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Personuppgifter Anders Agell 
 
• Född i Växjö 1930. Studentexamen där 1948. 

• Jur. kand. Uppsala 1953. 

• Tingsnotarie Uppsala läns norra domsaga 1954-56. 

• Hovrättsfiskal Svea hovrätt 1957. 

• Disputerade för juris doktorsgrad Uppsala 1962. 

• Docent i civilrätt Uppsala 1962-64. 

• Preceptor (bitr. professor) i civilrätt vid Stockholms universitet 1964-68, Uppsala 
universitet 1968-72. 

• Professor i civilrätt Uppsala universitet 1972-95. 

• Dekanus vid den juridiska fakulteten 1979-85 (prodekanus 1973-79). 

• Ledde 1975-1980 forskningsprojektet Underhåll och sociala förmåner samt 1999-2004 
den av Nordiska ministerrådet beställda undersökningen av möjligheterna att 
harmonisera familjerätten och arvsrätten i de nordiska länderna (se vidare under 
bibliografin). 

• Sedan 1985 huvudförfattare efter professor Åke Malmström till läroboken Civilrätt. 
Har författat tio moderniserade upplagor, senast Agell & Malmström, Civilrätt, 20 
uppl. 2007 (med professor Sigeman som medförfattare ang. arbetsrätt). (Med undantag 
för lagboken är Civilrätt säkerligen den mest lästa juridiska boken i Sverige med en 
historia tillbaka till 1910, då professor C.G. Björling i Lund utgav den lärobok som 
med ständiga moderniseringar närmar sig en ålder av 100 år.) 

• Följer sedan 2004 svensk rättstillämpning i straffrätt med tanke på bevisfrågorna i 
sexualbrottmål, detta i anledning av styckmordfallet som självvalt intresse (se den 
rubriken under hemsidan).  

• Ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, av Kungliga Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien samt utländsk ledamot av den Norska och den Finska 
Vetenskapsakademin. 

• Erhöll 1995 den av Uppsala universitet årligen utdelade Torgny Segerstedtsmedaljen i 
samhällsvetenskap samt 1997 det av Vetenskapsakademien vart fjärde år utdelade 
priset i rättsvetenskap. 

• Gästprofessor vid University of Minnesota Law School vt 1988.  
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• President of the International Society of Family law 1991-94 (styrelseledamot 
mestadels under åren 1978-2002). Var 1979 “convenor” för organisationens 
“världskonferens” i Uppsala “Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies”. 

• Har efter inbjudan vid ett stort antal tillfällen varit föreläsare vid universitet eller 
konferenser i 14 europeiska länder samt i U.S.A., Canada och Japan. 

• Tillhörde som professor från den juridiska fakulteten direktionen för Akademiska 
sjukhuset i Uppsala 1974-84, var vetenskapligt råd (för familjerätt) i Socialstyrelsen 
c:a 1980-1995, tillhörde styrelsen för Rättsfonden 1991-2004. 

• Fänrik i I 11:s reserv 1951 (avsked som kapten 1968). 

 


