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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Om att se sig själv i spegeln
Juridiken utgör en ram för samhällsbygget. Den sätter

gränser. Den anvisar lösningar. Den är en förutsättning för
att civiliserade samhällen ska utvecklas.
Viktigt är att minnas att det rättsliga systemet i ett demokratiskt rättssamhälle inte bara måste uppfylla vissa krav på
form utan också på innehåll. I ett alltmer komplext samhällsbygge får juridiken och därmed juristerna ett ökat inflytande. I ett rättssamhälle måste politikerna med nödvändighet
underkasta sin maktutövning vissa begränsningar och viss
kontroll. Några kanske ser detta som att juristerna tar makt
från politikerna och därmed från folket. Att juristerna därmed inkräktar på folkets bestämmanderätt. Det är både rätt
och fel. Fel därför att i normalfallet kan politikerna oftast
köra över juristerna genom ny normgivning. Rätt i den meningen att rättsreglerna inte kan ändras hur som helst. För
sådant krävs form som i sig innebär viss tröghet. Men i ett
utvecklat samhälle krävs dessutom att rättsreglerna till sitt
innehåll alltid harmonierar med vissa övergripande normer.
På nationell basis grundlag. På supranationell bas av universella regler om mänskliga rättigheter.
Vem bär då ansvaret för att juristerna lever upp till det
stora ansvar som ålagts dem? Vem granskar att det juridiska
systemet fungerar? Domstolarna har här en central roll att
spela. Övervakningsorgan som JK och JO likaså. Överhuvudtaget har förvaltningsmyndigheterna ett övergripande ansvar för att garantera den goda förvaltningen och rättstilllämpningen. Advokaternas roll i detta är att de ska fungera
som rättsstatens vakthundar. Vi ska skälla och larma så fort
rättsstatliga principer riskerar att åsidosättas.
Men, ytterst är det medborgarna som i allmänna val anger
inriktningen på den politik som ska föras. Och därmed den
lagstiftning som beslutas. Det är den enskilde medborgaren
som genom sin kunskap och sitt engagemang i sista hand ansvarar för vårt samhällsbygge. Det ansvaret är individuellt.
Det bör inte gömmas bakom ett kollektiv. Varje individ har
en skyldighet att inte vara likgiltig. I detta ligger bland annat
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att i vardagen våga stå upp för sin familj, sina vänner och
grannar, men också för medmänniskor i allmänhet. Förmågan till medkännande skiljer oss från de andra djuren. Den
förmågan är en viktig del av detta med att vara människa.
Att vara medmänniska innebär också att se till allas bästa.
Det ställer krav på insikt om och förståelse för andra människors levnadsvillkor, kultur och religion. Detta kräver tolerans. Det betyder att egocentriciteten tillåts bli begränsad av
andra, bredare hänsynstaganden. Det handlar om att hävda
allas lika värde och allas likhet inför lagen.
Jag har just läst Göran Rosenbergs gripande skildring
”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”. Boken har med
rätta belönats med Augustpriset. Den handlar om författarens fars väg från förintelselägret till Södertälje. Den handlar
om den ofattbara ondska och de obeskrivliga mänskliga lidanden som den judiska befolkningen utsattes för under nazitiden. Men, boken handlar framför allt om hur likgiltigheten tillåts ta överhanden och om hur medmänskligheten
successivt försvinner i det nazistiska samhällsbygget. Hur
många i grunden anständiga människor underlät att reagera
mot Hitlers politik, trots att denne mycket tidigt och mycket
tydligt klargjort sin syn på territoriell expansion och på den
judiska delen av befolkningen. Den intellektuella förlamningsprocessen är häpnadsväckande. Och skrämmande.
Även om vi alla läst många skakande skildringar om nazitidens ofattbara vidrigheter och sett talrika filmer och lyssnat
till överlevande, så är varje ny berättelse en påminnelse om
den enskilda människans ansvar för sina egna handlingar
och för sin egen underlåtenhet. Varje beskrivning från nazitidens Tyskland får mig alltid att undra: Hur var detta möjligt i
en civiliserad kulturstat mitt i Europa? Hur var det möjligt att
vanliga familjefäder kunde delta i detta vettlösa mördande?
Och hur var det möjligt att alla de åskådare till dessa ändlösa
tågtransporter av levande döda, till dessa marscher av tusentals människor på väg till förintelsen, till dessa tusentals slavarbetare i tysk industri, inte reagerade? Och slutligen: Hur
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var det möjligt att omvärlden, även i det svenska folkhemmet, kunde uppvisa en sådan motbjudande tystnad? Eller
var det likgiltighet?
Göran Perssons kloka initiativ ”… om detta må ni berätta …” var en viktig påminnelse. Om detta måste vi dock
inte bara berätta, utan också lära. Ty liknande saker har hänt
och händer än i vår tid. Det gäller Stalins Ryssland, Maos
Kina och Pol Pots Kambodja. Men det gäller också än mer
sentida händelser. Det sönderfallande Jugoslavien, ett Centralafrika i upplösning och talibanska grymheter. Människans kapacitet för fasansfull grymhet tycks aldrig ta slut. Således: Kampen för mänskliga värden är evig.
I Tyskland var det ursprungligen ett utbrett missnöje hos
de arbetslösa och lågutbildade som la grunden för Hitlers
framgångar. Nationalsocialismen hade sitt ursprung i den
ekonomiska nedgång som följde i första världskrigets spår.
Det bör man ha i åtanke när man ser den stora arbetslöshet
och fattigdom som i dag breder ut sig i Europa. Inte minst
drabbar detta Europas ungdom. Det är i denna mylla som
extrempartier finner sin växtkraft.
Sverigedemokraterna och dess grabbar, några utrustade med järnrör, har, enligt de senaste mätningarna, med en
otäck och skicklig retorik lyckats med det ofattbara att bli det
tredje största partiet i Sverige. Dess sympatisörer består inte
längre bara av arbetslösa och lågutbildade. Inte bara av huliganer. Sympatisörerna utgörs inte minst av dem som känner
sin välfärd hotad av hederliga invandrare som söker ett bättre
liv i Sverige och som är fullt beredda att slita hårt för detta.
Därtill anser man tydligen att ett allvarligt hot mot det svenska samhället kommer från människor som flytt från ofattbara
grymheter, som lämnat familj och hem och vars liv och frihet
är i fara. Skulle vi inte vara beredda ge dem en fristad?
I dagens Europa växer nynazismen, extremismen och
främlingsfientligheten. De röster som gör sig till tolk för
dessa strömningar finns inte bara i Grekland, Frankrike och
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”Det är den enskilde medborgaren som genom sin
kunskap och sitt engagemang i sista hand ansvarar
för vårt samhällsbygge. Det ansvaret är individuellt.”

Holland. De finns överallt. De finns i Sverige. Vi har alla ett
ansvar för att inte möta denna utveckling med likgiltighet. Vi
har alla ett ansvar för att noga lyssna på den politiska retoriken och reagera när politiska partier i syfte att inte förlora
väljare flirtar med dessa nationalistiska strömningar.
Hitler kom till makten genom demokratiska val. Raslagarna som legitimerade utrotningen av judar och romer tillkom
i den ordning som rättsordningen i demokratisk ordning föreskrev. Det var med rättsordningen som redskap som nazisterna utrotade nästan lika många människor som hela Sveriges befolkning.
Jurister har här ett särskilt ansvar för att lagstiftning och
rättstillämpning aldrig får bli ett redskap för ondskan. Det är
det ansvaret som politikerna överlåtit till oss. Det är själva
grundvalen för samhällsbygget. Låt oss besinna den uppgiften. Det blir då lättare att se sig själv i spegeln.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Advokatsamfundet har anmält
chefen för Gotlands tingsrätt till
justitieombudsmannen. Samfundet skriver att man finner
”anledning till stark oro över hur
Gotlands tingsrätt leds”. Vidare
uppfattar man lagmannens förhållningssätt till rättssäkerhet
och advokater och deras roll
som bekymmersam. Lagmannens hantering av vissa frågor
ger ett tydligt uttryck för en
”bristande förståelse för grundläggande rättsstatliga principer
och grundläggande fri- och rättigheter”.

Anne Ramberg svarar Göran Lambertz i DN.

Anne Ramberg
replikerar på DN Debatt
I en replik i Dagens Nyheter,
den 6 februari, svarar Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg på justitierådet
Göran Lambertz artikel på DN
Debatt om en granskningskommission för att genomlysa det
så kallade Quick-fallet. Enligt
Anne Ramberg bör syftet med
en analys av ärendet vara att
identifiera eventuella systemfel
i svenskt rättsväsende. Och
granskningen bör även omfatta
JK:s kontrollmakt.

Företräder kvinnor som
bar niqab i rätten
Apply Human Rights ordförande processjuristen Stellan Gärde har fått fullmakt att företräda de tre kvinnor som bar niqab
och blev avvisade från tingsrätten i Göteborg i oktober 2011.
De rättsfrågor som föreligger är
om rätten till offentlig rättegång, diskriminering och religionsfrihet är kränkt.
JO har i beslut (5483-2011,
22/10 2012) kritiserat tingsrättens ordförande för felaktig til�lämpning av rättegångsbalkens
regler om offentlig rättegång.
DO har valt att inte driva
ärendet.
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Regeringen utreder ersättning
till rättsliga biträden
Regeringen vill sänka kostnaderna för advokater och andra
rättsliga biträden och tillsätter därför en utredning för att
se över ersättningarna. Advokatsamfundet uttrycker oro
för utredningens direktiv.
Regeringens särskilda utredare,
lagmannen K-G Ekeberg, ska bland
annat undersöka och föreslå på
vilket sätt en utökad användning
av taxa, en schablonersättning,
istället för att timarvoderingssystemet tillämpas skulle kunna ha en
kostnadsdämpande effekt.
Under 2012 beräknas anslaget
Rättsliga biträden uppgå till nästan 2,2 miljarder kronor vilket är
en ökning med 1,2 miljarder kronor sedan år 2000. Det totala anslaget till rättsväsendet uppgår till
39,4 miljarder kronor, varav mer
än hälften går till polisen.
Regeringen konstaterar i sitt direktiv till utredaren att det troligtvis finns flera samverkande orsaker till kostnadsökningen, men att
en stor anledning är den målutveckling som skett i domstolarna.
i svenska domstolar har ökat under lång tid. År
2000 var antalet mål 277 000,
medan det 2011 var så många som
346 000. Det innebär en ökning på
25 procent. Brottmålen har under
samma tidsperiod ökat från 61 000
mål till nästan 91 000. Vidare konstaterar regeringen att förutom att
bli fler har målen också blivit mer
omfattande och mer komplexa.
– Anslaget hade varit ännu högre om inte rättshjälpen begränsats och gjorts subsidiär till rättsskyddet, om inkomstgränserna för
rättshjälp följt normal kostnadsutveckling och om domstolarna inte
varit så stränga i sin syn på vad som
är ersättningsgillt arbete, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som tycker att
utredningsuppdraget inger befogad oro.
Antalet mål

Uppdraget ”En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden” ska
redovisas senast den 31 oktober nästa år.

I uppdraget för utredaren ingår
särskilt följande:
• Se över om det är befogat att i
någon mån begränsa tillgången till
offentlig försvarare och målsägandebiträde för vissa fall.
• Överväga en skärpning av reglerna kring återbetalningsskyldighet för dömda.
• Föreslå begränsningar av möjligheten till byte av offentlig försvarare.
• Överväga att justera inkomstgränsen och avgifterna vid rättshjälp.
• Föreslå olika nivåer i timarvoderingssystemet för målsägandebiträden.
• Föreslå en utökad användning
av schablonersättning, så kallad
taxa i brottmål.
• Föreslå ett timarvoderingssystem för konkursförvaltare.
– Hur detta ska kunna göras

samtidigt som rättssäkerheten garanteras låter sig inte alldeles lätt
besvaras, säger Anne Ramberg
och berättar att samfundet genom
sin expert, Advokatsamfundets
chefsjurist Maria Billing, i utredningen noga kommer att bevaka
klienternas intressen.
– Problemet är inte som direktivet synes utgå ifrån att advokater
i onödan arbetar för mycket, utan
att de inte ersätts för allt det arbete
de ska göra för att kunna ta tillvara

klientens och rättssamhällets intressen, säger Anne Ramberg och
tillägger:
– Jag har svårt att se hur utredningen kan resultera i någonting
annat än att de uppenbara brister
som finns redan i dag uppmärksammas och åtgärdas. Detta kan
rimligen inte leda till att anslaget
sjunker, utan tvärtom, säger Anne
Ramberg.
För närvarande bereds rapporten Rätt ersättning till rättsliga biträden i Regeringskansliet.
En rapport som Advokatsamfundet tidigare starkt kritiserat och
man har också avstyrkt de flesta av
Statskontorets förslag. Enligt samfundet innehöll rapporten flera
faktafel och ofullständiga uppgifter, till exempel att tidigare undersökningar inte alls visar att advokater kan debitera för 72,5 procent av
sin arbetstid som Statskontoret utgår från, utan snarare 65 procent
av tiden. Även uppgifterna om advokatbyråers kostnader var för
lågt beräknade menade samfundet och tyckte att Statskontorets
rapport vilade på ett för dåligt underlag för att den skulle ligga som
grund för några förändringar.
Uppdraget ”En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden” ska redovisas senast den
31 oktober nästa år.
Läs mer på Anne Rambergs
MP
blogg den 19 februari.
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Advokatsamfundet
anmäler lagman till JO

Nyheter
Rättelse av uppgift om
timkostnadsnormen
I förra numret av tidskriften angavs timkostnadsnorm för 2013
felaktigt till 1 245 kronor. Den
korrekta siffran är 1 242 kr.

Polisen har tagit över befogenhet från åklagarna

Ett styrelsemöte på Advokatsamfundet under ledning av ordförande Claes Zettermarck.

Utlandsavdelningen får en
ordinarie styrelseledamot?

foto: micke lundström, scanpix

Utlandsavdelningen ska få en
plats i Advokatsamfundets
styrelse. Samtidigt avskaffas suppleanterna i styrelsen,
som får 20 ledamöter. Det är
innebörden av ett förslag från
styrelsen till Advokatsamfundets fullmäktige.
Bakgrunden är en motion från Utlandsavdelningen. Utlandsavdelningen är den enda av samfundets
sju lokalavdelningar som inte representeras av en ordinarie ledamot i styrelsen. Sedan 1999 är avdelningen representerad genom
en adjungerad ledamot med yttranderätt. Utlandsavdelningen föreslår nu att styrelsen utökas och
att det skrivs in i stadgarna att det
är önskvärt att alla avdelningar är
representerade i styrelsen.
Samfundsstyrelsen har kommit fram till att styrelsens sammansättning bör ses över i sin helhet. Utgångspunkten bör vara att
alla avdelningarna representeras
med minst en ledamot i styrelsen.
Fördelningen av styrelseledamöter ska som huvudregel motsvara
Advokaten Nr 2 • 2013

antal ledamöter i varje avdelning.
Men om det finns särskilda skäl
ska fullmäktige kunna frångå fördelningen, för att säkerställa att de
allra lämpligaste personerna kan
väljas.
Utifrån antalet ledamöter i respektive avdelning i dag innebär
förslaget att Stockholmsavdelningen får åtta platser i styrelsen,
Västra och Södra avdelningen tre
platser vardera, medan Norra,
Mellersta, Östra och Utlandsavdelningen får en plats per avdelning.
Suppleanterna i styrelsen ersätts
alltså med ordinarie ledamöter.
Därtill ska ordförande och vice
ordförande väljas.
har Stockholmsavdelningen tre ordinarie
ledamöter och Södra avdelningen två. Norra, Mellersta, Östra och
Västra avdelningen har en ledamot
vardera. Utöver dem finns ordförande och vice ordförande – samt
nio suppleanter fördelade mellan
avdelningarna.
Styrelsen konstaterar i sitt förslag att det finns mycket stora skill-

I dagens styrelse

nader mellan avdelningarna när
det gäller storlek och geografisk
indelning. Dessutom finns skillnader i byråstorlek och skillnader i
verksamhetsinriktningar och specialiseringsgrad. Skillnaderna har
förstärkts under senare år, bland
annat på grund av att tillväxten
inom advokatkåren framför allt
har ägt rum i Stockholm och till viss
del i Malmö och Göteborg.
I dag är 48 procent av alla advokater verksamma i Stockholmsavdelningen. Lägger man samman
advokater och biträdande jurister
finns 51 procent i Stockholmsavdelningen, medan endast 2 procent tillhör Utlandsavdelningen.
Men enligt styrelsens mening måste utgångspunkten även för framtiden vara att samtliga lokalavdelningar ska vara representerade i
styrelsen.
Nu ska styrelsens förslag behandlas av de sju lokalavdelningarnas årsmöten under mars.
Styrelsen föreslår att stadgeändringarna ska träda i kraft den 1 september 2013 eller den senare dag
som regeringen bestämmer. MA

Polisen kan avstå att utreda ett
brott om den misstänkte utreds
för flera brott, om det inte skulle få någon eller liten betydelse
för straffet. Polisen har alltså
befogenhet att besluta om förundersökningsbegränsning, något som endast åklagare har
kunnat göra tidigare. De nya
bestämmelserna, som gäller
från den 1 januari i år, kan komma att påverka polisens statistik så att det ser ut som att fler
ärenden läggs ner och att färre
förundersökningar lämnas över
till åklagare.
– Resultaten kommer att vara
desamma, men ärendena läggs
ner tidigare i rättskedjan och
hamnar i polisens statistik. Tidigare lades de ner av åklagare.
Vinsten blir att polisen inte lägger tid på onödig utredning, säger Mikael Ekman som är sektionschef på Rikspolisstyrelsen.

Det saknas en rättslig definition av
begreppet visselblåsare i dag.

Regeringen utreder hur
visselblåsare kan skyddas
Skyddet kan behöva stärkas för
så kallade ”whistleblowers” eller
”visselblåsare”, det vill säga de
som slår larm om olika missförhållanden, oegentligheter eller
brott på en arbetsplats, anser
regeringen. Det finns i svensk
rätt ingen särskild skyddsreglering för dessa och därmed inte
heller någon enhetlig rättslig
definition av begreppet.
En särskild utredare ska se
över skyddet, dels för en eventuell förstärkning, dels för att
ett tydligare regelverk ska skapas.
Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014.
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Nyheter
Ask öppnar för att
införa kronvittnen
Justitieminister Beatrice Ask
(M) öppnar för ett system med
kronvittnen i Sverige. Förslaget
har diskuterats i en arbetsgrupp
inom Moderaterna, rapporterar
Svenska Dagbladet. Enligt Ask
kan kronvittnen vara ett sätt att
komma åt den grova organiserade brottsligheten. De som är
kritiska till förslaget befarar att
antalet falska vittnesmål i domstolarna riskerar att öka.

Sexuallagstiftningen
skärps
Regeringen har lämnat ett förslag till ändringar i sexualbrottslagstiftningen till Lagrådet. Bland annat föreslås att
lagstiftningen kring sexuella
övergrepp skärps och bestämmelsen om våldtäkt utvidgas.
Begreppet ”hjälplöst tillstånd”
ersätts av begreppet ”särskilt
utsatt situation” vilket leder till
att flera fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt. Även de fall där övergreppet möts med passivitet av
offret kommer alltså att omfattas av våldtäktsbrottet. Ändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli i år.

Lagmannen K-G Ekeberg har haft uppdraget att utvärdera reformen, EMR.

Ny kameraövervakningslag ska skapa balans
Regeringen vill att en ny kameraövervakningslag ersätter
lagen om allmän kameraövervakning från 1998 samt vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. I lagrådsremissen finns
förslag som syftar till att modernisera regleringen av kameraövervakning så att balansen
mellan intresset av att använda
kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av
att skydda enskildas integritet
säkerställs. Även fortsättningsvis ska det krävas tillstånd när
det gäller övervakning vid platser där allmänheten har tillträde,
exempelvis på gator och torg.
Om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset ska tillstånd ges.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.
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Reformen En modernare rättegång (EMR) har fallit väl ut
enligt utredaren.
I januari lämnade lagmannen K-G
Ekeberg sitt betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93) till justitieminister Beatrice Ask. En modernare
rättegång trädde i kraft den 1 november 2008 och särskilda utredaren K-G Ekeberg har haft uppdraget att utvärdera reformen.
– Utfallet är mycket tillfredsställande, säger K-G Ekeberg som anser att förutom några små ”barnsjukdomar” så har reformen fallit
väl ut.
Reformen har bland annat inneburit att det i tingsrätten ska göras
en videoupptagning av vittnesmål
så att hovrätten sedan inte behöver
kalla förhörspersoner på nytt, utan
i stället kan använda sig av inspelningen. En annan viktig förändring

med reformen har varit att prövningstillstånden i hovrätten skulle
gälla för alla domar och beslut i tvistemål och domstolsärenden. Båda
dessa saker har, enligt K-G Ekeberg,
gjort att större fokus läggs på dömandet i underrätterna vilket gör
att processen i hovrätten går snabbare.
Advokat Tomas Nilsson har avgett ett särskilt yttrande beträffande frågan om hänvisning till ljudoch bildupptagningar i hovrätten.
Han menar att metoden att hänvisa till ljud- och bildupptagning hittills har tillämpats endast undantagsvis, men att detta kommer att
förändras genom utredningens betänkande. Något han inte kan ställa
sig bakom, bland annat med tanke
på att den som sitter häktad inte
har någon möjlighet att ta del av
upptagningen eftersom bildfilen
inte får lämna domstolen. Också
andra starka skäl talar emot hän-

visningsmetoden när det gäller
ljud- och bildupptagningar.
– Det här är en viktig fråga där
man inte bör följa majoritetens förslag. Det är också viktigt att det i
tvistemål och andra måltyper fortsättningsvis, i större utsträckning
än hittills, meddelas prövningstillstånd.
Tomas Nilsson invänder också
mot att det skulle räcka, för de parter och ombud som varit närvarande i tingsrätten när bevis togs upp,
att ta del av ljudupptagningen och
inte bildupptagningen.
Experter i utredningen har, förutom Tomas Nilsson, varit Cecilia
Gilljam, hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Lena
Moore, justitieråd, Annette Olsson, vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Göteborg, Anne
Rapp, kansliråd på Justitiedepartementet, samt Bertil Sundin, rådman i Stockholms tingsrätt. MP
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Utredare rosar EMR-reformen

Nyheter

Anne Ramberg kritiserar generellt
prövningstillstånd i brottmål
måste anses oförenligt med de
rättssäkerhetsprinciper som
krävs i en utvecklad rättsstat”,
skriver Anne Ramberg.
Anne Ramberg menar att när
Wersäll och Heimer argumenterar
för att tiden nu är mogen för ett
generellt prövningstillAnne Ramberg hävdar
stånd i brottmål utgår de
i Svensk Juristtidning, i
från statistik från landets
en replik på hovrättsprehovrätter när det gäller
sident Fredrik Wersälls
prövningstillstånd och
och hovrättsfiskalen
ändringsfrekvens i tvisManne Heimers artitemål som omfattar en
kel, att generellt prövmycket kort tidsperiod.
ningstillstånd i brottmål
”Denna ger enligt
inte är förenligt med de
min mening därför inte
Anne Ramberg.
rättssäkerhetskrav som
ett tillförlitligt underlag
kan uppställas på den svenska
som kan ligga till grund för slutprocessordningen. Rätten att få
satsen att rättstillämpningen nu
sin sak prövad i två instanser gör
uppfyller kraven på enhetlighet
sig särskilt gällande i brottmål
och robusthet. Man kan enligt
och andra mål som ytterst handmin mening inte av det material
lar om statens maktutövning mot
som presenteras i Svea hovrätts i
den enskilde. Jämförelsen med
och för sig mycket intressanta unutvecklingen på tvistemålssidan
dersökning dra så långtgående
haltar i flera hänseenden.
slutsatser som görs i artikeln.”
”Att som enskild inte vara gaDen omständigheten att tyngdranterad att få sin sak överprövad
punkten i processen ska ligga i
av ytterligare en domstol när dounderinstanserna leder dock inte
men eller beslutet har så långtgåautomatiskt till att generellt prövende och i många fall livsavgöranningstillstånd ska införas, anser
de rättsverkningar som
Anne Ramberg.
straffrättsliga påföljder innebär,
En annan sak är att för att krav
Generellt prövningstillstånd i
brottmål är inte förenligt med
rättssäkerhetskraven som kan
uppställas på den svenska
processordningen. Det menar
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

på generellt prövningstillstånd
överhuvudtaget ska kunna övervägas stränga måste krav ställas
på underrätternas resurser och
kompetens. Anne Ramberg undrar hur domstolarna ska kunna
attrahera de bästa juristerna samtidigt som staten har aviserat omfattande neddragningar i budgeten för domstolsväsendet.
”Budgetproblem får aldrig
innebära att man ger avkall på
grundläggande rättssäkerhetskrav”, skriver Anne Ramberg och
slår fast att systemförändringar
måste ske i rätt ordning och på ett
underlag som gör förändringarna
möjliga att ens överväga.
”Det kan svårligen finnas något
egenvärde i ett krav på generellt
prövningstillstånd i brottmål.
Tvärtom måste det kunna visas
många goda skäl för en sådan reform. Då räcker inte statistik. Då
krävs en noggrann analys av vilka
de rättspolitiska effekterna av ett
införande av prövningstillstånd
skulle bli. Finanspolitiska överväganden kan ensamma inte få bli
vägledande. Som vanligt måste
rättsstatens övergripande intressen hävdas med stor styrka. På
dessa får under inga förhållanden
tummas.”

Var går gränsen för rätten till rättshjälp i umgängesmål?
Högsta domstolen anser att
det är angeläget att belysa
i vilka fall det är rimligt att
staten genom rättshjälp bidrar till kostnaderna för en ny
rättslig prövning av en fråga
om umgänge.
Bakgrunden i ärendet var att Malmö tingsrätt 2011 beslutat att en
pojke skulle ha rätt till umgänge
med sin pappa varannan helg med
umgängesstöd. Pappan hade beviljats rättshjälp i tvisten. Senare
inträffade det att pojken inte längre fick träffa sin pappa, som en
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följd av att socialtjänsten hade beslutat att de insatser som enligt domen skulle ske på ett särskilt umgängescenter skulle upphöra.
Hösten 2012 väckte pappan talan
i tingsrätten på nytt för att få visst
umgänge och han ansökte även om
rättshjälp. Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp med motiveringen att det inte hade framkommit
några tungt vägande skäl för en ny
sakprövning av umgängesfrågan
och att det därför inte var rimligt
att staten på nytt bidrog till kostnaderna i form av rättshjälp.
Mannen överklagade beslutet

till hovrätten som inte meddelade
prövningstillstånd. Högsta domstolen konstaterar nu att något
umgänge inte längre förekommer
på grund av socialtjänstens beslut.
”Det finns anledning att betvivla
riktigheten av det beslut tingsrätten kommit till. Det finns också anledning att ytterligare belysa i vilka
fall det är rimligt att staten genom
rättshjälp bidrar till kostnaderna
för en ny rättslig prövning av en fråga om umgänge”, skriver HD som
därför beslutat att prövningstillstånd ska beviljas i hovrätten.  TK
Mål nr Ö 331-13

Två nya brott införs
i brottsbalken
Utredningen om förstärkt
skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet föreslår i sitt betänkande att två nya
brott införs i 19 kapitlet i brottsbalken. Det ena ska rubriceras
utlandsspioneri och innebär ett
förstärkt straffrättsligt skydd
för uppgifter om förhållanden
som rör en internationell militär
insats där Sverige deltar. Detta
eftersom Sverige i större utsträckning deltar i ett internationellt säkerhets- och försvarssamarbete.Det andra brottet
ska rubriceras olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige
och riktar sig mot verksamhet
som syftar till att komma över
uppgifter som rör förhållanden
där det skadar Sveriges säkerhet om en främmande makt
känner till dem. Förslaget är
tänkt att öka möjligheterna att
ingripa tidigare för att förebygga skada. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014
och grundlagsändringarna den
1 januari 2015.
(SOU 2012:95)

Erik Wennerström.

Ny strategi för Brå
Inför det nya året tar Brottsförebyggande rådet, Brå, avstamp i en ny strategi för att
förstärka sin position som kunskapscentrum i och för rättsväsendet. Detta gör man bland
annat genom två nya funktioner för utveckling av statistik
och analys av brottsutvecklingen som ska inrättas på Brå, men
också genom att utöka samverkan med andra myndigheter
inom rättsväsendet.
– Det gäller att behovsförankra Brås arbete med berörda
myndigheter så att vi producerar kunskap och analys som behövs. Det gäller också att vi sedan för ut kunskapen så att
resultaten får effekt i rättsväsendets myndigheter, säger
Erik Wennerström som är generaldirektör för Brå.
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Nyheter
Advokat i framtiden

Hur ska byråerna rekrytera nya delägare?
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
talade under rubriken ”Hur
ska nya delägare kunna rekryteras till advokatbyråerna?”
vid Advokat i framtidens seminarium den 31 januari.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Bakgrunden till seminariet var
Skatteverkets uppmärksammade
beslut att taxera upp delägarna i
en stor revisionsbyrå. Delägarna
hade förvärvat aktier i byrån för
ett nominellt värde. Skatteverket
ansåg att de därigenom hade fått
en förmån som skulle inkomstbeskattas.
Anne Ramberg sade att Skatteverkets beslut får implikationer
för alla branscher som bygger på
att anställda erbjuds delägarskap.
Det gäller inte bara revisorer och
advokater utan även exempelvis
arkitekter och läkare.
Hon underströk att aktierna i
advokatbyråer inte har något
marknadsvärde, eftersom det inte
finns någon reell marknad som
kan sätta pris på aktierna. Endast
advokater kan bli delägare, och
delägaren kan inte fritt förfoga
över sin andel. Den som blir del
ägare förbinder sig att lojalt arbeta för byrån och förse den med
intäkter.
Revisionsbyrån väntas överklaga beslutet, och Skatteverket tror
att skatteprocessen tar 5–6 år. Det
skapar stor osäkerhet om framtiden. Enligt Anne Ramberg kommer Skatteverkets beslut att påverka rekryteringen av nya, unga
delägare till advokatbyråerna negativt.
– Den som är ung frågar sig: Ska
jag våga ta risken att bli delägare,
med hänsyn till att Skatteverket
kan få rätt och vänder sig mot advokatbyråerna?
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Anne Ramberg sade att Skatteverkets beslut får implikationer för alla branscher som bygger på att anställda erbjuds delägarskap.

Advokatsamfundet har reagerat
mot beslutet genom bland annat
debatt- och ledarartiklar.
Nästa steg är att samfundet tillsammans med de största advokatbyråernas skatteavdelningar tar
fram underlag för att tala om frågan med Skatteverket.
Anne Ramberg förklarade att

Skatteverkets beslut reser frågor
om hur rättssamhället fungerar.
– Jag påstår att Skatteverket gör
sig skyldigt till sabotage genom att
försöka kringgå 3:12-reglerna bakvägen. Skattelag ska stiftas genom
riksdagsbeslut. Inte genom att
myndigheter agerar på eget bevåg, sade hon.
Det uttalade syftet med reglerna
var att skapa möjligheter för fåmansföretag att anställa fler personer – även om advokatbyråerna
inte har anställt en enda biträdan-

de jurist till följd av 3:12-reglerna,
enligt Anne Ramberg – den saken
styrs helt av konjunkturerna.
Principen på byråerna har varit
”naken in – naken ut”: Duktiga
medarbetare erbjuds delägarskap
till det nominella värdet av aktien.
På motsvarande sätt får en del
ägare som lämnar byrån ingen
ersättning utöver vad han betalade vid förvärvet. Det har gjort
det möjligt att ta in de bästa juristerna och har underlättat generationsskiften på byråerna.
Anne Ramberg menade att beslutet rör en viktig branschfråga.
Många unga lämnar advokatyrket
för att bli bolagsjurister. Det leder
till en förändring av konkurrenssituationen för advokatbyråerna.
Anne Ramberg poängterade att
det är viktigt att kunna behålla de
duktigaste juristerna på advokatbyråerna – och det är viktigt att

unga medarbetare inte lämnar
yrket på grund av för tuffa villkor.
Anne Ramberg riktade en upp-

maning till åhörarna:
– Ni som inte blir delägare –
överväg allvarligt att starta eget!
Hon försäkrade att det är inspirerande och kul att starta egen
verksamhet.
– Det är inget misslyckande,
utan tvärtom! Jag gjorde det själv,
och det gick jättebra! Jag hade flera biträdande jurister, berättade
Anne Ramberg, som uppmanade
alla att stanna kvar i yrket.
Anne Ramberg förutsåg att utvecklingen i branschen, med klienter som blir alltmer professionella köpare av advokattjänster,
kommer att leda till avknoppningar och fler mindre byråer.
– Det tror jag är sunt, sade hon.
MA
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LÅT HAV OCH HORISONT

INSPIRERA MÖTET

A

tt mötas på HavsVidden är enkelt. Nya välutrustade konferenslokaler står redo att ta
emot grupper från 5 till 120 personer. Efter
arbetet kan ni koppla av med bastu och ett dopp i
vårt sköna Pool- och badhus före kvällens middag. Vill
ni lägga till en inspirerande aktivitet har vi ett stort
utbud att välja bland.
Ni bor avskilt och bekvämt i exklusiva Klipphus med
magnifik utsikt över havet. Husen är fullt utrustade
bostäder av toppklass med två eller tre sovrum och
lika många badrum. Här på Ålands norra udde är ni
långt från vardagens oväsen och kan arbeta ostört så
länge ni vill.
Vi hjälper gärna till att boka resan till HavsVidden.
Flyg, helikopter eller någon av de olika färjelinjerna
– välj det som passar bäst. Ta kontakt med oss idag

LÄGG FOKUS PÅ KONFERENSENS SYFTE SÅ TAR VI
HAND OM ALLT ANNAT.

PRIS HELPENSION FRÅN

1925 SEK
exkl. moms/ per person/ natt

I HELPENSION INGÅR:
konferensrum och konferensutrustning, eftermiddagskaffe med tilltugg, pool- och bastubad,
trerätters middag, del i dubbelrum i Klipphus,
frukostbuffé, förmiddagskaffe med tilltugg samt
lunch.

så gör vi er konferens eller utbildning till ett minne
för livet. Du når oss enkelt på bokningen@havsvidden.
com eller tel +358 18 49 408.

MER INFORMATION OM VÅRA KONFERENSMÖJLIGHETER FINNS PÅ HAVSVIDDEN.COM
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Världen
IBAHRI stoppas inresa
i Sri Lanka

EU-kommissionens förslag till ett fjärde penningtvättsdirektiv offentliggjordes i början av februari.

Förslag om ännu ett nytt
penningtvättsdirektiv
EU-kommissionens förslag till
ett nytt penningtvättsdirektiv
ökar kravet på klientkännedom och dokumentation av
individuella åtgärdsplaner,
men bedöms i dagsläget inte
annars innebära några större
förändringar för advokater.

Carl Wetter.

Wetter till Luxemburg
Carl Wetter har godkänts som
domare i EU-tribunalen i Luxemburg. Han blir därmed den
förste svenske advokaten i EUdomstolen när han svärs in den
18 mars.
Wetter föreslogs av regeringen i början av december som ny
svensk domare vid EU-domstolens tribunal. Efter det har han
genomgått en intervju av artikel
255-kommittén i EU på Conseil
d’État i Paris.
Den svenska platsen har varit
vakant sedan Nils Wahl lämnade posten i slutet av förra året
för att bli generaladvokat i EUdomstolen.
Carl Wetter är delägare i Advokatfirman Vinge sedan 1983
och specialiserad på EU-rätt
och konkurrensrätt. Han har
också en gedigen erfarenhet
som skiljeman.
– Det ska bli väldigt spännande att så här sent i livet byta roll
och inleda en ny karriär, säger
Carl Wetter.
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EU-kommissionens förslag till ett
fjärde penningtvättsdirektiv offentliggjordes i början av februari
och är en uppföljning av FATF:s,
Financial Action Task Force, senaste penningtvättsrekommendation. För advokater innebär det
nya förslaget främst ökade krav på
klientkännedom, så kallad ”customer due diligence”, efter vidtagen
riskbedömning i det enskilda fallet. Detta innebär ytterligare krav
på identifiering av en klient, verklig
huvudman och andra kontrollåtgärder som måste vidtas innan ett
uppdrag överhuvudtaget får antas.
Så som förslaget ser ut i dag kommer det troligtvis inte att påverka
svenska advokaters verksamhet i
någon större omfattning i förhållande till rådande reglering. Men
det stärkta klientkännedomskravet, liksom kravet på att upprätta
åtgärdsplaner för varje advokatbyrå för att motverka penningtvätt
och terroristfinansiering, kommer
att innebära visst merarbete och
vissa kostnader för byråerna.

Den huvudsakliga innebörden
av förslagen i det nya direktivet är:
• Samarbetet mellan de polisiära myndigheterna i medlemsstaterna utvidgas och stärks.
• Större fokus läggs på tillsynsorganen i medlemsländerna.
• Förslagets främsta syfte är att
skapa förutsättningar för en mer
målinriktad, fokuserad och ändamålsenlig riskbaserad klientkännedom.
• Av de skyldigheter som gäller
enligt tidigare reglering innebär
det nya förslaget främst förändringar i fråga om kravet på klientkännedom.
• Advokatbyråerna får en skyldighet att upprätta en skriftlig
handlingsplan för att motverka att
byråerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Johan Sangborn som är ansvarig för Advokatsamfundets internationella arbete och även samfundets arbete i penningtvättsfrågor
kommenterar:
– Med tanke på de särregler som
trots allt finns för advokater i denna
annars så kritiserade lagstiftning,
tycks kommissionens förslag inte
innebära några omedelbara försämringar i fråga om etiska kärnvärden för advokatverksamheten.
Det nya kravet på dokumenterade
åtgärdsplaner behöver inte innebä-

ra så mycket merarbete, eftersom
många av byråerna redan har upprättat sådan dokumentation sedan
vi för något år sedan proaktivt granskade de större byråernas efterlevnad av gällande lagstiftning.
För de byråer som inte upprättat en handlingsplan kommer det
att innebära merarbete och vissa
kostnader om och när direktivet
genomförs nationellt.
Andra delar i förslaget är att
en enhetlig mekanism skapas för
identifiering av verkliga huvudmän och som följd därav ska advokatbyråer på samma sätt som övriga verksamhetsutövare och företag
upprätthålla, behålla och arkivera
framtagna uppgifter om verklig huvudman för klientföretaget.
Ytterligare en del är att regleringen utvidgas i fråga om kravet
på identifiering av personer som
till följd av politisk eller annan
ställning i samhället anses särskilt
riskbenägna i fråga om penningtvättsbrott, så kallade ”politically
exposed persons”.
EU-kommissionens förslag ska
nu beredas på sedvanligt sätt inom
EU-maskineriet och därmed processas i både rådet och parlamentet. Vägen till ett slutligt fjärde penningtvättsdirektiv är därför lång
och Johan Sangborn uppskattar att
ett slutligt direktiv sannolikt antas
först om något eller några år. MP
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En delegation från International
Bar Association’s Human Rights
Institute, IBAHRI, har fått skjuta
på en resa till Sri Lanka på
grund av att de i sista minuten
stoppats från inresa. Delegationen som bestod av flera framstående jurister skulle ha besökt Sri Lanka mellan den 1 och
10 februari. Syftet var att man
genom olika möten skulle rådfråga en stor mångfald av intressenter när det gäller utvecklingen av advokatyrket,
rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Sri Lanka.
Visum hade utfärdats till en av
medlemmarna i delegationen,
men detta återkallades när de
andra fick avslag på sina ansökningar. IBAHRI har uttryckt sin
allvarliga oro till de lankesiska
myndigheterna.

Världen

Människorättsadvokat
i Vietnam har släppts
Advokaten Le Cong Dinh är
ute ur fängelset efter kraftig
kritik från bland annat IBAHRI.
Människorättsadvokaten Le Cong
Dinh frigavs av vietnamesiska
myndigheter den 6 februari lagom till det vietnamesiska nyåret
den 10 februari.
Le Cong Dinh greps i juni 2009
och dömdes till fem års fängelse
för omstörtande av staten. Han
satt fängslad i sammanlagt tre år
och myndigheterna anger som
skäl till att han släpptes att hans
mammas hälsa sviktade samt att
Le Cong Dinh uppfört sig väl i
fängelset.
Domen som avkunnades i Ho
Chi Minh-staden i januari 2010
löd på fem års fängelse, följt av
ytterligare tre år i husarrest. När
Dinh greps anklagades han för att
ha skrivit en ny konstitution för
landet som skulle ersätta den gällande. I samband med att han
greps uteslöts han ur Ho Chi
Minh-stadens advokatsamfund
för sin påstått brottsliga verksamhet. Samtidigt drog justitiedepartementet in den licens som krävs
för att få verka som advokat.
Behandlingen av Le Cong Dinh

väckte starka reaktioner världen
över. Organisationer som Amnesty International och Human
Rights Watch har följt ärendet,

avslöjar i en rapport att mer än
50 olika länder har varit inblandade i kidnappningar, frihetsberövanden och tortyr som en följd
av CIA:s interneringsprogram efter 11 september. Rapporten ”Globalizing Torture: CIA Secret Detention an Extraordinary
Rendition” identifierar för första
gången 136 namngivna offer och
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CCBE följer utvecklingen när
det gäller det så kallade försvarardirektivet. EU-kommissionens förslag till direktiv syftar
till att garantera alla misstänkta
och åtalade personer inom EU
deras rätt till försvarare och att
vid frihetsberövande få kommunicera med utomstående.
Flera diskussioner, så kallade
”trilogues”, mellan Europeiska
rådet, EU-parlamentet och
kommissionen har redan ägt
rum. Fortsatta överläggningar
förväntas i februari-april med
målsättningen att diskussionerna då ska slutföras.

EU inrättar åklagarmyndighet
EU-kommissionen planerar att
lägga fram ett lagstiftningsförslag som går ut på att en europeisk åklagarmyndighet (European Public Prosecutor’s Office)
inrättas. Huvuduppdraget kommer att vara att väcka åtal mot
dem som begår bedrägeri gentemot EU:s finansiella intressen.
Kommissionen samråder för
närvarande med berörda parter
och har bjudit in CCBE, Rådet
för de europeiska advokatsamfunden, till ett möte i november
för att ta emot synpunkter.
Le Cong Dinh besökte Sverige och Advokatsamfundet i början av 2009.

och såväl EU som USA:s regering
protesterade mot fängslandet av
Le Cong Dinh. Världens advokater kritiserade genom International Bar Association’s Human
Rights Institute, IBAHRI, den vietnamesiska statens agerande och
krävde att staten skulle garantera
sina medborgare yttrandefrihet.
Även Rådet för de europeiska ad-

vokatsamfunden, CCBE, reagerade. International Bar Association,
IBA, sände också observatörer till
Vietnam för att bevaka rättegången. Dessa släpptes dock aldrig in i
rättssalen.
Le Cong Dinh besökte Sverige
och Advokatsamfundet i början
av 2009, och intervjuades då i tidMP
skriften Advokaten. 

Många länder inblandade i kidnappningar och andra brott
Open Society Justice Initiative

Försvarardirektivet
går framåt

beskriver så många som 54 olika
länders medverkan.
Baserat på officiella källor katalogiserar rapporten hur ett
brett spektrum av regeringar från
Islands och Australiens till Marockos och Thailands möjliggjort
hemlig internering och överlämnanden på olika sätt, bland annat
genom att härbärgera CIA-fångar,
assistera vid tillfångataganden och

transporter av fångar samt godkänna utnyttjandet av nationellt
luftrum till hemliga flygningar.
– Tiden har kommit för USA
och dess samarbetspartners att
säga sanningen och ta ansvar för
övergreppen som har skett världen över till följd av CIA-programmen, säger författaren till rapporten Amrit Singh på Open Society
Justice Initiative.

Saudisk människorättsjurist fick inte ta emot pris
Walid Sami Abu al-Khayr fick
inte komma till Sverige i slutet
av januari för att ta emot Olof
Palme-priset för 2012. Saudi
arabien anklagar honom för att
han ska ha uttalat sig med avsikt att skada landets rykte och
att han ska ha kränkt Saudiarabiens rättsväsende genom att
han samverkat med utländska
organisationer som Human
Rights Watch.
Walid Sami Abu al-Khayr fick
priset för sitt försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för män och kvinnor i Saudiarabien där han bland annat
startat webbplatsen Monitor of
Human Rights in Saudi Arabia.
13
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Fortsatt stort
förtroende för
advokaterna
Förtroendet för advokatkåren har ökat bland både företagsledare och beslutsfattare. Och studenterna gillar advokatyrket och Advokatsamfundets arbete
för rättssäkerhet. Det visar en ny omvärldsundersökning som Advokatsamfundet låtit göra.
TEXT Maria Persson foto istockphoto

U

nder 2012 genomförde undersökningsföretaget Novus en
omvärldsundersökning för Advokatsamfundets räkning. Undersökningen är en uppföljning av den omvärldsundersökning som gjordes 2006.
Målgruppen har varit företagsledare,
beslutsfattare, juriststuderande och allmänheten.
Gruppen företagsledare respektive
beslutsfattare påminner om varandra i
sina svar. Förtroendet för advokater har
ökat i båda grupperna. 60 procent av de
tillfrågade företagsledarna instämmer
helt med att advokater följer goda etiska
regler i sitt arbete och 58 procent med att
de är tillräckligt skickliga i arbetet. När
det gäller det sistnämnda har det skett
en ökning med 13 procent sedan 2006.
Även när det gäller frågan om svenska
advokater har hög integritet och självständighet är det fina siffror. Så många
som 70 procent av företagsledarna instämmer helt.
Beslutsfattarna, från yrkesgrupper
som politiker, ledande tjänstemän, åklagare, domare, bolagsjurister, revisorer,
journalister och poliser, är också övervägande positiva i sin attityd till advokaterna. 58 procent instämmer till exempel helt i att advokater har hög integritet
och självständighet. Endast 2 procent instämmer inte alls.
Den del av juridiken som företags-
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Per Fernström.

Både företagsledare
och beslutsfattare
tycker att
advokater
framställs
mer positivt i medierna än vad
de tyckte
2006.

ledarna oftast ger som svar på frågan
”Kan du säga något om vilka olika typer
av frågor som svenska advokater arbetar
med?” är affärsjuridik följt av brottmål.
Så många som drygt nio av tio av företagsledarna anser att advokater har en
stor eller ganska stor kompetens när det
gäller just affärsjuridik och processer
och tvistlösning. För brottmål är samma
siffra knappt nio av tio.
I gruppen beslutsfattare anser åtta av
tio att advokater har mycket eller ganska
stor kompetens när det gäller brottmål
samt processer och tvistlösning. Brottmål är också den del av juridiken som
flest av beslutsfattarna nämner som svar
på ovanstående fråga.
Både företagsledare och beslutsfattare tycker att advokater framställs mer
positivt i medierna än vad de tyckte
2006. Bland företagsledarna är det så
många som 79 procent som håller med
jämfört med 59 procent i förra undersökningen.
Per Fernström, som varit projektledare för undersökningen på Novus, konstaterar att siffrorna i undersökningen
är bra i förhållande till liknande undersökningar gjorda på andra yrkesgrupper.
En delförklaring till varför företagsledare och beslutsfattare uppfattar advokater som de gör handlar om den så kal�lade ”kännedomsaspekten”.

– Den innebär att ju större kännedom
man har om en yrkesgrupp desto mer
positiv tenderar attityden gentemot den
att bli. Om vi tittar på det höga förtroende som advokater åtnjuter hos företagsledare och beslutsfattare så går det att
koppla till att dessa grupper har en stor
kontakt med varandra, säger Per Fernström.
Det är tydligt i alla undersökta grupAdvokaten Nr 2 • 2013
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per att förtroendet står i ett positivt förhållande till hur stor kontakten med en
advokat är. Beslutsfattarna är de som
oftast träffar en advokat, 68 procent så
ofta som varje månad. Företagsledarna
har något mindre kontakt; 40 procent
träffar en advokat varje månad, 30 procent några gånger per år och 11 procent
en gång per år.
– Det är glädjande att advokatkårens
Advokaten Nr 2 • 2013

anseende ökar i takt med att man har
kontakt med den. Det visar på kvalitet
i advokaternas arbete, säger Anne Ramberg.
En grupp i undersökningen som visar på intressanta skillnader mot 2006
års undersökning är juriststudenterna.
De har, både i den gamla och den nya
undersökningen, en överlag positiv

I alla undersökta
grupper är det
tydligt att för
troendet står
i ett positivt
förhållande
till hur stor
kontakten med
en advokat är.

attityd gentemot både advokatyrket
och mot Advokatsamfundet, vilket inte
är så konstigt eftersom det handlar om
deras framtida yrke.
Redan i den förra undersökningen var
de mycket positiva. Fast det som inträffat är att studenterna i dag är ännu mer
positiva än vad de var för sex år sedan. 74
procent instämmer helt och 26 procent
instämmer delvis i att advokater är till15
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räckligt skickliga i sitt yrke. 2006 var det
bara 58 procent som instämde helt. Det
är också 92 procent som tycker att advokaterna har skäliga arvoden.
En stor ökning syns också när det
gäller huruvida advokater följer etiska
regler i sitt arbete. I dag instämmer 66
procent helt i påståendet, medan det
2006 bara var 34 procent som instämde
helt.
Juriststudenterna visar även upp en
förändrad syn på Advokatsamfundet.
Redan 2006 instämde visserligen 73
procent helt i att samfundet var en stark
organisation, men i dag har siffran stigit
ytterligare och landar på 81 procent. 97
procent av dem som svarade instämmer
också helt eller delvis i att Advokatsamfundet driver rättssäkerhetsfrågor på ett
bra sätt, och så många som 70 procent
instämmer helt i att samfundet slår vakt
om kvaliteten i yrket.
Studenterna har i dag en större kän-

nedom om den verksamhet som Advokatsamfundet bedriver. Här har siffran
nästan fördubblats: 44 procent 2006
som sade sig känna till verksamheten
mycket eller ganska bra har blivit 83
procent i dag. Per Fernströms tes om att
attityden blir mer positiv ju större kännedomen är verkar vara applicerbar
även på denna ökning. Så vad är det
då Advokatsamfundet gjort de senaste
sex åren som bidragit till siffrorna? En
delförklaring kan vara att Advokatsam16

Advokatyrkets
popularitet
bland
de unga
håller i sig.

fundet varit synligt och marknadsfört
advokatyrket på universitetens utbildningsdagar i ännu högre grad än förut
både när det gäller omfattning och antal platser.
– Det är angeläget att de unga har en
positiv inställning till advokatyrket och
Advokatsamfundet eftersom vi står inför ett kommande generationsskifte.
Det är viktigt för advokatyrkets framtid
och utveckling att det är attraktivt och
förmår attrahera de mest meriterade juristerna, säger Anne Ramberg.
bland
de unga håller i sig. Liksom i förra undersökningen vill 30 procent av de tillfrågade studenterna fortfarande i första
hand bli advokater. Bland studenterna
finns en förändring och det är att i dag
är det 37 procent som i första hand vill
bli bolagsjurist, samma siffra för 2006
var 25 procent. Efter dessa två yrken är
det långt till nästa. 5 procent vill i första
hand bli åklagare, 2006 var samma siffra
9 procent. 3 procent vill arbeta som domare, medan det för sex år sedan var så
många som 11 procent som ville bli domare. När det gäller svaren från just studentgruppen ska man tolka resultaten

Advokatyrkets popularitet

undersökningen
Omvärldsundersökningen som nu har genomförts är en
uppföljning av den omvärldsundersökning som gjordes
2006. Målgruppen har varit företagsledare, beslutsfattare,
juriststuderande och allmänheten.

med viss försiktighet, påpekar Per Fernström, eftersom gruppen endast har bestått av 64 personer.
det vill säga
att ju mer man känner till om en yrkesgrupp desto mer positiv verkar attityden bli, kan också tänkas vara förklaringen till den något mindre positiva
inställningen hos allmänheten jämfört
med de andra grupperna. Allmänheten
är nämligen den grupp som har minst
kontakt med en advokat. 65 procent
av de tillfrågade säger sig aldrig ha personlig kontakt och 26 procent ”mer sällan”. Säkert kan också en delförklaring,
enligt Per Fernström, till de något mer
negativa siffrorna vara att under samma tidsperiod som undersökningen
gjordes skrev medierna om en del stora händelser inom rättsväsendet, som
fallet med Thomas Quick samt den påstådda jävsituationen i rättegången mot
Peter Mangs i Malmö tingsrätt. Eftersom allmänheten inte i så hög utsträckning som företagsledare och beslutsfattare har kontakt med en advokat formas
dess bild av medierna i stället.
Trots detta är det 92 procent av allmänheten som instämmer helt eller delvis i att advokaterna är tillräckligt skickliga i sitt yrke. 2006 var siffran ännu något
högre. Dessutom är det 87 procent som
instämmer helt eller delvis i att advokater har gott anseende och 82 procent i
att advokater följer goda etiska regler. n

Kännedomsaspekten,
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Gästkrönika

gästkrönikör
Bitte Hammargren

Rättsligt gungfly i
I Sverige blev det rabalder när det avslöjades att Ikea
suddat bort bilder på kvinnor i sina saudiska kataloger. Men
kvinnor från Saudiarabien ler överseende åt denna storm i
ett svenskt vattenglas. De har viktigare hinder att kämpa
mot, som det manliga förmyndarskapet och det rättsliga
gungfly som alla landets invånare utsätts för. I Saudiarabien
finns ingen skriven strafflag. Rättssystemet baseras på islamisk sharia och en ärkekonservativ tolkning av islam, wahhabismen.
Det manliga förmyndarsystemet finns det inte heller någon skriven lag för. Det bygger snarare på sedvanerätt.
En kvinna i Saudiarabien företräds av en man i alla kontakter med myndigheter. Hon får inte resa utomlands, skaffa
pass, gifta sig, skilja sig, öppna bankkonto eller ta ett jobb
utan medgivande från en manlig förmyndare – vanligen en
far, bror eller make.
Om kvinnan råkar vara välbeställd företagare, professor
eller till och med chef för ett FN-organ spelar mindre roll.
Inte ens den internationellt respekterade saudiskan Thuraya Obaid, som 2000–2010 var chef för FN:s befolkningsfond UNFPA, har kunnat flyga ut från sitt hemland utan sin
manlige förmyndares medgivande, påpekar saudiska kontakter syrligt.
En förmyndare behöver inte alltid vara torr bakom öronen. På bokmässan i Riyadh våren 2011 mötte jag en kvinnlig
saudisk barnboksförläggare som tagit med sin brorson som
förkläde. Han var i nedre tonåren och hade inte ett fjun på
överläppen. Han nådde sin faster bara till axlarna. Men han
tjänade ändå som hennes legale företrädare gentemot bokmässans ledning – och de salafister som stormade in för att
inskärpa sina stenhårda moralkrav bland bokmässans läshungriga publik.
Bland Saudiarabiens unga befolkning finns många som
strävar efter reformer i liberal riktning. Några modiga pionjärer syns utåt.
En av dem är Samar Badawi. I mars 2012 tog hon emot International Women of Courage Award i Washington av presidenthustrun Michelle Obama och utrikesminister Hillary
Clinton.
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Ett knappt år senare kom Samar Badawi till Stockholm –
frusen och gravid i fjärde månaden. Hon var här för att ta
emot Palmepriset för sin man, advokaten och människorättskämpen Waleed Abu al-Khair. Pristagaren fick inte komma eftersom han är utsatt för utreseförbud, förhör och hot
om fängelse.
Men Samar Badawi är en värdig ställföreträdare. Hon har i
domstol utmanat det manliga förmyndarskapet. Hon har
krävt rätt för kvinnor att ta körkort och var en av de första att
offentligt kräva kvinnlig rösträtt i kommande lokalval (vilket
sedermera beviljats). När hon tidigare flydde från sin misshandlande far fick hon två alternativ av domstolen: stanna i
fängelse eller flytta hem tillbaka till din far. Hon valde fängelset.
Med Waleed Abu al-Khair som juridiskt ombud stred Badawi för rätten att gifta sig utan faderns medgivande. Advokaten
och hans klient vann målet – och blev ett äkta par. När jag frågar Samar Badawi om hon tror att förmyndarskapet kommer
att vara borta inom ett årtionde svarar hon tveklöst: Ja!
Men vägen dit är inte riskfri för saudiska medborgarrättskämpar.
I mars 2011, under den arabiska våren, träffade jag statsvetaren Mohammad al-Qahtani i Riyadh. Denne professor, som
har utbildat blivande diplomater, har också grundat en medborgarrättsorganisation, APCRA (Saudi Civil and Political
Rights Association).
Vårt möte blev hela tiden avbrutet av telefonsamtal.
– Det är anhöriga till politiska fångar som söker hjälp. Kanske blir jag själv en av dem, sade Qahtani.
Advokaten Abu al-Khair och statsvetaren Qahtani är två av
de saudier som har skrivit på en petition med krav på att
kungariket omvandlas till en konstitutionell monarki. Båda
kallas återkommande till förhör. Qahtani brukar lägga ut förhörsledarens frågor och sina egna svar på sitt twitterkonto.
Där hittar man replikväxlingar som denna:
”Förhöraren: Ni har beskrivit reformer i #saudi som politiska gimmickar. Jag: Ja, särskilt ’den nationella dialogen’ och
lokalvalen.”
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Saudiarabien
Enligt Qahtani ska inrikesministeriet ha erbjudit unga
fängslade oppositionella nåd ifall de går med på att slåss i
Syrien. ”Vi måste säga nej till ännu ett krig genom ombud”,
twittrar statsvetaren.
Han fortsätter:
”I natt fick jag en kopia av #saudiska politiska #fångars
dagböcker, detaljer om tortyr på underrättelsetjänstens
hemliga fängelser utgör bra bevismaterial.”
Saudisk tolkning av islamisk sharia innebär att bland annat hädelse kan straffas med döden genom ett svärdshugg
från en skarprättare på offentlig plats.
Den 23-årige poeten Hamza Kashgari, en klient till Abu alKhair, sitter häktad, anklagad för hädelse. Hans ”brott” utgörs av tre korta twitter-meddelanden, vilka har stämplats
som en förolämpning av profeten Mohammed. Under en
brådstörtad resa till Nya Zeeland, för att söka asyl där, fastnade han i Malaysia och blev utlämnad till sitt hemland. Ärkekonservativa krafter har krävt att Kashgari döms till döden. Den unge poeten har också sagt annat ”förgripligt” som
att saudiska kvinnor inte kan hamna i helvetet, ”eftersom det
inte går att komma dit två gånger”.
Hans anhöriga hävdar att han ångrat sig och tagit tillbaka
sina tweets. Bästa skyddet för Kashgari är internationell uppmärksamhet – och modiga advokater som Waleed Abu alKhair.
Trots att denne försvarsadvokat, som åtagit sig andra
känsliga fall, själv hotas av fängelse fortsätter han och hans
hustru att varje vecka hålla salong i sitt hem för saudiska reformvänner av båda könen.
– Men myndigheterna anklagar mig för att smäda Saudi
arabien, för att gå emot islam och för att driva en västerländsk agenda, sade Abu al-Khair till mig på telefon dagarna
före utdelningen av Palmepriset i riksdagshuset i Stockholm.
Sådana anklagelser är nonsens. Men det faktum att han
har talat med västmedier vänds mot honom.
Det finns många sätt att tolka islam. I exempelvis Waleed Abu al-Khairs hemstad Jidda vid Röda havskusten är
långt ifrån alla wahhabiter. Många är muslimska liberaler
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Saudisk tolkning av islamisk sharia innebär att bland
annat hädelse kan straffas med döden genom ett
svärdshugg från en skarprättare på offentlig plats. Den
23-årige poeten Hamza Kashgari, en klient till Abu alKhair, sitter häktad, anklagad för hädelse. Hans ”brott”
utgörs av tre korta twitter-meddelanden, vilka har
stämplats som en förolämpning av profeten Mohammed.

och har ett kulturellt ursprung i andra länder, som ättlingar
till pilgrimer som stannat i kungariket efter vallfärden till
Mecka och Medina.
Kungariket med all sin oljerikedom behöver utländsk

expertis, goda affärsförbindelser och ett hyfsat rykte. För att
inte få fler fläckar på sitt anseende försöker inrikesministeriet skrämma regimkritiker till tystnad.
Saudierna lär vara världens mest twittrande folk, med
över fyra miljoner twitterkonton, så inrikesministeriet har
att göra när de försöker hålla koll på vad regimkritikerna
skriver.
Myndigheterna i Riyadh kan naturligtvis göra som Egyptens Hosni Mubarak under sina sista dagar vid makten, eller
som den islamiska republiken Iran: försöka strypa twitterflödet. Men då hamnar Saudiarabien i det globala strålkastarljuset som förtryckarstat. Det vet saudiska reformvänner
som utmanar det rigida systemet – på twitter och i domstolarna.

Bitte Hammargren
Frilansjournalist, bevakar Turkiet och Mellanöstern
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Den svåra

Frågan om hur yttrandefrihet och skydd för
enskildas integritet ska vägas mot varandra
har utretts och diskuterats i Sverige allt sedan
1960-talet. Men aldrig har utmaningarna varit
så stora som i dag, när nya medier ger helt nya
möjligheter att sprida ord och bild till miljontals mottagare. Vilka vägar finns till upprättelse för den som kränks i de traditionella och i
de nya medierna? Och hur balanseras de olika
rättigheterna mot varandra?
text Maria Persson, Tom Knutson, Per Johansson
foto istockphoto, tom knutson med flera
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agens situation
– Det tycks ske en splittring i form av ökat förtroende för
De flesta, som tidskriften talat med, är
public service och de stora rikstäckande dagstidningarna
överens om att inom det grundlagsskydoch minskat förtroende för de flesta andra inklusive kvällsdade området är det inga större problem
och skvallerpressen, säger Axel Calissendorff.
med kränkningar av privatlivet. På det stoBåde Calissendorff och Percy Bratt, advokat på Bratt &
ra hela fungerar det väl och det har inte helFeinsilber, antyder att den hårdnande konkurrensen och
ler skett någon större förändring under de sepressad ekonomi i medievärlden samt den ökade tidspresnaste tio åren. Det självregleringssystem som finns
sen i densamma spelar roll för att kränkningarna även inom
för medierna är någorlunda tillfredsställande även om det
den grundlagsskyddade sfären möjligen också ökat något.
går att tänka sig en utvidgning av systemet.
JK Anna Skarhed, som inte är helt övertygad om att den
Systemet bygger på att de inblandade visar lojalitet mot
grundlagsskyddade sfären är så oproblematisk, vill se ett
det. Det finns tendenser från massmediernas sida till att
större ansvarstagande från de traditionella medierna:
man inte stödjer systemet till fullo och inte, eller motvilligt,
– Även om det är så att problemen främst finns utanför det
publicerar fällanden och därmed inte ger dem som utsatts
grundlagsskyddade området skulle de traditionella medierden upprättelse de har rätt till. Mårten Schultz, professor
na kunna ta ett större ansvar dels för att de kan komma att
i civilrätt vid Stockholms universitet, uttrycker det till och
dras med i en negativ utveckling, dels för att de har rösten
med så att det finns representanatt säga ifrån, säger Anna Skarhed.
ter från mediernas håll som är på
Att det självreglerande systemet
kollisionskurs med det egna systetycks fungera väl behöver inte bemet och tar avstånd från det. Entyda att det verkligen gör det.
ligt Schultz är det pressetiska sysUlf Isaksson, advokat på byrån
temet inte ett effektivt medel till
Danowsky & Partners, tycker att
upprättelse.
de traditionella massmedieföretaMen det är inte på det grundgens verksamhet inom den skydlagsskyddade området utan utdade sfären har blivit allt mer återanför som problemen i huvudsak
hållsam de senaste tio åren, men
finns, där frodas de och har ökat lamenar att det kan finnas andra anvinartat under det senaste decenledningar:
niet tack vara teknikens möjliggö– Man behöver inte se en stor
rande. De flesta av dem tidskriften
återhållsamhet inom det grundAdvokaten talat med är ense om
lagsskyddade området som något
att det finns stora problem med
bra, det kan också vara så att mediskyddet av den personliga integrierna kanske inte fullgör sin uppgift
teten i sociala medier och internet
att avslöja missförhållanden.
Axel Calissendorff
överlag.
Anne Ramberg, AdvokatsamSituationen är den att kränkfundets generalsekretare delar
ningar och brott som sker inom
inte den uppfattningen.
grundlagsskyddade medier alltid kan beivras eftersom man
– Tvärtom har media under de senaste åren märkbart förvet vem som ansvarar, men ribban ligger högt på grund av
skjutit den anständighetsgräns som den personliga integriatt tryck- och yttrandefriheten ska värnas. När det gäller att
teten kräver. När det gäller offentliga personer förefaller visingripa straffrättsligt mot kränkningar och brott utanför
sa hävda att utrymmet för kränkningar är obegränsat, säger
grundlagens ram, där ”vanlig” åklagare är ansvarig, ligger
Ramberg.
ribban i grunden lägre. Men problemet där är att många är
Historisk utveckling
anonyma och därför svåråtkomliga.
Det brukar sägas att den svenska yttrandefriheten är unik,
Axel Calissendorff, advokat på Roschier samt hovauditör,
att den har en speciell ställning och att den därmed inte får
skissar tre områden där kränkningarna av privatlivet finns
röras. Under senare tid hörs allt oftare uppfattningen att inoch har ökat. Hans huvudfokus är fotografering och de omtegritetsskyddet är eftersatt och behöver stärkas även om
råden han nämner är sexuella och intima situationer, där de
det sker på bekostnad av en något mer begränsad yttrandeinblandade ofta är unga människor, människor med hälsofrihet. Andra menar att yttrandefriheten är viktigast, i alla
problem som vistas på någon sjukhusinrättning och slutlifall i det långa perspektivet eftersom den är förutsättningen
gen kända personer som fotograferas på ett integritetskränoch fundamentet för demokrati. Ytterligare en åsikt är att de
kande sätt och där bilderna sedan publiceras eller sprids på
båda rättigheterna är likvärdiga och att de ständigt måste baannat sätt.

”Yttrandefriheten och
pressfriheten är fundamentala i en demokrati,
de har starka traditioner
i vårt land och har tjänat
demokratin bra. Men ett
land som värnar om
mänskliga rättigheter
måste också ha ett rimligt
och väl avvägt skydd
för privatlivet.”

Ulf Isaksson.

22

Advokaten Nr 2 • 2013

Fokus Integritet och yttrandefrihet

ler balansen mellan yttrandefriheten och integritetsskydlanseras mor varandra, ibland i varje enskilt fall. Men Mårdet. Det handlar om att lagstiftningen på området är mycket
ten Schultz tycker att det är en orättvis kamp:
komplicerad och svåröverskådlig och även funktionsfördel– Hela rättighetsdebatten är otroligt skev om man ser till
ningen mellan olika delar av det rättsliga systemet. I dag kan
den stora bilden i Sverige. Det har att göra med att vi har spesamma uttalande, samma yttrande, bedömas på olika sätt
ciella grundlagar för en enda rättighet medan alla andra rätberoende på med vilken teknik det är utformat. Till bilden
tigheter kläms ihop i ett undanskymt kapitel i regeringsforhör även uppdelningen i en grundlagsskyddad och en icke
men. Matchen är ju riggad sedan 1700-talet.
grundlagsskyddad sfär. En uppdelning som inte går igen i
Han menar att vi i Sverige utgår från att yttrandefriheten
Europakonventionen.
är primär, medan det i själva verket är så att den är jämställd
Lagstiftningen begränsar, eller i alla fall sätter upp gränmed integritetsskyddet.
serna för, hur rättsväsendet ska agera i fall som handlar om
– Det är ju till och med så att i Europakonventionen, där
kränkningar. JK har som ensam åklagare rätt att väcka åtal
det finns mer eller mindre hierarkiskt uppställda rättighenär det gäller yttrande- och tryckfrihetsbrott och hon får
ter, så kommer integritetsskyddet före yttrandefrihet.
stark kritik från vissa håll. Axel Calissendorff uttrycker det
Båda rättigheterna är, enligt honom, likvärdiga och förtjäförsiktigt som att JK har visat på ”väl stor restriktivitet” när
nar båda den nationella rättsordningens skydd, men tyvärr
det gäller att väcka allmänt åtal. Men själv menar Anna Skarär medvetenheten väldigt låg om detta i Sverige.
hed att inom det lagutrymme som
Axel Calissendorff är inne på
finns gör hon och myndigheten
samma spår som Mårten Schultz.
vad som kan göras.
Både integritetsskyddet och ytt– Det går inte en dag utan att jag
randefriheten är delar av de
som JK funderar över vad jag kan
mänskliga rättigheterna och har
göra för att förbättra integritetssamma tyngd i normhierarkin.
skyddet. Men JK kan inte göra mer
– Yttrandefriheten och pressän vad lagarna tillåter, säger hon.
friheten är fundamentala i en deAnna Skarhed är medveten om
mokrati, de har starka traditioner
den kritik som finns, inte minst när
i vårt land och har tjänat demokradet gäller ärendet med filmen Call
tin bra. Men ett land som värnar
girl, men hon kan inte svara annat,
om mänskliga rättigheter måste
säger hon, än att JK inte är någon
också ha ett rimligt och väl avvägt
aktivist och att hennes uppgift är
skydd för privatlivet, säger Axel
att se till att den lagstiftning som
Calissendorff och lägger till:
våra folkvalda politiker beslutat
– Det kan också vara så att yttgenomförs.
randefriheten vinner i legitimitet
Advokaterna Tomas Nilsson och
om det finns ett bättre skydd för
Lars Viklund, som företrädde Palprivatlivet än vad vi har i dag.
Hovauditör och advokat Axel Calissendorff.
mefamiljen, skrev på Dagens NyYttrandefriheten har alltså gamheters debattsida 20 januari i år att
la anor, men när det gäller integriförtalade personer i Sverige saknar effektiva rättsmedel. De
tetsskyddet har medvetenheten på allvar ökat först under
menade att JK inte hade fullgjort sina skyldigheter: ”JK är
de senaste årtiondena menar flera av dem tidskriften Advosom regeringens advokat skyldig att tillse att Sverige uppfylkaten talat med.
ler sina åtaganden enligt Europakonventionens regler om
– Det är inte så många decennier sedan frågan överhuvudbland annat skydd för medborgarnas personliga integritet
taget inte fanns på agendan. Yttrandefrihet är på så sätt lätt(till exempel skydd mot ogrundat förtal) och tillgång till efare att definiera, vad som ligger i den personliga integriteten
fektiva rättsmedel”. De anklagar JK för passivitet och påtaär svårare, säger Anna Skarhed.
lar att JK under de senaste två decennierna endast har ageUlf Isaksson instämmer i vad Anna Skarhed säger:
rat i två fall.
– Man pratar om att skyddet för den personliga integrite– Jag har förståelse för att det kommer kritik mot ett såten måste stärkas, det är samma som att vi måste reducera
dant beslut. Det kommer ofta kritik mot beslut som berör
tryckfriheten. Men dessa frågor har inte stått mot varandra
enskilda människor djupt och det har jag stor respekt för.
på detta sätt tidigare, utan det är något som inträffat de seMen jag kan bara konstatera att jag har fattat ett beslut som,
naste 20 åren, säger Ulf Isaksson.
vad jag kan bedöma, är i överensstämmelse med vår svensOrsaker och JK:s roll
ka lagstiftning. Det är det som är min uppgift, svarar JK Anna
Det finns några olika huvudorsaker till problemen vad gälSkarhed.
Advokaten Nr 2 • 2013
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”Jag tycker att det vore bra om reglerna var sådana att JK kunde väcka åtal någon gång

Göran Lambertz.

24

JK:s mandat kan kanske ifrågasättas, men det är en produkt av en gammal ordning där tryck- och yttrandefriheten
ses som speciell och i Sverige alltid omgärdats av särskilda
krav. Det är där som JK ska vara ”på tårna”, som Anna Skarhed själv uttrycker det, men det hon ska fokusera på är inte
om det är fråga om förtal eller inte, utan om ett åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Vissa menar att
om detta inte är applicerbart på fallet med Palme och filmen
Call girl är det omöjligt för JK att väcka allmänt åtal.
Göran Lambertz skulle gärna se att åtalsmöjligheten förbättrades något. Enligt Yttrandefrihetskommittén, där Lambertz var ordförande, bör JK gå in lite oftare och åtala för förtal. Kravet på ”särskilda skäl” kan man ta bort tycker han, det
skulle kunna räcka att det är påkallat ur allmän synpunkt.
– Jag tycker att det vore bra om reglerna var sådana att JK
kunde väcka åtal någon gång om året. I dag är det mindre än

en gång vart femte år och lite mer än så bör det vara, säger
Göran Lambertz som själv var justitiekansler mellan 2001
och 2009.
Kritiken från Mårten Schultz är också hård. Han menar att
möjligheten för enskilda att få till stånd en ärekränkningsprövning är en funktion som JK inte alls fyller och att den
möjligheten är ett rättsmedel som man helt enkelt inte har
tillgång till.
– Man måste ha tur för att få JK intresserad av ens fall, säger han och tillägger:
– Ser man till Palmes familj i det här väldigt speciella fallet där det fanns så många faktorer som gjorde att det borde
vara till allmänhetens intresse, om inte ens de kunde få JK
intresserad då är ju JK:s åtalsrätt i praktiken en papperstiger.
Det fanns utrymme inom JK:s mandat att agera!
Lars Viklund instämmer. Inte heller han tycker att JK fylAdvokaten Nr 2 • 2013
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om året. I dag är det mindre än en gång vart femte år och lite mer än så bör det vara.”
Göran Lambertz

ler funktionen av att vara den som har främsta ansvaret för
att Sverige i daglig handling tillämpar Europakonventionen
till skydd för individen.
– JK borde vara aktivare och inte bara vara regeringens
advokat, säger Lars Viklund som ser JK:s ställningstagande
som mycket problematiskt. Enligt honom har Anna Skarhed
”markerat” att hon inte vill ha några uppgifter som allmän
åklagare i yttrandefrihetsmål.
– Jag föreställer mig att hon har samma uppfattning vad
gäller integritetskränkningar. Jag har fått intrycket att JK har
inställningen att JK inte överhuvudtaget ska bry sig om sådant här.
JK Anna Skarhed tillbakavisar kritiken.
– Det handlar inte om att ”få JK intresserad av ens fall” och
jag backar inte från uppdraget att vara allmän åklagare i yttrandefrihetsmål. Men JK kan inte göra mer än vad lagarna
Advokaten Nr 2 • 2013

tillåter och får inte agera populistiskt. Det är nog ofrånkomligt att JK får utstå kritik när det gäller uppmärksammade
ärenden och det är självfallet viktigt att ta sådan kritik på
allvar, säger hon.
Men det finns även mildare röster och en förståelse för
att systemet bakbinder JK och hennes möjligheter att agera.
– JK har väckt allmänt åtal inom det grundlagsskyddade
området, visserligen med stor restriktivitet, men också med
lyhördhet mot hur lagstiftningen ser ut och jag ser inget utrymme för att utvidga det inom den nuvarande lagstiftningen, säger Axel Calissendorff som i stället vill se en kombination av större utrymme att väcka åtal men också en något
öppnare attityd mot detsamma.
Den situation som Sverige har hamnat i, och som skiljer sig
från många andra länder i Europa, beror till stor del på en
svensk tradition med väldigt stark yttrandefrihet som mö-

Lars Viklund.

»
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Elisabet Fura.

ter en dramatisk teknikutveckling. Kombinationen av fakom var konventionen egentligen sätter gränsen för vad som
torer gör att förloppet accelererar. Enligt Mårten Schulz gör
är tillåtet när det gäller människors personliga integritet.
avsaknaden av medvetenhet om att yttrandefrihet och inteMårten Schultz menar att Europadomstolens viktigaste
gritetsskydd är likvärdiga rättigheter att inget heller stoppar
roll i sammanhanget är att klargöra relationerna mellan de
utvecklingen.
båda rättigheterna, å ena sidan yttrandefrihet och informa– Vi har en teknikutveckling som springer tillsammans
tionsfrihet i stort och å andra sidan skydd för personlig sämed den svenska traditionen av att betrakta yttrandefrihekerhet och skydd för familje- och privatliv. Han är tydlig med
ten som finare än andra rättigheter. Då blir det skevt, säger
att det finns en slagsida i Sverige åt yttrandefriheten och att
han.
det inte är i linje med konventionen.
Tekniken bär kanske till och med de nya problemen. Anna
– Det Europadomstolen har gjort är att i många avgöranSkarhed tar exemplet med någon som skriver något på en
den försökt hitta en balans mellan de olika intressena. Men
skoltoalett. Det kan vara kränkande, men skadan är begränsedan är steget från Europadomstolen till praktik ofta gansad. I dag skriver någon i stället något på Twitter eller i sin
ska långt, säger Schultz.
logg på Facebook och spridningen är både omedelbar och
Att det svenska integritetsskyddet är svagt upprepas inte
monumental.
sällan i debatten, och det är det också, åtminstone i förhålPer Virdesten, ordförande i Pressens opinionsnämnd,
lande till övriga länder som anslutit sig till konventionen.
ser en fara inte bara i den icke grundlagsskyddade sfären,
Axel Calissendorff känner en oro när det gäller fotografering
utan även för det väletablerade pressetiska systemet. Han
där han menar att Sverige åsidosätter en del av de mänskliga
uttrycker det kort och koncist som att ”alla som har en darättigheter som finns i konventionen, till förmån för andra
tor kan sätta igång att kränka varandra”. Han tror att det
rättigheter, läs yttrandefriheten. Han menar att det är otillfinns en fara när de allra flesta kränkningarna sker utanför
fredsställande att vi riskerar att exponeras för ett fällande i
det grundlagsskyddade området, vilket teknikutvecklingen
Europadomstolen.
hjälper till att stötta.
– Som jag ser det är det angeläget att vi värnar om mänsk– Det finns kanske de som tyckliga rättigheter i hela dess vidd och
er att det frivilliga pressetiska sysåstadkommer möjligheter till bätttemet blir mindre relevant om det
re balansering av de motstående
förekommer väldigt mycket andra
intressen som finns, säger Calisoch grövre kränkningar som inte
sendorff.
inlemmas i systemet, säger han.
För honom är det självklart att
Mårten Schultz menar att de
konventionen och Europadomstoökade möjligheterna att vara anolen rymmer krav på Sverige att innym sätter de traditionella systeföra ett starkare integritetsskydd,
men ur spel. Det går inte att utkrämen så är det nödvändigtvis inte
va ansvar av någon om det inte går
menar JK Anna Skarhed. Hon anatt ta reda på vem det är. Schultz
ser att konventionens och domstotar upp aspekten att sociala melens praxis inte uttalar ett tydligt
dier avviker från de traditionella
krav på Sverige att införa ett gei förhållandet yttrandefrihet och
nerellt integritetsskydd, men tar i
ansvar.
och för sig inte detta som intäkt för
– Tidigare har normalt sett regelatt vi inte bör göra just detta ändå.
Anna Skarhed
verken utvecklats så att man har
Hon inser att domstolen inom en
yttrandefriheten som utgångssnar framtid kan tvinga fram förpunkt och sedan skapar effektiva modeller för att kunna utändringar i det svenska förhållningssättet:
kräva ansvar av någon. Men på internet finns många gånger
– Skulle Europadomstolen uttala sig tydligare om hur man
inte några fungerande modeller, säger han.
ska tolka konventionen då är det något som också Sverige
måste följa.
Europakonventionens betydelse
Göran Lambertz delar inte JK:s försiktiga syn på vad SveEuropakonventionen är en del av svensk rätt. Artikel 8 som
rige borde göra. För honom står det, precis som för Mårten
handlar om rätt till skydd för privat- och familjeliv är något
Schultz, redan klart att Europakonventionen kräver ett intesom vi ska rätta oss efter, eller kanske förhålla oss till med
gritetsskydd som Sverige saknar. Han menar att konventiotanke på att åsikterna i det juridiska Sverige går isär om var
nen spelar en mycket stor roll eftersom den sätter upp gränvi står i förhållande till konventionen. Meningarna är delade
ser för hur vi måste lagstifta.
om hur bra Sverige är på att följa konventionen och också
Elisabet Fura, chefsjustitieombudsman och tidigare do-

”Men JK kan inte göra
mer än vad lagarna
tillåter och får inte agera
populistiskt. Det är nog
ofrånkomligt att JK får
utstå kritik när det gäller
uppmärksammade
ärenden och det är
självfallet viktigt att ta
sådan kritik på allvar.”
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JK Anna Skarhed
menar att den naturliga vägen om man
vill stärka integritetsskyddet är genom
lagstiftning, men
hon tror i grunden
mer på det öppna
samtalet.

mare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, vill
att lagstiftaren ”ska sätta sig i förarsätet” och om inte trycka
på gasen så i alla fall ta ett ordentligt tag om ratten. Hon syftar på att Högsta domstolen har utvecklat skadestånd för
konventionskränkningar och menar att det räcker att det
finns stöd för detta i Europakonventionen även om det saknas stöd i nationell lag.
– Det är en konstitutionell fråga, vem ska bestämma, ska
man lämna detta åt domstolarna? Det är bekvämt för lagstiftaren som då slipper ta ansvar. Jag tycker lagstiftaren borde
knäcka detta och att såväl Europadomstolen som Europakonventionen ska ha en mindre roll än de nationella parlamenten på detta område, säger Elisabet Fura.
Per Virdesten i Pressens opinionsnämnd intar en pragmatisk hållning:
– Hur långtgående krav konventionen ställer i praktiken är
inte så enkelt att säga. Det finns de som väldigt klart säger att
vi inte når upp till konventionens krav på integritet, men vi
har inga tidigare utslag som gäller Sverige som visar på detta.
Frågan kompliceras ytterligare av att konventionen inte
gör någon skillnad på grundlagsskyddade respektive icke
grundlagsskyddade medier.

den och ringarna på vattnet vill aldrig sluta formera sig med
ibland förödande konsekvenser. Det påstås inte sällan i debatten att de unga är vana på ett helt annat sätt än äldre generationer att dela sitt och andras privatliv genom bland annat Facebook och olika bloggar och att de därför skulle vara
mer avtrubbade inför kränkningar. Eller helt enkelt att de
inte kategoriserar vissa händelser som kränkningar som vi
annars av tradition är vana att se dem som.
Elisabet Fura håller inte med. Hon menar att det inte finns
några belägg överhuvudtaget för att unga skulle vara mindre
känsliga för att få sitt privatliv uthängt.
– Det jag ser är att unga människor har för liten erfarenhet
för att förstå att det kan skada dem i ett senare skede att bilder läggs ut i alla möjliga sammanhang.
Elisabet Fura vill att inte bara lagstiftaren utan även vuxna
och vi som föräldrar tar ansvaret och visar var gränsen för
vad som är acceptabelt går.
Göran Lambertz menar att är man ung, och kanske inte
bara då, förstår man inte vad ett självutlämnande på nätet
kan få för konsekvenser, nu eller längre fram i livet. Det kan
inte åligga individen att förutse följderna, det är här som lagstiftaren måste träda in.

Acceptans eller inte

Olika lösningar

Tekniken i allmänhet och internet i synnerhet möjliggör
betydligt mer långtgående kränkningar än tidigare. Spridningen av exempelvis en enda kränkande bild går på sekun-

Att balansen mellan yttrandefrihet och integritetsskydd är
ojämn verkar stå klart för de flesta. Likaså att något måste göras, enligt dem som tidskriften talat med, antingen nu eller
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Mårten Schultz menar att de ökade
möjligheterna att vara anonym sätter
de traditionella systemen ur spel.

Per Virdesten, PON:s
ordförande.

Anne Ramberg.

inom en snar framtid. Europakonventionen håller yttrandefriheten och integritetsskyddet som likvärdiga rättigheter. Många befarar att obalansen kommer att tydliggöras om
inte förr så när Sverige fälls i Europadomstolen. Men vilka är
vägarna för att få till en bättre balans?
Regeringens förlag om att kränkande fotografering ska
införas i brottsbalken är ett steg på vägen, men ett alldeles
för litet steg på en så lång och slingrig väg enligt många. Göran Lambertz vill se en utbyggnad av förslaget så att det gäller även spridningen. Spridningen av en bild är det värsta
menar han och han vill ha till stånd ett förbud både inom
och utom den grundlagsskyddade sfären. Axel Calissendorff kallar det nuvarande lagförslaget för ”tandlöst och inskränkt” och vill också att lagstiftningen ges ett vidare til�lämpningsområde för att den ska ha någon reell betydelse.
Han ser det som essentiellt att självregleringen skärps och
förbättras. Det är det enklaste och snabbaste sättet att göra
något konstruktivt. Men det måste också till ett integritetsskyddsbrott i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som sedan kan följas upp med lagstiftning på
vanlig lagnivå i normhierarkin, menar han.
– Det tror jag är nödvändigt. I dag utgår inget skadestånd
om handlingen inte är brottslig, säger Calissendorff och til�lägger att den kopplingen inte är given och inte har sin motsvarighet nästan någon annanstans i världen. Däremot är
fördel för den som påstås ha kränkt någon. Där har man möjhan inte så säker på att skadestånden måste vara så höga,
lighet att spela på mer lika villkor, säger han.
men de måste få kosta.
Däremot är han skeptisk till att lagstifta, men kan i stäl– Det som är problemet i dag är
let se att man för in utgivartanken
egentligen inte att skadestånden
även i digitala miljöer.
är för låga, utan att det inte finns
Per Virdesten i Pressens opininågot remedium alls för den som
onsnämnd har också en försiktig
blivit kränkt och det är djupt otillinställning till straffrättsliga påföljfredsställande, säger Calissendorff.
der. Han målar upp bilden av hur
Han sammanfattar med att
lagstiftaren då skulle ta över det
tyngdpunkten i den fortsatta rättsi dag någorlunda välfungerande
bildningen mera borde ligga på det
pressetiska systemet och anar att
självreglerande området, mera på
det i så fall blir yttrandefriheten
skadestånd och ytterst marginellt
som får sig en knuff neråt. Virdespå ökad straffbarhet.
ten tror att självregleringssystemet
Mårten Schultz är också inne på
kan utvecklas att kanske gälla till
skadeståndsaspekten och vill se
exempel även det som en journa”en folkrörelse av människor som
list skriver i en blogg. Det omfattas
stämmer varandra”.
i dag inte av utgivaransvaret och lig– Jag tror att vi kommer att få se
ger därmed inte heller inom Pres�hur man den civilrättsliga vägen
sens opinionsnämnds behörighet.
kommer att försöka få till stånd ett
En väg skulle kunna vara att en del
Mårten Schultz
ansvarsutkrävande, säger Mårten
av den ersättning eller avgift som
Schultz, som vill ha ideella organien tidning måste betala efter en
sationer som hjälper till och tekniska lösningar som hjälper
fällning skulle kunna gå till den drabbade.
människor att ta tillvara sina rättigheter på nätet.
Göran Lambertz tror i nuläget inte på en utbyggnad av
– De flesta troll är inte så svåra att dra ut i ljuset, människor
självregleringssystemet. Han vill i stället se att regler införs
är inte fullständigt anonyma, utan bara ganska. I civilprocesnär det gäller straff och skadestånd. I motsats till Schultz ansen är resultatet inte heller lika klart på förhand vilket är till
ser han att de båda, straff och skadestånd, ska följas åt.

” Jag tror att vi
kommer att få se hur
man den civilrättsliga
vägen kommer att
försöka få till stånd ett
ansvarsutkrävande. […]
De flesta troll är inte så
svåra att dra ut i ljuset,
människor är inte
fullständigt anonyma,
utan bara ganska.”
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Det tycks vara svårt att skapa någon generell reglering av
hur förhållandet mellan yttrandefrihet och integritet ska se
ut. Ett försök att skapa en enhetlighet kanske skulle leda till
fler komplikationer i stället för en lösning befarar flera av
dem tidskriften talat med.
JK Anna Skarhed menar att den naturliga vägen om man
vill stärka integritetsskyddet är genom lagstiftning, men hon
tror i grunden mer på det öppna samtalet. Seriösa medier har all anledning att arbeta aktivt för att upprätthålla ett
skydd för enskildas integritet, både inom och utanför det
grundlagsskyddade området. Detta för att undvika lagstiftning som skulle kunna inskränka yttrandefriheten. Anna
Skarhed tror inte att vare sig skadestånd eller straff, när det
gäller integritetskränkningar på nätet, har den preventiva
funktion man önskar.
– Genom den nerbusning som ägt rum i tryck- och yttrandefrihetens namn undergrävs tilltron till självregleringen
som modell betänkligt. Tyvärr! Exemplen är många, säger
Anne Ramberg.
Framtiden

Den bild som framträder, vare sig man pratar med förespråkare för dagens system eller med dem som vill ha ett starkare integritetsskydd, är den av att vi står vid en brytpunkt.
Snart, men inte riktigt än, antyder flera av dem tidskriften
talat med, är vi där. Antingen ändrar Sverige självmant på en
möjligen otidsenlig lagstiftning här och nu för att rätta in oss i
det EU-räta ledet. Eller så tar Sverige ”risken” att vänta på en
fällande dom i Europadomstolen innan förändringen komAdvokaten Nr 2 • 2013

mer. Men att det lär bli något slags förändring, som innebär
att Sverige får ett starkare integritetsskydd så småningom, är
de flesta tidskriften talat med överens om.
Elisabet Fura oroar sig för framtiden om ägarkoncentrationen i medierna ska fortsätta att öka. Hon nämner Italien
som ett avskräckande exempel.
– Det blir bara en ton som gäller, en sång som sjungs, säger
hon och sällar sig till Anna Skarhed som varnar för att den
sviktande lönsamheten i tidningsvärlden gör att konkurrensen ökar och därmed skapar ett hårdare klimat.
– Hur ska man tackla detta om man vill att det offentliga
samtalet ska fortsätta föras i en civiliserad ton där många
röster kan höras? undrar Elisabet Fura.
Medierna i Sverige har en stark ställning och påverkar och
hindrar till viss del utvecklingen mot en bättre balans mellan yttrandefrihet och integritetsskydd, anser några av dem
tidskriften Advokaten talat med. Percy Bratt tycker att politikerna har duckat till förmån för medieetablissemangets inflytande som enligt honom är alldeles för stort.
Samma farhåga för framtiden uttrycker Göran Lambertz
när han säger att lagstiftaren har varit flat och har gett efter
för dem som hävdar yttrandefriheten på ett, enligt honom,
orimligt sätt. Denna rädsla tror Lambertz gör att fällningen
i Europadomstolen kommer innan förändringen gör det.
Axel Calissendorff tror att det dröjer innan man kan åstadkomma en större grad av harmonisering av regelsystemen
inom och utom det grundlagsskyddade området, men tror
ändå att det kommer att ske, men stegvis.
– Kanske att det långt bort blir mindre skillnader mellan det grundlagsskyddade och det som ligger utanför det
grundlagsskyddade området med åtminstone större inslag
av teknikoberoende. Det kommer också att ske vissa förändringar av integritetsskyddet i vanlig lag som gäller utanför
den grundlagsskyddade sfären.
Calissendorff återvänder till förslaget om kränkande fotografering och menar att lagen senare sannolikt kommer
att byggas ut i vissa delar eftersom förslaget som det ser ut i
dag täcker så lite. Troligt är att det sedan leder vidare till en
reglering av spridningen av bilder och filmer där skadeverkningarna för dem som är unga typiskt sett blir som störst.
Genom till exempel JK:s beslut om att inte driva familjen
Palmes fall gentemot filmen Call girl och förslaget om kränkande fotografering är frågan om den svenska yttrandefriheten kontra integritetsskyddet synnerligen aktuell, men
diskussionen lär fortsätta. JK Anna Skarhed ser en fortsättning:
– Arbetet med att fundera vidare på hur lagstiftningen bör
vara utformad, och i vilken utsträckning nya bestämmelser
behövs, kommer att fortsätta. Det är viktigt att det offentliga
samtalet om detta fortsätter både i medierna och politiskt.
Men det kommer säkert även ganska snart att tillsättas en
ny utredning eller kanske en stående delegation med uppgift att fortsätta arbetet med de här frågorna, säger hon. n

Läs mer
•D
 agens Nyheter, 20 januari,
2013
• Juridisk Publikation, nr 2
2012, ”Förtal
och integritet”
• Sveriges advokatsamfund
125 år, ”Det
undermåliga
integritetsskyddet – en
skamfläck för
Sverige”

Övergripande
möjligheter
att få integritetsintrång prövade
– vänd!
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Övergripande möjligheter att
få integritetsintrång prövade
Att få upprättelse. Det är det viktigaste för de allra flesta som fått utstå en
kränkande publicering oavsett om det handlar om att bli beskylld för att
vara brottsling eller om att personliga och känsliga uppgifter fått spridning.
text Nils Funcke foto istockphoto

U

pprättelsen kan ske på olika sätt. Nedan ges en översikt över vilka möjligheter som finns för olika former
av publiceringar.
1. Enskilt åtal kan väckas av den som utsatts för ärekränkning. Det kan gälla förolämpning, förtal eller grovt förtal.
2. JK respektive allmän åklagare kan väcka allmänt åtal för
ärekränkning i vissa fall. Fälls ett yttrande i domstol kan den
som förtalat straffas och den som blivit förtalad få skadestånd. Därmed återupprättas den förtalades heder.
3. Personuppgiftslagen kan bli tillämplig om en enskild på
till exempel en webbplats som saknar utgivningsbevis sprider
känsliga uppgifter om någon annan. Enstaka rättsfall finns.
Kränkningar kan anmälas till Datainspektionen eller polisen.
När det gäller radioprogram, dagstidningar, webbplatser
och andra medier som faller inom tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde gäller
inte personuppgiftslagen. Integritetskänsliga publiceringar
kan i dessa fall prövas av andra instanser.
4. Granskningsnämnden för radio och tv bedömer publiceringar i radio- och tv-program. Nämnden är ett beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv och ska granska så att
programföretagen följer villkoren för sändningstillstånd. För
public service-företagen är det regeringen som utformar kraven, och för övriga, till exempel TV4, är det Myndigheten för
radio och tv som beslutar om villkoren.
5. Allmänhetens Pressombudsman och Pressens opinionsnämnd tar emot och bedömer anmälningar från enskilda
och juridiska personer som anser att de utsatts för en publicitetsskada. n
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Åtal för ärekränkning
Varje år ökar antalet polisanmälningar för ärekränkning med 400. Under 2011 uppgick antalet ärenden
till drygt 11 000. En ökning med 24 procent sedan
2006. Ökningen fortsätter. Enligt preliminära siffror
för 2012 närmade sig antalet anmälningar 13 000.
Under 2011 väcktes allmänt åtal för ärekränkning i
omkring 200 fall.
Ärekränkning innefattar förolämpning, förtal eller grovt förtal. Skillnaden kan enkelt beskrivas som att vid förtal krävs att
de nedsättande uppgifterna sprids och inte bara når den förtalade. Huvudregeln är att den som känner sig förtalad själv
får väcka åtal. En omständlig process som också kan vara
uppslitande och inte minst medföra dryga kostnader för den
tappande parten. Från huvudregeln kan undantag göras enligt åtalprövningsregeln i brottsbalken. I 5 kap. 5 § anges att
det allmänna får väcka åtal under förutsättning att den som
berörs är under 18 år eller att målsägande angett brottet till
åtal. Därutöver krävs för allmänt åtal att det av särskilda skäl
ska vara påkallat ur allmän synpunkt för att samhället ska
göra den enskildes sak till sin. För allmänt åtal vid förolämpning krävs därtill att det ska gälla vissa kvalificerade situationer, till exempel om det berör en myndighetsperson som
drabbats i denna sin egenskap.
Allmänt åtal är tänkt att bara förekomma i undantagsfall. I
förarbetena till bestämmelsen heter det bland annat att allmän åklagare bara ska ingripa i ”särskilt kvalificerade fall”.
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Det har bland annat tolkats som att det ska gälla fall där en
persons hela sociala existens är hotad.
För ett år sedan gav Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm ut en Rätts-PM (2012:1), Förtal och förolämpning. I denna preciseras ytterligare vad som kan anses
utgöra ”särskilda skäl”. Det kan gälla spridning av bilder av
sexuell eller integritetskränkande art, omfattande spridning
av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art eller
omfattande påståenden om att någon gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Bedöms förtalet som grovt finns det större
anledning än annars att väcka alltmänt åtal enligt skrivelsen.
Av det stora antalet anmälningar är det få som leder till allmänt åtal. Enligt statistik från åklagarmyndigheten väcktes
22 åtal för grovt förtal och 18 åtal för förtal åren 2009 och
2010. I snitt alltså 20 allmänna åtal per år.
Merparten av åtalen som rubricerats som grovt förtal avsåg spridning av filmer och bilder av sexuell natur. I flertalet
fall har spridningen skett via internet. När det gäller förtalsmålen handlar det framför allt om att personer utpekats som
Advokaten Nr 2 • 2013

brottsliga och därmed riskerat att bli utsatta för andras missaktning. Ett exempel som nämns i åklagarnas promemoria
är en person som skrev orden ”mördare” och ”golbög” på en
lägenhetsdörr. Ett annat avsåg ett inlägg på en blogg där en
person lagt ut en nidbild på en person med påmålad Hitlermustasch. Utöver nätpubliceringar finns också fall där förtal
spritts via e-brev.
Antalet allmänna åtal för förolämpning är betydligt fler än
åtalen för förtal. Under 2010 väcktes 177 sådana åtal av åklagare. Ett 85-tal av åtalen rör personer som blivit utsatta för
förolämpning i sin myndighetsutövning. Det kan till exempel
gälla poliser som blivit utsatta för nedsättande tillmälen som
”svin”. Ungefär lika många åtal avsåg förolämpning där någon anspelat på någons etniska bakgrund eller religiösa tillhörighet. Det vanligast förekommande tillmälet i dessa sammanhang är ordet ”neger” i olika variationer som till exempel
”negerhora”. Även ord som ”blatte” och ”apa” är ord som
används för att förolämpa någon med till exempel annan
hudfärg.

Förtal i massmedier, som faller under
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
är mycket sällsynta.

»
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Åtal för ärekränkning forts.
Utöver dessa två huvudgrupper finns en handfull fall som
gäller sexuell förolämpning och andra tillmälen.
Förolämpningarna är många gånger kombinerade med
andra brott, till exempel att det som börjat med en förolämpning övergått i misshandel. Även det omvända förekommer
där handgripligheter lett till verbala utfall.
Under 2011 gjordes 11 000 anmälningar varav cirka 200
ledde till allmänt åtal. Enligt Riksåklagaren är det relativt sett
låga antalet åtal ett utslag av att reglerna tillämpas endast i
mer kvalificerade eller svårartade fall.
Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) för 2012 uppgick antalet anmälningar för ärekränkningsbrott till 12 795.
När det gäller förtal i massmedier som faller under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är det
endast Justitiekanslern ( JK) som har rätt att väcka allmänt
åtal. Sådana åtal för förtal är mycket sällsynta och får närmast
betraktas som juridiska rariteter. Under de senaste 30 åren
har JK endast väckt tre åtal för förtal. Det mest kända och färskaste fallet gäller åtalet mot Expressen för att tidningen falskeligen uppgett att skådespelaren Mikael Persbrandt var intagen på alkoholklinik.

Yttrandefrihetskommittén hade i uppdrag att se över den
enskildes ställning gentemot massmedierna. Kommittén
fastnade för att föreslå att kravet på ”särskilda skäl” borde
tas bort. Allmänt åtal borde enligt kommittén kunna väckas
enbart på den grund att det anses påkallat från allmän synpunkt. Enligt kommitténs bedömning skulle förändringen
leda till något fler allmänna åtal inom TF- och YGL-området.
Riksåklagaren säger i sitt yttrande över kommitténs slutbetänkande kategoriskt nej till kommitténs förslag. Enligt Riksåklagaren är det möjligt för JK att med nuvarande bestämmelser föra fler fall till åtal genom en något mindre restriktiv
tolkning av bestämmelserna.
Borttagande av kravet på särskilda skäl skulle inte bara påverka JK:s möjligheter att väcka åtal utan också få effekter för
allmänna åklagare. Enligt Riksåklagaren skulle borttagandet leda till betydligt flera allmänna åtal och att anmälningar
för ärekränkning inte kan avvisas utan måste utredas mer
ingående även om de framstår som obefogade. En sådan utveckling skulle starkt påverka arbetsbelastningen på åklagarna och innebära ett avsteg från grundprincipen att det
ligger på den enskilde att driva sin sak själv menar Riksåklagaren. n

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen ska skydda enskilda från integritetsintrång. Men antalet anmälningar är få och
antalet åtal kan räknas på ena handens fingrar.
Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998 och utgör
Sveriges sätt att implementera EU:s dataskyddsdirektiv i
svenska lagstiftning. Syftet med lagen är att skydda människor från integritetskränkningar. PUL ska skydda enskilda
från kränkningar från andra människor men också utgöra ett
skydd mot att myndigheter, företag och organisationer hanterar personuppgifter på ett sätt som inte har stöd i lagar och
förordningar eller som i övrigt är försvarliga.
PUL tillämpas inte för massmedier som faller in under
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Bestämmelserna ska heller inte tillämpas på andra verksamheter som uteslutande bedrivs för journalistiska ändamål eller avser ett konstnärligt eller litterärt skapande. Även rent
privat behandling av personuppgifter är undantagna från
PUL.
Det är enligt PUL förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Med det avses uppgifter om någons sexualliv, hälsa
och sjukdomar. Det är heller inte tillåtet att avslöja någons
politiska åsikter, religiösa tillhörighet, medlemskap i förening eller rastillhörighet.
Brott mot PUL faller under allmänt åtal. Antalet anmäl32

ningar för brott mot PUL uppgick enligt Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum till mellan 80 och 100 anmälningar
för åren 2006–2010. Det framstår som en låg siffra med tanke
på att antalet anmälningar om ärekränkning under samma
period uppgår till runt 7 500 per år.
Förklaringen till den stora skillnaden är enligt Åklagarmyndigheten bland annat att brotten handläggs på lite olika
sätt. I normalfallet är det polisen som leder förundersökningar för brott mot PUL. Anmälningarna når många gånger inte
åklagare och hamnar därmed inte i statistiken. En annan förklaring är enligt en PM från åklagarmyndigheten att många
anmäler brott mot PUL till Datainspektionen, som gallrar
bland fallen och endast för ett mindre antal till åklagare för
åtalsprövning. Ytterligare en förklaring anges vara att kunskapen om PUL är låg bland personer som utsätts för integritetskränkningar till exempel på olika webbplatser.
Antalet anmälningar som lett till åtal är mycket få. I många
fall kan brott inte styrkas och i andra fall saknas det anledning
att anta att ett brott begåtts. Ett av de få fall som lett till åtal
och fällande dom gällde en pappa som på sin blogg publicerade känsliga uppgifter med anledning av en vårdnadstvist.
Pappan försökte undgå ansvar genom att hävda att bloggen
hade ett journalistiskt ändamål. Det argumentet underkände domstolen som dömde mannen till 50 dagsböter för brott
mot PUL. n
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Flera nya
lagförslag!
Domstolsverkets adressförteckning 2013
2013-års utgåva är uppdaterad med färska adressuppgifter till
samtliga domstolar och andra myndigheter inom Domstolsverkets
verksamhetsområde och även organisationer i Sverige och EU.
utgivare Domstolsverket · pris 156:– exkl. moms

Skärpningar i vapenlag
stiftningen SOU 2013:7
Betänkande från Utredningen om vissa
skärpningar i vapenlagstiftningen.
SOU 2013:7
pris 240:– exkl. moms
utgivare Justitiedepartementet

Tillstånd och medling
SOU 2013:4
Betänkande från Utredningen om vissa
upphovsrätts- och bolagsrättsärenden.
SOU 2013:4
prel.pris 447:– exkl. moms
utgivare Justitiedepartementet

En modernare rättegång II,
en uppföljning
SOU 2012:93
produktiontstatus
Betänkande från EMR-utredningen.
SOU 2012:93
pris 447:– exkl. moms
utgivare Justitiedepartementet

Spioneri och annan olovlig
underrättelseverksamhet
SOU 2012:95
Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet.
Delbetänkande av Utredningen om
förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet.
SOU 2012:95
prel.pris 280:– exkl. moms
utgivare Justitiedepartementet
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Lag om elektroniska anslagstavlor
Den som låter andra skriva på sin webbplats kan bli
ansvarig för yttranden som utgör till exempel hets
mot folkgrupp. Lagen om elektroniska anslagstavlor
har inte använts ofta sedan den tillkom 1998.
Den som tillhandahåller en webbplats (databas) eller annan
form av elektronisk anslagstavla har ett visst ansvar för vad
andra kan publicera där. BBS-lagen eller lagen om elektroniska anslagstavlor är tillämplig på alla anslagstavlor där användare själv kan publicera sig, så kallade omodererade
kommentarer. Men lagen begränsar ansvaret till vissa yttranden. De yttranden som tillhandahållare av anslagstavlan kan
bli ansvarig för gäller endast sådant som uppenbart utgör

upphovsrättsintrång, brott enligt 16 kap. brottsbalken om
uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller
olaga våldsskildring.
Det innebär att ansvar enligt BBS-lagen inte kan utkrävas
när det gäller till exempel olaga hot eller förtal.
Den som tillhandahåller en tjänst ska hålla uppsikt över
vilka yttranden som publiceras och ta bort yttranden som
nämns i lagen (så kallad efterhandsmoderering).
Brister denna tillsyn kan tillhandahållaren fällas för oaktsamhet. Är det så att den som driver webbplatsen är medveten om ett yttrande men underlåter att ta bort det kan han eller hon dömas för att uppsåtligen ha låtit yttrandet ligga kvar.
Antalet rättsfall är mycket få. n

Granskningsnämnden
Saklighet och respekt för privatlivet. Det är två villkor i tillstånden för de som bedriver radio- och tvverksamhet. Granskningsnämnden för radio och tv
fäller omkring 100 inslag per år. Omkring var fjärde
fällning gäller enskilda som oförskyllt blivit utsatta
för ett integritetsintrång.
Granskningsnämnden för radio och tv består av sju ordinarie
ledamöter och fyra ersättare. En av de ordinarie ledamöterna är ordförande, medan två av ersättarna är vice respektive
andre vice ordförande. Ordförandena ska vara eller ha varit
ordinarie domare.
Ledamöterna i nämnden utses av regeringen för tre år i taget. I sin nuvarande sammansättning har fem av nämndens
sju ordinarie ledamöter varit verksamma inom publicistisk
verksamhet.
Vad nämnden ska pröva finns angivet i sändningstillstånden för respektive företag. Villkoren varierar beroende på
om det är en verksamhet som finansieras med licensmedel
eller en kommersiell verksamhet. I tillstånden finns bland
annat krav på saklighet, regler om reklam, genmälesrätt, tillgänglighet med mera. För public service finns det i villkoren
även ett krav på att verksamheten ska bedrivas opartiskt.
Det finns också regler som syftar till att enskildas personliga förhållanden inte ska exponeras när det inte är försvarligt. I tillstånden heter det: ”Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt
allmänt intresse kräver annat.”
Granskningsnämnden fick under 2011 ta emot drygt 1 900
anmälningar. Av dessa avgjordes 244 av nämnden och ledde
till fällningar eller kritik i 100 fall. Av fällningarna berörde
omkring 26 direkt eller indirekt privatlivskränkningar. Sett
över fem år handlar det om sammanlagt i genomsnitt 20
ärenden per år som gäller privatlivskränkning eller privatAdvokaten Nr 2 • 2013

livskränkning i kombination med en eller flera andra bedömningsgrunder, till exempel bristande saklighet.
Nedan ges ett exempel från 2011 där granskningsnämnden
fällt inslag för att de kränkt en enskilds integritet.
Omotiverad namnpublicering

Sveriges Radio fälls i ett av fallen för bristande respekt för privatlivet. I ett stort antal inslag i bland annat Ekot och P3 Nyheter påstås att en namngiven företagare i bemanningsbranschen är misstänkt för brott. Enligt granskningsnämnden
gav ett av inslagen intrycket att företagaren var brottsmisstänkt av svenska myndigheter. Genom att det i efterföljande
inslag angavs att misstankarna mot mannen riktades från
Lettiska ambassaden anser nämnden att programföretaget
inte brutit mot kravet på saklighet. Men de uppgifter som
framkom i ”rapporteringen som helhet” var enligt nämnden
av ”intrångskaraktär”. Nämnden ansåg inte att det fanns något oavvisligt allmänintresse som motiverade en namnpublicering och att inslagen som helhet därmed kränkt företagarens integritet. n

PO/PON
– bakgrund
och framtid
– vänd!
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PO/PON – bakgrund och
Självsaneringen inom pressen har en lång tradition i Sverige. Genom att
bedriva en pressetisk debatt och själv beivra avsteg från god publicistisk
sed har lagstiftaren varit återhållsam och avstått från att lagstifta för att
komma åt klandervärda yttranden.

D

e första stegen mot en mer formaliserad pressetik
och prövning av pressen togs 1868. På dagordningen
för det första så kallade publicistmötet stod bland
annat frågan om användandet av bulvaner. Men framför allt
diskuterades vad som kunde göras för att motverka ”skandalpressen” som ansågs dra ned anseendet för pressen.
Ytterligare ett steg togs när Publicistklubben (PK) bildades
1874 med uppgift att höja pressens status och förtroende hos
allmänheten. På PK:s sammankomster diskuterades problemet med ”notisjägare”. Det var den tidens ”paparazzi”, som
mot betalning per rad frossade i detaljer om enskildas liv och
leverne. Inte minst hämtade de uppgifter från rättegångar.
Bevakningen av rättegångarna och polisärenden borde
skötas av ”insiktsfullt folk” och inte av ”förste bäste slusk”,
menade PK.
Ur dessa diskussioner föddes 1900 det första regelverket.
Det var utformat som rekommendationer med fokus på betydelsen av att vara varsam med publicering av uppgifter om
unga som begått brott.
Pressens Opinionsnämnd (PON) bildades 1916. Ledamöterna utsågs av PK, Svenska Tidningsutgivareföreningen och
Svenska Journalistföreningen med en hög jurist som ordförande. PON hade som uppgift att lösa tvister mellan tidningsföretag och mellan tidningsföretagen och deras anställda
men skulle också pröva om enskilda publiceringar levde upp
till de pressetiska rekommendationerna. PON:s enda uppgift
i dag är att pröva om enskilda lidit publicitetsskada.
Omfattningen var blygsam i starten och verksamheten låg
nere helt under andra världskriget. Under 1950-talet uppgick
antalet ärenden till ett 20-tal per år. Under 1960-talet riktade
flera tongivande riksdagsmän stark kritik mot pressen. Krav
på statlig reglering framfördes. I något som kan beskrivas
som en omvändelse under galgen förändrade pressens organisationer prövningen av pressen. Allmänhetens Pressombudsman (PO) inrättades och allmänheten fick platser i PON.
I dag leds och finansieras PO och PON av Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben och Journalistförbundet. Samarbetet sker i Pressens Samarbetsnämnd som
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äger publicitetsreglerna. Bland dessa finns regler som ska
skydda privatlivets helgd.
Föreningen Utgivarna har tagit initiativet till en utredning
för att vidga tillämpningsområdet och i sak stärka de etiska
reglerna. Ambitionen är att omvandla PO till Allmänhetens
Medieombudsman och PON till Mediernas etiska nämnd.
Tanken är att MO och MEN ska kunna pröva i stort sett alla
publiceringar som sker i medier som faller in under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Även public service-företagen – SR, UR och SVT – är tänkta att ingå.
Public service liksom även TV4:s sändningar står under
granskningsnämndens tillsyn men deras webbpubliceringar
faller utanför granskningsnämndens tillsyn. Denna verksamhet som blir allt mer omfattande saknar annan tillsyn än
den JK utövar vad gäller till exempel frågan om hets mot folkgrupp och övriga yttrandefrihetsbrott.
Pressetisk prövning av integritetskränkningar

Advokaten har sammanställt uppgifter om PON-fällningar
vad gäller integritetsintrång för fyra år. För att åskådliggöra
vilka integritetsintrång det rör sig om ges ett antal exempel
av de 48 fall som bedömts beröra privatlivets helgd.
Publicitetsreglerna omfattar en rad områden. Där finns
regler om genmäle, bildpubliceringar, krav på saklighet och
allsidighet och maningar om försiktighet vad gäller att utmåla någon som brottsling.
Det som är av intresse här gäller intrång, kränkningar, av
den personliga integriteten, eller som det är formulerat i publicitetsreglernas punkt 7: ”Överväg noga publicitet som kan
kränka privatlivets helgd”. Det vill säga publiceringar som
innebär att det sker en spridning av uppgifter som enskilda
bör få ha för sig själva. Undantaget från att lämna sådana uppgifter ska bara få ske om det är försvarligt, till exempel om det
gäller privata uppgifter som berör en offentlig person i dennes offentliga roll.
Till skillnad mot att utmåla någon som brottsling eller klandervärd i sitt leverne finns ingen straffbestämmelse mot att
lämna integritetskänsliga uppgifter. Det är en fråga som stötts
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framtid
och blötts i åtskilliga statliga utredningar men där slutsatsen
på politisk nivå alltid blivit att någon bestämmelse inte bör
införas.
De fyra år som sammanställningen omfattar är år 2000,
2009, 2010 och 2012. Under dessa år inkom totalt 1 370 anmälningar till PO. Ett stort antal av dem avskrevs bland annat
med hänvisning till att anmälan inkommit för sent eller inte
gällde en fråga som kan prövas av PO/PON.
Yttrandefrihetskommittén lät under sina överväganden
om införandet av en integritetsbestämmelse för grundlagsskyddade medier göra en genomgång av PO:s och PON:s beslut åren 2000, 2009 och 2010. Advokaten har kompletterat
undersökningen genom att gå igenom förra årets beslut i PON.
I sammanställningarna nedan har PON:s fällningar som
gäller utpekande av någon som
brottsling inte räknats in. För
sådana yttranden finns en lagbestämmelse om förtal som
gäller generellt oavsett var yttrandet framförs. Vi har också
tagit bort fällningar i PON som
avser brott mot publicitetsreglernas bestämmelse om rätten
till genmäle och rättelse. Ambitionen har varit att endast ta
med ”rena” fällningar för integritetsintrång. Antalet sådana fall uppgår till 48 under de fyra
åren.
Under sitt arbete med integritetsfrågan tog Yttrandefrihetskommittén fram sju förslag till hur en straffbestämmelse om integritetskränkningar skulle kunna utformas. Kommittén prövade de 39 fallen från 2000, 2009 och 2010 mot
ett antal av förslagen till bestämmelse, bland annat gentemot
det vidaste som tog sikte på att straffbelägga spridningen av
uppgifter om privatlivet som ”grovt kränker någon annans
privatliv utan att det är försvarligt”.
Kommitténs slutsats var att i inget av de fall som redovisades ur PO/PON:s beslut skulle fällas i ett yttrandefrihetsmål.
I materialet till kommittén redovisades också en bild på Lorédana Berté-Borg i en sjukhussäng som aldrig prövats av
PON eftersom den berörda inte önskade en sådan prövning.
Därmed hade fallet heller aldrig kommit att prövas i domstol
även om en integritetsbestämmelse funnits. Däremot framstår det som troligt att bilden vid en domstolsprövning skulle
ansetts utgöra ett grovt och oförsvarligt intrång i privatlivet.
Med hänvisning till att grova och oförsvarliga integritetsAdvokaten Nr 2 • 2013

kränkningar nästan aldrig förekommer inom TF- och YGLområdet anser kommittén att det inte är motiverat att införa
en straffbestämmelse i TF och YGL. Den uppfattningen delades dock inte av Advokatsamfundet eller rättsväsendet i remissomgången. Remissvaren visade att endast medierna anslöt sig till kommitténs bedömning.
fällningar

Under fyra år, 2000, 2009, 2010 och 2012, uttalade PON klander mot 160 publiceringar. Av dessa gällde klandret 48 publiceringar som förorsakat enskilda en publicitetsskada genom
att integritetskänsliga uppgifter spridits. PO och PON gör ofta
en mycket sträng bedömning. Det gäller för gränsen för när
något anses utgöra en integritetskränkning men också när
någon ska anses identifierad.
PON har tre grader av klander.
Den mildaste kritiken är att någon åsidosatt god publicistisk
sed. Därutöver kan PON klandra en publicering för att ha
brutit mot god publicistisk sed
och i de värsta fallen att publiceringen grovt brutit mot en god
publicistisk sed. Den strängaste
bedömningen brukar normalt
bara förekomma någon gång
per år men 2012 var ett undantag med sex sådana uttalanden.
Gränsen mellan integritetskränkningar och förtal är allt
annan än skarp. I några av de fall som redovisas nedan, till
exempel pojken som ansågs ha terroriserat en skola och skoterolyckan, skulle möjligtvis kunna utgöra förtal. Men fallen
har trots det räknats in för att visa på bredden i PO/PON-bedömningarna.
bildpubliceringar

Många av PON-fällningar gäller bilder eller kombinationen
bild och text. Intrycket är att PO och PON ser allvarligare på
bildpubliceringar än om motsvarande uppgifter skulle återges i text. Bilden har en stark genomslagskraft och utöver de
nämnda bildpubliceringarna ovan kan ett antal andra fall
plockas fram som utgör pressetiska övertramp. Ett fotografi
anses också ha ett större värde som dokument och därmed
vara en starkare sanningssägare än en text.
Av utslagen från PO och PON framgår att PO och nämnden
är mer kritiska i sina bedömningar när det gäller integritetskänsliga bilder än vad gäller enbart texter. n
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Känsliga uppgifter om 17-årings
död
Artikeln som anmäldes hade
rubriken ”17-åring dog i sin säng
efter drogfest”. Enligt tidningens
rubriksättning hade han dött av
en ”överdos”. I artikeln påstods
att den unge druckit alkohol och
tagit narkotika. Mamman kände
sig kränkt och anmälde publiceringen till PO. Enligt henne hade
det inte varit någon fest och
dödsorsaken var inte fastställd
när artikeln publicerades. Visserligen kände personer i familjens
närhet till att 17-åringen avlidit
men artikeln innehöll känsliga och
obekräftade uppgifter vars publicering hade förorsakat familjen
en oförsvarlig publicitetsskada.
PON fällde tidningen för att den
”grovt brutit mot god publicistisk
sed”.
Tolvåring terroriserade skola
”Tolvåring höll skola i skräck” löd
rubriken i en kvällstidning. Rubriken fortsatte med att basunera
ut att den unge ”terroriserade
lärare och skolkamrater under
sex år”. Enligt artikeln hade tolvåringen misshandlat en lärare.
Pojken på den namngivna skolan
hade redan från första klass haft
specialstöd och flyttades nu efter
protester från andra föräldrar till
en annan skola. Mamman menade
att hennes son framställdes som
en ”ligist och värsting”. Tidningens reporter hade aldrig träffat
vare sig mamman eller sonen. PO
menade att publiceringen pekade
ut tolvåringen när han kom till
den nya skolan och att artikeln
försvårade för honom att komma
tillrätta med sin situation. PON
fällde tidningen för att den hade
brutit mot god publicistisk sed.
Kvinna misskrediterad
En större lokaltidning redogjorde
för hur arvingarna till en politiker
på orten anklagade en kvinna för
ocker. Kvinnan, som var anställd i
Svenska kyrkan, skulle enligt politikerns testamente ärva 100 000
kronor. Arvingarna polisanmälde
henne för ocker och tre fall av bedrägeri för att hon tagit ut pengar
från politikerns konto. Kvinnan
fick vetskap om polisanmälan
först när hon läste tidningen. Tidningen framhöll till PO att kvinnan
anonymiserats i artikeln. Det höll
PO inte med om. Uppgifterna i
tidningen var många och tillräckligt detaljerade för att kvinnan
skulle kunna identifieras. De
framförda uppgifterna berörde
kvinnans privatliv och hennes
ställning gjorde att hon inte skulle
behöva tåla ett utpekande.
Artikel om en vårdnadstvist
klandrad
Artikeln i lokaltidningen innehöll
en redogörelse för en vårdnads-
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tvist. Mamman uttryckte i artikeln
att pappan bränt alla sina chanser
i livet. Någon delad vårdnad av
sonen kunde inte komma ifråga
så nu fick myndigheterna ta över
menade mamman. Pappan berättade att han fått veta att sonen
genomgick en utredning på en
barnpsykiatrisk mottagning.
Ytterligare mycket personliga
uppgifter och beskyllningar framfördes i artikeln. Tidningen ansåg
att den hade
anonymiserat
pappan, mamman och sonen
tillräckligt och
framhöll att
endast de som
redan kände
till fallet kunde
identifiera dem.
PO framhöll att
de inblandades
identitet i ett
vårdnadsärende
måste anonymiseras eftersom
det ofta förekommer integritetskänsliga
uppgifter samt
beskyllningar
och motbeskyllningar. De
detaljerade
uppgifterna i
artikeln gjorde
att personer
med viss kunskap om fallet
fick kännedom
om ytterligare
känsliga detaljer. Enligt PON
hade tidningen
därmed brutit
mot god publicistisk sed.

rat i bildtexten att personen på
bilden inte hade något samband
med texten. Tidskriften kunde
heller inte undgå ansvar genom
att hänvisa till att bilden hade
levererats av en bildbyrå. Personen på bilden hade utsatts för en
allvarlig publicitetsskada menade
PON.
Grova felaktigheter i artikel
om vårdnadstvist
I den mycket
lokala gratistidningen
skildrades det
rättsliga efterspelet av en
vårdnadstvist.
Enligt tidningen
hade modern
ändrat sig vad
gällde överenskommelsen
om gemensam
vårdnad och
anmält exmaken för att ha
förgripit sig på
dottern. Mannen häktades
men släpptes
när åklagaren
valde att lägga
ned förundersökningen.
Kvinnan ansåg
att artikeln
innehöll grova
och för henne
kränkande
uppgifter. Hon
hade begärt
enskild vårdnad
först efter att
misstankarna
om övergrepp
hade framkommit genom dotterns berättelse.
Hon menade
också att en
uppgift om att
tingsrätten inte
ville att modern
skulle träffa dottern för att det
kunde skada
flickan psykiskt
var gripen ur luften. Även om
några namn inte angavs i tidningen menade modern att hon
kunde identifieras av bland annat
daghemspersonal och socialsekreterare. PO fann det klarlagt
att modern hade begärt enskild
vårdnad först efter att polisen
börjat utreda misstankarna om
övergrepp. Påståendet i artikeln
var därför inte sant. Enligt PO var
det förvånande att referatet av
den ”klart skrivna domen” hade
blivit felaktigt på viktiga punkter. Även om kvinnan inte kunde
identifieras i en större krets så
hade det med tanke på ämnets
känsliga karaktär uppkommit en

Exempel på
fällningar

Att påstå att någon fått
missfall, fuskat med
gästnätter, lämna
uppgifter om ett självmord, inte visat hänsyn
till efterlevande är
några av de integritetsintrång som Pressens
Opinionsnämnd (PON)
klandrat genom åren.
Kritik har också riktats
mot publiceringar
om att någon levt
”oordnat”.
Här är exempel på
publiceringar ur de
senaste 20 årens POfall. Exemplen har valts
ut bland de fall som
PO särskilt lyft fram
i sina årsberättelser.

Genrebild
utmålade
person som
missbrukare
Tidskriften
ville med en
artikel beskriva
den kemiska
drogen GHB
och dess skadeverkningar. För
att illustrera artikeln använde
tidskriften en bild på en ung man
med solglasögon och skinnjacka
med nitar. Mannen på bilden var
från en mindre ort. Han kände sig
kränkt och arg över att bli sammankopplad med drogmissbruk.
Tidskriften förklarade att bilden
hade köpts från en bildbyrå och
att den såg arrangerad ut. I texten gjordes ingen koppling till
bilden och mannen. PO och PON
underkände tidningens argumentationslinje. Enligt PO rådde det
inget tvivel om att mannen kunde
få obehagliga frågor, bland annat
eftersom tidningen inte marke-

publicitetsskada. PON ansåg att
tidningen brutit mot god publicistisk sed.
Ärekränkning av 16-åringar
En regional tidning i Skåne ville
belysa hur underåriga fick tag
på alkohol. Några prao-elever
intervjuade fyra två år äldre
ungdomar som framträdde med
namn och på bild i tidningen. En
av de intervjuade uttalade att
han inte visste varför han drack
men att det var kul och att hans
föräldrar inte visste om det. I sin
anmälan till PO förklarade pappan till den intervjuade 16-åringen
att artikeln var ärekränkande.
Artikeln var skriven av 14-åringar
och hans son hade överdrivit för
att imponera på de yngre. Det
var fullständigt huvudlöst av tidningen att publicera uppgifterna
menade pappan. PO ansåg att
en 16-åring inte kan förväntas
förutse konsekvenserna av att
”frejdiga uttalanden” om alkoholvanor offentliggörs. Det spelade
enligt PO i detta fall ingen roll om
uppgifterna var sanna eller inte.
Tidningen borde ha insett att
uttalandena om regelbunden användning av smuggelsprit skulle
skada 16-åringen. PON fann att
tidningen hade åsidosatt god publicistisk sed.
Skildring av dödsfall i riksspridd
dagstidning
För att konkretisera effekterna av
missbruk av den smärtstillande
substansen DXP redogjorde tidningen för hur en 18-åring hade
hittats död på en parkbänk. Den
unges förnamn och hemort angavs. Artikeln illustrerades med
en stor bild på mamman, vars
för- och efternamn återgavs.
Mamman berättade i tidningen
om pojkens förhållanden och
att ingen trodde att han tagit
sitt liv. Publiceringen anmäldes
av 18-åringens pappa. Pappan
förklarade att han hade fått
kännedom om den kommande
publiceringen och då motsatt sig
att sonen skulle namnges. Han
sökte avstyra publiceringen bland
annat av hänsyn till 18-åringens
lillebror genom att sända ett fax
till tidningen. PO ansåg att omständigheterna kring 18-åringens
död var av ”mycket integritetskänslig natur”. Namngivningen
innebar också ett utpekande inför
en vidare krets än den som redan
kände till fallet. PON instämde
och tillade att god pressetik kräver att hänsyn tas till den döde
men också till hans anhöriga. Tidningen ansågs ha brutit mot god
publicistisk sed.
Rektor fick sitt förflutna
exponerat
En tidning i Norrland lämnade
ingående uppgifter om en rektor i
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kommunen. Kritik från elever och
misstankar om sexuellt ofredande
hade riktats mot honom när han
arbetat som lärare i en annan
kommun. Misstankarna om sexuellt ofredande hade avskrivits.
Mannen fick bland annat därför
inte sin provanställning som rektor förlängd. PO bedömde att
mannen var utpekad. Enligt PO
finns det ett berättigat allmänintresse att berätta om rektorns
förflutna med tanke på hans inflytande över eleverna. Men enligt
PO innebar en av publiceringarna
att tidningen spädde på med
”mycket integritetskränkande
uppgifter ur sekretessbelagda
dokument, i en situation där
anmälaren redan fått lämna sin
tjänst”. PON ansåg att tidningen
hade brutit mot god publicistisk
sed.
Utpekande och uppgifter
om psykisk ohälsa
Att en restaurangägare i en
mindre kommun hade blivit attackerad med kniv av en anställd
ägde ett allmänintresse enligt
PO. Tidningens uppgifter om den
anställde var detaljerade, bland
annat återgavs att han medicinerade mot sin psykiska sjukdom.
Tidningen anförde till PO att
namnet i artikeln var fingerat. Det
begränsade det antal personer
som kände till mannen, hans funktionshinder och var han arbetade.
De kände också till händelsen
redan före publiceringen. Mannen
hade därmed inte blivit allmänt
känd enligt tidningen. PO kritiserade tidningen för att den ensidigt återgett restaurangägarens
version av händelsen samt att det
i artikeln lämnades integritetskänsliga uppgifter. Mannen borde
fått möjlighet att bemöta uppgifterna. PO menade också att
uppgiften om krögaren och restaurangens namn var tillräckliga
”för att en vid krets skulle kunna
räkna ut” vem den anställde var.
PON instämde i PO:s bedömning
och tillade att mannen tillfogats
en ”oacceptabel publicitetsskada
genom de onödigt långtgående
uppgifter av integritetskänslig
natur som lämnades”.
Hundägares integritet kränkt
En 40-årig hundägare på en mindre ort i Småland misstänktes för
djurplågeri. Enligt uppgift hade
mannen tagit upp sin hund och
kastat den i gatan. Polisutredningen om djurplågeri lades ned.
Det som PO bedömde som publicitetsskada var inte själva händelsen med hunden utan bilden på
hunden som var tagen i ägarens
lägenhet. Bilden gav enligt PO intryck av att hundägaren ”lindrigt
sagt” hade det stökigt och ”levde
oordnat”. Hundägaren kände
sig utpekad och blev enligt egen
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uppgift identifierad när han kom
till sitt arbete. På den lilla orten
surrade det av rykten enligt mannen. PO förklarade att det var illa
att mannen blev omskriven som
misstänkt djurplågare utan att
själv få komma till tals i artikeln.
Värre var enligt PO att bilden
kränkte hans personliga integritet
genom att den ”obarmhärtigt”
avslöjade personliga förhållanden. PON instämde och menade
att tidningen hade brutit mot god
publicistisk sed.
Vandrande dement kränkt
En tidning i Skåne berättade om
en dement person på en mindre
ort som bodde på samhällets äldreboende. ”När kroppen är frisk
men hjärnan inte längre fungerar
kan det bli problem”, hette det i
artikeln. Tidningen redogjorde
för att personalen inte kunde
kontrollera kvinnan som lämnade
hemmet för att bege sig till de bostäder där hon bott. Kvinna hade
bland annat hittats på toaletter
i andras bostäder och hon hade
också uppmanat de boende att
försvinna från hennes hem. En
person hade haft besök av kvinnan 20 gånger under ett dygn.
Anhöriga till kvinnan ifrågasatte
hur tidningen kunde hänga ut en
dement person på det sätt som
hade skett. PO konstaterade att
kvinnan var välkänd på orten
och genom tidningen nu hade
blivit utpekad inför en ”vid krets
av personer”. Enligt PO var den
”närgångna beskrivningen” av
kvinnans sjukdom och beteende
”djupt integritetskränkande”.
PON instämde i bedömningen.
Intrång i privatlivets helgd efter
självmord
Två tidningar anmäldes för sina
skildringar av ett självmord. PO
fann det angeläget att tidningarna hade rapporterat om kritik mot
psykiatrin och att HSAN varnat
två läkare vid ett universitetssjukhus med anledning av att en ung
patient tagit sitt liv. PO reagerade
på att uppgifterna i tidningarna
var så detaljerade. Personen som
hade begått självmord ”var lätt
att identifiera” för tidningens
läsare på orten. Identifieringen i
kombination med att tidningarna
lämnade detaljerade uppgifter
om symptom och sjukdomsberättelser gjorde att PO klandrade
tidningarna. Tidningarna hade
enligt PO gjort ett ”intrång i privatlivets helgd för hans anhöriga”
och förorsakat en oförsvarlig
publicitetsskada och ”därtill stor
smärta”. PON beslutade att klandra tidningarna för att de hade
brutit mot god publicistisk sed.
Kränkning av mördad
Enligt en regiontidning blev en
man som hittats i en grusgrop

mördad. I artikeln lämnades detaljerade uppgifter om mannens
liv och brottsliga förflutna. Han
påstods ha levt under oordnade
sociala förhållanden, missbrukat
narkotika, lidit av psykisk ohälsa
och haft täta återfall i kriminalitet. Artikeln innehöll detaljerade
uppgifter från fyndplatsen, till
exempel att kroppen var svårt
sargad. Mamman till den avlidne
anmälde artikeln och reagerade
också mot kommentarer på
tidningens webbplats som hon
ansåg sårande. PO menade att
tidningarna enligt de pressetiska
reglerna ska visa största möjliga
respekt för brottsoffer. Försiktighet måste enligt PO iakttas vad
gäller detaljer kring händelser
och fynd på brottsplatsen. Tidningen hade i det här fallet gått
över gränsen och inte visat ”offret
och dennes anhöriga den hänsyn
som kan förväntas av tidningen”.
PON fällde tidningen för att ha
brutit mot god publicistisk sed.
Kritiserad exponering
av underhållstvist
I en lokaltidning redogjordes för
att en före detta hög militär hade
försökt få sänkt underhållsbidrag
till sina barn. Artikeln redogjorde
i detalj för fallet samt lämnade
uppgifter om mannens lön och
position inom försvaret. PO konstaterade i sitt beslut att mannen
sedan han hade lämnat försvaret
inte längre var att ”betrakta som
en offentlig person som måste
acceptera ingående granskning i
medierna”. Enligt PO var underhållstvister ”i hög grad privata
angelägenheter som medierna
vanligen bör avhålla sig från att
rapportera om”. Det aktuella fallet utgjorde inget undantag i det
avseendet. Tidningen hade därför
kränkt mannens privatliv. PON
klandrade tidningen för att den
hade åsidosatt god publicistisk
sed.
Nakenbilder kränkte modell
En regiontidning gjorde ett
reportage om en krokikurs vid
universitetet på orten. På bilder
i pappersversionen och på tidningens webbplats publicerades
flera bilder där modellen syntes.
Enligt modellen hade hon blivit
lovad att det av bilder som skulle
publiceras inte skulle gå att identifiera henne. Hon hade däremot
inget emot om hon figurerade på
bilderna om hon bara syntes suddigt och otydligt i bakgrunden.
PO ansåg att bildpubliceringarna
gjorde att kvinnan kunde identifieras trots att hennes ansikte inte
syntes eftersom hennes namn angavs i artikeln. En persons nakna
kropp är ”något mycket privat
och integritetskänsligt” menade
PO. I detta fall publicerades flera
bilder som var mycket närgångna

och tagna ur olika perspektiv.
Bilderna slogs upp stort och på
webbplatsen kunde läsarna ta del
av ytterligare bilder i en ”bildspecial”. PON fann att tidningen hade
åsidosatt god publicistisk sed.
Ingen ska behöva kallas
värsting
I ett reportage i en tidskrift skildrades en boxningsklubb. Klubben
hade enligt tidskriften startats
av ett bostadsbolag för att fånga
upp ungdomar på glid. En ung
kvinna framställdes i reportaget
som en värsting. Det skulle hon
inte behöva tåla enligt PO som
uttalade att särskilt när det gäller
barn och unga ställs höga krav på
hänsynsfullhet. Ingen ska behöva
tillskrivas epitetet ”värsting” enligt PON.
Politik och integritet
Kartläggningen av nazister och
högerextremister har varit ett
återkommande tema i medierna
de senaste åren. När en lokaltidning i Skåne skulle beskriva dessa
kretsar åsidosatte tidningen
enligt PON god publicistisk sed
i två fall. Enligt PON var det inte
försvarligt att peka ut personen A
med namn och ange att han hade
obetalda skulder. A hade hoppat
av en högerextrem rörelse för
flera år sedan och det fanns enligt
PON inget allmänintresse i att dra
upp hans nuvarande ekonomiska
situation.
JO-anmälare uthängd
En tidning rapporterade om
en JO-anmälan mot polisen.
I artikeln publicerades också
känsliga uppgifter om anmälare.
Anmälaren var enligt PON inte
tillräckligt anonymiserad utan
kvinnans närmaste omgivning
hade möjlighet att identifiera
henne och fick därmed tillgång
till integritetskänsliga uppgifter.
Tidningen hade heller inte angett
att misstankarna mot kvinnan för
narkotikabrott lagts ned. PON
ansåg att tidningen åsidosatt god
publicistisk sed.
Påståenden om hälsoproblem
Läsarna av en veckotidning
fick intrycket av utformningen
av ett omslag att prins Daniel
hade hälsoproblem. Tidningen
skrev bland annat att ”En trött
och hålögd Daniel chockade på
Victoriadagen. Nu undrar vännerna hur sjuk han är.” Artikeln
gav sken av att prinsen inte kunde
fullgöra sina åtaganden och var
tvungen att dra ned på tempot.
Några belägg för sina påståenden
kunde tidningen inte prestera
och prins Daniel hade heller inte
getts möjlighet att kommentera
påståendena. PON:s majoritet
ansåg att tidningen åsidosatt god
publicistisk sed.
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Fokus Integritet och yttrandefrihet

Datainspektionen
integritetsåret 2012
Polisen, socialtjänsten, bussbolag, skolor, företag … När Datainspektionen
summerar 2012 från ett integritetsperspektiv är det myndigheterna som är
i fokus, inte enskildas hantering av känsliga personuppgifter om andra.

I

förordet till den femte utgåvan av skriften Integritetsåret skriver Datainspektionens generaldirektör, Göran
Gräslund, att enskilda så gott som dagligen hör av sig
och anser sig ha blivit kränkta på internet.
”Det framförs enormt grova kränkningar på nätet där skribenten hävdar att det finns ett journalistiskt ändamål”, skriver Göran Gräslund och förklarar att Datainspektionen i de
flesta fall har svårt att hjälpa den klagande eftersom det många
gånger är svårt att kartlägga vem som publicerat uppgifterna.
Göran Gräslund vill införa en straffbestämmelse som ska
gälla alla publiceringar av integritetskänsliga uppgifter. Det
undantag för journalistisk verksamhet som finns i personuppgiftslagen vill han avskaffa för att
skapa en bättre balans mellan yttrandefrihetsintresset och hänsynen till den
personliga integriteten.
Som exempel på kränkningar på nätet nämns i sammanställningen en
webbplats som publicerar domar från
Migrationsdomstolarna som innehåller
integritetskänsliga uppgifter. Här
nämns också en bilfirma som hänger ut
”krångliga kunder” på internet och juristbyrån som publicerat en dom med
känsliga uppgifter om en motparten. I
sammanställningen ges också flera exempel på fall där enskilda fällts för brott
mot personuppgiftslagen när de gjort
känsliga personuppgifter tillgängliga via internet.
Men även om kränkningarna på nätet som sprids av enskilda blir ett allt större problem förklarar Göran Gräslund att
den tillsynen trots allt utgör en ”liten del av Datainspektionens verksamhetsområde”.

Det som står i fokus är i stället hur myndigheter hanterar
integritetskänsliga uppgifter och sköter sina register. Inte
minst polisen och övriga delar av rättsväsendet fick under
2012 ta emot allvarlig kritik från Datainspektionen.
Det gäller bland annat Södermalmspolisen och Polismyndigheten i Uppsala som lät publicera bilder på enskilda. I
Uppsalafallet lät polisen en bild ligga ut på myndighetens
webbplats i ett halvår efter att förundersökningen lagts ned.
Personen på bilden som gick att identifiera var oskyldig. Södermalmspolisen publicerade bilder på sin facebooksida för
att få in tips om personer som ansågs misstänkta.
Flera polismyndigheter i landet kritiserades under året för
en rad brister i sina kriminalunderättelseregister. Det gällde bland annat bristande gallring och att personer registrerats som saknade koppling till kriminell
verksamhet.
Utbytet av information mellan Rikspolisstyrelsen och Skatteverket samt ytterligare fem myndigheter innebär att
integritetskänsliga uppgifter sprids
mellan myndigheterna. Datainspektionen reagerar emot att myndigheterna
inte gjort en ordentlig analys över samarbetets konsekvenser för enskildas integritet och därmed heller inte hur
skyddet för uppgifter om enskilda skulle säkerställas.

Flera skolor har satt
upp olagliga övervakningskameror.
Datainspektionen
som utövar tillsyn av
hur tillstånden för
kameraövervakning
efterlevs kritiserade
ett antal skolor
under året.
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Inte heller landets kommuner går fria från Datainspek-

tionens argusögon. En granskning av 50-talet kommuners
publicering av protokoll och andra dokument på deras
webbplatser visade att så gott som samtliga publicerar perAdvokaten Nr 2 • 2013

Fokus Integritet och yttrandefrihet

sonuppgifter på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen.
Flera skolor har satt upp olagliga övervakningskameror.
Datainspektionen som utövar tillsyn av hur tillstånden för kameraövervakning efterlevs kritiserade ett antal skolor under
året. Kritiken riktades framför allt mot att kamerorna är
igång även under dagtid när eleverna är i lokalerna. Även enskilda företag kritiseras för att de kameraövervakat personalen.
Inte heller de politiska partierna går fria från kritik. Datainspektionen har funnit brister i riksdagspartiernas sätt att
registrera och hantera uppgifter om medlemmar och sympatisörer. Enligt Datainspektionen har partierna sett över sina
rutiner bland annat vad gäller gallring av gamla uppgifter och
ökat säkerheten kring registren.
Advokaten Nr 2 • 2013

Sjukvården är ytterligare en syndare i sammanställningen.
Efter att ha fått klagomål från patienter som nekats att få sina
journaler spärrade genomförde Datainspektionen en omfattande tillsyn av samtliga landsting och fem privata vårdgivare. Enligt Göran Gräslund blev resultatet nedslående. Ingen
av vårdgivarna uppfyllde sina skyldigheter enligt patientdatalagen trots att lagen trädde i kraft för över fyra år sedan.

Inte minst polisen
och övriga delar av
rättsväsendet fick
under 2012 ta emot
allvarlig kritik från
Datainspektionen.

Datainspektionen har också riktat kritik mot förslag till

nya lagar. Ett exempel är inrättandet av ett särskilt huliganregister. Förslaget har enlig Datainspektionen en rad brister.
Det brister bland annat i tydlighet när det gäller beskrivningen av ändamålet med registret som inte stämmer med syftet
med registret samt vilka uppgifter det ska få innehålla och
vilka som ska kunna ta del av uppgifterna. n
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Högsta domstolen och kompensatoriska
I slutet av förra året kom två avgöranden från Högsta domstolen (B 1982-11 och T 5644-11)
som båda behandlar frågan om kompensation för långa handläggningstider i brottmål.
Som före detta domare i Europadomstolen och fortsatt intresserad av såväl rättighetsfrågor
som konstitutionella diskussioner har jag läst de båda avgörandena med stigande förvåning.
Det skriver Elisabet Fura, chefsjustitieombudsman.

I

det första avgörandet hade en person som gjort sig skyldig till smugglingsbrott dömts till böter av tingsrätten, som noterat att det tagit lång tid
innan åtal väckts och att handläggningen i tingsrätten också fördröjts. Vid
straffmätningen gav man ”rabatt” med
hänsyn till Europadomstolens praxis i
fall av långsam handläggning.
Hovrätten, som delade tingsrättens
bedömning att det gått ovanligt lång
tid, menade att straffvärdet av den
samlade brottsligheten motsvarade
fängelse i tio månader men dömde till
fängelse i sju månader eftersom man
menade att det saknades godtagbart
alternativ till ett frihetsberövande
straff. Den dömde yrkade i Högsta
domstolen i första hand att påföljden
skulle bestämmas till en icke frihetsberövande sådan och i andra hand att
fängelsestraffet skulle kortas.
Det andra målet gällde en man som
dömts för grov oredlighet mot borgenärer till villkorlig dom av hovrätten,
som ansåg att straffvärdet motsvarade
tre års fängelse men eftersom det tagit
så lång tid att handlägga brottmålet så
skulle en nedsättning av påföljden göras. Mannen yrkade i tvistemålet ersättning för ideell skada med 100 000
kr för rättighetskränkning på grund av
långsam handläggning av brottmålet
och tillerkändes ersättning med 10 000
kr av tingsrätten. Domen fastställdes av
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hovrätten och överklagades till högsta
domstolen, där mannen yrkade skadestånd med 100 000 kr.
Högsta domstolen bestämde fängelsestraffet till fyra månader i det första
fallet och bestämde skadeståndet till
60 000 kr i det andra.
Mitt första intryck är att Högsta
domstolen gjort det onödigt svårt för
sig och tappat fokus på sin grundläggande uppgift, nämligen att skapa
praxis till vägledning för underrätterna. Resultatet av mödorna är i mitt
tycke i bästa fall svårtolkat och i sämsta
fall omöjligt att tillämpa. Det är olyckligt såväl för domarna i Sverige som för
domarna i Strasbourg men framför allt
för den som drabbas av en rättighetskränkning i form av en långsam process. Det finns också en icke obetydlig
risk för att Justitiekanslern kommer att
få mer att göra.
När Högsta domstolen skapar nya
begrepp som ”kränkningsgrad” och
”lindringsvärde” så komplicerar man
bilden ytterligare i en, i mitt tycke, missriktad ambition att skipa matematiskt
exakt rättvisa. Högsta domstolen går i
vissa avseenden längre än Europadomstolen gjort med sina detaljerade
krav på underrätternas formuleringar
vid långsam handläggning. Underrätterna skall enligt Högsta domstolen dels
erkänna att en kränkning ägt rum och

dels beskriva hur påföljdslindringen
eller ersättningsnivån beräknats. Så
långt verkar allt vara i överensstämmelse med Strasbourgs praxis. Men när
Högsta domstolen sedan går vidare och
kräver att underrätterna skall – mer eller mindre exakt – ange kränkningsperiodens längd, gör de något som inte är
nödvändigt enligt Europakonventionen. Därutöver skiljer Högsta domstolen på sen lagföring och långsam handläggning, vilket knappast är av intresse
utifrån Europakonventionens perspektiv. Europadomstolen bryr sig ju i princip bara om den totala handläggningstidens längd, räknad från delgivningen
av brottsmisstanken, även om specifika
delar av den kan behöva beaktas för att
bedöma om totaltiden varit rimlig. Enligt Europadomstolen är det oron och
obehaget av att under alltför lång tid
hållas i ovisshet som skall kompenseras
och då spelar det ju knappast någon roll
om den orsakats av sen lagföring eller
långsam handläggning. Detta måste ur
den drabbades perspektiv vara det
enda rimliga synsättet, kan jag tycka.
Högsta domstolen ställer med
andra ord upp en del nya formkrav
som gör att underinstanserna måste
vara väldigt noggranna för att det inte
skall bli fråga om att senare döma ut
skadestånd i tillägg till påföljdslindringen. Den kortare domen i det andra må-
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rättsmedel – blev det klarare så här?
let som diskuteras här visar just på
denna konsekvens. Min slutsats blir att
de extra formkraven och uppdelningen mellan lagföring och handläggning
kommer att bli ett hemmasnickrat problem i rättstillämpningen och leda till
ökad rättsosäkerhet. Konventionen
och Europadomstolen ställer inga sådana krav så länge totalresultatet är
acceptabelt. En av mina käpphästar i
överläggningar till dom i Strasbourg
beträffande kompensation var att
domstolen i sina beslut borde undvika
att ge intrycket att det var fråga om en
exakt vetenskap. En kompensation,
vare sig det handlar om att tillämpa
principen ”restitutio in integrum” eller
någon annan princip, kan aldrig bli exakt. Runda siffror och fokus på en rimlig nivå är det som gäller! (Det var inte
alla som höll med.)
Vidare är det problematiskt att Högsta domstolen på s. 13–14 i den första
domen skriver ”påföljdslindring som
kompensatoriskt rättsmedel blir aktuellt först efter att kränkningen har nått
en viss nivå”. Om jag förstått Högsta
domstolen rätt så menar man att om
exempelvis en acceptabel totaltid skul-

le vara fyra år så krävs det kanske fem
års process för att rätt till påföljdslindring eller skadestånd skall uppstå. Om
det enskilda målet skulle ta just fem år
blir det med andra ord ingen kompensation. Detta stämmer inte överens
med Europadomstolens praxis enligt
vilken en kränkning har ägt rum i det
tänkta exemplet och ersättning skall
utgå från dag ett av densamma, det vill
säga från början av det femte året.
En ytterligare tveksamhet har jag
funnit i den första domen på sidan 7,
första hela stycket. Till en början konstateras att det är Högsta domstolens
uppgift att tolka konventionen, vilket
kan innebära att en enskild kan få ett
bättre skydd i Sverige än vad som följer
av Europadomstolens praxis. Gott så.
Men sedan kommer det: ”Detta förhållningssätt leder till att i takt med utvecklingen av den svenska rättsbildningen
kommer Europadomstolens praxis att
få allt mindre betydelse när det gäller
tillämpningen av Europakonventionen
så som svensk lag.” Detta måste väl
ändå bygga på (fel)synen att Europadomstolen kommer att stå still och inte
utveckla sin praxis ytterligare?

Slutligen tillåter jag mig att stilla

undra vem som är bäst skickad att leda
rättsutvecklingen, Högsta domstolen
eller lagstiftaren? Visst är det bra med
kreativa domare och jag är den första
att välkomna att Högsta domstolen tar
ett eget ansvar för att tolka Europakonventionen och inte bara lutar sig tillbaka och passar om det saknas ”klart
stöd” för en viss tolkning i Europadomstolens praxis. Men i den nu aktuella frågan om kompensatoriska rättsmedel där ett lagstiftningsärende är
öppnat kanske det hade varit bättre att
stilla sig lite. SOU 2010:87 om Skadestånd och Europakonventionen ligger
ju på regeringens bord, och jag menar
att justitieråden kanske borde visat lite
mindre kreativitet i just dessa mål. Risken är ju nu att regeringen kan uppfatta att frågan fått sin lösning i och med
de båda avgörandena från Högsta
domstolen och lägga utredningen till
handlingarna utan att lagstiftaren fått
chansen att sätta ner foten.
Det vore väl synd!

Elisabet Fura.

Elisabet Fura
Chefsjustitieombudsman
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Rättssäkerhet på undantag
Rättssäkerheten har de senaste åren kommit allt mer på undantag genom bland annat ändrad
lagstiftning, konstaterar Bengt Ivarsson, Advokatsamfundets vice ordförande. Ytterligare försämringar riskerar att ske om kommande utredningsförslag leder till lagstiftning. För att illustrera
det hela skulle man kunna flytta de förutsättningar som gäller i en rättssal till hockeymiljö.

S

olsidan Prosecutors är ett vältränat hockeylag som får träna på
betald arbetstid och får tillgång
till bra utrustning som bekostas av
kommunen. De har tillgång till välutbildade tränare med stor kompetens.
Man har ett avtal med farmarklubben
Cops HC som har hela 27 000 aktiva
spelare. Cops HC har dessutom under
en följd av år fått utökade ekonomiska
resurser samt möjlighet att sätta upp
kameror och avlyssningsutrustning
med mera i motståndarlagets omklädningsrum. Solsidan Prosecutors har av
Svenska hockeydomarförbundet fått
bekväma stoppade snurrfåtöljer att sitta i, både i omklädningsrummet och
avbytarbåset.
På den andra planhalvan finns Förorten Suspects. Vissa av deras spelare
är mycket vältränade medan andra
inte har några kunskaper om ishockey.
Om det är en tillräckligt viktig match
har de rätt till individuella tränare,
men annars får de klara sig själva. Utrustning får de bekosta själva, men om

de vinner matchen kan de ibland få
viss ersättning för kostnaden att skaffa
utrustning. Ersättningen till tränarna
är låg, vilket innebär att det ibland kan
vara svårt att få tag i någon tränare i
närområdet. Återväxten i tränarkåren
är också låg, eftersom många yngre
hellre vill syssla med något annat inom
hockeyn. Svenska hockeydomarförbundet tillhandahåller även sittplatser
åt Förorten Suspects och deras tränare, men då av lite enklare slag. Det händer även vid bortamatcher att det saknas omklädningsrum åt Förorten
Suspects tränare, medan Solsidan Prosecutors alltid har tillgång till omklädningsrum.
När matchen sätter i gång gäller samma regler för båda lagen. Det är dock
på pappret så att Solsidan Prosecutors
måste vara extra justa mot sitt motståndarlag och måste dessutom göra
fler mål än Förorten Suspects för att
vinna matchen. Blir det oavgjort räknas det som en seger för Förorten Suspects. Det är således fair play. Eller?

Åklagarmyndigheten har under
en följd av år jobbat framgångsrikt
med att höja kompetensen för sina
medarbetare. Åklagarna har blivit allt
skickligare, både som förundersökningsledare och i rättssalarna. Man har
också fått tillgång till modern teknik i
ökad utsträckning. Detta är mycket
bra. Därutöver har polisen fått kraftigt
ökade resurser, både ekonomiskt och
vad gäller stöd i lagstiftning för olika
typer av hemliga tvångsmedel.
Även Sveriges domare har fått en högre kompetens. Genom bland annat
Domstolsakademin erbjuds kurser
med högt kvalificerade föreläsare samtidigt som modern teknik tillförts domstolarna i snabb takt. Bemötandet av
parter och andra har blivit mycket bättre på de flesta håll och de skrivna domarna har blivit mycket mer förståeliga även för icke-jurister. Även detta är
mycket bra.
Advokaterna har ålagts ett vidareutbildningskrav på minst 18 timmar per
år vilket lett till en kompetenshöjning
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• kostnadsfria hembesök
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(transport, flyttstädning med mera)
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även hos advokaterna. Tillväxten
bland de delar av advokatkåren som
sysslar med brottmål och humanjuridik är dock mycket låg, framför allt om
man kommer utanför de tre storstadsområdena. Det finns därutöver ett
stort antal orosmoln för framtiden.
Straffprocessutredningen har

vid de seminarier som utredningen genomfört runt om i landet aviserat en
tydligare tvåpartsprocess mellan å ena
sidan åklagaren och å andra sidan den
tilltalade och dennes försvarare. Domstolen ska få en mer passiv roll än i dag.
Vid en första anblick låter detta rimligt
och sunt att rollerna renodlas. En förutsättning för detta är dock att parterna processar under likvärdiga förutsättningar. Även om detta egentligen är
en självklarhet och en grundläggande
rättssäkerhetsprincip fastslagen bland
annat i Europakonventionen (Equality
of arms), har den tilltalade och dennes
försvarare i praktiken betydligt sämre
förutsättningar att driva processen och
föra sitt försvar.
De signaler Domstolsverket sänt
ut de senaste åren genom att i nybyggda tingssalar tillhandahålla bekväma
justerbara snurrfåtöljer åt domare och
åklagare samtidigt som advokater, tilltalade och målsägande får hålla tillgodo med karmstolar i trä, är dock ett av
flera exempel på att man inte ser på
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parterna som jämbördiga. En annan
följd av ett sådant synsätt är att den tilltalade också bringas till uppfattning att
åklagaren och domstolen är lierade
och kan därför komma att ifrågasätta
att rättegången verkligen blir rättvis.

och försvarare. Han dömdes i tingsrätten, men frikändes i hovrätten och fick
ersättning för hela sitt utlägg. Hade
han blivit frikänd om han inte haft råd
att satsa pengar själv?

Med nu gällande lagstiftning kan

är den låga ersättningen genom den
så kallade timkostnadsnormen. Inte
minst tillämpningen av taxor kopplade
till förhandlingstid leder till att minimal arbetsinsats före förhandlingen
och maximal arbetsinsats under förhandlingen premieras. Ett förfarande
som inte överensstämmer med god
advokatsed, vilken förutsätter bland
annat att advokaten är väl förberedd
inför förhandlingen. Den låga ersättningen gör också att tillgången på offentliga försvarare minskat i delar av
landet och medelåldern ökat bland de
som är verksamma.

Ytterligare ett stort problem

en tilltalad som frikänns få ersättning
för bland annat egen utredning. Til�lämpningen av denna regel har dock
varit ganska restriktiv, eftersom domstolarna menat att det funnits en möjlighet för den tilltalade genom sin försvarare att begära att åklagaren i stället
kompletterar förundersökningen. Fälls
den tilltalade saknas dock möjlighet att
få ersättning för egen utredning eller
kostnad för egna sakkunniga. Detta
även om utredningen leder till en mer
fördelaktig utgång i målet för den tilltalade. Det innebär att en medellös tilltalad är beroende av att hans försvarare
ställer upp och av egna medel bekostar
sådan utredning som kan anses nödvändig. Och om försvararen gör detta
kan han inte vara säker på att få tillbaka sitt utlägg; klienten har ofta inte råd
att betala och vid en fällande dom saknas rätt till ersättning. I de få fall där
klienten har råd att betala, spelar klienten roulett med sitt sparkapital. Vid en
rättegång avseende ett 24 år gammalt
mord i Eslöv satsade den tilltalade hela
sin pensionsförsäkring om cirka 1 miljon kronor på utredning, sakkunniga

Bengt Ivarsson.

Sammanfattningsvis har jag inget

emot en utökad tvåpartsprocess. En
förutsättning för att detta ska kunna
accepteras är dock att båda parter då
processar på samma villkor. Bland det
viktigaste i detta avseende är möjlighet
för försvarare att få ersättning för egna
utredningar och sakkunniga samt ett
borttagande av taxorna kopplade till
förhandlingstid.
Bengt Ivarsson
Advokatsamfundets vice ordförande
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Rätt till resning i en
Internationellt har Sverige ett gott anseende som en stabil rättsstat med ett välfungerande
rättsväsende. I den rättspolitiska debatten är emellertid bilden delvis en annan. Inte minst
kritiska advokater har pekat på allvarliga brister i rättssäkerheten – att det i praktiken är
närmast omöjligt att få resning även i sådana fall där det kan finnas misstanke om felaktiga
domar. Det konstaterar advokat Anders Frigell.

G

rundprincipen i en rättsstat är
att det är viktigare att en oskyldig inte straffas än att flera skyldiga går fria. Rättssäkerheten för den
tilltalade är av central betydelse.
För att ett åtal skall leda till fällande
dom krävs därför att domstolen finner
att det står utom allt rimligt tvivel att
den åtalade är skyldig.
Men efter en fällande dom gäller i
Sverige inte längre skyddet att åklagaren skall visa att den dömde ”utom allt
rimligt tvivel” är skyldig. Bevisbördan
går över på den dömde. För att få resning krävs nu att den dömde kan åberopa omständigheter eller bevis som
inte tidigare lagts fram och som sannolikt skulle ha lett till frikännande. Resning kan också beviljas om det finns
synnerliga skäl att ompröva frågan om
den dömdes skuld.
Vad menas då med ”sannolikt skulle
ha lett till frikännande”? Rent logiskt
utifrån ordalydelsen borde det betyda
att så fort bevisvärdepunkten flyttas
om än bara en hundradels millimeter
från ”utom allt rimligt tvivel” i riktning
mot berättigat tvivel skall resning beviljas.
Jag diskuterade ett resningsfall med
en namnkunnig jurist, som hade möjlighet att verka för att resning beviljades. Denne medgav att mycket talade
för att den fällande domen var felaktig,
men att det inte var ”uppenbart” att så
var fallet.
Och där tror jag vi får svaret på hur
domstolen resonerar när man skall bedöma frågan om huruvida resning
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skall beviljas. Det räcker inte med att
de omständigheter som åberopas endast medför ”rimligt tvivel” på att den
dömde verkligen är skyldig. I praktiken krävs att det ska vara ”uppenbart”
att domen är felaktig, för att resning
ska beviljas. Konsekvensen blir att resning i vissa fall inte beviljas, trots att
det saknas övertygande bevisning för
att den dömde är skyldig.
Bedömningsfrågor är naturligtvis
svåra att analysera med någon grad av
exakthet. Diskussionen blir ett tyckande. Men att resning beviljas i så extremt få fall beror enligt min övertygelse på att det finns ett inneboende
motstånd mot resning hos domare och
åklagare. Det handlar om prestige och
ibland förmodligen också om missriktad kollegialitet.
Självklart är det ett lika stort misslyckande för rättsstaten att en oskyldig
har blivit dömd, som att en oskyldig
döms. Lagen måste därför ändras så
att resning skall beviljas så snart det
finns minsta tvivel om att den dömde
är skyldig.
Genom ändring i rättegångsbalken

från den 1 januari 2013 har en person
som anser sig felaktigt dömd numera
under vissa förutsättningar rätt till offentlig försvarare. Men förutsättningen
är att ”förundersökning återupptagits
eller kan återupptas eller att det annars finns synnerliga skäl”. Och villkoren för att en förundersökning skall
återupptas är att det framstår som sannolikt att nya bevis eller omständighe-

ter kan ge resning. Förordnande av offentlig försvarare skall vidare göras av
den domstol som är behörig att pröva
resningsansökan.
Det här innebär i praktiken att den
som söker resning får rätt till en offentlig försvarare på ungefär samma grunder som krävs för att få en resningsansökan beviljad. Lagändringen om rätt
till offentlig försvarare är helt enkelt
inte tillräcklig för att ge den som anser
sig vara felaktigt dömd möjlighet till en
rättssäker prövning av sin sak, trots att
detta måste anses vara ett fundamentalt skyddsvärt intresse i en rättsstat.
Mot detta intresse står den så kallade
orubblighetsprincipen. Förtroendet för
rättsväsendet kräver att domar som
vunnit laga kraft i princip inte skall kunna rivas upp. Orubblighetsprincipen
står mot det som kallas sanningsprincipen, som är det starka kravet på att
rättsstaten alltid måste slå vakt om den
enskildes rättssäkerhet. Tyvärr visar
erfarenheten att rättssäkerhetskravet i
verkligheten ofta får stå tillbaka till förmån för orubblighetskravet.
Ett justitieråd säger i ett särvotum,
när HD inte beviljar resning i ett omskrivet rättsfall, där en dömd söker för
tionde gången: ”På grund av omständigheter och bevis som har förebragts i
de olika resningsärendena kan tillförlitligheten ifrågasättas beträffande väsentliga uppgifter från flera av måls
ägandena. Om allt material hade lagts
fram i ett sammanhang hade det enligt
min mening funnits synnerliga skäl att
på nytt pröva ”NN:s” skuld. De omAdvokaten Nr 2 • 2013
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rättsstat

ständigheter och bevis som är nya i
den nu aktuella resningsansökan är
emellertid av så marginell betydelse att
de inte hade kunnat inverka på bedömningen om de hade prövats tillsammans med det material som har förekommit tidigare”.
Justitierådet säger sig med andra ord
inte vara övertygad om den dömdes
skuld men beviljar inte resning av formella skäl och anser sig då bunden av
HD:s praxis och HD:s avgöranden i de
tidigare resningsmålen.
Om man eftersträvar ett materiellt
riktigt beslut, måste domstolen i
resningsmålet göra en förutsättningslös prövning av skuldfrågan, i vilken
alla omständigheter och bevis som
åberopats i den ursprungliga processen och i tidigare resningsmål skall
vara underlag för prövningen. Ett vittnes utsaga eller ett bevis som åberopas
i den ursprungliga rättegången eller i
en tidigare resningsansökan kan ju vid
en jämförelse med ett annat vittnes utsaga eller ett bevis som åberopas i en
senare resningsansökan visa att domen är felaktig, även om de enskilda
utsagorna eller bevisen inte gör det.
Justitierådets särvotum strider enligt
min mening mot gällande rätt. Det är
den fällande domen som skall prövas,
inte tidigare resningsansökningar. Men
det förhållandet att ställningstagandet
gjorts utifrån HD:s praxis visar på nödvändigheten av att lagstiftaren inför
tvingande regler, som garanterar att
den som begär resning verkligen får en
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rättssäker och förutsättningslös prövning av alla omständigheter och all bevisning. Liksom rätten till resning aldrig preskriberas, prekluderas aldrig
omständigheter och bevis.
Redan misstanken att HD, hovrätten eller HFD, stödda på orubblighetsprincipen, kan vara alltför restriktiva
med beviljandet av resning på grund
av kollegiala hänsyn till de domare
som tidigare dömt i saken, gör att det
är olämpligt att dessa domstolar avgör
resningsmålen.
Att de som deltagit i den ursprungliga processen kan vara helt obenägna
att göra en förutsättningslös omprövning visas av polisens, åklagarens och
försvararens kritik mot att Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) beviljats
resning. De ser resningarna som angrepp mot domarna, som de medverkat till och går i försvar i egen sak. Även
tidigare JK Göran Lambertz har gått i
försvar för sitt beslut att inte vidta någon åtgärd för att få domarna där
Quick fälldes omprövade.
Quick fälldes huvudsakligen på

grund av sina erkännanden, och de fel
i domarna som åberopats i resningsmålen ligger inte hos domstolarna
utan hos polis, åklagare och försvarare. Domstolarna undanhölls omständigheter och bevisning som talade för
att Quick kunde vara oskyldig. Det är
värt att notera att det i sådana fall, där
resning inte medges, ofta finns påståenden om brister hos domstolarna.
Det finns med andra ord en uppenbar

risk för att resning inte beviljas i sådana fall där domstolen utsatts för kritik.
Särskilt olämpligt är det att HD och
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)
avgör resningsmål, där dessa domstolar tidigare dömt i den ursprungliga
processen eller beslutat i resningsmål.
Detta kan inte anses vara förenligt med
att den dömde skall få en förutsättningslös och objektiv prövning av sin
sak.
För att komma bort från denna stötande rättspraxis måste vi i Sverige skapa ett rättsligt organ, som likt Gjenopptakelsekommisjonen i Norge är
fristående från de domstolar som
dömt i den ursprungliga processen.
Liknande system finns i England och
Skottland, dock med den skillnaden att
Gjenopptakelsekommisjonen kan bevilja resning, medan motsvarande
kommissioner i England och Skottland
endast kan rekommendera domstolen
(Appeal Court) att bevilja resning.
En sådan fristående resningskommission måste också – som i Norge –
ges utredningsmöjligheter och kunna
knyta polis, åklagare och sakkunniga i
exempelvis vittnespsykologi till sig.
Kommissionen bör kunna besluta att
förundersökning skall återupptas och
det bör vara kommissionens sak att
besluta om resning skall beviljas.
På debattsidan i Svenska Dagbladet
har förts en debatt mellan professor
Claes Sandgren, journalisten Per Lindeberg och riksåklagaren Anders Perklev.
Sandgren och Lindeberg argumenterar
för en fristående resningskommission,

Anders Frigell.
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Rätt till resning i en rättsstat – forts.
medan Perklev anser att en sådan inte
behövs. Perklev redogör också för vissa
ändringar i åklagarorganisationen och
hur dessa enligt hans mening skulle garantera en rättssäker prövning. Men på
grund av det inneboende motstånd
mot resning som finns hos åklagare och
domare räcker det inte med att enbart
ändra organisation eller justera
resningsregler. Kravet på rimlig rättssäkerhet kan inte uppfyllas utan en fristående resningskommission.
Naturligtvis måste den dömde även
efter införandet av en sådan kommission kunna framlägga en väl underbyggd ansökan och på ett övertygande
sätt visa att det finns omständigheter
eller bevis som kan anses vara grund
för resning alternativt att det föreligger
synnerliga skäl. Det är alltså den dömdes sak att ta fram den utredning som
krävs för att en resningskommission
skall ta upp saken.

Detta förutsätter emellertid att den
dömde redan i inledningsskedet kan få
hjälp av sakkunnigt biträde. Även efter
de nyligen införda lagändringarna om
rätt till offentlig försvarare och även
om vi får en resningskommission i Sverige, tvingas den som anser sig vara
felaktigt dömd att åtminstone inledningsvis själv betala en advokat, om
inte någon enskild advokat (som flera
gånger hänt) ställer upp pro bono.
Ett rimligt krav är därför att den
dömdes rätt till offentlig försvarare utökas, så att det närmar sig den rätt till
försvarare som den misstänkte har i
den ursprungliga brottmålsprocessen.
En vanlig åsikt i diskussionen om

resningsregler är att tilltron till rättsväsendet kan luckras upp om en fristående kommission medför ett stort antal
ogrundade resningsmål. Så blir dock
med stor sannolikhet inte fallet. Brott-

målsdomarna är oftast välgrundade,
när en dömd person anses utom allt
rimligt tvivel vara skyldig. Det är endast i undantagsfall som det finns anledning att ifrågasätta en lagakraftvun�nen dom. Ett observandum är att det i
dessa tveksamma domar nästan alltid
saknas teknisk bevisning. Det är vanligt att dessa domslut i huvudsak bygger på vittnesutsagor och att det finns
anledning att ifrågasätta domstolarnas
bedömning av dessa. Rätten har inte
sällan endast gjort en egen trovärdighetsbedömning och inte inhämtat någon kvalificerad bedömning av vittnesutsagans tillförlitlighet.
Värt att notera är att införandet
2004 av Gjenopptakelsekommisjonen
i Norge inte lett till ett markant ökat
antal resningsmål. Däremot har resning beviljats och lett till frikännande
domar i rättsfall där domstolarna tidigare inte beviljat resning. Före 2004

Hitta rätt person
snabbare

med annons i SvD och SvD.se

söker Advokat

När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.

för sammarbete alternativt
delägarskap p.g.a generationsskifte.
Vi är förnärvarande fem advokater och sitter
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För att rekrytera rätt kandidater behöver du
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beviljades i Norge resning i 14 % av fallen och detta ledde sedan till frikännande i 60% av målen. Gjenopptakelsekommisjonen har beviljat resning i
16 % av fallen och domstol har sedan
frikänt i 82 %. De flesta resningsansökningar visar sig sakna tillräckliga skäl
och Gjenopptakelsekommisjonen kan
på samma sätt som svenska domstolar
utan vidare utredning besluta att inte
bevilja resning.
Genom att tillskapa en från domstolarna fristående kommission får de felaktigt dömda en chans till kvalificerad
prövning av sin sak, utan att det redan
hårt belastade rättsväsendet ytterligare
ansträngs. Det är också värt att påminna om att införandet av en sådan kommission skulle avlasta HD och HFD ett
tidskrävande arbete och därigenom ge
större utrymme för deras centrala uppgift att döma i saker som har prejudiciellt intresse.

Sverige är en rättsstat. Rättsstatens
kärna är regler som skyddar medborgaren. Reglerna skall skydda medborgaren för att utsättas för brott. Det kal�lar vi rättstrygghet. Reglerna skall så
långt som möjligt garantera att endast
den skyldige döms för brott. Det kallar
vi rättssäkerhet. Tyvärr visar erfarenheten att våra politiker med flera justitieministrar i spetsen är rätt ointresserade av rättssäkerhetsproblematiken,
medan man däremot gärna engagerar
sig i frågor som har med rättstryggheten att göra. Mer pengar till polisen,
effektivisering av rättsprocesser, skärpta straff och säkrare anstalter är politiskt mer intressanta än riskerna för att
enskilda människor får sina liv förstörda genom dåliga polisutredningar,
åklagare som negligerar objektivitetskravet, diskutabla vittnesmål, jäviga
sakkunniga och felaktiga domar.
Många väljares problem har politiskt

intresse. En människas livskatastrof
har det inte.
I den här diskussionen, som är så

central för rättssamhället har advokaten en viktig roll. Det är vår uppgift att
värna rättssäkerheten och det är viktigt
att Advokatsamfundet och vi advokater även i politisk snålblåst verkar för
att resningsinstitutet reformeras, så att
den dömdes skyddsvärda intresse tillvaratas. Självklart är det viktigt att
människors oro för att själva bli utsatta
för brott tas på stort allvar, men det är
inte på den punkten som sprickorna i
den svenska rättsstatens fundament
blivit uppenbara. Det stora problemet
är att de som är felaktigt dömda har så
små möjligheter att få upprättelse. Det
är hög tid att vi gör något åt det.
Anders Frigell
Advokat

SFS köper
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En ovanligt heltäckande
Sjukvårdsförsäkring
Nyheter från 1 januari 2013 i Advokatsamfundets
Sjukvårdsförsäkring – med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal nya webbaserade hälsoprogram som nu ingår i sjukvårdsförsäkringen,
finns möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa.

> Hälsoprofil
Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
Bland annat aktiv hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med
kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk
> Arbetslivsinriktad rehabilitering
Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen finns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.

Aktuellt
stöd från flera jurister med olika inriktning och erfarenhet. Sammanlagt har
cirka 20 personer varit involverade sedan 3 oktober 2012. Vi har bland annat
gått igenom 40 000 e-postmeddelanden och intervjuat ett 35-tal personer.
Vad har varit mest utmärkande
för uppdraget och svårast?
– Det har varit som att lägga ett pussel,
sådant tar tid! I början var vi inte säkra på
hur bilden skulle se ut, vad som egentligen var väsentligt, men efter ett tag var
det uppenbart att fokus skulle kopplas
till den lokala partnern. De flesta personer som vi etablerat kontaktat med i och
utanför Sverige har välvilligt ställt upp,
att få kontakt med personer utanför Sverige har varit svårast och tagit längst tid.
Offentlighetsprincipen har inte slagit
igenom i Uzbekistan.

Månadens advokat Biörn Riese

”Advokaten väl lämpad
att utreda regelsystem”
Mannheimer Swartling har under
ledning av byråns styrelseordförande, advokat Biörn Riese, på
uppdrag av Telia Sonera granskat
huruvida bolagets investering i en
3g-licens i Uzbekistan inneburit
korruptionsbrott eller penningtvätt.

att åtminstone någon borde ha reagerat
vad gäller oklarheter kring den lokala
partnern. Gör man affärer i en korrupt
stat bör man helt enkelt vara mer noggrann än vad TeliaSonera varit.

– Även om det med den information som
vi förfogar över inte är fastslaget att brott
förekommit, konstaterar vi att i praktiken leder bristen på information till att
misstanken om brott som förts fram
både i media och från åklagarens sida
inte kan avföras, säger han.

Hur har det främst brustit?
– Om man inte vet vem som är motpart
eller hur en motpart kommit över tillgångar som förvärvats förefaller det
svårt att säkerställa att korruption inte
förekommer i något led. Den låga ambitionsnivån att skaffa den här informationen från styrelsen ned till projektledningen innebär även att TeliaSoneras
egna riktlinjer inte följts fullt ut.

Vad är slutsatserna – har några juridiska eller etiska oegentligheter
begåtts?
– Det är av utredningen inte fastslaget
att det förekommit bestickning eller
penningtvätt. Men affärerna har omgärdats av så många märkliga förhållanden

Hur har ni arbetat med rapporten?
– Vi har haft en kärngrupp bestående
av mig själv, Andreas Steen, ytterligare
fem medarbetare från vår Corporate
Compliance & Investigations-grupp,
tvistlösningsgruppen och aktiemarknadsgruppen. Runt kärngruppen fanns
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”Om man inte
vet vem som
är motpart
eller hur en
motpart kommit över tillgångar som
förvärvats
förefaller
det svårt att
säkerställa
att korruption
inte förekommer
i något led.”

Hur ser du på åklagarens kritik att
förundersökningen nu kan ha försvårats?
– Det sades så i början. Jag svarade då
och säger detsamma nu att om åklagaren inte vidtagit några tvångsåtgärder eller skyndat sig att prata med personer är
de fria att tala med vem de vill. De kan
tala med varandra, jurister eller med de
som vill intervjua dem.
Kan du säga något om vilka direktiv ni fick av TeliaSonera, har din
objektivitet ifrågasatts?
– Vi skulle under min ledning utreda
om TeliaSoneras investering i Uzbekistan inneburit korruptionsbrott eller
penningtvätt. Uppdraget omfattade
även alla transaktioner mellan TeliaSonera och den lokala partnern Takilant
därefter. Någon styrning eller inskränkningar fanns inte. Från början ifrågasattes från något håll huruvida detta var en
oberoende utredning då det fanns ett
historiskt klientförhållande med TeliaSonera. Det har dock hela tiden varit tydligt att det var en självständig utredning
som skulle göras och så blev det.
Vilka egenskaper gör att en advokat är särskilt lämpad till den här
typen av uppdrag?
– I botten tror jag advokaten är väldigt
lämpad att utreda sådant som du ska
ställa mot ett regelsystem. Här har vi
ställt insamlad information mot ett
straffrättsligt och etiskt regelsystem.
PJ
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Aktuellt
hildary Månadsmöte februari

Vice riksåklagare Kerstin Skarp på Hildary
– Åklagare är min identitet, men när
jag var liten ville jag bli städerska åt
prinsessan Birgitta.
Vice riksåklagaren Kerstin Skarp fick
publiken på februari månads Hildarylunch att skratta så man kunde ha trott
att en ståuppkomiker var på besök. Redan inledningsvis varnar Kerstin Skarp
för att hon pratar snabbt och sedan levererar hon den ena onelinern efter den
andra.
– Nu för tiden när folk frågar vad jag
arbetar med händer det att jag säger att
jag är åklagare, men förut när jag inte
rörde mig med så ”fint” folk brukade
jag säga att jag höll på med lite pappers
arbete.
En vanlig följdfråga för Kerstin Skarp
när hon säger att hon är åklagare brukar
vara: ”Har du några spännande mål?”
– Nja, visst kan jag berätta om någon
resningsansökan, men jag brinner kanske inte för dem på samma sätt som man
gör för sina egna mål så då brukar jag
svara att jag mest håller på med administration.
Men det är en mängd olika saker en
vice riksåklagare får göra: skriva verksamhetsplaner, göra årsredovisningar,
skapa budgetunderlag till regeringen,
skriva remisser, lämna yttranden till JK,
JO och HD. Kerstin Skarp berättar med
passion och med en god dos självdistans
om alla arbetsuppgifter.
– Själv tycker jag att det här är jättespännande och inte alls så tråkigt om
det låter. Man får vara med och man får
en inblick i hela Rättssverige. Men man
kan undra varför jag svarar åklagare när
det sedan ändå är så mycket jag måste
förklara. Men åklagare är helt enkelt
min identitet.
Men så har det inte alltid varit. När
Kerstin Skarp var liten ville hon faktiskt
bli städerska åt prinsessan Birgitta. En
annan alternativ karriär kunde ha varit
skådespelare.
– I varje åklagare bor det en skådespelare. Eller skulle behöva göra det.
Kerstin Skarp säger att hon inte tänker göra om kvinnorna i publiken till
åklagare, men berättar att det är många
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Vägen till att bli
chef har inte varit
självklar för
Kerstin Skarp.

som när de intervjuas på åklagarämbetet berättar att de läst juridik för att bli
just åklagare. Det är betydligt fler på juristutbildningarna som vill bli åklagare
än vad det var när hon själv studerade
på 1980-talet.
– Det låter som att det var 1800-tal,
men då hette det fortfarande att kvinnor behöver väl inte läsa så mycket för
de kan väl gifta sig med en rik advokat.
– Att det har förändrats är vi glada för
förstås. Fick jag välja igen skulle jag välja
samma yrke för det är absolut det roligaste som finns!
Som notarie var Kerstin Skarp i länsrätten och hade inte så mycket kontakt med åklagare. När hon sedan kom
till Huddinge tingsrätt som polischefs
aspirant upptäckte hon däremot att hon
trivdes i rättssalen och att åklagare verkade vara ett både spännande och varierande yrke.
Men det gäller att inte vara rädd och
att kunna fatta beslut snabbt.
– Mitt i natten blir man uppringd av
en polis som säger ”vi har stoppat en bil
här och nu vill vi göra husrannsakan”.
Då kan man inte säga ”ja ja, det får ni
gärna återkomma med om en timme för
jag måste ringa och fråga först”.
Vägen till att bli chef har inte varit självklar för Kerstin Skarp. Hon frågar sig var-

för hon inte står i rättssalen som vanlig
åklagare när hon nu trivs så bra där. Hon
gillar egentligen inte att bestämma även
om hon var både ordningsman och elevkårsordförande i skolan.
– Men jag gillar inte att någon annan
bestämmer över mig.
var som
vice chefsåklagare i Stockholm, och efter det har det ena jobbet lett till det andra, men hon funderade egentligen inte
över vägen. Enda gången som hon aktivt valt att ta steget uppåt var när hon
sökte jobb som vice överåklagare.
Kerstin Skarp berättar att det har tagit ett tag att acceptera sig själv i chefsrollen.
Från början tyckte hon det var svårt
att hon inte var en i gänget längre och att
inse att det inte heller var möjligt.
– Man blir helt enkelt lite annorlunda.
När jag blev medlem i Hilda-nätverket
tänkte jag att yngre kvinnor behöver förebilder och de som är förebilder behöver folk att vara med och så är det kanske. När jag är ute på middagar brukar
jag alltid sätta mig bredvid högsta chefen, inte för att ”smajla” in mig, utan för
att jag vet att ingen annan komma att
sätta sig där. Tänk på det när er högsta
chef är med.
MP
Hennes första chefsjobb
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Aktuellt
Nytt om namn

Lagboksutgivare och familjerättsexpert blir
hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund
Johan Munck, som sedan 2011 är utgivare av
den svenska lagboken, och Martha Fineman,
som är internationellt ledande inom familjerätt,
har utsetts till 2013 års hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Johan
Munck har bland annat varit justitieråd, rättschef i Justitiedepartementet samt ordförande i
många statliga nämnder, kommittéer och utredningar. Han har även varit ordförande i Hög- Johan Munck.
sta domstolen.
Martha Fineman är professor vid Emory University School of
Law, Atlanta, USA. Hon har tidigare varit verksam vid bland annat amerikanska Cornell University och Columbia University.
Hennes forskning inom familjerätt, socialrätt och Feminist Legal
Theory anses vara internationellt ledande.

NYHET:
Lagen om offentlig upphandling
– Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock,
Henrik Willquist, Natalie Svensson
En kommentar | NGB. Inb. 888 s. 2013. En ingående och djup
kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Kommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om offentlig
upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de
direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I
kommentaren behandlas även EU- domstolens praxis och en omfattande svensk praxis.

Nya domarutnämningar
Advokat Tomas Kjellgren, på Mannheimer Swartling, har tillsammans med länsassessorn Kristina André Lilja utnämnts till rådmän i Förvaltningsrätten i Linköping av regeringen.
Andra nya domarutnämningar är kammarrättsrådet Petter
Classon som blir kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg. Rådman Carina Asplin har utnämnts till rådman i Uppsala tingsrätt.

Helena Rosén Andersson, advokat och delägare på Advokatfirman
Lindahl är författare och redaktör, och har biträtts av advokatkollegorna
tillika författarna Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist och Natalie
Svensson samt ytterligare åtta medförfattare.
1357 kr exkl. moms ➢ nr 978-913910974-7 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:
internationella
avtal
– i teori oCh praktik
Carl Svernlöv (red.)
sten
viveca bergstedt
stefan bessman
Christina ramberg
Tomas rudenstam
Jacob Westin

andra upplagan

-0
978-91-39-11287-7
isbn
000-00-00 - 00000
ISBN

Hur domstolar
dömer i brottmål

Internationella avtal, 2 u

– Håkan Lavén

– Svernlöv, Ramberg, Bergstedt Sten,
Westin, Rudenstam, Bessman

2013. 393 kr exkl. moms
nr 978-913911295-2 ➢ nj.se

2013. 786 kr exkl. moms
nr 978-913911287-7 ➢ nj.se
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När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.

, bevisning och
om domare, rättegång

Carl Svernlöv (red.)

när de dömer i brottmål?
vid våra domstolar
och
Hur resonerar domare
bevisningen i målet
domaren t.ex. värderar ett brott som har begåtts?
Hur går det till när
en tilltalad ska få för
innehållet
bestämmer vilket straff brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt
i
efter.
I Hur domstolar dömer
som domarna arbetar
i
den domstolspraxis
i de regelsystem och
principerna för bevisvärdering när
lagts vid att förklara
konkret i olika situationer
Särskild tonvikt har
dessa principer tillämpas
redogörs också
brottmålen och hur
mot varandra. Här
vittnesuppgifter står
för ett brott.
partsuppgifter och
bestämmer påföljd
dom
går till när domstolen
ingående för hur det
för brott t.ex. få villkorlig
Hur
en person som döms
eller ett fängelsestraff? som
I vilka situationer kan
med samhällstjänst
påföljd och vad är det
och böter, skyddstillsyn
när han eller hon bestämmer exempel på straffmätning
resonerar domaren
blir? I boken ges konkreta
straffen
m.fl.
långa
hur
avgör
narkotikabrott, trafikbrott
som vill
i första hand till dem
vid våldsbrott, sexualbrott,
i brottmål vänder sig
dömande
Hur domstolar dömer
kunskaper om den
inom
och grundläggande
skaffa sig orienterande som journalister, nämndemän, tjänstemän
verksamheten i brottmål, för brottsofferjourer, kuratorer, socialsekreterare
inom
kriminalvården, företrädarevara av stort intresse för yngre jurister
också
fakulteter och
m.fl. Men boken bör
studerande vid juridiska
går till när
vid advokatbyråer,
av att veta hur det
rättsväsendet och
allmänt är intresserade
för personer som mera
i brottmål.
domstolarna dömer
har tidigare varit
i Göta hovrätt. Han
inom
f.d. hovrättslagman
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Aktuellt

Just den du söker
hittar du med annons i
tidningen och på nätet
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.
Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2
Ny
!
upplaga

Söderbergska priset i rättsvetenskap
till professor Maarit Jänterä-Jareborg
Professor Maarit Jänterä-Jareborg,
juridiska institutionen vid Uppsala
universitet, tilldelas det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013
på en miljon kronor, för sina vetenskapliga insatser i den internationella
familjerätten.
Jänterä-Jareborgs forskning är inriktad på den internationella familjerätten. Framför allt har hon fokuserat
på en analys av sambandet mellan
de tre regelkomplexen avseende
domsrätt, lagval samt erkännande
och verkställighet. Eller med andra
ord domstols internationella behörighet, val av tillämplig rättsordning
Maarit Jänterä-Jareborg,
samt verkan av utländska avgöranJuridiska institutionen vid
den.
Jänterä-Jareborg visar hur lagvals- Uppsala universitet.
systemet har omintetgjort syftet
bakom de allt vanligare tvingande civilrättsliga reglerna till skydd
för så kallad svagare part. Hon visar också på hur ett bristande
samspel mellan erkännanderegler och lagvalsregler kan inbjuda till
kringgående av begränsningar i erkännande och verkställighet av
utländska underhållsavgöranden.
Maarit Jänterä-Jareborg gör en kritisk analys av utvecklingen mot
en europeisk internationell familjerätt utifrån bakgrunden att ländernas rättsordningar kan befinna sig på olika utvecklingsstadier.

Skatteförfarandelagen
– nu skarpt läge!
Detta innebär nya termer, nya beskattningsår och tidpunkter
för lämnande av deklaration.
Andra nyheter i Skattevolymen 2013:1:
• de nya reglerna för sänkt bolags- och expansionsfondsskatt
• begränsad avdragsrätt för räntor mellan företag
• förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter
• höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder
• sänkt fastighetsskatt för hyreshusenheter
• nya faktureringsregler för moms

Pris 495 kr*
*Pris exkl. moms och frakt.

Information och beställning: farakademi.se, 08 506 112 00
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NU ÄR VI KLARA
Vi har suttit på din stol. Vi har lyssnat över din axel. Vi har ställt envisa frågor.
Vi har pratat med dina kollegor. Vi har sett vad som behövs för att skapa nästa
stora språng för dig som är praktiserande jurist. Vi har tagit fram kärnan i
gällande rätt.
Lexino – Rättsanalyser öppnar för ett nytt sätt att jobba. Rakt på sak, med en
kort och koncis bild av det aktuella rättsläget och argumenten som ger dig ett
övertag i varje mål.
PROVA PÅ LEXINO
lexino.se 08-587 671 00

Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Kommersiell bygg
juridik i praktiken
Författare: Robert Deli
Förlag: Svensk byggtjänst
Boken beskriver innehållet i och tillämpningen av
entreprenadjuridiken ur ett
praktiskt perspektiv. I stället
för att följa kapitelindelningen i AB och
ABT fokuserar den på juridiska frågeställningar och konkreta situationer som kan
uppkomma i byggprojekt. Boken belyser
även andra rättsområden som parterna
i en entreprenad ofta kommer i kontakt
med men som vanligtvis inte redovisas i
den entreprenadrättsliga litteraturen, som
exempelvis försäkringsfrågor, arbetsmiljörättsliga frågor, konkurser och frågor
kring tvistelösning. Standardavtalen AB
04 och ABT 06 men även ABK 09 har en
central plats i framställningen.
Titel: Straffprocessuella
tvångsmedel : när och hur
får de användas
Författare: Gunnel Lindberg
Förlag: Karnov Group
Denna omfångsrika bok redogör i detalj för tolkningen
och tillämpningen av de straffprocessuella
tvångsmedlen i rättegångsbalken. Förutom grundläggande frågor om när och

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og
miljørätt (5. utg. Oslo : Gyldendal, 404 s.)
Berg, Borgar Høgetveit:
Gruppesøksmål : tvistelova
kapittel 35 med kommentarer / Borgar Høgetveit Berg
& Andreas Nordby (Oslo :
Gyldendal. 217 s.)
Björkman, Ulla: Kommunen
och lagen : en introduktion /
Ulla Björkman och Olle Lundin (4. uppl. Iustus. 157 s.)
Brottsutvecklingen i Sverige år
2008-2011 (Brottsförebyggande rådet. 357 s. BRÅrapport ; 2012:13)
Brussels IIbis regulation /
edited by Ulrich Magnus,
Peter Mankowski (München
: Sellier. 506 s. European
commentaries on private
international law ; 2)
Författningar i fastighetsrätt
1 januari 2012 (Norstedts
juridik. 748 s.)
Gjems-Onstad, Ole: Norsk be56

hur tvångsmedlen får användas behandlas också många handläggningsfrågor
som inte tas upp i annan litteratur. Denna
tredje omarbetade upplaga innehåller flera
nyheter. Bland annat har en ny häkteslag
tillkommit, lagstiftningen om hemliga
tvångsmedel på teleområdet har ändrats
och möjligheten att använda tvångsmedel
har utvidgats inom vissa områden. Boken
beaktar ny litteratur, nya rättsfall och vägledande uttalanden från JO och JK.

BARNLÄKARMÅLET VID
ASTRID LINDGRENS SJUKHUS
3 ml. : om ett blodprov och ett åtal av Sara
Gunnarsdotter, Läkartidningens förlag
Vintern 2010 åtalades en barnläkare för
dråp på en för tidigt född flicka vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus i Solna. Hon anklagades för att ha gett en mycket hög dos
av narkosmedlet tiopental och därmed
förorsakat flickans död. Två år senare friades läkaren – tingsrätten fann att det inte
visats att läkaren gjort något som inte varit
medicinskt motiverat. Omständigheterna
kring flickans vård och död har analyserats och skapat stor debatt i medier, inom
rättsväsendet och sjukvården. Denna bok
återger händelseförloppet, vad som hände
under själva rättsprocessen, men också
före och efter. Författaren som har följt fallet ända från början är medicinreporter på
Läkartidningen.

driftsskatterett (8. utg. Oslo
: Gyldendal. 1288 s.)
Guldbrand, Karin: Klarspråk
på nätet : webbredaktörens
skrivhandbok / Karin Guldbrand, Helena Englund Hjalmarsson (5. uppl. Stockholm
: Prodicta förlag. 336 s.)
Høivik, Knut: Foretaksstraff :
en analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettpolitiske og moralske forutsetninger (Oslo :
Cappelen Damm. 470 s.)
Iseskog, Tommy: Personaljuridik (25. uppl. Norstedts
juridik. 882 s.)
Lie, Nils Erik: Parts- og vitneavhør : i straffesaker og
sivile saker (2. utg. Oslo :
Cappelen Damm. 393 s.)
Lindquist, Ulf: Kommunallagen
: en handbok med lagtext
och kommentarer / Ulf
Lindquist, Sten Losman (14.
uppl. Norstedts juridik, 2013.
298 s.)
Melin, Mats: EU:s konstitution
: maktfördelningen mellan
den europeiska unionen,
medlemsstaterna och medborgarna / Mats Melin och

DE LEGE 2012
Reglering och beskattning av
investeringsfonder
Vid juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs
forskning inom de skatterättsliga och
kapitalmarknadsrättsliga områdena. Våren
2012 hölls ett symposium om reglering och
beskattning av investeringsfonder där ämnet behandlades ur en rad olika aspekter.
Flera av anförandena från detta symposium har omarbetats och finns återgivna i
2012 års volym av De Lege.

SVERIGES LAG 2013
Ny lagbok
Nu finns en ny lagbok på marknaden –
den ersätter den röda lagboken ”Sveriges
lagar” som upphörde 2009. Lagboken är
framtagen i samarbete med lärare från
landets juristprogram och innehåller i
princip de lagar och författningar som är
av praktisk betydelse. Lagarna är indelade
i rättsområden. Vid varje författning finns
referenser till relevanta rättsfall, förarbeten
och propositioner. Utförligt rättsfallsregister finns. Utgivare är Studentlitteratur.
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Joakim Nergelius (7. uppl.
Norstedts juridik. 205 s.)
Politikernas trygghetsundersökning 2012 : förtroendevaldas utsatthet och oro för
hot, våld och trakasserier
(Brottsförebyggande rådet.
76 s. BRÅ-rapport ; 2012:14)
Poulsen, Sune Troels: EU
public procurement law :
the public sector directive,
the utilities directive / Sune
Troels Poulsen, Peter Stig
Jakobsen & Simon Evers
Kalsmose-Hjelmborg (2. ed.
Copenhagen : DJØF Publi
shing. 665 s.)
Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den
1 januari 2013 (Norstedts
juridik, 2013. 1057 s.)
Regelsamling i marknadsrätt /
Carl Anders Svensson m.fl.
(13. uppl. Norstedts juridik,
2013. 567 s.)
Ring, Jonas: Återfall i brott :
mönster i risken för återfall
bland lagförda personer
(Brottsförebyggande rådet.
97 s. BRÅ-rapport ; 2012:15)
Sisula-Tulokas, Lena: Ren eko-

nomisk skada (Helsingfors
: Lakimiesliiton kustannus.
339 s. Juridiska föreningens
publikationsserie ; 57)
Stockholm centre for commercial law årsbok. 4 / redaktörer: Philip Mielnicki, Aron
Verständig & Mårten Schultz
(Stockholm Centre for Commercial Law. 312 s. Stockholm Centre for Commercial
Law ; 18)
Wilhelmsen, Trine-Lise: Norwegian cargo insurance
/ Trine-Lise Wilhelmsson,
Hans Jacob Bull (Oslo : Gyldendal. 206 s.)
Visser, Derk: The annotated
European Patent Convention
: updated till 15-11-2012 (20.
ed. Veldhoven : Tel. 916 s.)
Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler : i hvilken grad har
aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? (Oslo :
Gyldendal. 152 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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ADVOKAT CHARLIE TVÄRENVIGG AB
söker

ADVOKAT(ER)
för anställning i Stockholm.
(brottmål, humanjuridik)
Intresseanmälan och CV till
info@tvarenvigg.se
www.tvarenvigg.se

Saturnus

- tidrapportering för advokater
Marknadens kraftfullaste program för advokatbyråer.
Integrerat mot SPCS, Hogia och Visma Business.
Mer än 2000 nöjda användare!

Platsannonsera

i Svenska Dagbladet
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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Samfundet
Nya ledamöter
Den 25 januari 2013
Malin Albert, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Staffan Anderberg, Staffan
Anderberg AB, Helsingborg
Annelie Andersson, Foyen
Advokatfirma AB, Göteborg
Oskar Belani, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Sara Brunström, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Nesrin Budakci, Wiklanders
Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Carlsson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping
Lisa Cronberg, Gärde Wesslau
Advokatbyrå i Skåne AB,
Helsingborg
Vivienne Dahlstrand, Advokatfirman LA PARTNERS
AB, Malmö
Patrik Danielsson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Emma Demuth, Amber Advokater Halmstad Handelsbolag, Halmstad
Madeleine Edqvist, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Jennie Eklund, Advokatfirman
Glimstedt Jönköping AB,
Jönköping
Fredrik Engström, Engström
& Hellman AB, Göteborg
Erik Erling, ErlingAdvokater
AB, Malmö
Martin Fagerlund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Mehrnoosh Aknooni Ficks,
Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm
Karl Guterstam, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Daniel Gutman, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Andreas Hannah, Malmströms
Advokatbyrå, Jönköping
Kristian Hermanrud, Andulf
Advokat AB, Stockholm
Anna Hofling, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Ludvig Holm, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Helena Höök, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Sofia Idéhn, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Josefin Isaksson, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Erik Jansson, Advokatfirman

Inter i Stockholm U & B AB,
Stockholm
Anders Karlsson, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm
Sandra Kristensen, Gärde
Wesslau Advokatbyrå HB,
Borås
Björn Landström, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Peter Larsson, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Ingrid Legnerfält, Grünberger
Advokatbyrå AB, Stockholm
Mina Lindgren, White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm
Emma Kero Ljungberg,
Advokatfirman Vinge KB,
Göteborg
Anna Mann, Advokatfirman
Wåhlin AB, Göteborg
Moraleh Mizani, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Johan Månsson, Rosengrens
Advokatbyrå i Göteborg AB,
Göteborg
Ulrika Nordenvik, Advokatbyrån Gulliksson AB, Lund
Anders Olsson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Sara Ottosson, Advokatfirman
Åberg i Göteborg Aktiebolag, Göteborg
Anna Persson, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Joakim Persson, Advokatfirman Kjällgren i Lidköping
AB, Lidköping
Karl Potapoff, Juristgruppen
Lege AB, Stockholm
Karin Rajala, AB Advokatbyrån Bäverbrandt, Järfälla
Ellen Sederholm, Advokatfirma DLA Nordic KB,
Stockholm
Magnus Stéen, Advokatfirman
Lindahl KB, Helsingborg
Liana Thorkildsen, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jakob Wijkander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö
Johannes Wårdman, Wistrand
Advokatbyrå, Göteborg

Utträdda ledamöter
Erica Ackebo, Stockholm,
7 januari 2013
Hampus Allerstrand, Stockholm, 8 december 2012
Kristian Andersson, Uddevalla, 31 december 2012
Mikael Palm Andersson, Göteborg, 31 december 2012
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Per-Erik Andersson, Stockholm, 31 december 2012
Gunnar Björklund, Norrköping, 25 januari 2013
Anna Bokström, Stockholm,
7 januari 2013
Sandra Bronieus, Stockholm,
11 januari 2013
Hans Carlsten, Stockholm,
31 december 2012
Åsa Egardt, Stockholm, 7
januari 2013
Johan Englund, Stockholm,
31 augusti 2012
Kerstin Engström, Göteborg,
31 december 2012
Göran Eriksson, Helsingborg,
11 december 2012
Erland Gunnarsson, Stockholm, 31 december 2012
Philip Heilbrunn, Stockholm,
10 december 2012
Filippa Honeth, Stockholm,
31 december 2012
Ida Häggström, Stockholm,
31 december 2012
Magnus Jonson, Stockholm,
30 juni 2012
Kerstin Kamp-Wigforss,
Stockholm, 31 december
2012

Caroline Lagergréen, Stockholm, 31 december 2012
Siv Lejefors, Linköping, 1
januari 2013
Richard Lewinson, Stockholm,
12 december 2012
Emma Lindelöf, Stockholm,
31 december 2012
Patrik Moberg, Karlstad,
31 december 2012
Göran Ohlsson, Bjärred,
31 december 2012
Joachim Hagen Pikwer,
Stockholm, 14 januari 2013
Erik Rynhag, Stockholm,
25 januari 2013
Elisabeth von Salomé, Stockholm, 7 januari 2013
Christina Sebelius-Frost,
Helsingborg, 31 december
2012
Fredrik Stjernström, Stockholm, 14 januari 2013
Branka Stojkovic, Borås, 13
januari 2013
Carl-Göran Tauson, Diö, 31
december 2012
Thomas Wilander, Göteborg,
31 december 2012
Per Österlind, Malmö, 31 december 2012

Cityadvokaterna i Malmö
Cityadvokaterna i Malmö är en välrenommerad advokatbyrå
med kontor i centrala Malmö. Vid advokatbyrån arbetar f n sju advokater
och en biträdande jurist jämte administrativ personal.
Verksamhetsområdena är främst inom allmän civilrätt, brottmål,
familje- och utlänningsrätt. Våra klienter utgörs företrädesvis
av privatpersoner och mindre företag.

Vi söker nu 1 – 2 advokater

Avlidna ledamöter
Mårten Andersson, Boden,
6 januari 2013
Björn-Anders Feijen, Stockholm, 30 december 2012
Claes Lindroth, Huddinge,
3 november 2012
Lennart B Modin, Sundsvall,
28 oktober 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2012/1805 Promemorian
App to date – Konsumenternas rättsliga ställning när
varor och tjänster betalas
via telefonräkningen, m.m.
(Ds 2012:31)
R-2012/1860 Betänkandet
Uppsägningstvister – En
översyn av regelverket
kring tvister i samband med
uppsägning av arbetstagare
(SOU 2012:62)
R-2012/1930 Promemorian
Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av

Södergatan 14, 211 34 Malmö, Tel: 040-77 880

Läs mer
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

för delägarskap alternativt kontorsgemenskap
För ytterligare information och övriga upplysningar:
kontakta någon av advokaterna
Per Schunnesson eller Lars Edman.

delägarrätter och fordringsrätter m.m. – hemställan om
lagändring
R-2012/1932 Promemorian Ett
gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (Ds
2012:47)
R-2012/1986 Departementspromemorian Förverkande
av fordon vid trafikbrott (Ds
2012:42)
R-2012/1987 Betänkandet
Tomträttsavgäld och friköp
(SOU 2012:71)
R-2012/1988 Betänkandet Högre ersättning vid mastupplåtelser (SOU 2012:61)
R-2012/2206 Promemorian
Förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
R-2012/2252 Promemorian
Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59)

www.hogia.se/advokat

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Ulrika Öster (UÖ),
journalist
08-459 03 07
ulrika.oster@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
Maria Persson (MP),
journalist
08-459 03 07
maria.persson@
advokatsamfundet.se
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

))) CRITO

Ett väl konstruerat affärsavtal
bygger på kunskap, precision
och framsynthet.

Avtalet ska förstås vara formellt korrekt och fördelaktigt för din klient.
Men det ska också tåla att synas, prövas och rådbråkas. Och ett affärsavtal
måste kunna ticka och gå under lång tid.
Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och
dokument. Bakom står våra ledande juridiska experter, som inte bara ger
dig de optimala skrivningarna, utan också bakgrund, djupgående analys och
nyttiga förhandlingsråd.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Helena Viridén, 08-598 192 95

