än denne först trott. Till sist lyckades Berner erhålla två kontrakt. Därefter ett stort med 
Statoil. Vad jag kan förstå blev Berner lite lurad av klubben när kontraktet skrevs. Berner 
trodde hela tiden själv att den avgörande tidpunkten för hur det rörliga arvodet skulle 
beräknas var när pengarna utbetalades till klubben. Jag minns alldeles bestämt att Berner 
sade till mig att kontraktet skulle ge mycket pengar eftersom pengarna inte skulle utbetalas 
förrän 2005. Jag tror att samarbetet mellan Berner och klubben fick sig en liten knäck, 
men Berner fortsatte alltjämt att arbeta vidare. Detta kan jag intyga eftersom Berner har 
haft utgifter i form av reklamutskick, telefonsamtal och representation fram till november 
2005 då hela det här kulminerade. Berner ville inte ha all representation på klubben, 
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eftersom detta skulle kunna verka onödigt pådrivande. Vidare hade Berner lite problem 
med sin deklaration, men vi lyckades lösa det och nu har Berner deklarerat och har fått F-
skattsedel. Därför finns det inte något skäl för klubben att innehålla något belopp. Jag 
tycker att klubben har behandlat Berner dåligt och att det helt är deras fel att avtalet 
brutits. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR ÖVERKLAGANDET: 
Det är möjligt att rättegången i tingsrätten skapar vissa nya förutsättningar inför 
överklagandet. Den grupp som skriver överklagandeskriften har möjlighet att själv åberopa 
ny bevisning alternativt ny grund till stöd för sin talan i hovrätten. Tänk i så fall på att 
argumentera kring tillåtligheten av detta i överklagandeskriften.
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Bilaga 1 
 
KONSULTAVTAL 
 
 
Mellan Träskmarks Golfklubb Aktiebolag (klubben) och A. Berner (konsulten) har denna 
dag följande avtal träffats: 
 
 
1. Konsulten erhåller genom sin enskilda firma ensamrätt på ackvisition av sponsorer till 
klubben. 
 
2. Uppdraget löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
 
3. För uppdraget erhåller konsulten ett fast arvode om 5 000 kr exkl. moms per månad 
och ett rörligt arvode som för år 2004 schablonmässigt beräknas till 15 000 kr exkl. moms 
per månad och därefter utgör 20 % av klubben erhållna reklamintäkter. Utbetalning av 
rörligt arvode sker månadsvis i efterskott. Konsulten svarar själv för erläggande av moms, 
skatt och sociala avgifter. 
 
4. Konsulten har rätt till fri representation på klubbens restaurang och till fritt spel på 
banan samt rätt till eget skåp i omklädningsrummet. 
 
5. Om någon av parterna häver avtalet är denne förpliktad att till motparten utge ett vite 
om 100 000 kr. 
 
 
 
 
Kärrtorp den 1 mars 2004 
 
 
 
 
C. Danestad                           A. Berner 
VD i Klubben                       m. uppgiven firma                                             
    Berners Golfkonsult 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I TVISTEMÅL NR 3 
 
Kalasbåtar AB ./. S. Svedberg 
 
 
Bakgrund till stämningsansökan 
  
Advokaten P. Althan får besök av K. Kindlund ägare till och VD i Kalasbåtar 
AB som berättar följande. 
 
Den 23 juni 2005 sålde Kalasbåtar AB en fabriksny ”Powercruiser 3000” till S. 
Svedberg för 1 200 000 kr. Svedberg tog båten fastän han inte hade betalat 
kontantinsatsen på 120 000 kr och nu vägrar han att betala. 
 
Svedberg besökte Kalasbåtar första gången kring påsk 2005. Han ville ha en lättkörd 
och snabb motorbåt som han kunde ta ut familjen med soliga sommardagar. Han 
hade visst aldrig själv kört båt tidigare så därför ville han ha en båt som var lätt att 
manövrera. Och han ville ha den ”fullt utrustad” som han sa. Kindlund vet dock inte 
exakt vad Svedberg kan ha menat med det. Kindlund hänvisade honom till sin säljare 
N. Nilsson som skötte merparten av diskussionerna med Svedberg. Av Nilsson har 
Kindlund förstått att Svedberg var en ganska besvärlig kund som var svår att få grepp 
på, hade svårt att bestämma sig och ville pruta på allt. Svedberg bestämde sig till sist, 
närmare bestämt den 22 juni 2005, för en Powercruiser 3000. Kindlund och Svedberg 
skakade hand på affären men några köpehandlingar upprättades inte vid det tillfället 
eftersom klockan var mycket och makarna Svedberg hade en tid att passa någonstans. 
Pappersexercisen skulle hanteras när båten levererades. Båten skulle levereras till 
Svedberg den 24 juni och betalning skulle ske senast då genom att 120 000 kr 
betalades kontant och genom att köparen fick en kredit på 1 080 000 kr. Krediten 
skulle samtidigt övertas av ett finansieringsföretag. 
 
Den 23 juni 2005 reste Kindlund på en tjänsteresa till USA. Samma dag dök Svedberg 
med fru upp på Kalasbåtar. Svedberg undertecknade kontraktet men betalade ingen 
kontantinsats. Av misstag lämnades båten ändå ut till Svedberg som körde därifrån 
med den. Själva utlämnandet av båten gjordes av företagets tekniker L. Larsson. 
 
När Kindlund kom tillbaka från sin tjänsteresa den 28 juni och förstod att Svedberg 
inte hade betalat kontaktade han genast denne för att få fullt betalt. Svedberg sa då per 
telefon att han skulle komma in och betala kontantinsatsen. Detta telefonsamtal 
uppfattade även N. Nilsson som befann sig i samma rum vid samtalet. När Svedberg 
ändå inte betalade sökte Kindlund honom igen en vecka senare. Svedberg var då 
mycket svår att få tag på. Till slut lyckades han få tag på Svedberg igen den 14 juli och 
då hävdade Svedberg plötsligt att han redan hade betalat. Troligtvis hade Svedberg då 
upptäckt meningen i kontraktet som ger intryck av att Kalasbåtars undertecknande av 
kontraktet innebär en kvittens av kontantinsatsen. 
 
I köpekontraktet anges nämligen följande mening. ”Med sin underskrift bekräftar 
säljaren även mottagandet av kontantinsatsen och/eller inbytesobjektet.” Kalasbåtar 
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hade tidigare använt ett annat kontraktsformulär som inte innehöll någon sådan 
mening om mottagande av kontantinsatsen. 
 
Svedberg hävdade dessutom att det var fel på båten eftersom den saknade GPS-
utrustning och elektroniska sjökort vilket enligt Svedberg skulle ha ingått i köpet. Det 
stämmer i och för sig att Kindlund och Svedberg hade diskuterat möjligheten att 
installera sådan utrustning men det var inget som någonsin blev bestämt eller avtalat. I 
kontraktet anges bara att ”navigationsutrustning” ingår. Med navigationsutrustning 
avses kompass, logg och ekolod vilket båten är utrustad med. 
  
Kalasbåtar är generalagent för det amerikanska båtmärket Powercruiser som gör 
motorbåtar i storleksklassen 25 till 45 fot (dvs. mellan 7,5 och 13,5 meter) och säljer 
mellan 15-20 nya båtar per år. Kalasbåtar säljer också en del begagnade motorbåtar 
”men det är så mycket strul med konsumentköplagen och allt vad det heter när man 
säljer begagnat” så Kindlund försöker dra ner på den verksamheten. Förutom 
Kalasbåtar så har Kindlund många andra företag, ”är man född entreprenör så är 
man” som han säger. Verksamheten bedrivs vid Norrfjärdens brygga i Stockholm. 
Kalasbåtar omsätter mellan 20 och 30 milj. kr per år. 
 
Advokat P. Althan tar sig an ärendet och granskar avtalet. Därefter formulerar han 
följande stämningsansökan.
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STÄMNINGSANSÖKAN 
 
Till Frescati tingsrätt 
 
Kärande: Kalasbåtar AB, organisationsnummer, adress 
Ombud: Advokaten P. Althan 
 
Svarande: S. Svedberg, adress 
Ombud: Advokaten B. Nordmark 
 
Saken:  Fordran 
 
Med stöd av bifogade fullmakt ansöker jag härmed såsom ombud för Kalasbåtar AB om 
stämning mot S. Svedberg och framställer följande 
 
Yrkande 
 
Kalasbåtar AB (Kalasbåtar) yrkar att S. Svedberg skall förpliktas att till Kalasbåtar AB 
betala 120 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 juni 2005. 
 
Kalasbåtar yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare 
kommer att anges. 
 
Grunder 
 
Kalasbåtar har den 23 juni 2005 sålt en motorbåt, modell Powercruiser 3000, till S. 
Svedberg. Av priset återstår kontantinsatsen om 120 000 kr att betala. 
 
Övriga omständigheter 
 
Kalasbåtars verksamhet består i att sälja nya och begagnade motorbåtar. 
Verksamheten bedrivs vid Norrfjärdens brygga i Stockholm. Kalasbåtar är 
generalagent för det amerikanska båtmärket Powercruiser som gör motorbåtar i 
storleksklassen 25 till 45 fot (dvs. mellan 7,5 och 13,5 meter) och säljer 15-20 nya 
båtar per år. Kalasbåtar ägs av K. Kindlund som också är verkställande direktör. 
Bolaget har därutöver två anställda, säljaren N. Nilsson och teknikern L. Larsson. 
 
Den 23 juni 2005 sålde Kalasbåtar AB en fabriksny ”Powercruiser 3000” till S. 
Svedberg för 1 200 000 kr.  Svedberg hade besökt Kalasbåtar för första gången kring 
påsk 2005. Efter flera besök under våren bestämde sig slutligen Svedberg tisdagen den 
22 juni för att köpa en Powercruiser 3000. Båten skulle levereras och betalas den 24 
juni varvid även köpehandlingarna skulle undertecknas. 
 
 
Betalning skulle ske med 120 000 kr kontant och med ytterligare 1 080 000 kr genom 
att köparen fick en kredit som säljaren, med köparens godkännande, skulle överlåta till 
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ett finansieringsföretag. 
 
Den 23 juni 2005, dvs. dagen före utsatt leveransdag, infann sig Svedberg oanmäld på 
Kalasbåtar. Båten lämnades av misstag ut till honom trots att han inte hade betalat 
kontantinsatsen om 120 000 kr. När Kalasbåtar därefter har krävt Svedberg på full 
betalning har han först lovat att komma in och betala kontantinsatsen. Han har senare 
ändrat sig och hävdat att han redan har betalat hela köpeskillingen, inklusive 
kontantinsatsen. 
 
Bevisuppgift 
 
Som muntlig bevisning åberopas för närvarande  
 
1. Förhör under sanningsförsäkran med K. Kindlund (adress som bolaget).  
 
2. Vittnesförhör med N. Nilsson (adress som bolaget).  
 
Båda skall höras om omständigheterna före, vid och efter köpet och sina kontakter med 
Svedberg till styrkande av att denne inte har betalat kontantinsatsen. 
 
Bevisuppgiften kan komma att justeras efter det att Kalasbåtar tagit del av svaromålet. 
 
Handläggning 
 
Kalasbåtar föreslår att tingsrätten utfärdar stämning med tredskodomsäventyr och sedan 
håller muntlig förberedelse snarast efter det att Svedbergs svaromål kommit in. 
 
 
 
[Namnteckning] 
P. Althan 
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Bakgrund till svaromål 
 
När S. Svedberg tagit del av stämningen kontaktar han advokaten B. Nordmark och 
berättar följande. 
 
Det stämmer att han har köpt en Powercruiser 3000 från Kalasbåtar den 23 juni 2005. 
Båten är dock till fullo betald och det står i köpekontraktet att han har betalat. 
 
Han hade den 23 juni ringt till Kalasbåtar och frågat om det var OK att hämta båten. 
Svaret var ”ja”. Han och hustrun åkte till Kalasbåtar och gick in till N. Nilsson på 
dennes kontor. Han hade med sig kontantinsatsen i form av 120 tusenkronorssedlar i 
ett kuvert. Han la kuvertet på Nilssons bord och sa ”Handpenningen är här” eller 
något liknande. Nilsson räknade inte pengarna. Han skrev själv under kontraktet, 
varefter hustrun kom in och skrev på ett borgensåtagande. Han fick ett exemplar av 
kontraktet och en kopia. Nilsson sa att allting var klart. Han begärde inte kvitto på 
kontantinsatsen. Senare samma dag upptäckte han att kontraktet i sig utgjorde kvitto 
på kontantinsatsen. K. Kindlund har därefter ringt ett par gånger och påstått att han 
inte skulle ha betalat kontantinsatsen, vilket är helt befängt. Svedberg har varje gång 
sagt att de har fått pengarna. Det står klart och tydligt i kontraktet att ”Med sin 
underskrift bekräftar säljaren även mottagandet av kontantinsatsen och/eller 
inbytesobjektet.” Och något inbytesobjekt hade han inte, alltså är kontantinsatsen 
betalad. 
 
Och dessutom var båten inte utrustad på rätt sätt. Han hade kommit överens med 
Kindlund om att GPS-utrustning och elektroniska sjökort som täcker hela svenska kusten 
skulle vara installerat. Men de sakerna lyste med sin frånvaro. Han påtalade detta klart och 
tydligt för L. Larsson när han hämtade båten. Och han tog även upp det med Kindlund 
åtminstone den andra gången de pratade med varandra efter köpet, vilket var någon gång i 
juli. Självklart trodde han som lekman att ”navigationsutrustning” innefattar GPS-
utrustning. Hur skulle han kunna klara sig utan GPS när han aldrig kört båt förut? För 
övrigt var den båt som Kalasbåtar använde för visning utrustad med GPS såvitt han kan 
minnas. På vägen hem med båten var han ytterst nära att köra på grund. 
 
Någon skriftlig reklamation har han inte gjort. 
 
Hans fru kan intyga allting. 
 
Han bör i vilket fall som helst kompenseras med minst 20 000 kr för den uteblivna GPS-
utrustningen. 
 
Han jobbar med ett eget företag i entreprenadbranschen.
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TILL STUDENTERNA 
 
Granska stämningsansökningen. Skriv därefter ett svaromål.  
 
Kärandens ombud skall vid den muntliga förberedelsen vara beredd att komplettera sin 
bevisuppgift med förhörs- och bevistema för vittnet L. Larsson. 
 
 
Säljaren N. Nilsson erinrar sig följande: 
 
Svedbergs köp hade gjorts upp mellan honom och Kindlund den 22 juni. Det enda 
Nilsson visste var att båten skulle levereras den 24 juni. På förmiddagen den 23 juni 
förberedde Nilsson köpehandlingarna. På eftermiddagen samma dag kom Svedberg 
och hans fru in på kontoret. De sa att de ville få pappersexercisen och ytterligare en 
provkörning avklarad redan den dagen så att det skulle gå snabbt att komma iväg med 
båten när den väl levererades dagen efter. Svedberg skrev under kontraktet och hans 
fru skrev under ett borgensåtagande. Nilsson frågade Svedberg om denne skulle betala 
handpenningen nu eller vid leverans. Svedberg svarade då att han och K. Kindlund 
hade kommit överens om att den skulle betalas dagen efter. Nilsson skrev under 
kontraktet. Makarna Svedberg gav sig därefter ut för att provköra båten och för att få 
lite instruktioner av L. Larsson eftersom de räknade med att det skulle bli svårt att 
hinna med det på leveransdagen den 24 juni, vilket var dagen före midsommar. Det 
var först när Larsson kom tillbaka ensam som Nilsson förstod att båten hade blivit 
”levererad”. Nilsson hade förutsatt att Larsson, som också visste att båten skulle 
levereras först dagen därpå, inte skulle släppa båten. 
 
Svedberg överlämnade aldrig någon kontantinsats till Nilsson och Nilsson har inte 
sett något brunt kuvert på bordet. Om Svedberg hade betalat skulle det varit självklart 
för Nilsson att kontrollräkna pengarna samt skriva ett kontantkvitto, vilket alltid skett 
och sker i bolaget. Han hade när han skrev under kontraktet inte varit medveten om 
att kontraktstexten innehöll en kvittering av kontantinsatsen. Det kontrakt som 
användes hade tillhandahållits av det finansföretag som stod för krediten till köparen. 
Det var första gången detta finansföretag anlitades och därför också första gången han 
såg den nya blanketten. Det kontrakt han tidigare haft att göra med från andra 
finansföretag hade inte innehållit en sådan mening.  
 
Under veckorna efter köpet hörde han minst två telefonsamtal som Kindlund hade 
med Svedberg. Det verkade då självklart att Svedberg inte betalat. Särskilt vid det 
första samtalet mellan Kindlund och Svedberg efter köpet, var det helt uppenbart att 
Svedberg måste ha erkänt att han inte hade betalat. Efter samtalet sa nämligen 
Kindlund till Nilsson att ”det är lugnt, han kommer in och betalar, har han lovat” eller 
något liknande. 
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Teknikern L. Larsson erinrar sig följande: 
 
Han hade träffat makarna Svedberg tidigare under våren och hjälpt till med att besvara 
deras frågor om den aktuella båttypen. Den 23 juni 2005 kom de, som han förstod det, 
för att hämta båten. De hade ju nycklar och kontraktskopia med sig uppifrån kontoret där 
de hade träffat Nilsson så han utgick från att allt var ”klappat och klart”. De fick en sista 
provkörning av båten och han gav dem lite tips om hur båten skulle manövreras.  
 
Han hade aldrig hört talas om att GPS-utrustning skulle ingå i Svedbergs köp. Det är 
tillvalsutrustning som kostar extra. Men nästan alla väljer det tillvalet nuförtiden. En GPS-
apparat är ett hjälpmedel för att navigera och kan tala om var någonstans, med angivande 
av position i longituder och latituder, man befinner sig. Om man ansluter elektroniska 
sjökort till GPS:en syns sjökortet på GPS-displayen och man kan direkt se var på 
sjökortet man befinner sig. En komplett sådan utrustning kostar minst 20 000 kr. Perfekt 
för nybörjare. Att någon GPS inte var installerad var inget som Svedberg verkade 
bekymra sig om när han hämtade båten. 
 
Makarna Svedberg verkade angelägna att komma iväg. Strax efter att de hade åkt med 
båten kom Nilsson och undrade om han hade låtit dem åka. Nilsson förklarade att de inte 
hade betalat kontantinsatsen och att båten ju därför inte skulle ha lämnats ut. 
 
 
F. Svedberg (fru till S. Svedberg) erinrar sig följande: 
 
Hon var med sin man när de hämtade båten. Hon vet att maken hade ett brunt kuvert 
med sig till Kalasbåtar som hon tror innehöll kontanter. Hon såg visserligen inte precis 
när kuvertet lämnades över till Nilsson men det kan ha berott på att hon var på toaletten 
då eller så. Eftersom hon inte såg till det bruna kuvertet efter att de hade varit på Nilssons 
kontor så måste Nilsson ha fått det. När alla papper var undertecknade fick de nycklar till 
båten och gick ner till Larsson som bjöd på en provtur och förklarade vissa teknikaliteter 
angående båten. Hon minns att maken sa någonting om att det borde finnas en GPS 
ombord men det verkade inte Nilsson vilja ta någon notis om. Och maken har tidigare 
sagt att ”GPS är ett måste”, så det var väldigt konstigt att det inte fanns någon sådan på 
båten. 
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RÄTTEGÅNGSSPEL I TVISTEMÅL NR 4 
 
Kenth Malmström ./. Försäkringsbolaget 
 
 
Bakgrund till stämningsansökan 
 
Advokaten A. Engberg får besök av Kenth Malmström som berättar följande. 
 
Jag är 31 år och bor med min fru Maria och ett barn i Huddinge. Jag har blivit av med 
min bil som var stöldförsäkrad i Försäkringsbolaget men får inte ut ersättning eftersom 
Försäkringsbolaget anser att försäkringsfall inte föreligger. Bilen var en Saab 9000 av 1995 
års modell. Jag köpte bilen den 24 november 2004 av en man, Rolf Karlsson, som jag 
kom i kontakt med genom en annons i Gula sidorna. Priset jag betalade var 35 000 kr och 
jag tyckte att det motsvarade bilens värde. Den hade gått 20 000 mil och hade haft två 
ägare. Bilen gick också bra och krävde inga större reparationer. Trots att vi alltså var nöjda 
med bilen kom min fru och jag efter ett halvår fram till att vi nog skulle försöka sälja den 
och skaffa en mindre bil. Bilen drog en hel del bensin och vi hade inte längre behov av en 
så stor bil. När jag köpte bilen arbetade jag på ett lager två mil norr om Stockholm och 
hade behov av en rejäl bil för att köra till arbetet. I början av maj 2005 blev jag uppsagd 
från arbetet p.g.a. arbetsbrist och har varit arbetslös sedan dess. Den 21 augusti 2005 
lämnade jag in bilen till försäljning till en privat bilförmedlare. Bilförmedlaren lyckades 
dock inte sälja bilen och i slutet av september hämtade jag ut den igen. Därefter gjorde jag 
inget nytt försök att sälja bilen. I stället bestämde vi oss för att behålla den. Maria var då 
nämligen gravid i fjärde månaden och vi tyckte att det skulle vara bra med en stor och 
säker bil med tanke på barnet. – Fredagen den 12 januari 2006 åkte jag med bilen till 
IKEA i Kungens kurva för att handla en barnsäng. Jag kom hem till vid 13-tiden och 
parkerade som vanligt bilen på parkeringsplatsen utanför hyreshuset där vi bor. Sedan 
hängde jag bilnyckeln på en krok innanför lägenhetsdörren. Bilnyckeln hänger alltid där 
när bilen inte används. Jag har även en reservnyckel till bilen men den hängde redan på 
kroken. Båda nycklarna fick jag när jag köpte bilen. Nycklarna hängde sedan på kroken 
fram till måndag morgon då jag skulle köra Maria till hennes arbete. När vi kom ut till 
parkeringsplatsen var bilen borta. Varken min fru eller jag hade alltså använt bilen på 
drygt två dagar och vi hade inte heller lånat ut den till någon. Under helgen var Maria och 
jag tillsammans i lägenheten hela tiden utom vid två tillfällen när jag var och handlade 
mat. Jag kan inte ha varit borta längre än tjugo minuter per gång. Under helgen hade vi 
också två gamla arbetskamrater till mig på besök under någon timme. – Maria och jag blev 
naturligtvis chockade av att bilen var borta. Vi tittade efter bilen på en annan 
parkeringsplats i närheten trots att jag var säker på att jag hade ställt bilen på 
parkeringsplatsen utanför vårt hyreshus. Sedan ringde jag polisen och anmälde stölden. 
Jag ringde också till Försäkringsbolaget och gjorde även en skriftlig stöldanmälan. Jag har 
också lämnat båda mina nycklar till Försäkringsbolaget på deras begäran. Ett par dagar 
efter helgen fick jag av polisen veta att bilen hade påträffats sönderslagen i Bovallens 
industriområde utanför Vårsta. Bilen var helt förstörd och transporterades till skroten. 
Efter flera veckor fick jag besked från Försäkringsbolaget att de inte tänkte betala ut 
försäkringsersättning för bilen. Jag förstår inte detta. Jag har ju inte själv kört bort och 
förstört min bil! Jag har ju inte heller haft någon möjlighet till det eftersom jag var med 
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Maria hela helgen. 
 
Vår ekonomiska situation är väl inte lysande men vi klarar oss. Jag har A-kassa och får ut 
ca 12 000 kr per månad brutto. Under dagarna är jag hemma med vår lille son. Jag har fått 
flera erbjudanden om jobb som det inte har blivit något av. Nu har jag dock ett jobb på 
gång där jag skulle få i runda tal 23 000 kr brutto per månad. Min fru arbetar som 
undersköterska på SöS och tjänar ca 19 000 kr i månaden brutto. Vi har banklån om ca 
60 000 kr för bilköpet och hushållssaker. Vi har inte haft råd att köpa någon ny bil. 
 
Advokaten A. Engberg tar sig an ärendet. Efter att ha gått igenom försäkringsavtalet, 
handlingar från polisen och Försäkringsbolaget samt efter noggranna studier av rättsläget 
beträffande försäkringsersättning formulerar han/hon följande stämningsansökan. 
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STÄMNINGSANSÖKAN 
 
Till Frescati tingsrätt 
 
Kärande:  Kenth Malmström, personnummer, adress 
Ombud: Advokaten A. Engberg, adress 
 
Svarande:  Försäkringsbolaget, organisationsnummer, adress 
Ombud:  Försäkringsjuristen J. Forsberg, samma adress 
 
Saken: Försäkringsersättning 
 
 
Med stöd av bifogade fullmakt ansöker jag härmed såsom ombud för Kenth Malmström 
om stämning mot Försäkringsbolaget. 
 
Yrkande 
 
Kenth Malmström yrkar att försäkringsbolaget skall förpliktas att till honom betala 28 500 
kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av 
stämningsansökan till dess betalning sker. 
 
Kenth Malmström yrkar vidare ersättning för sin rättegångskostnad med ett belopp som 
senare kommer att anges. 
 
Grund 
 
Kenth Malmströms bil stals någon gång under tiden den 12 - 15 januari 2006 och 
påträffades senare i sådant skadat skick att den inte kunde återställas. Bilen omfattades av 
en stöldförsäkring hos Försäkringsbolaget. Värdet av den stulna bilen var 30 000 kr. 
Enligt försäkringsavtalet är Försäkringsbolaget skyldigt att till Malmström utge ersättning 
motsvarande bilens värde minus Malmströms självrisk om 1 500 kr. 
 
Omständigheter 
 
Kenth Malmström köpte den 24 november 2004 personbilen BPT 509, en Saab 9000 av 
1995 års modell, av en privatperson. Bilen hade då gått 20 000 mil, den var i gott skick 
och Malmström var dess tredje ägare. Köpeskillingen var 35 000 kr vilket knappast kan 
sägas vara ett överpris. Så småningom fann Malmström och hans hustru att bilen inte 
motsvarade familjens behov varför Malmström i augusti 2005 avsåg att sälja den och köpa 
en mindre bil. Någon försäljning skedde dock inte och Malmström bestämde sig istället 
för att behålla bilen. Familjen väntade nämligen barn och hade därmed behov av en stor 
och säker bil. 
 
Fredagen den 12 januari 2006 använde Kenth Malmström bilen för en resa till IKEA i 
Kungens kurva. Han återvände till hemmet i Huddinge vid 13-tiden och parkerade bilen 
på en parkeringsplats ca 100 m från det hyreshus där familjen bor. Inne i lägenheten 
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hängde han bilnyckeln på en krok där även reservnyckeln hängde. Några andra nycklar till 
bilen än dessa två finns inte såvitt Malmström känner till. Bilen användes sedan inte under 
lördagen och söndagen. Malmström tillbringade hela helgen i lägenheten med sin 
höggravida hustru, förutom två kortare utflykter för att handla mat. När Malmström 
skulle hämta bilen på måndag morgon var den dock borta. Malmström anmälde 
omedelbart stölden till polisen och även till Försäkringsbolaget. Under tisdagen påträffade 
polisen bilen i Bovallens industriområde utanför Vårsta. Denna plats är belägen ca 1,5 mil 
från familjen Malmströms bostad, vilken sträcka det skulle ta minst 20 minuter att köra 
med bil. Bilen var till stora delar förstörd och den transporterades till en 
bildemonteringsfirma. Bl.a. var bilens rutor och lyktor sönderslagna, plåten var inslagen 
på många ställen och låset till vänster framdörr var uppbrutet. 
 
Bilen var från och med Kenth Malmströms förvärv försäkrad hos Försäkringsbolaget, 
vilken försäkring bl.a. omfattar full ersättning för bilens värde vid stöld. Bilen förvärvades 
till ett pris som i vart fall inte översteg marknadsvärdet. Familjen Malmström använde 
sedan bilen sparsamt – de körde inte längre än sammanlagt 1 500 mil med den – och bilen 
var felfri och i gott skick vid stöldtillfället. Bilens värde kan därför, lågt räknat, bestämmas 
till 30 000 kr. Från detta belopp skall dras av den självrisk om 1 500 kr som Malmström 
enligt försäkringsavtalet har att erlägga. 
 
Bevisuppgift 
 
Som muntlig bevisning åberopas följande 
 
1. Förhör under sanningsförsäkran med Kenth Malmström. Han skall höras angående 
bilens skick och omständigheterna kring dess försvinnande till styrkande av att bilen vid 
stöldtillfället hade ett värde om minst 30 000 kr samt att försäkringsfall föreligger. 
2. Vittnesförhör med Kenth Malmströms hustru Maria Malmström. Hon skall höras 
angående omständigheterna kring bilens försvinnande till styrkande av att försäkringsfall 
föreligger. 
3. Vittnesförhör med S. Johansson. Johansson har stor personlig erfarenhet av 
biltillgrepp. Han/hon skall höras angående möjligheterna att tillgripa en Saab 9000 av 
1995-års modell till styrkande av att försäkringsfall föreligger. 
 
 
 
A. Engberg 
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Bakgrund till svaromål 
 
Försäkringsbolaget har delgetts Kenth Malmströms stämningsansökan. En företrädare för 
bolaget talar med försäkringsjuristen T. Forsberg och säger följande. 
 
Vi har beslutat att inte utge försäkringsersättning eftersom vi anser att försäkringsfall inte 
föreligger. Vi anser nämligen att bilen inte har blivit stulen. Vi har i huvudsak grundat vår 
bedömning på följande. 
 
När bilen påträffades var den sönderslagen på ett till synes systematiskt sätt. Allt glas var 
krossat och plåten var inslagen. Man frågar sig varför en biltjuv skulle göra något sådant. 
Vidare var dörrlåset till vänster framdörr bortbrutet men däremot var tändningslåset 
oskadat. Detta tycker vi verkar konstigt. Det viktigaste är kanske ändå att vår 
utredningsinspektör J. Hansson, som undersökt bilens tändningslås, har kommit fram till 
att bilen måste ha körts till fyndplatsen med originalnyckeln. Hansson har stor erfarenhet 
av att granska bilar som påstås ha blivit tillgripna. Han/hon har sagt att tändningslåset 
skulle ha varit skadat om bilen hade körts med något annat än originalnyckeln men 
tändningslåset på den här bilen var helt. Dessutom var det så att rattlåset var i låst läge när 
bilen påträffades och då måste ju bilen ha förts till fyndplatsen med en fungerande nyckel. 
 
Det finns också i ärendet omständigheter som brukar förekomma i fall med 
försäkringsbedrägerier. Kenth Malmström med familj har tydligen problem med 
ekonomin. Malmström själv är enligt uppgift arbetslös. Han har också försökt sälja bilen 
några månader före den påstådda stölden men utan att lyckas. Sannolikt var den här bilen 
svårsåld och mycket talar väl för att den inte var värd det pris som Malmström betalade 
för den. Det är väl inte helt otroligt att Malmström försökte sälja bilen för att klara 
ekonomin och, när det inte gick, kom på idén att få pengar för den via sin försäkring. 
 
Det är i och för sig riktigt att Kenth Malmström hade bilen stöldförsäkrad hos oss och att 
vi skulle vara skyldiga att utge ersättning för bilens värde om bilen blev stulen och så 
förstörd att den inte kunde återställas. Det är också korrekt att Malmströms självrisk är på 
1 500 kr. Vi har kontrollerat Malmströms uppgifter beträffande köpet och köpeskillingen 
och även de är riktiga. Däremot så bedömer vi att Malmström betalade ett överpris för 
bilen och att den inte var värd mer än 20 000 kr när den förstördes. Det viktigaste för oss 
är dock att detta inte utgör ett försäkringsfall och vi överlåter till Dig att avgöra huruvida 
vi skall invända mot ersättningens storlek för det fall vi blir ersättningsskyldiga. 
 
 
TILL STUDENTERNA: 
Granska stämningsansökningen. Skriv därefter ett svaromål med bevisuppgift (individuell 
uppgift).  
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TILL DE STUDENTER SOM SKALL AGERA SOM OMBUD, PART 
OCH VITTNEN 
 
Vid huvudförhandlingen skall Kenth Malmström, Maria Malmström, S. Johansson och J. 
Hansson höras i bevissyfte. Vad Kenth Malmström har att säga framgår av hans möte 
med advokaten Engberg. Underlaget för vad Maria Malmström, S. Johansson och J. 
Hansson har att säga framgår av separata handlingar som respektive rollinnehavare får.  
 
Den student som har rollen som Maria Malmström, S. Johansson eller J. Hansson 
skall snarast möjligt hämta underlaget för sin roll i facket utanför 
kurssekreterarens rum på plan 7 i C-huset, rum C 764. Underlagen finns i kuvert 
med respektive rollinnehavares namn på. 
 
Det ombud som har åberopat förhör med Maria Malmström, S. Johansson eller J. 
Hansson skall kontakta den person som innehar respektive roll och höra efter vad 
han/hon har att säga.  
 
Se även den allmänna instruktionen längst fram i materialet till 
rättegångsspelen. 
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LATHUND FÖR HUVUDFÖRHANDLING I BROTTMÅL 
 
Observera att rättens ledamöter måste anteckna åklagarens gärningsbeskrivning och ev. 
skadeståndsyrkande (i den mån dessa avviker från stämningsansökan), den tilltalades 
inställning och ev. grund för denna samt det huvudsakliga innehållet av det som sägs under 
sakframställningarna och förhören. Lämpligen förs anteckningarna av de ledamöter som inte 
är ordförande. Anteckningarna krävs för att ledamöterna vid överläggningen skall veta vad 
som har förekommit vid huvudförhandlingen. 
 
INLEDNING 
♦ Kontroll av vilka som är närvarande. 
♦ Kontroll av att domstolens uppgifter om den tilltalades adress och personnummer är 

riktiga. 
♦ Föreligger hinder mot att hålla huvudförhandling? (RB 46:1-3) 
♦ Ev. vittnen ombeds att lämna förhandlingssalen och vänta utanför. (RB 36:9 st. 1) 
 
YRKANDEN M.M. (allmänt se RB 46:6 st. 1) 
♦ Åklagaren framställer ansvarsyrkandet (läser upp gärningsbeskrivningen) och, om 

han/hon för målsägandens talan i skadeståndsdelen, målsägandens skadeståndsyrkande.  
♦ Den tilltalade anger genom sin försvarare sin inställning till ansvarsyrkandet (erkänner el. 

förnekar brott, ev. vitsordande av påstådda omständigheter) och till skadeståndsyrkandet 
(medger el. bestrider, ev. vitsordande av belopp och ränteyrkande).  

♦ Åklagaren utvecklar sin talan i ansvarsdelen och målsägandens talan i skadeståndsdelen 
(håller sakframställning).  

♦ Den tilltalade (genom försvararen) ges tillfälle att utveckla sin talan.  
 
BEVISNINGEN (allmänt se RB 46:6 st. 2) 
♦ Skriftlig bevisning förebringas normalt under parts sakframställan. Skriftliga handlingar 

skall som huvudregel läsas upp. (jfr RB 46:7 st. 1) 
 
♦ Målsägandeförhör. (RB 37:1 och 36:17).  
♦ Förhöret spelas in på band.  
♦ Åklagaren inleder förhöret med målsäganden (om åklagaren har åberopat förhöret).  
♦ Den tilltalade (genom försvararen) får ställa frågor till målsäganden. 
♦ Rätten och parterna har möjlighet att ställa kompletterande frågor. 
 
♦ Förhör med den tilltalade. (RB 37:1 och 36:17).  
♦ Förhöret spelas in på band. 
♦ Förhöret inleds av rätten som ger den tilltalade möjlighet att med egna ord berätta om den 

händelse som åtalet avser. 
♦ Åklagaren får ställa frågor till den tilltalade. 
♦ Försvararen får ställa frågor till den tilltalade. 
♦ Rätten, åklagaren och försvararen har möjlighet att ställa kompletterande frågor. 
 
♦ Vittnesförhör (RB 36 kap.). 
♦ Vittnet hörs om sitt fullständiga namn och, om det behövs, födelseår. Står vittnet i sådant 

förhållande till part eller saken som kan ha betydelse för bedömandet av tilltron till 
vittnets berättelse? (RB 36:10 st 1) 
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♦ Är vittnet närstående till part (tilltalad eller målsägande som för skadeståndstalan) på sätt 
som avses i RB 36:3? Om så är fallet skall vittnet erinras om att vittnesplikt inte föreligger 
och tillfrågas om han/hon vill vittna (RB 36:10 st. 2). Om ett vittne som är närstående till 
den tilltalade vill vittna skall han/hon inte avlägga ed och bör erinras om att han/hon inte 
är skyldig att berätta om brott eller vanärande handling som den tilltalade kan ha begått 
(RB 36:6, 13 och 14). 

♦ Vittnesed. (RB 36:11) 
♦ Vittnet erinras om edens vikt och om sanningsplikten. (RB 36:14) 
♦ Förhöret spelas in på band. 
♦ Förhöret inleds av den part som åberopat förhöret. (RB 36:17) 
♦ Motparten får ställa frågor till vittnet. 
♦ Rätten och parterna har möjlighet att ställa kompletterande frågor. 
♦ Vittnet tillfrågas om han/hon yrkar ersättning för sin inställelse. (RB 36:24 och 

förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.) 
♦ Beslut om ersättning – NN tillerkänns ersättning för … med …kr av allmänna medel/att 

utges av …(den tilltalade). Beslutet får överklagas särskilt. (RB 49:5 p 5). 
Ersättningsbesked lämnas av protokollföraren. 

 
♦ Om målsäganden ej för talan; parterna tillfrågas om målsäganden behöver vara kvar vid 

förhandlingen.  
♦ Målsäganden tillfrågas om han/hon yrkar ersättning för sin inställelse. Om målsäganden 

hörs i anledning av åklagarens talan gäller samma ersättningsregler som beträffande 
vittnet. (RB 37:3 st. 3) 

♦ Beslut om ersättning; se ovan beträffande vittnen. 
♦ Är den utredning i fråga om skuld och skadestånd som parterna vill förebringa 

genomgången? 
 
PERSONALIA 
♦ Ordföranden eller protokollföraren föredrar i förekommande fall personbevis, utdrag ur 

belastningsregistret, tidigare dom/domar som är av betydelse vid bestämmandet av 
påföljd, inhämtad personutredning. (RB 46:9) 

♦ Eventuella kompletterande frågor i personaliadelen ställs av försvararen, åklagaren och 
rätten.  

♦ Om det kan bli aktuellt med bötesstraff eller återbetalningsskyldighet för 
rättegångskostnad (RB 31:1) måste rätten ha erforderlig utredning om den tilltalades 
ekonomiska förhållanden. 

 
PLÄDERINGAR 
♦ Parterna slutför sin talan. (RB 46:10) Åklagaren inleder. Den tilltalade ges möjlighet att, 

efter försvararens plädering, tillägga något för egen del. 
 
FÖRHANDLINGENS AVSLUTANDE 
♦ Försvararen inger sitt ersättningsyrkande. (RB 21:10) 
♦ Huvudförhandlingen förklaras avslutad.  
♦ Parterna lämnas besked om att tingsrätten kommer att avkunna dom efter enskild 

överläggning alt. att dom kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på tingsrättens 
kansli viss dag (med angivande av datum och klockslag från vilket domen finns 
tillgänglig) alt. att rätten kommer att övergå till enskild överläggning och därefter avkunna 
antingen dom eller beslut om tidpunkten för doms meddelande. 
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DOM 
♦ Vid enskild överläggning beslutas dom. (RB 30:7) 
♦ Domen avkunnas i parternas närvaro, om så skall ske. ”Tingsrätten har överlagt och 

kommit fram till följande (enhälliga) dom. Tingsrätten dömer NN för …. och bestämmer 
påföljden till ……Tingsrättens domskäl är i korthet följande……Domen får överklagas 
senast den…..(En ledamot är skiljaktig och anser att ……) Överklagande ställs till Svea 
hovrätt men ges in till tingsrätten. 
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LATHUND FÖR HUVUDFÖRHANDLING I TVISTEMÅL 
 
Observera att rättens ledamöter måste anteckna yrkanden, inställning och grunder (i den mån 
dessa avviker från vad som framgår av ansökan om stämning, svaromål eller protokoll från 
muntlig förberedelse) samt det huvudsakliga innehållet i det som sägs under 
sakframställningarna och förhören. Lämpligen antecknar de av ledamöterna som inte är 
ordförande. Anteckningarna krävs för att ledamöterna vid överläggningen skall veta vad som 
har förekommit vid huvudförhandlingen. 
 
INLEDNING 
♦ Kontroll av vilka som är närvarande. Parts namn, adress och personnummer kontrolleras. 

Har kallade vittnen inställt sig? Finns fullmakt för ombuden? 
♦ Föreligger hinder mot att hålla huvudförhandling? (RB 43:1-3) 
♦ Ev. vittnen ombeds att lämna förhandlingssalen och vänta utanför. (RB 36:9 st. 1) 
 
YRKANDEN M.M. (RB 43:7) 
♦ Käranden framställer genom kärandeombudet sitt yrkande.  
♦ Svaranden anger genom svarandeombudet sin inställning till kärandens yrkande, d.v.s. om 

det medges eller bestrids. Om käromålet avser fullgörelse av betalning och svaranden 
bestrider kärandens yrkande, anmodas svaranden att ange huruvida han/hon kan vitsorda 
skäligheten av kapitalbeloppet eller del därav och eventuellt ränteyrkande. 

♦ Kärandeombudet anger grunden för kärandens yrkande, d.v.s. de rättsfakta som åberopas. 
♦ Svarandeombudet anger grunden för svarandens bestridande. 
♦ Kärandeombudet håller sakframställning, d.v.s. redogör för bakgrunden till tvisten och i 

övrigt utvecklar den åberopade grunden.  
♦ Svarandeombudet håller motsvarande sakframställning. 
♦ Ombuden ges tillfälle att komplettera sina sakframställningar med avseende på vad 

motparten har anfört. De skall dock inte argumentera om hållbarheten av sina resonemang 
och bevisningens styrka, utan detta får vänta till pläderingarna. 

 
BEVISNINGEN (allmänt se RB 43:8) 
♦ Skriftlig bevisning förebringas, vilket normalt sker i samband med respektive ombuds 

sakframställan. Skriftliga bevis skall som huvudregel läsas upp. 
 
♦ Förhör (ev. under sanningsförsäkran) med parterna.  
♦ Sanningsförsäkran avläggs före förhöret. (RB 37:2) 
♦ Parten erinras om sanningsplikten och försäkrans vikt. (RB 37:3 st. 2 o 4 samt 36:14) 
♦ Förhöret spelas in på band. 
♦ Partens ombud inleder med frågor till sin part (huvudförhör) och därefter får 

motpartsombudet tillfälle att ställa frågor (motförhör). Därefter har rätten och 
partsombuden möjlighet att ställa kompletterande frågor. (RB 37:1 och 36:17 st. 1-3) 
Under huvudförhöret är ledande frågor inte tillåtna. Under motförhöret tillåts dock 
ledande frågor. (RB 37:1 och 36:17 st. 5) 

 
♦ Vittnesförhör (RB 36 kap.) 
♦ När vittnet kallats in skall han/hon höras om sitt fullständiga namn och, om det behövs, 

sitt födelseår. Står vittnet i sådant förhållande till part eller saken som kan ha betydelse för 
bedömandet av tilltron till vittnets berättelse? (RB 36:10 st. 1) 
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♦ Är vittnet närstående till part på sätt som avses i RB 36:3? Om så är fallet skall vittnet 
erinras om att vittnesplikt inte föreligger och tillfrågas om han/hon vill vittna (RB 36:10 
st. 2). Om vittnet vill vittna skall han/hon avlägga ed före förhöret.  

♦ Vittnesed. (RB 36:11)  
♦ Vittnet erinras om sin sanningsplikt och om edens vikt. (RB 36:14) 
♦ Förhöret spelas in på band. 
♦ Förhöret inleds av den part som har åberopat förhöret. (RB 36:17) Om förhöret i övrigt; se 

ovan beträffande förhör med part. 
♦ Vittnet tillfrågas om han/hon yrkar ersättning för sin inställelse, vilken ersättning normalt 

utges av den part som åberopat förhöret. (RB 36:24) Parten skall höras om sin inställning 
till eventuellt ersättningsyrkande (exempelvis medger att utge yrkat belopp). 

♦ Beslut om ersättning – NN tillerkänns ersättning för…med …kr att utges av …(parten). 
Beslutet får överklagas särskilt. (RB 49:5 p 5) 

 
PLÄDERINGAR M.M. 
♦ Parterna slutför sin talan. (RB 43:9) Kärandeombudet börjar. Part bör ges tillfälle till 

replik efter att ha hört motpartens plädering. 
♦ Parterna framställer eventuella yrkanden om ersättning för rättegångskostnad. (se bl.a. 

RB 18:8 och 14) Motparten skall höras om sin inställning till yrkandet (exempelvis 
vitsordar skäligheten av yrkat belopp). 

 
FÖRHANDLINGENS AVSLUTANDE 
♦ Huvudförhandlingen förklaras avslutad. 
♦ Parterna lämnas besked om att tingsrätten kommer att avkunna dom efter enskild 

överläggning alt. att dom kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på tingsrättens 
kansli viss dag (med angivande av datum och klockslag från vilket domen finns 
tillgänglig) alt. att rätten kommer att övergå till enskild överläggning och därefter avkunna 
antingen dom eller beslut om tidpunkten för doms meddelande. 

♦ Parterna lämnar förhandlingssalen. 
 
DOM 
♦ Vid enskild överläggning beslutas dom. (RB 17:9) 
♦ Domen avkunnas i parternas närvaro, om så skall ske. Ordföranden redogör för domslutet, 

domskälen i korthet, ev. skiljaktig mening samt hur och när domen får överklagas. 
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