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Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlighet 
att, med hjälp av Googles avancerade sökteknik, 
hitta relevant information i över 1 miljon domar.
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett bevak-
ning av samtliga instanser och varje år växer data-
basen med ca 375.000 domar. JP Rättsfallsnet 
ger dig helt nya möjligheter att hitta information 
och är ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar 
med processer eller statistik, utvärdering och 
uppföljning. För dig som är särskilt intresserad av 
skolskjutsfrågor lanserar vi nu ett nischat doms-
fl öde: JP Rättsfallsnet – skolskjuts.

Låt oss visa dig! 
Gå in på rättsfallsnet.se

SPORTLOV, 

SKIDÅKNING,

FRAKTUR

HITTA RÄTT DOM DIREKT!

SCANNA QR-KODEN 
MED DIN SMART PHONE 

FÖR ATT VETA MER! 
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Ledare Generalsekreteraren

De stora lagstiftningsprojektens tid är förbi
justitiedepartementet tillsätter varje år ett stort antal 
offentliga utredningar. Utredningarna biträds normalt 
av en eller flera sekreterare, jämte i vissa fall av ett 
antal sakkunniga och experter. Förslagen presenteras i 
betänkanden, som publiceras i den årligen numrerade 
SOUserien.  De så kallade bokstavsutredningarna består 
normalt av en extern utredare, ibland med experter eller 
en referensgrupp. Dessa, liksom de interna departements
utredningarna, presenteras i departementspromemorior 
och publiceras i den årligen numrerade Dsserien. Ett 
stort antal remissinstanser yttrar sig över lagförslagen. 
Advokatsamfundet yttrade sig förra året över 129 remisser 
och var representerat i ett stort antal utredningar.

Att vara utredare är ett ansvarsfullt uppdrag. Det tar 
mycket tid i anspråk, inte sällan under flera år. Detsamma 
gäller för sakkunniga och experter. De har givetvis inte 
samma arbetsbörda eller samma ansvar som utredaren, 
men icke desto mindre krävs det normalt ett omfattande 
arbete i form av deltagande i sammanträden och inte 
minst inläsning av omfattande material. Detta ska göras 
vid sidan av det ordinarie arbetet. I allmänhet är det en 
domare, ofta med erfarenhet från lagstiftningsarbete 
inom Regeringskansliet, som är utredare. Sakkunniga och 
experter representerar för utredningen relevanta inrikt
ningar och erfarenheter.

Många som anlitas för dessa uppdrag är verksamma 
inom offentlig förvaltning och förutsätts därför åta sig 
denna typ av uppdrag inom ramen för sitt ordinarie 
arbete. Advokater deltar inte sällan i utredningsarbete 
och avsätter då i likhet med övriga ansenlig tid. Tid, som 
i advokatens fall annars skulle använts till inkomstbring
ande verksamhet. Sådant intäktsbortfall drabbar normalt 
inte offentliganställda. För båda grupper gäller dock att 
det är ett ansvarsfullt åtagande som tar mycket tid och 
engagemang i anspråk. Den ersättning som utbetalas till 
såväl utredare som experter är i det närmaste att likna vid 
kaffepengar. För experternas del utgår endast en ytterst 
låg ersättning per sammanträde.

Av naturliga skäl förutsätts såväl utredare som övriga 
besitta nödvändig och värdefull kompetens inom det 
område som ska utredas. Utredningens resultat förväntas 
innehålla väl avvägda förslag till åtgärder i enlighet med 
de av regeringen närmare lämnade direktiven.

Efter allt det arbete och de uppoffringar som föranleds 
av det offentliga utredningsarbetet inställer sig naturligen 

en högst berättigad fråga: Vad händer med alla utredning
ar? Leder dessa till lagstiftning eller blir de bara hyllvär
mare? Ett kvitto på att regeringen av politiska eller andra 
skäl faktiskt sett på frågan? För att bedöma detta bör man 
inledningsvis ställa sig frågan om varför utredningen alls 
tillsattes. Var det för att man identifierade ett verkligt 
reformbehov eller fanns det till äventyrs andra  skäl? Det 
är ju ett välkänt och av alla regeringar tillämpat knep att 
tillsätta en utredning för att avföra en besvärlig fråga från 
den politiska dagordningen, definitivt eller för överskådlig 
tid.

Det är för många angeläget och uppskattat att på olika 
sätt få medverka i lagstiftningsprocessen. Det är enligt min 
mening i själva verket en skyldighet att advokater bidrar 
till lagstiftningsprocessen. Men, jag ifrågasätter starkt att 
utredningsväsendet bör användas för att tillfälligt avföra 
känsliga frågor från den politiska agendan. Så får man inte 
utnyttja varken offentliganställda eller andra personers 
idealitet och ofta stora vedermödor.

När det gäller bokstavsutredningar och interna depar
tementspromemorior är de i allmänhet uttryck för en 
politisk vilja med snäva direktiv eller är de nödvändiga 
för att implementera EUlagstiftning. Dessa utredningar 
brukar därför leda till reella resultat. När det däremot gäl
ler de offentliga utredningarna är förhållandet inte sällan 
det motsatta. Av dessa är det jämförelsevis många som 
inte leder till lagstiftning. De prestigefyllda lagstiftnings
projekten, som brukar offentliggöras genom slagkraftiga 
pressreleaser från Regeringskansliet och efterföljas av 
presskonferenser i samband med att utredningen avläm
nas till ministern, leder alltför sällan till något mer konkret 
resultat än en ofta intressant utredning fylld av stor kun
skap och intressanta analyser. Vad som synes inträffa är 
att dessa produkter blir Regeringskansliet övermäktiga. De 
leder i några fall till ytterligare utredning av någon mindre 
fråga. Men ofta bidde det inte ens en tumme. Jag inser att 
det under en alliansregering är en särskild utmaning att 
uppnå en samstämmig syn för att kunna gå vidare. Men, 
hanteringen innebär ofta ett ofattbart resursslöseri.

Om jag begränsar mig till Justitiedepartementets 
lagstiftningsområde är det anmärkningsvärt att många av 
de omfångsrika offentliga utredningar som presenterats 
alltjämt befinner sig i någon hylla på departementet och 
där samlar damm. Detta trots att det under innevarande 
valår kommer att presenteras ett jämförelsevis stort antal 
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De stora lagstiftningsprojektens tid är förbi

angelägna propositioner från Justitiedepartementet. Men, 
de stora lagstiftningsprojekten lyser med sin frånvaro.

Vad hände med till exempel Förvaltningsutredningen? 
Utredaren, före detta domaren i EUdomstolen och 
ordföranden i Regeringsrätten Hans Ragnemalm, ägnade 
tillsammans med två sekreterare och ett stort antal sak
kunniga och experter flera år åt att uppfylla regeringens 
beställning av en nödvändig revidering av förvaltningsla
gen. Betänkandet remissbehandlades och mottogs posi
tivt. Därefter har tystnaden sänkt sig. Inget har hänt. 

Vad hände med Påföljdsutredningen? Svea hovrätts 
president överlämnade en omfattande utredning på ett 
centralt område där stort behov av reformering finns. Det 
förelåg bred politisk förankring i referensgruppen och 
ett ovanligt samstämmigt positivt remissutfall. Inte heller 
detta förslag har föranlett något initiativ från regeringens 
sida. Tvärtom har istället nya initiativ i motsatt och repres
siv riktning presenterats, när det gäller straffpåföljder. 
Lagrådet var också nyligen minst sagt syrligt i sitt yttrande 
över det av valåret 2014 präglade förslaget att livstid ska 
utgöra normalstraffet vid mord. Föga förvånande. Kritiken 
sammanföll i stort med vad Advokatsamfundet anfört.

Inte heller har Psykiatriutredningen, som remissbe
handlades parallellt med Påföljdsutredningen, föranlett 
någon synlig aktivitet från regeringens sida och än mindre 
någon lagrådsremiss. Detta är, inte minst i ljuset av att Sten 
Heckscher redan för flera år sedan lämnade sitt betänkan
de i samma ämne, inte godtagbart. Även om dessa frågor 
är svåra får det inte innebära att nödvändiga lagstiftnings
åtgärder inte vidtas. Underlåtenheten att lagstifta i ne bis 
in idemfrågan ledde till att Högsta domstolen såg sig för
anledd att ingripa och det med retroaktiv verkan. Samma 
sak gällde beträffande påföljderna i narkotikamål, där HD 
dramatiskt sänkte straffnivåerna för narkotikabrott. Denna 
fråga hade Påföljdsutredningen behandlat, men HD ansåg 
sig inte kunna vänta på resultatet därav. En bedömning 
som visade sig korrekt eftersom ingenting har hänt.

Det senaste exemplet på förslösade resurser är Nämn
demannautredningen. Den lämnade ett antal väl över
vägda förslag till förändringar av nämndemannainstitutet. 
Dessa sammanföll i stora drag med vad Straffprocessut
redningen föreslog. Därtill kommer att remissutfallet var 
samstämmigt positivt, givetvis med undantag för nämnde
männen, som av naturliga skäl inte vill avskaffa sig själva. 
Regeringen väljer detta till trots att bortse ifrån kärnan i 
utredningens förslag. Det är av flera skäl anmärkningsvärt. 
Även om den politiska pragmatismen ett valår som detta 
är ovanligt hög, borde viktiga sakfrågor behandlas med re
spekt. Att nämndemannamedverkan har spelat ut sin roll 
i överrätterna torde vara närmast uppenbart för envar. 
Lika uppenbart är det att det inte kan anses rättssäkert att 
ha en majoritet av nämndemän i vissa mål, till exempel i 
komplicerade skattemål. Detta borde justitieministern ha 
vågat gå fram med. Man kan inte å ena sidan reformera 
straffprocessen och å andra sidan inte våga adressera 
nämndemännens vara eller icke vara i svenska domstolar. 
Argumenten talar med överväldigande kraft för att nämn
demän numera inte hör hemma i överrätterna. Dessa har 
fått andra uppgifter och utgör numera en prejudikatin
stans med uppgift att överpröva tingsrätternas och förvalt

ningsrätternas avgöranden. Prövningstillstånd har införts 
i allt fler mål och risken är väl att det kommer att införas 
generellt också i brottmål och skattemål. Vad gäller under
rätternas rättskipning måste det starkt ifrågasättas om 
nämndemännen verkligen bör ha den beslutsmakt som 
nuvarande regler ger dem. Luddiga föreställningar om 
dömandets folkliga förankring behöver kritiskt granskas.

Sverige är berömt för sitt utomordentliga utrednings
väsende. Vi har haft en närmast unik tradition när det 
gäller högkvalitativt lagstiftningsarbete. Denna riskerar att 
mycket snart få sig en rejäl törn. Skälen härtill är flera.

En viktig anledning till resignationen över utredningsvä
sendets i stora stycken tappade särställning i den svenska 
lagstiftningsprocessen är att en stor del av vår lagstift
ning idag handlar om att implementera Europarättslig 
lagstiftning, vilket normalt varken kräver eller av tidsskäl 
tillåts bli föremål för de mer omfattande utredningarna. 
En annan förklaring är en ökande politisering av lagstift
ningsarbetet, med åtföljande smala utredningsdirektiv. 
Utredningstiden är ofta alltför kort och förlängning av 
utredningstiden medges sällan. Till detta kommer alltför 
korta remisstider. Sammantaget påverkas lagstiftningens 
kvalitet och legitimitet negativt. Även om det förtjänar 
att understrykas att lagstiftningen under Justitiedeparte
mentets fana normalt och i jämförelse med flera andra 
departement håller hög kvalitet.

Den alltmer händelsestyrda och inte sällan populis
tiska lagstiftning som numera gör sig gällande präglas 
dessvärre allt mindre av eftertanke och analys eller ens 
av effektivitet. Sällan hinner tidigare införda reformer 
utvärderas innan direktiv till nya utredningar beslutas 
inom samma område. Exemplen är många. Under de 
senare åren har Finansdepartementet utmärkt sig särskilt. 
Illa underbyggda och ur sitt sammanhang ryckta förslag 
på skatteområdet har drivits igenom till stor skada för 
näringslivet. I vissa fall har finansministern fått backa, 
i andra har prestigen och den bristande förståelsen för 
företagens och företagarnas verklighet rönt kortsiktiga 
framgångar i riksdagen. Även när Lagrådets kritik nått 
oanade höjder, vilket var fallet i yttrandet över förslaget 
till nya 3:12regler, har man valt att gå vidare med förslaget 
och därtill gömma det i budgetpropositionen, med allt 
vad det innebär av riksdagspolitisk fingerfärdighet. Det är 
tydligt att en översyn av skattelagstiftningen i allmänhet 
och fåmansbolagslagstiftningen i synnerhet är nödvändig. 
Det är inte ägnat att upprätthålla respekten för regeringen 
som lagstiftare när man undviker de angelägna men svåra 
lagstiftningsprojekten. Regering och riksdag bär ett ansvar 
för en god och effektiv lagstiftningsprocess och för det 
goda bygget av ett välfungerande rättssystem med en hori
sont som sträcker sig bortom nästa riksdagsval. Huru det 
därmed förhåller sig i dagsläget är mycket tveksamt.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Internationell barnrättskonferens i Stockholm
en internationell konferens 
med rubriken ChildFriendly 
Justice: What It Means and How 
It Is Realized äger rum på Stock
holms universitet den 16–18 maj.

Arrangören Stockholms Barn
rättscentrum vid Stockholms 
universitet håller konferensen 
med anledning av att det är 25 
år sedan FN:s barnkonvention 
antogs. Ett antal av världens 
ledande experter på området 
inom olika discipliner medver
kar. 

– Syftet är att belysa vad som 
menas med childfriendly jus
tice och utvärdera vilken effekt 
barnkonventionen har fått när 

det gäller att göra rättssystem 
mer barnvänliga, säger Said 
Mahmoudi, professor i inter

nationell rätt vid Stockholms 
universitet, som är huvudansva
rig för konferensen.

Advokatsamfundet planerar 
att införa en konsumenttvist-
nämnd. Nämndens uppgift blir 
att pröva konsumenttvister 
som gäller advokatverksam-
het.

Konsumenter ska få tillgång till 
ett enkelt, billigt och snabbt sätt 
att pröva tvister med advokater 
om exempelvis arvoden. Ansö
kan ska kunna göras på webben, 
kostnaden blir 450 kronor och 
prövningen får ta högst 90 da
gar. Varken advokaten eller kon
sumenten ska kunna förpliktas 
att betala motpartens kostnader 
för prövningen.

Advokatsamfundets styrelse 
föreslår att Advokatsamfundets 
fullmäktigemöte beslutar om 
ändringar i samfundets stadgar 
och regler, så att en konsument
tvistnämnd kan införas den  
1 januari 2015.

Att en konsumenttvistnämnd 
inrättas innebär att det införs 
en möjlighet till alternativ 
tvistlösning för prövning av 
konsumenttvister som rör 
advokattjänster. Detta krävs för 
att EUdirektivet om alternativ 
tvistlösning för konsumenter 
(2013/11/EU), som antogs den 
21 maj 2013, ska genomföras i 
Sverige.

Fram till 2001 kunde ad
vokaters klienter få advokat
räkningar prövade genom ett 
särskilt skiljeförfarande som 
Advokatsamfundet ordnade. 
Advokaterna var skyldiga att 
delta i skiljeförfarandet och att 
följa skiljenämndens dom. Varje 
år prövade skiljenämnderna 
omkring 150 advokaträkningar.

styrelsens förslag innebär att 
advokater ska vara skyldiga att 
medverka till att tvister prövas 

hos konsumenttvistnämnden. 
Prövningsförfarandet blir 
skriftligt, och det ska vara  
möjligt att inleda ärenden 
online. Prövning måste begäras 
inom ett år från det att konsu
menten lämnade in ett klagomål 
till advokaten. Tvisten måste 
gälla ett belopp på minst 1 000 
kronor.

enligt förslaget ska konsu
menttvistnämnden bestå av fem 
ledamöter med fem supplean
ter. En advokat med humanjuri
disk inriktning och en advokat 
med affärsjuridisk inriktning 
föreslås bli två av ledamöterna. 
Konsumentintresset represen
teras av två ledamöter, och den 
femte ledamoten ska vara en 
före detta domare med erfaren
het av dispositiva tvistemål. 
Nämndens ordförande ska vara 
advokat. MA

Advokatsamfundet 
skapar konsument-
tvistnämnd

Det är 25 år sedan FN:s barnkonvention antogs.

Samfundet kritiserar 
straffskärpning för mord
Regeringens förslag att livstids 
fängelse ska utgöra normalstraf-
fet för mord är populistiskt. Det 
anser Advokatsamfundet som 
är mycket kritiskt mot förslaget 
som föreslås träda i kraft den 1 
juli 2014.

Advokatsamfundet avstyrkte 
i sitt remissvar den 5 november 
förslaget med hänvisning till att 
den senaste straffskärpningen 
inte har utvärderats, skälen som 
anges för straffskärpningen inte 
är tillräckliga och möjligheten till 
differentiering av straffskalan för 
mord går förlorad.

– Det känns som om alla 
partier, oberoende om det är 
regeringen eller oppositionen, 
positionerar sig nu, med som 
vi uppfattar det, populistiska 
förslag. Det ligger i tiden med 
strängare straff, säger Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg.

Ny lag mot tvångs-  
och barnäktenskap
Regeringen föreslår i en ny lag-
rådsremiss att från och med den 
1 juli blir det inte bara straffbart 
att tvinga någon att gifta sig mot 
sin vilja, utan även press från 
föräldrar eller släktingar samt 
förberedande gärningar blir 
straffbara.

I lagrådsremissen föreslås 
också att möjligheten för barn 
att få dispens att gifta sig ska 
tas bort. Regeringen föreslår vi-
dare att möjligheten att erkänna 
utländska tvångsäktenskap och 
barnäktenskap ska begränsas till 
fall där det finns synnerliga skäl. 

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2014.

Anne Ramberg.
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Högre krav på nämndemännen
Regeringen säger nej till 
större delen av Nämndeman-
nautredningens förslag. Det 
framgår i en ny lagrådsremiss 
med förslag om högre krav på 
nämndemännen.

Regeringen föreslår att kravet 
på nämndemännens lämplighet 
skärps. Domstolen får till uppgift 
att kontrollera varje vald nämn
demans laglydnad genom utdrag 
ur belastningsregistret. Konkurs
frihet föreslås också bli ett be
hörighetskrav för nämndemän. 
Det ska dessutom bli lättare för 
domstolen att kunna entlediga 
en nämndeman som har visat sig 
olämplig för uppdraget genom 
brott eller på annat sätt. Nämn
demännen ska också delta i en 
obligatorisk utbildning i bland 
annat jävs och sekretessfrågor.

Vidare ska val av nämndemän 
hållas vid en annan tidpunkt än 
i anslutning till val till kom
mun och landstingsfullmäktige 
för att det ska vara tydligt att 
nämndemannauppdraget inte 
är ett politiskt uppdrag, föreslår 
regeringen.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 september 2014.

däremot går regeringen emot 
huvuddelen av Nämndemanna
utredningens förslag.

– Det är beklagligt att man 
valt att inte lyssna på utred
ningen och det med undantag 
från nämndemannaintressen 
samstämmiga remissutfallet, 
säger Advokatsamfundets gene
ralsekreterare Anne Ramberg i 
en kommenterar till lagrådsre
missen.

Utredningen ville avskaffa 
nämndemännen i hovrätterna 
och kammarrätterna, minska 
antalet nämndemän i tingsrät
terna och förvaltningsrätterna 
från tre till två och göra det 
möjligt för tingsrätterna att 
döma i brottmål med en ensam 
juristdomare utan nämndemän 
vid brott med en straffskala 
lägre än fängelse i två år.

regeringen lämnar inte heller 
något förslag om att ändra hur 
nomineringen av nämndemän 
ska gå till. Där hade Nämnde
mannautredningen föreslagit ett 
förändrat rekryteringsförfaran
de, en så kallad fri kvot. I stället 
ger regeringen Statskontoret i 
uppdrag att ta fram ett ytterli
gare underlag för att ta ställning 
till förslaget om fri kvot. MA

Regeringen föreslår att kravet på nämndemännens lämplighet skärps.
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Lagen om skilje- 
förfarande ses över
Johan 
Munck, före 
detta justi-
tieråd och 
ordförande i 
Högsta dom-
stolen, får i 
uppdrag av 
regeringen 
att utreda 
ändringar i 
lagen (1999:116) om skiljeförfa-
rande. Syftet är att säkerställa 
att skiljeförfarande i Sverige kan 
fortsätta att vara en modern, ef-
fektiv och attraktiv tvistlösnings-
form för svenska och utländska 
parter.

Utredaren ska bland annat 
överväga om det bör införas 
bestämmelser om hur tillämplig 
materiell rätt ska fastställas, om 
lagen bör anpassas ytterligare 
till förekomsten av flerparts-
förfaranden och om det krävs 
åtgärder för att säkerställa en 
effektiv och rättssäker klander-
process. Till expert i utredningen 
har advokat Claes Lundblad 
utnämnts. 

Uppdraget ska redovisas se-
nast den 15 augusti 2015.

Fler frånvarande ska 
kunna dömas
Det ska bli lättare att genom-
föra brottmålsrättegångar i den 
tilltalades frånvaro. Det föreslår 
regeringen i en lagrådsremiss. 
Enligt förslaget ska det sträng-
aste straffet som en tilltalad får 
dömas till i sin frånvaro höjas 
från tre till sex månader. Syftet 
är att minska antalet inställda 
huvudförhandlingar och få en 
enklare och effektivare hantering 
av stora brottmål.

Dessutom föreslår regeringen 
tydligare bestämmelser om 
sanktioner och tvångsmedel när 
den som kallats till en förhand-
ling inte kommer. Lagrådsremis-
sen innehåller också förslag om 
utökade möjligheter att använda 
förenklad delgivning. Dessutom 
ska det bli lättare att avgöra de-
lar av ett mål mot en person när 
flera personer är åtalade.

Lagförslaget föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2014.

Johan Munck.
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Krav på skärpt kontroll       av familje- och jourhem
DELBETÄNKANDE OM TVÅNGSVÅRD FÖR BARN OCH UNGA

Statens tillsyn över familje-
hemsvården måste stärkas. 
Den slutsatsen drar utred-
ningen om tvångsvård för barn 
och unga i ett delbetänkande 
med flera förslag på åtgärder.

 
Övergrepp som ännu förekom
mer i familjehemsvård är oac
ceptabla. Därför måste statens 
tillsyn över vården stärkas, och 
de tilltänkta föräldrarna måste 
såväl kontrolleras i polisens be
lastningsregister som genomgå 
grundläggande utbildning för 
ändamålet, skriver statens utre
dare Håkan Ceder på DN Debatt 
den 11 februari.

Delbetänkandet ”Boende ut
anför det egna hemmet – place
ringsformer för barn och unga” 

(SOU 2014:03) innehåller flera 
förslag för en trygg och säker 
vård i familjehem och jourhem.

Ett av förslagen i delbetän
kandet är att familjehem och 
jourhem ska utredas i två steg. 
I det första steget ska hemmets 
allmänna lämplighet utredas 
och leda fram till ett beslut om 
medgivande. Vid denna bedöm
ning ska särskild hänsyn tas till 
de tilltänkta familjehems eller 
jourhemsföräldrarnas personliga 
egenskaper, hälsa och sociala för
hållanden samt deras förmåga att 
ge den omvårdnad och fostran 
som placerade barn i allmänhet 
behöver. En kontroll ska alltid 
göras i Rikspolisstyrelsens miss
tanke och belastningsregister. 
I nästa steg – inför en placering 

– ska en bedömning göras om 
hemmet kan tillgodose det spe
cifika barnets behov. Inför varje 
ny placering i hemmet ska en 
förnyad registerkontroll göras.

Utredarna vill införa ett obli
gatoriskt krav på genomgången 
grundläggande utbildning för 
blivande familjehems och 
jourhemsföräldrar. Endast de 
familjehems och jourhemsföräl
drar som har genomgått eller i 
nära anslutning till placeringen 
kommer att genomgå utbildning 
ska kunna ta emot barn och 
unga i sitt hem.

antalet privata verksamheter 
som förmedlar familjehem och 
jourhem till kommunerna, i 
kombination med konsulentstöd 

Firandet av Svea hovrätts 
400-årsjubileum inleddes den 
14 februari med en högtidlig 
ceremoni som blev startskot-
tet på årets jubileumsaktivi-
teter.

– Under stormaktsepoken föddes 
kultur och ämbetsmanna staten 
Sverige. I den utvecklingen var 
inrättandet av hovrätten och den 
rättegångsreform som då kom 
en viktig kugge och något av en 
startpunkt, sa hovrättspresident 
Fredrik Wersäll när han talade 
på jubileumsceremonin.

Den 16 februari 1614 utfärdade 
kung Gustav II Adolf fullmakten 
för kungliga hovrätten i Stock
holm. Syftet var att skapa en 
överdomstol för hela riket, som 
skulle utöva kungens domsrätt. 
Huvudingenjören bakom den 
nya domstolen var rikskanslern 
Axel Oxenstierna.

För att uppmärksamma 
400årsjubileet anordnar hovrät

ten även seminarier, utställning
ar, öppet hus för allmänheten 
samt en större jubileumsfest. 

Merparten av aktiviteterna kom
mer att koncentreras till en jubi
leumsvecka 8–12 juni. Hovrätten 
har också gjort en ny webbplats 
Svea400.se som presenterar 
domstolens historia.

bland de 320 inbjudna gäs
terna vid jubileumsceremonin 
i Wrangelska palatset fanns 
många av Sveriges främsta 
representanter för förvaltnings 
och rättsväsendet.

Fredrik Wersäll drog i sitt tal 
paralleller mellan Svea hovrätts 
första år då inflytandet av den 
romerska rätten var starkt och 
dagens inflytande från EUrätten 
och Europakonventionen. Han 
sa också att liksom i dag har 
trycket från omgivningen varit 
hårt på domstolen.

– Att värna domstolens auto
nomi i rättskipningen har varit 
ett genomgående drag genom 
historien. Men hovrättens 
grundläggande stabilitet, dess 

Sveriges äldsta domstol fyller        400 år

”Att ängsligt hålla fingret i luften för att 
känna vart opinionsvinden blåser har 
aldrig varit en del av vår rättsliga tradi-
tion”, sa hovrättspresidenten Fredrik 
Wersäll.

Stort bedrägerimål 
tas om efter jäv
Det omfattande bedrägerimålet 
kring företaget 118 108 måste 
göras om eftersom hela rätten 
var jävig, beslutade lagmannen 
vid Malmö tingsrätt Eva Wendel 
Rosberg.

– Hela rätten är utjävad. Det 
gäller de två juristdomarna och 
de fyra nämndemännen, säger 
Lennart Strinäs, chefrådsman vid 
Malmö tingsrätt, till TT.

Enligt de första uppgifterna 
som blev kända hade rättens 
ordförande tipsat åklagaren om 
hur hon borde gå vidare och 
stängdes därför av som ordfö-
rande i målet. Nu gäller beslutet 
alltså hela rätten. Målet var inne 
i slutskedet efter tre månaders 
förhandling och det enda som 
återstod var pläderingarna.

Allt färre åtalas för brott
Förra året anmäldes 1,4 miljoner 
brott till polisen. Trots att det är 
ungefär lika många fall som åren 
dessförinnan blir allt färre perso-
ner åtalade för brott.

Det visar en datakörning som 
Åklagarmyndigheten har gjort 
på uppdrag av Dagens Nyheter. 
År 2010 gick 213 590 ärenden 
till åtal, jämfört med 180 996 
ärenden år 2013. Minskningen 
motsvarar 15,3 procent. Under 
samma period ökade antalet an-
mälda brott med 1,8 procent.

Förändringen förklaras främst 
av att en allt mindre andel av po-
lisens brottsutredningar lämnas 
över till åklagare. Sedan 2010 
har antalet inkomna ärenden 
till landets åklagarkammare 
minskat med 12 procent – från 
521 476 till 460 748.

En allt mindre andel av polisens brotts-
utredningar lämnas över till åklagare.
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till hemmen, har ökat kraftigt. 
De spelar en allt större roll i vår
den, men ändå saknas kontroll 
och överblick över verksamhe
terna. Utredarna föreslår att 
konsulentverksamheter av detta 
slag ska få bedrivas endast efter 
tillstånd från tillsynsmyndighe
ten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO).

Den statliga tillsynen över fa
miljehems och jourhemsvården 
måste stärkas. I nuläget är den 
ytterst begränsad trots att fler
talet placerade barn finns i fa
miljehem. Dessa barn är i vissa 
avseenden mer utsatta än andra 
placerade, eftersom insynen i 
ett enskilt hem av naturliga skäl 
är mindre och det finns färre 
vuxna att vända sig till. Därför 

bör det införas en bestämmelse 
att IVO ska genomföra regelbun
den tillsyn av hur kommunerna 
planerar och genomför familje
hems och jourhemsvården.

det behövs nationella insatser 
för att säkra rekryteringen av 
familjehem och jourhem i fram
tiden. Många kommuner har 
stora svårigheter att rekrytera 
hem. För att kunna upprätthålla 
en hög kvalitet och matcha rätt 
familj till ett enskilt barn krävs 
att det finns ett antal familjer att 
välja mellan. I en bristsituation 
finns risken att socialtjänsten 
tvingas göra avkall på kraven. 
Det är således ytterst en fråga 
om säkerheten för placerade 
barn att det finns tillgång till 

tillräckligt antal hem. Därför 
behövs en samlad informations
satsning riktad till allmänheten 
för att öka intresset för rollen 
som familjehems och jourhems
förälder.

Förväntningarna på familje
hemmen är stora och det ställs 
allt större krav på dem. Utredarna 
vill att det inrättas ett nationellt 
centrum för familjehemsvården, 
med syfte att bidra till fortsatt 
utveckling av vården. En av 
uppgifterna ska vara att samla in, 
strukturera och sprida kunskap 
om familjehemsvården till olika 
aktörer. Här är särskilt viktigt att 
ta tillvara barns och ungas egna 
erfarenheter av vården. Centru
met bör ges en basfinansiering via 
statsbudgeten.  MC

Sveriges äldsta domstol fyller        400 år
historia och dess ställning har 
ändå medverkat till att dom
stolens oberoende har kunnat 
hävdas. Att ängsligt hålla fingret 
i luften för att känna vart opini
onsvinden blåser har aldrig varit 
en del av vår rättsliga tradition.

fredrik wersäll presenterade 
jubileumstidskriften ”Svea hov
rätt 400 år” där ett 30tal förfat
tare har medverkat. Avsikten 
har varit att skapa ett tidsdo
kument som inte bara belyser 
hovrättens historia utan också 
speglar den nuvarande rättspoli
tiska diskussionen.

Nästa punkt på programmet 
var avtäckningen av konstverket 
”Land ska med lag byggas”, som 
får en central plats i entréhallen 
i Wrangelska palatset och som 
skapats av glaskonstnären Bertil 
Vallien och mästersmeden Lars 
Larsson.

Ceremonin avrundades med 
ett mycket uppskattat tal av 

historikern, författaren och sam
hällsdebattören Gunnar Wet
terberg, en av Sveriges främsta 
kännare av Axel Oxenstierna.

– Vad Svea och Sveas tillkomst 
står för är i väldigt hög grad den 
moderna statens födelse i det 
här landet, sa Gunnar Wetter

berg, som menar att det var då 
den ”medeltida röran” bröts.

Mellan talen underhölls 
gästerna av fyra musiker från 
Kungliga Hovkapellet, som 
bildades 1526 och är en av de 
äldsta existerande orkestrarna i 
världen. MC

”Har ni något minne av den historia ni läste i skolan så kommer ni säkert ihåg att 
1521 eller 1523 börjar den nya tiden. Det är helt fel”, sa historikern, författaren och 
samhällsdebattören Gunnar Wetterberg.

Polisen ska bli bättre 
på att utreda IT-brott
Rikspolisstyrelsen har genom-
fört ett arbete med att se över 
utvecklingsbehovet inom inter-
netrelaterad brottslighet där det 
framgår att åtgärder behövs.

Det handlar bland annat om en 
allmän översyn av utbildningar 
för att tydligare beakta IT-brotts-
perspektivet. Dessutom pågår 
ett arbete med att kartlägga för-
utsättningarna för ett nationellt 
polisiärt IT-brottscentrum för 
samordning och stöd. 

– Det pågår just nu ett in-
tensivt arbete inom Polisen för 
att förbättra möjligheterna att 
hantera och utreda IT-relaterad 
brottslighet. Utbildning och me-
toder behövs för att utveckla ar-
betet inom detta område, säger 
Ulrika Sundling, kriminalkom-
missarie vid Rikspolisstyrelsen.

Ny brottsskadelag
Stärk brottsoffrens ställning, 
skärp gärningsmannens ansvar 
och förbättra systemet med 
brottsskadeersättning. Det skri-
ver regeringen i ett förslag till ny 
brottsskadelag som överlämna-
des till Lagrådet.

För att stärka det enskilda 
brottsoffrets rätt till brottsska-
deersättning föreslås att Brotts-
offermyndigheten inte längre ska 
kunna bestämma brottsskadeer-
sättning för kränkning till ett läg-
re belopp än det en domstol har 
dömt ut i skadestånd. Brottsoffer 
föreslås vidare få en utökad rätt 
till brottsskadeersättning, bland 
annat genom att nuvarande be-
gränsning av vad som högst kan 
betalas i kränkningsersättning 
tas bort. 

Lagförslagen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2014.

Det behövs åtgärder för att polisen ska 
bli bättre på att utreda internetrelate-
rad brottslighet.
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Det senaste året har näthat 
som begrepp för olika former 
av kränkningar på Internet 
blivit starkt uppmärksammat. 
Mårten Schultz är professor i 
civilrätt vid Stockholms uni-
versitet. Under 2013 har han 
varit aktiv med olika projekt 
mot näthat. Han gav ut en 
bok i ämnet och grundade ett 
institut för juridik och inter-
net. Dessutom planerar han 
en mobilapp där den som har 
kränkts snabbt kan starta en 
skadeståndsprocess.

Internet har använts allmänt i en 
generation, och de ”nya” sociala 
medierna med Facebook med 
flera fyller 10 år. Varför har nät-
hatet hamnat i fokus under det 
senaste året?

– Varje gång 
människor 
utvecklat nya 
teknologier för 
kommunika
tion så har de 
använts för 
såväl goda som 
onda syften. 
Internet och 
sociala medier är inget undan
tag. När nu sociala medier som 
Facebook, Twitter och Ask  
etablerats också i breda lager 
är det inte förvånande att de 
används också för att hota och 
kränka. Så har det egentligen 
varit under ett bra tag men det 
tog tid för traditionella medier 
och övrigt etablissemang att 
upptäcka det.

Vad är det du främst vill åstad-
komma med de här projekten?

– Den litet naivt formulerade 
målsättningen är att göra inter
net till ett bättre ställe, genom 
att bidra till att traditionellt 
ansvarstänkande förs in i den 
digitala miljön.

Kan det bli seriösa processer med 
en mobilapp, där man kan stäm-
ma någon för förtal och andra 
kränkningar med några knapp-
tryckningar?

– Ja, det tror jag säkert. Syftet 
är enbart att skapa en teknisk 
lösning som gör det enklare för 
”vanliga människor” att använ
da sig av de processuella verktyg 
som redan finns. Domstolarna 
är inte bara till för åklagaren 
och rika företag. De är till för att 
slita vanliga människors tvister. 
Många uppfattar dock dom
stolarna som främmande och 
skrämmande. Förhoppningsvis 
kan en ny teknisk lösning göra 
att domstolarna framstår som 
mer tillgängliga. En demokrati
sering, så att säga.

Innebär inte en 
app-stämning 
risker för den 
som blir käran-
de, som käran-
den har svårt 
att överblicka?

– Det finns 
alltid risker 
för den som 

vill vidta rättsliga åtgärder och 
det är upp till och var och en 
att göra en riskbedömning. I så 
kallade småmål är dock riskerna 
överlag inte så stora. Det är ju 
själva poängen med småmålen.

Även boken Näthat – rättigheter 
och möjligheter innehåller gör-
det-själv-material för stämnings-

ansökan. Är det verkligen bra att 
uppmana folk att väcka talan på 
det här området utan hjälp av ju-
ridiskt skolade ombud?

– Det finns ofta inga alternativ. 
I dag utsätts massor med männ
iskor för brottsliga kränkningar 
som rättsväsendet inte tar tag 
i. Advokathjälp är förstås att 
föredra men rättsskyddet i 
hemförsäkringen täcker inte 
alltid dessa tvister. Det är så 
deppigt att brottsoffer som vill 
ha upprättelse efter kränkningar 
på internet ofta är utlämnade 
till att göra allting själv.

På vilket sätt skiljer sig näthat 
från förtal, ofredande och andra 
ärekränknings- och fridsbrott 
”IRL” eller i traditionella medier?

– Sociala medier innefattar en 
möjlighet till masskommunika
tion till väldigt låga kostnader 
och det går därtill ofta att 
vara anonym. Så: skillnaden 
är kanske främst räckvidden, 
transaktionskostnaderna och 
möjligheterna att försvåra an
svarsutkrävande.

Vilket är det största problemet 
med rättsväsendets hantering av 
näthat?

– Jag tror att det finns åtskil
liga problem: Regelverket 
(förbuden), spelreglerna för 
rättsväsendet (åtalsreglerna, 
till exempel), systemet för 
ersättningar till brottsoffer samt 
rättsväsendets kompetens, ef
fektivitet och attityd.

”Vi vill göra Internet     till ett bättre ställe”
MÅRTEN SCHULTZ OM ARBETET MOT NÄTHAT

Under 2013 har Mårten Schultz 
varit aktiv med olika projekt mot 
näthat:
l Han gav ut boken Näthat – rättig-
heter och möjligheter, en handbok 
med självhjälpsinriktning som inne-
håller en stomme till stämningsan-
sökan för kränkningsersättning.

l Han grundade Institutet för juri-
dik och internet, en ”legal clinic” för 
stöd till människor som har kränkts 
på internet.
l Han planerar en mobilapp där 
den som har kränkts snabbt kan 
starta en skadeståndsprocess via 
kronofogden eller domstol.

PROJEKT MOT NÄTHAT

Så definierar Institutet för juridik 
och internet näthat:
Med näthat avses kränkande och 
hatiska kommentarer på exem-
pelvis bloggar, Facebook och Ins-
tagram. Kränkningarna kan även 
ske genom publicering av bilder 
eller videoklipp på internet.

DEFINITION

Länen som litar 
på rättsväsendet
Förtroendet för rättsväsendet 
är bäst i Uppsala, Örebro och 
Västerbottens län. Det visar det 
regionala resultatet av Natio-
nella trygghetsundersökningen 
(NTU). När det gäller förtroende 
för rättsväsendet har Stock-
holms, Blekinge, Skåne och 
Dalarnas län en mindre andel 
personer med stort förtroende 
än riket totalt sett.

Av den regionala statistiken, 
som publicerades av Brottsfö-
rebyggande rådet (BRÅ) den 21 
januari, framgår också att stor-
stadslänen Stockholm och Skåne 
över tid haft en större andel 
brottsutsatta personer jämfört 
med riket totalt sett, medan 
Gävleborgs och Västernorrlands 
län haft en mindre andel utsatta.

Fler asylsökande barn 
ska få stanna
Utlänningslagen justeras så att 
barn beviljas uppehållstillstånd 
om omständigheterna är särskilt 
ömmande. Det föreslår Justitie-
departementet i en promemoria.

Syftet är att ytterligare lyfta 
fram barnrättsperspektivet och 
säkerställa principen om barnets 
bästa. Förändringarna, som före-
slås träda i kraft den 1 juli, syftar 
till att underlätta bedömningarna 
och möjliggöra att fler barn ska 
kunna beviljas uppehållstillstånd.

Promemorian innehåller också 
ett förslag om tillägg till bestäm-
melsen om verkställighetshinder. 
I bestämmelsen föreslås att det 
uttryckligen anges att de nya om-
ständigheter i ett barns ärende 
som innebär att det finns medi-
cinska hinder eller annan särskild 
anledning till att ett beslut om 
avvisning eller utvisning inte bör 
verkställas, inte behöver vara av 
samma allvar och tyngd som när 
det gäller vuxna personer.

Barnrättsperspektivet ska lyftas fram 
ytterligare. 
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”Vi vill göra Internet     till ett bättre ställe”

Du är en stor förespråkare för 
upprättelse genom skadestånd; 
du har sagt att endast skadestånd 
innebär verklig upprättelse för 
den som har blivit kränkt. Men 
har det inte också en funktion 
att få ett formellt erkännande av 
kränkningen från någon instans?

– Jo, det kan man säga. Er
sättningen är det litet trubbiga 
verktyg som rättsordningen 
tillhandahåller för brottsoffers 
upprättelse men det fyller också 
en funktion av att uttrycka sam
hällets respekt för den enskildas 
rättigheter.

JK Anna Skarhed har talat om en 
tilltagande ”kränkningskultur”, 
där man fokuserar på att för- 
söka ekonomiskt kompensera  
sådant som inte går att kom- 
pensera. Innebär inte verksam- 
heter med ökat fokus på skade-
stånd att man bidrar till att  
främja en sådan ”kränknings-
kultur”?

– Jag håller inte med Anna 
Skarhed och tycker att ut 
trycket ”kränkningskultur” 
förminskar upplevelsen av 
de människor som får sina liv 
påverkade och ibland helt för

störda av brott som rättsväsen
det i realiteten ofta ser mellan 
fingrarna med.

I jubileumsskriften Justitiekans-
lern 300 år framför Anna Skar-
hed den personliga uppfattning-
en att HD-avgöranden på senare 
tid ”inger en falsk föreställning 
om att det skulle vara möjligt 
att mäta lidande i pengar”. Hon 
hoppas på ”en förändrad inställ-
ning när det gäller ersättning för 
ideell skada”, och skriver: ”Sådan 
ersättning bör i högre grad ses 
som symbolisk och därmed kunna 
normeras så att vi undviker en 
utveckling liknande den i USA.” 
Tycker du att det ligger något i 
vad JK skriver?

– Jag ställer mig frågande till 
vilken utveckling i USA som 
JK tar sikte på – om det är på 
federal eller delstatlig nivå – och 
undrar om det stämmer. I en 
mening instämmer jag med JK 
att ersättningens bestämmande 
bör präglas av att den inte har 
samma kompensatoriska syfte 
som till exempel ersättning för 
en trasig sak. Närmare bestämt 
talar det för schabloner, av till 
exempel det slag som Brottsof
fermyndigheten fortlöpande 
formulerar. Jag är dock helt 
övertygad om att ersättningen 
bör sättas i relation till kränk
ningens allvar.

Behövs det lagändringar för att 
hejda utvecklingen av nätförtal 
med utgivningsbevis, som i det 
färska fallet med databastjäns-
ten Lexbase?

– Frågan är inte enkel men 
bör utredas. Det är inte rimligt 
att kommersiella tjänster utan 
någon som helst publicistisk 
tanke kan undvika ansvar för 
integritetskränkningar genom 
att ansöka om och erhålla ett 
utgivningsbevis. MAF
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Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Skärpt straff för 
dataintrång
Regeringen har lämnat en remiss 
till Lagrådet med ett förslag om 
skärpt straff för dataintrång. 
Grovt dataintrång ska kunna ge 
fängelse i upp till sex år. I dag 
är det högsta straffet för data-
intrång fängelse i högst två år, 
samtidigt som det finns tecken 
på att utvecklingen går mot allt 
farligare och mer storskaliga 
angrepp mot informations-
system.

Regeringen föreslår därför en 
särskild straffskala och rubrice-
ring för grovt dataintrång. Straf-
fet ska vara fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. 

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2014. 

Slipper tv-avgift 
för gammal dator
Förvaltningsrätten i Luleå har 
beslutat att en 27-årig jurist från 
Linköping slipper betala tv-avgift 
trots att han har en dator med 
internetuppkoppling. Rätten 
motiverar beslutet med att det 
krävs ett omfattande utbyte av 
komponenter för att mannens 14 
år gamla dator ska kunna fung-
era som tv-mottagare.

Bakgrunden till domen är att 
Radiotjänst tidigare har påfört 
mannen radio- och tv-avgift 
eftersom det visade sig att han 
hade en dator med internetupp-
koppling. Men detta beslut upp-
hävdes efter en prövning och de 
betalda avgifterna återbetalades. 
Senare när mannen anmälde da-
torinnehav påfördes han avgiften 
igen och då ville Radiotjänst även 
ha betalt för den tidsperiod som 
myndigheten betalat tillbaka 
avgifter för.

Datorn i det aktuella fallet var 14 år 
gammal. Datorn på bilden är dock en 
annan.
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Irländska staten har brutit 
mot Europakonventionen i och 
med att den inte har förebyggt 
eller förhindrat misshandel på 
katolska privatskolor.

Den 28 januari beslutade Eu
ropadomstolen att Irland har 
brutit mot artikel 3, förbud mot 
omänsklig eller förnedrande 
behandling, och artikel 13, rätt 
till effektivt rättsmedel. Orsaken 
var att staten inte skyddade en 
nioårig skolflicka från att 1973 
bli utsatt för upprepade sexuella 
övergrepp av en lärare på en 
statligt finansierad katolsk privat
skola och inte heller gett henne 
rätt i denna fråga i domstol.

Europadomstolen kom fram 
till att det är statens skyldighet 
att skydda barn mot misshan
del. Den irländska staten har 
enligt domen inte levt upp till 
denna skyldighet eftersom den 
trots att den måste ha känt till 
dessa missförhållanden fortsatte 

att låta katolska privatskolor ha 
ansvar för utbildningen av den 
stora majoriteten av irländska 
barn utan att upprätta någon 
form av effektiv statlig kontroll.

fram till 1970-talet anmäldes 
över 400 fall av misshandel av 
barn bara i den aktuella skolan, 
Dunderrow National School, 
som ägdes av Corks och Ross 
katolska stift.

Kvinnan, vars fall togs upp i 
Europadomstolen och som nu 
är medelålders, blev 1973 utsatt 
för ett antal sexuella övergrepp 
av sin lärare. Hon gjorde ingen 
anmälan, men när polisen kon
taktade henne och ett antal tidi
gare elever 1997 i samband med 
en annan polisutredning gjordes 
anmälningar av 21 tidigare elever 
mot den aktuella läraren som 
anklagades för 386 sexuella 
övergrepp. Han erkände sig skyl
dig till ett stort antal av brotten 
och dömdes till fängelse.

Kvinnan, som under sitt liv 
lidit av psykiska problem, an
sökte 1998 om skadestånd hos 
den irländska brottsoffermyn
digheten och fick cirka 54 000 
euro. Senare samma år stämde 
hon läraren, dåvarande utbild
ningsministern, irländska staten 
och riksåklagaren och hävdade 
att hennes skador orsakats av 
misshandel och sexuella över
grepp. Hennes argument var att 
irländska staten hade underlåtit 
att leva upp till sitt ansvar och 
vidta åtgärder för att förebygga 
och förhindra systematisk miss
handel.

en domstol dömde 2006 läraren, 
som förgripit sig på kvinnan, 
till att betala ett skadestånd om 
cirka 305 000 euro. Men Högsta 
domstolen avslog 2008 hennes 
begäran om att staten skulle 
ta sitt ansvar. Kvinnan gick då 
vidare och anmälde saken till 
Europadomstolen 2009. MC

Staten är ansvarig för 
säkerheten på privatskolor

Svenskt förslag om 
europeisk skyddsorder

Personer som lever 
under hot ska kunna ta 
med sig kontaktförbud 

vid flytt mellan EU:s medlems-
stater. Det föreslås i en prome-
moria som har skickats ut på 
remiss. Enligt förslaget ska en ny 
lag om en europeisk skyddsorder 
ge skyddsbehövande personer 
ökade möjligheter att utöva sin 
rätt att röra sig fritt inom EU. 
Författningsbestämmelserna fö-
reslås träda i kraft den 11 januari 
2015.

I promemorian som har skrivits 
av utredaren och hovrättsrå-
det Joakim Zetterstedt lämnas 
förslag till genomförande av 
direktivet om den europeiska 
skyddsordern. Direktivet bygger 
på ett förslag från bland annat 
Sverige och syftar till att stärka 
brottsoffers ställning. 

Färre fällande domar 
trots mer trafficking
EU-politikerna är eniga om att 
människohandel måste motar-
betas. Men de fällande domarna 
är få, människohandeln fortsät-
ter växa och antalet dömda 
brottslingar minskar.

I hela EU växte antalet fast-
ställda och förmodade traffick-
ingoffer markant mellan 2009 
och 2010, från 7 800 till 9 500 
personer. Trots denna ökning har 
den stora majoriteten av EU:s 
medlemsländer ännu inte infört 
den nya, skarpare EU-lagstift-
ningen mot trafficking som alla 
länder enades kring 2011.

Under 2012 genomförde Ber-
linpolisen 680 kontroller av pro-
stitutionsmiljöer i syfte att hitta 
traffickingoffer. Detta ledde till 
64 utredningar, varav två slutade 
med fällande domar.

En lärare på en katolsk privatskola i Irland anklagades för 386 sexuella övergrepp av sina före detta elever.
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I hela EU växte antalet fastställda och 
förmodade traffickingoffer markant 
mellan 2009 och 2010.
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Kristina, 
tolkförmedlare

Fredrik, 
översättningarAzad, tolk

Amanda,
konferenstolkningar

Vladica, 
kundtjänst

Språkservice Sverige AB 
är idag Nordens största 

tolk- och översättningsföretag.

Afghanska advokater kämpar för rättsstaten
Demokratin och rättsstaten 
kan inte fungera om dessa 
system inte förankras i be-
folkningen. Det är budskapet 
i en ny IBAHRI-rapport från 
Afghanistan.

Rapporten ”Rule of Law, Demo
cracy and Legal Profession in 
the Afghan Context: Challenges 
and Opportunities” tar upp ad
vokaternas roll i de utmaningar 
som uppstår i ett muslimskt 
land där uppfattningen om lag 
och demokrati är oklar och 
omstridd.

Enligt rapporten väger tra
ditionerna tyngre än den nya 
lagstiftningen och det traditio
nella rättssystemet är förhärs
kande i provinserna. Men det 
nybildade advokatsamfundet, 
Afghan Independent Bar As

sociation (AIBA), som har fått 
allt fler medlemmar, spelar en 
viktig roll för att främja positiva 
attityder till rättsstaten och en 
fungerande demokrati. 

AIBA har bland annat börjat 
uttala sig om kontroversiella 

frågor som en oberoende röst i 
Afghanistan.

Rapporten har skrivits av dr 
Philip Tahmindjis, som arbetar 
på International Bar Associa
tions Human Rights Institute 
(IBAHRI). Han har lett projektet 

för att etablera AIBA, som är 
Afghanistans första advokatsam
fund.

– I Afghanistan ses ofta 
demokrati som en västerländsk 
ideologi. Fundamentalisterna 
som betecknar själva demokra
tiseringen som antimuslimsk ut
nyttjar det här till fullo, säger dr 
Philip Tahmindjis och tillägger:

– Vad vi kan lära oss av detta 
är att de internationella ”freds
byggarna” i Afghanistan måste 
ha en nyanserad och sofistike
rad inställning, som uppmunt
rar idéer som accepteras av 
befolkningen.

Dr Philip Tahmindjis berättar 
också att när IBAHRI började 
arbeta i Afghanistan 2004 exis
terade inte ordet ”advokatsam
fund” på något av de två största 
språken. MC

Den nya lagstiftningen i Afghanistan tillämpas inte i provinserna.
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Som islamiskt rätts-
lärd är Sedigheh
Vasmaghi en 
blandning av 
teolog och
jurist.
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Sedigheh Vasmaghi bor sedan 
2012 med sin man Mohammad 
i Uppsala. Hit kom hon som fri

stadsförfattare 2012. Under de snart 
två åren i Sverige har hon fortsatt att 
forska och skriva om sitt specialområ
de: kvinnans ställning och rättigheter 
i islamisk rättstolkning.

– Jag blev intresserad av islamisk 
rätt som mycket ung. Eftersom teolo
gin är så styrande i Iran ville jag för
stå den bättre. Jag hittade ju inga svar 
som övertygade mig i böckerna, och 
därför ville jag söka mer kunskap och 
själv försöka lösa dessa problem, be
rättar Sedigheh Vasmaghi.

som islamiskt rättslärd är Sedigheh 
Vasmaghi en blandning av teolog och 
jurist, eftersom den islamiska rätten, 
sharia, och de religiösa urkunderna 
utgör grunden för Irans lagar. Vas
maghi bedriver därmed sin kamp för 
de iranska kvinnorna med teokratins 
egna medel; uttolkningen av Koranen 
och sunna. Sedigheh Vasmaghi ifrå
gasätter nämligen själva grunden för 
den dominerande tolkningen av sha

ria. Hon är framför allt kritisk mot fo
kuseringen vid profeten Muhammeds 
liv och vilka regler han följde.

– Bara för att tidigare muslimer och 
profeten levde enligt vissa lagar kan 
man inte kalla dessa lagar för isla
miska. Profeten levde ju efter förisla
miska lagar. Muslimer fortsatte också 
att leva efter dessa lagar efter att islam 
kommit till, påpekar Vasmaghi.

Visserligen uttalade sig profeten vid 
några tillfällen om vilka regler män
niskor borde följa i samhället, fort
sätter Sedigheh Vasmaghi. Men inte 
heller dessa uttalanden var tänkta att 
fungera som lagar för alla muslimer i 
alla tider och överallt. 

– Det finns några få lagar skapade 
för att islam ville rätta till felaktighe
ter och ta bort orättvisor. Människor 
kom till profeten och hänvisade till 
orättvisa lagar. Då försökte han att 
rätta till dem. Men det innebär ju inte 
att vi måste lyda dessa lagar. Profeten 
sa aldrig att alla människor i alla tider 
överallt skulle leva enligt de lagar som 
han levde enligt. Men den teorin är 
mycket djupt grundad.  

medan de iranska religiösa myndighe
terna påstår att de bara vakar över en 
gudagiven lag betonar Sedigheh Vas
maghi i stället människors inflytande 
över rätten.  

– Ordet sharia betyder ”lag skapad 
av Gud”. Men lagarna är inte skapade 
av Gud, utan av muslimska jurister 
utifrån deras kunskap, deras intellekt 
och deras tolkningsmetod, säger hon. 

Sedigheh Vasmaghis tolkning av de 
islamiska rättskällorna har fått henne 
att kritisera många företeelser i det 
iranska samhället som brukar anses 
grundade i sharia, bland annat mång
gifte, olika arvsrätt för kvinnor och 
män och dödsstraff genom stening, 
liksom att kvinnor inte anses lämpliga 
att bli domare. Hennes omtolkning 
innebär ett grundskott mot stora de
lar av Irans rättssystem och den stora 
makt de religiösa ledarna har.

– Jag anser inte att civilrätten och 
straffrätten kommer från sharia. 
Snarare utesluter sharia civilrätt och 
straffrätt. I stället ska folket bestämma 
över dessa områden. Sharia omfattar 
bara själva tillbedjan och vad som 

Hon var den första kvinnan i Iran som disputerade i islamisk rätt. Som forskare 
och lärare, och som praktiskt verksam advokat, har hon sedan arbetat för att stärka 
kvinnors rättigheter och att öka rättssäkerheten i hemlandet. Advokaten har 
mött den iranska juristen, teologen, poeten och advokaten Sedigheh Vasmaghi. 

TEXT ULRIKA ÖSTER FOTO STEWEN QIGLEY

Sedigheh Vasmaghi 
utmanar Irans system inifrån

”Profeten sa 
aldrig att alla 

människor 
i alla tider 

överallt 
skulle leva 

enligt de 
lagar som 
han levde 

enligt. Men 
den teorin är 
mycket djupt 

grundad.”

l Född 1962 i Teheran. 
Studerade islamisk rätt 
vid Teherans universitet. 
Disputerade 1998 vid 
Teherans universitet 
med en avhandling om 
kvinnors rätt i familjen 
enligt islamisk rättstradi-
tion. 

l Under perioden 1990–
2009 var Sedigheh Vas-
maghi verksam som lärare 
och forskare vid teologiska 
fakulteten vid Teherans 
universitet. 2001–2009 
verkade hon dessutom som 
advokat med egen advokat-
byrå i Teheran (enligt iransk 

lag får universitetslärare 
driva advokatverksamhet 
parallellt med forskning och 
undervisning).
l 1999–2003 var Vasmaghi 
medlem av och talman i Te-
herans stadsfullmäktige. 
l 2011–2012 forskade och 
undervisade Sedigheh Vas-

maghi vid Georg-Au- 
gust-universitetet i Göt-
tingen, Tyskland. 2012 
tilldelades hon Uppsala 
kommuns fristadsförfattar-
stipendium.
l Under våren 2014 är 
hon knuten till Uppsala uni-
versitets Forum för 

fred, demokrati och rätt-
visa. 
l Förutom den juridiska 
karriären är Segidheh Vas-
maghi också poet, som gett 
ut en rad diktsamlingar. 
Hon har också översatt 
lyrik från till persiska och 
arabiska.

SEDIGHEH VASMAGHI

» 
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till lag i Iran. Och Vasmaghi återkom
mer gång på gång till hur den islamiska 
rättstraditionen genom tiderna vänts 
mot kvinnorna och använts för att dis
kriminera och förtrycka dem. I en före
läsning vid universitetet i Oslo, oktober 
2013 uttryckte hon kritiken så här:

”Maskineriet som producerar sha
ria–postulat fortsätter att arbeta och 
ett av dess ständiga mål är ’kvinnan’. 
Anledningen till att detta maskineri 
fortsätter att arbeta är att många mus
limer tror att dessa påståenden är sha
rias postulat och alltså Guds bud!”

Omtolkningar av den islamiska 
rätten och kritik mot den etablerade 
rättstraditionen har väckt stort intres
se i Iran, berättar Vasmaghi. Många 
människor söker alternativ till ayatol
lornas regim. Den iranska regimen är 
inte lika förtjust. 

– Myndigheterna håller inte med 
mig och delar inte mina uppfattning
ar. Jag var länge förbjuden att hålla tal 
och att publicera mina böcker, men 
jag kunde ju publicera på webben i 
stället och tala med många männi
skor, säger hon. 

Hot och trakasserier var en del av 
Sedigheh Vasmaghis vardag under de 
sista åren i Iran. 2011 lämnade hon 
landet för att under en kortare period 
forska vid universitetet i Göttingen. 
Från Tyskland kom hon till Uppsala. 

Sedigheh Vasmaghi arbetar inte 
bara för mänskliga rättigheter på en 
teoretisk nivå. I ett antal år var hon 
också verksam som advokat med egen 
byrå i Teheran. Huvuddelen av hen
nes ärende rörde kvinnors rättigheter 
och finansiella krav mot myndigheter
na. Det hände att Vasmaghi försökte 
argumentera utifrån sin alternativa 
tolkning av den islamiska rätten i 
domstolen, men det var svårt att nå 
framgång, berättar hon. 

– Domstolarna är tvungna att im
plementera de lagar som stiftas. De 
är inte heller tillräckligt oberoende, 
genom att chefen för rättsväsendet ut
ses av den högsta religiösa ledningen, 
förklarar Sedigheh Vasmaghi. 

Lagarna är dessutom inte tillkomna 
genom en demokratisk process. Vis
serligen finns ett parlament med lag
stiftningsmakt, men alla lagar gran
skas av det så kallade Väktarrådet. De 
islamiska juristerna i rådet kan un
derkänna lagar som anses strida mot 
sharia. 

sedigheg vasmaghi är långt ifrån en
sam i sin kritik mot den iranska re
gimens tolkningar av sharia och hur 
de kommit att styra samhället. 35 år 
av teokratiskt styre har satt spår, och 
även om den iranska regimen för
söker hålla kritiken i schack bubblar 
den upp i många former, inte minst i 
sociala medier. 

Samtidigt som iranierna proteste
rar märks en strävan i många andra 
muslimskt dominerade länder som 
Egypten, Tunisien och Pakistan efter 
ett ökat inflytande av islamisk rätt i 
samhället. 

Sedigheh Vasmaghi oroas av dessa 
strävanden. 

– De som vill driva igenom sådana 
lagar vet inte tillräckligt om dem. Om 
de hade kunskap och erfarenhet så 
skulle de se att sharia så som den tra
ditionellt tolkas inte är förenligt med 
livet. Det har vi fått uppleva i Iran i 
35 år. Framför allt vet inte kvinnorna 
tillräckligt om vad det innebär, säger 
hon.

I stället bygger längtan efter guds
staten på en allmänt positiv bild av 
islam, menar Vasmaghi. 

– Alla muslimer vet att islam står för 
rättvisa och är emot orättvisa, korrup
tion och fattigdom. I länder som upp
lever detta vänder man sig till islam 
som ett alternativ. Islam ska komma 
och tvätta bort korruption och orätt
visa. Men även om islam som ideologi 
naturligtvis är mot korruption och 
orättvisa så betyder inte det att musli
mer måste implementera traditionellt 
tolkade sharialagar, fastslår Vasmaghi.

Även i Europa vänder sig många 
muslimer till sharia som ett alterna
tiv till den sekulära rättsordningen. I 

krävs av oss i vår religionsutövning. 
Men lagar beror på samhällets villkor 
och krav och folks behov, och därför 
ska folket bestämma dem, inskärper 
Sedigheh Vasmaghi, som alltså vill 
minimera sharias område i samhället. 

De allra flesta områden i samhället 
bör i stället styras av demokratiskt stif
tade lagar, menar Vasmaghi. De reli
giösa ledarna borde alltså lämna plats 
för folket att bestämma, i en sekulär 
rättsstat. Tanken är knappast ny eller 
revolutionerande. Men det som känns 
nytt och ovant med Sedigheh Vasmag
his argumentation är att den grundar 
sig i religionen i första hand, inte i 
några västerländska upplysningstan
kar. Varför har hon valt denna väg för 
sitt ifrågasättande?

– Under min studietid och min un
dervisning vid universitetet fann jag 
att metoden för att skapa sharialagar 
är problematisk. Dessutom tror jag att 
detta sätt att ifrågasätta, inifrån den 
islamiska rätten, är mer effektivt och 
mer accepterat. Därför föredrar jag 
att göra så, förklarar Vasmaghi, och 
fortsätter:

– Detta är ju också vad jag kan – jag 
är inte sociolog eller något sådant. Jag 
är utbildad i islamisk rätt, därför arbe
tar jag med den.

sedigheh vasmaghi talar allvarligt 
och stilla. Hon är liten och späd, iförd 
huvudduk som smiter tätt runt ansik
tet, hijab. 

Just hijaben, och andra plagg som 
täcker kvinnans hår, hör till de områ
den där Sedigheh Vasmaghi har en helt 
annan uppfattning än den officiella 
tolkningen av islam i hemlandet Iran. 

– Det finns inget religiöst tvång för 
kvinnor att täcka håret. Inga uttalan
den i Koranen säger tydligt att det 
skulle vara obligatoriskt med huvud
duk, fastslår hon, och konstaterar se
dan att det ändå är vanligt i den mus
limska kulturen att kvinnor täcker sitt 
hår. 

Hijaben är bara ett exempel på hur 
kulturellt grundade traditioner gjorts 

Sharia betyder 
bokstavligen 
”vägen till vat-
tenkällan” men 
översätts ofta 
med ”den gu-
domliga lagen”. 
Det är ett sam-
lingsbegrepp för 
ett regelsystem 
som sägs vila på 
gudomlig grund. 

Historiskt 
har innehållet i 
sharia fastställts 
på basis av fyra 
olika rättskällor.

1. Koranen, 
islams heliga 
skrift, profeten 
Muhammeds 
nedtecknade 
gudomliga up-
penbarelser.

2. Sunna, pro-
fetens Muham-
meds traditioner 
i form av hans 
uttalanden, 
handlingar och 
avgöranden.

3. Analogi, där 
nya företeelser 
tolkas utifrån 
äldre jämförbara 
fenomen.

4. Konsensus, 
eniga beslut 
bland rättslärda.

Vad som är 
sharia uttolkas 
på olika sätt i 
olika religiösa 
tolkningsskolor. 
Den viktigaste 
shiitiska rätts-
skolan, som 
enligt Irans 
konstitution är 
statsbärande i 
landet, är den 
jafaritiska.

SHARIA

Den högsta politiska och religiösa makten i Iran 
ligger hos den religiöse Högste ledaren, sedan 
1989 ayatolla Ali Khamenei. Han står över både 
president och parlament och kan intervenera 
inom alla makt sfärer. Den Högste ledaren utses 
på livstid av Expertrådet. 

Expertrådet ska granska den Högste ledar- 
ens ämbetsutövning och består av åttiosex 
skriftlärda som utses i allmänna val vart 
åttonde år. 

Expertrådet kan under vissa omständigheter 
avsätta den Högste ledaren.

Väktarrådet kan jämföras med Lagrådet. Det 
ska tolka konstitutionen och granska att all lag-
stiftning som antas av parlamentet är förenlig 
med islam och den iranska konstitutionen. Det 
granskar även kandidater inför val till parlament, 
president och Expertrådet. 

IRANS RÄTTSSYSTEM

» 
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Storbritannien finns exempelvis sha
riadomstolar som kan ta upp famil
jemål och civilrättsliga ärenden och 
döma enligt islamisk rättstillämpning. 

– Muslimska män vill ha flera fruar, 
ärva mer eller utöva kontroll över 
sina fruar. De tror att sharia innebär 
detta, och därför vill de implementera 
sharia. Jag uppfattar det som att det 
främst är muslimska män som vill im
plementera sharia, inte kvinnor, säger 
Sedigheh Vasmaghi.

Enligt hennes uppfattning är sharia
domstolar, förutom att de missgynnar 
kvinnorna, också principiellt fel. I stäl
let för att sträva efter egna lagar bör 
muslimer som tycker något är fel i de 
samhällen där de lever försöka ändra 
detta på demokratisk väg, genom dis
kussion, samtal och ytterst demokra
tiska val, menar Sedigheh Vasmaghi. 

under våren 2014 ska Sedigheh Vas
maghi fortsätta sitt akademiska ar
bete vid Uppsala universitet, med ett 
antal föreläsningar. Eventuellt ska det 
också bli en ny bok i samarbete med 
juridiska fakulteten. I övrigt är fram
tiden oviss. 

– Men våra framtida planer, mina 
och min mans, är att återvända till 
Iran, säger Sedigheh Vasmaghi. 

För trots alla problem i hemlandet 
är hon ändå hoppfull. 

– Det finns inget annat val än en 
demokratisk utveckling. Iran har en 
ung befolkning och det finns enorma 
möjligheter för utveckling och för
bättringar. Den här stora potentialen 
kommer att fungera, trots förbud och 
restriktioner, säger Vasmaghi. 

Kan då advokater eller Advokatsam
fundet göra något för att bidra till den 
positiva utvecklingen i Iran? Ja, svarar 
Sedigheh Vasmaghi.

– Jag tror att de civila samhällena 
kan göra mycket om de har kontakt 
med varandra. I Sverige har ni goda 
meriter när det gäller rättsstaten och 
lagar mot korruption. Det är positivt 
om Iran kan få del av denna erfaren
het och dessa kunskaper. n

KÄLLOR

l Alipour, Farah-
mand: A Woman 
Rethinking Islamic 
Jurisprudence, The 
Majalla, 5 decem-
ber 2013. 
l Council of Fo-
reign Relations: 
Islam: Governing 
Under Sharia, på 
CFR:s webbplats 
www.cfr.org
l UD:s rapporter 
om mänskliga 
rättigheter – Iran, 
2011.
l Vasmaghi, Se-
digheh: Reform 
av sharia och 
muslimska kvin-
nors rättigheter, 
föreläsning vid 
Oslo universitet, 
oktober, 2013.

Enligt UD:s rapport om de mänskliga rättighe-
terna i Iran från 2011 blir Irans rättsväsende ”allt 
mer politiserat och domar och straffsatser mot 
för regimen misshagliga personer är ofta godtyck-
liga och rättsvidriga”. 

Dödsstraff utdöms flitigt och tortyr sägs vara 

vanligt inom ramen för den rättsliga processen, 
trots att konstitutionen förbjuder tortyr.

I praktiken saknas ett självständigt rätts-
väsende. 

Irans advokater är uppdelade i två olika organi-
sationer, dels det traditionella advokatsamfundet 

och dels Centret för domstolsväsendets juridiska 
rådgivare, vilket tar betydligt större hänsyn till 
religiösa meriter och politiska aspekter än aka-
demiska. 

På senare år har det senare samfundet blivit allt 
mäktigare. 
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Ge häktade rätt att träffa andra       två timmar om dagen

Det är den viktigaste delen av våra 
förslag, men man kan gå längre i fram
tiden med vissa förslag, till exempel 
att åklagaren ska göra en tidplan över 
utredningen, säger Advokatsamfun

dets ordförande Bengt Ivarsson, en 
av de elva deltagarna i arbetsgruppen 
Häktningstider och restriktioner, som 
redovisade sin rapport den 3 februari.

”Med de förslag vi lämnar tror vi att 
färre personer i framtiden kommer 
att vara häktade med restriktioner 
och att de restriktioner som beslutas 
i många fall kommer att vara mindre 
omfattande än i dag”, skriver arbets
gruppen. De som måste vara häktade 
med restriktioner kommer också att 

Ett sätt att minska belastningen 
och bryta isoleringen för de 
häktade är att införa regler 

som ger dem rätt till minst två tim
mars mänskligt umgänge per dygn. 

Färre restriktioner för häktade. Det föreslår Riksåklagarens arbetsgrupp som 
har utrett hur användningen av restriktioner för häktade ska minskas och 
hur långa häktningstider ska undvikas.

TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON FOTO TT
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Ge häktade rätt att träffa andra       två timmar om dagen
kunna få en förbättrad tillvaro på häk
tet genom både ökad samvaro med 
andra häktade och genom att tillåtna 
kontakter med omvärlden kommer 
att underlättas och gå snabbare.

Arbetsgruppen som har letts av 
chefsåklagaren Agneta Isborn Lind 
tycker att det är särskilt betydelsefullt 
om isoleringen av häktade upphör till 
följd av gruppens förslag om en lag
reglerad rätt för alla häktade till minst 
två timmars mänskligt umgänge per 

dygn. De ökade möjligheterna för 
häktade med restriktioner att kunna 
vistas tillsammans i vad gruppen kall
lar restriktionsgemensamhet är också 
något som är viktigt att lyfta fram. 
Slutligen tror gruppen att åtgärder 
som mer noggrant planerade förun
dersökningar och ett bättre samar
bete med SKL kommer att leda till att 
häktningstiderna i många ärenden 
kan förkortas.

Nedan följer en sammanställning  

av de viktigaste förslagen sorterade 
efter om de är interna frågor för  
åklagarväsendet eller om de förut 
sätter kontakt med andra utomstå
ende aktörer, alternativt kräver lag
ändring.

ÅTGÄRDER SOM ÅKLAGAR

MYNDIGHETEN SJÄLV KAN VIDTA:  

l Åklagarna bör uppmanas att på oli
ka sätt underlätta för den häktade att 
ha kontakt med omvärlden. » 

I framtiden kommer 
färre personer att 
vara häktade med 

restriktioner och de 
restriktioner som 

beslutas kommer i 
många fall att vara 
mindre omfattande 

än i dag, skriver 
arbetsgruppen.
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» 

Flera av förslagen kan leda till att 
både häktningstider och använd-
ning av restriktioner generellt sett 
kan minska. Det menar riksåkla-
gare Anders Perklev.

Enligt Anders Perklev innebär häkt
ning, och särskilt med restriktioner, 
en stor påfrestning för den misstänk
te. 

Det finns därför anledning, enligt 
honom, att överväga om och hur an
vändningen av restriktioner kan mins
kas och oproportionerligt långa häkt
ningstider undvikas. 

– Sverige har vid ett flertal tillfällen 
fått kritik av både FN och Europarådet 
för långa restriktionstider. Häktning 
och restriktioner är också ett ämne 
som ofta kommer upp vid de möten 
som jag har med representanter för 
Advokatsamfundet, säger Anders 
Perklev.

Mot denna bakgrund tillsatte han 

förra året en arbetsgrupp inom Åkla
garmyndigheten för att se vad som 
kan förändras. 

I gruppen ingick även representan

Det finns förslag som kan leda till att både 
häktningstider och restriktioner kan minska

RIKSÅKLAGARE ANDERS PERKLEV

ter för Advokatsamfundet, polisen 
och Kriminalvården.

– Arbetsgruppen har enligt min me
ning gjort ett mycket gediget arbete 
och lämnar många konstruktiva och 
kreativa förslag. Jag tror att åtgärder
na kan leda till att både häktningstider 
och användning av restriktioner ge
nerellt sett minskar. Men man måste 
vara medveten om att det inte går att 
åstadkomma dramatiska förändringar 
så länge vi har det rättegångssystem vi 
har. Det kommer därför även i fram
tiden finnas fall där långa häktningar 
med restriktioner inte kan undvikas, 
säger Perklev och tillägger:

– Vi kommer att snarast sätta igång 
att arbeta vidare med förslagen och vi 
kommer då att prioritera sådant som 
vi själva kan genomföra inom ramen 
för gällande lagstiftning.  Därutöver 
kommer vi att ta upp en diskussion 
med Kriminalvården om de förslag 
som berör båda myndigheterna. n

SÅDANT SOM KRÄVER KONTAKT  

MED ANDRA AKTÖRER ELLER SOM 

FÖRUTSÄTTER LAGÄNDRING:

l Åklagarmyndigheten bör, helst till
sammans med Kriminalvården, verka 
för att isolering av häktade upphör 
genom att alla häktade ges en laglig 
rätt till minst två timmars mänsklig 
kontakt per dag.
l Åklagarmyndigheten bör samråda 
med Kriminalvården om att skapa möj
lighet till vistelse i gemensamhet för häk
tade med restriktioner och om att skapa 
rutiner för mer regelmässiga kontakter 
mellan åklagare och kriminalvårdstjäns
teman i syfte att underlätta den häkta
des kontakter med omvärlden.
l Det bör skapas bättre rutiner och 
mer regelmässiga kontakter med SKL 
både på ett generellt plan och i de 
enskilda förundersökningarna för att 
minska häktningstiderna. I detta ar
bete bör Polisen delta.
l Åklagarmyndigheten bör anordna 
exempelvis ett seminarium med åkla
gare, domare och försvarare för att 

diskutera hur huvudförhandlingsti
derna i häktade mål kan kortas.
l Åklagarmyndigheten bör föreslå 
en lagändring som gör det möjligt att 
hålla ingående förhör med den miss
tänkte vid häktningsförhandlingen.
l Åklagarmyndigheten bör föreslå en 
lagändring som ger åklagaren möjlig
het att delegera brevgranskning till 
administrativ personal.
l Som Påföljdsutredningen har före
slagit bör det införas en möjlighet till 
strafflindring i de fall då den tilltalade 
genom att erkänna eller på annat sätt 
har medverkat till utredningen.
l Förhör under förundersökningen 
bör, som Förundersökningsutred
ningen har föreslagit, i större utsträck
ning dokumenteras genom ljud och 
bildupptagning.
l Det bör närmare undersökas om 
det finns förutsättningar att ändra la
gen (1990:52) om vård av unga så att 
omhändertagande kan beslutas av det 
skälet att den unge annars skulle vara 
häktad. n

l Åklagarna bör ges vägledning för 
sina beslut om restriktioner i ett in
ternt styrdokument. Det behövs också 
utbildningsinsatser.
l Skälen för restriktioner bör doku
menteras redan i samband med häkt
ningsframställningen. Den misstänkte 
och försvararen bör få del av skälen 
före häktningsförhandlingen och vid 
förhandlingen bör åklagaren tydligt 
motivera varför restriktionerna be
hövs. Det bör regleras i ett nytt styr
dokument.
l Åklagarnas metodstöd för restrik
tionsbeslut bör utvecklas och förses 
med standardiserade beslutsmotive
ringar. Beslutsmallen bör anpassas 
efter lagstiftningen och förbud mot 
samsittning bör vara ett separat res
triktionsbeslut.
l En anmälningsskyldighet till högre 
åklagare i de fall förbud mot både 
samsittning och vistelse i gemensam
het pågår under längre tid än tre må
nader samt vid längre häktningstider 
bör övervägas.

Anders Perklev, 
riksåklagare.

”Skälen för 
restriktioner 

bör doku-
menteras 

redan i 
samband med 

häktnings-
framställ-
ningen. ”



21Advokaten Nr 2 • 2014

Reportage Färre restriktioner för häktade

» 
Ris och ros från advokat 
Johan Eriksson – vänd!

Det finns många exempel på människor 
som suttit eller sitter häktade med 
restriktioner under mycket långa tider i 
Sverige. Här är ett.

I det så kallade Södertäljemålet har 
en av de åtalade varit häktad med 
restriktioner i snart tre och ett halvt 
år. Mannen var 18 år när han häktades 
i december 2009 (Han var på fri fot 
under tiden april–december 2010 men 
är häktad i en andra omgång allt sedan 
december 2010).

Två rättegångar har genomförts i 
tingsrätten sedan hovrätten återförvi-
sade målet på grund av domarjäv i okto-
ber 2102, vilket medförde en fördröjning 
på ett år. Huvudförhandling i hovrätten 
inleddes i november 2013 och pågår till 
midsommar 2014, cirka 70 dagar.

Den åtalade är häktad med restriktio-
ner under hela denna tid. Bevisupptag-
ning i hovrätten sker nu genom upp-
spelning av tidigare förhör eller genom 
hänvisning. Inte någon av parterna har 
påkallat omförhör eller tilläggsfrågor 
för någon förhörsperson. Inte heller 
är någon ny bevisning av väsentligt 
innehåll åberopad. Mannen är dock allt-
jämt ålagd med restriktioner på grund 
av kollusionsfara. Högsta domstolen 
har nyligen beslutat att inte meddela 
prövningstillstånd efter att överklagat 
restriktionsbeslut fattats av hovrätten i 
november 2013.

HÄKTAD I MER ÄN TRE ÅR
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konstateras, menar han, att Sverige 
sticker ut vid en internationell jämfö
relse när det gäller isolering, vilket det 
är frågan om när man är häktad med 
restriktioner. 

– Jag skulle gärna se en praxisredo
visning som stöder de problem som 
grundar det stora restriktionsbeho
vet. Jag har aldrig sett någon sådan 
utan bara hört argumenten.

johan eriksson konstaterar att ett 
återkommande instrument i utred
ningen är anmälan till högre åklagare. 
Eriksson förstår tanken, men undrar 
vad det får för betydelse i sak. 

– Jag har svårt att tro att högre åkla
gare kommer att ha möjlighet att i 
detalj sätta sig in i målen och därmed 
innebära någon verklig kontrollfunk
tion. Tvärtom tror jag att det kan bli 
ett argument att domstolar ska accep
tera förlängning eftersom det även 
godkänts av överåklagaren. En god 
tanke riskerar därför att få motsatt ef
fekt, säger han och tillägger:

– Vad jag alls inte kan acceptera är 
att diskutera straffrabatt i samband 
med häktningsfrågor. Ska den som 
suttit länge häktad erbjudas straffra
batt om han erkänner? Detta riskerar 
att få allvarliga konsekvenser. Relativt 
omfattande forskning finns om falska 
erkännanden. Sådana erkännanden 
riskerar naturligtvis att lämnas av 
pressade och frihetsberövade miss

tänkta. Ska det dessutom kombineras 
med erbjudande om straffrabatt så är 
jag säker på att vi kommer att få han
tera falska erkännanden. Detta är i 
min värld oacceptabelt.

idén med ingående förhör vid häkt
ningsförhandlingen är han också 
emot. Eriksson menar att vid häkt
ningsförhandlingar är de flesta miss
tänkta mycket stressade och är ofta 
beredda att hitta på saker för att få 
komma ut.

– Att hålla viktiga förhör inför en 
häktningsdomare med denna inbygg
da stressituation är inte rättssäkert. 
Alla erfarna försvarare vet att miss
tänkta ofta drar en vals vid häktnings
förhandlingar för att komma ut, säger 
Eriksson. 

Det kan också konstateras, betonar 
Eriksson, att försvaret vid tidpunkten 
för häktningsförhandlingen knappt 
har någon information alls att använ
da som underlag för frågor till klien
ten, varför hela situationen framstår 
som mycket ojämbördig. Även åklaga
ren torde vid häktningsförhandlingar 
ofta ha en begränsad information var
för det även ur det perspektivet kan 
ifrågasättas vad det kan tillföra med 
ett ingående förhör.

– Det låter dessutom som att den 
som väljer att inte svara på frågor ska 
missgynnas i förhållande till den miss
tänkte som väljer att ställa upp på ett 
ingående förhör. Undrar om det gör 
någon skillnad att man erkänner eller 
förnekar vid detta ingående förhör? 
Detta känns som en högst tveksam 
idé, säger Erisson som efterlyser en 
analys av hur RÅ ser på den situatio
nen att i mål med flera misstänkta och 
flera misstankar, en enskild misstänkt 
riskerar att få sitta häktad i avvaktan 
på att andra misstankar än de som rik
tas mot honom utreds. 

– Jag har varit med om misstänkta 
som suttit halvårsvis på detta sätt. Hur 
ska vi hantera detta? Jag tycker detta 
är en oacceptabel ordning som är van
ligt förekommande. Det behöver ju 
inte röra sig om jätteutredningar utan 
det räcker att någon sitter ”isolerad” i 
fjorton dagar under sådana förhållan
den så är det fel tycker jag. n

Ris och ros från advokat Johan Eriksson
Advokat Johan Eriksson tycker att 
det är bra att Riksåklagaren, RÅ, 
tagit initiativ till rapporten och 
rapporten innehåller också en del 
bra förslag till åtgärder. Det saknas 
dock analys av en del problem och 
i vissa fall har Eriksson kritiska 
synpunkter.

– Det är utomordentligt bra att det 
uppmärksammas att det inte slentri
anmässigt ska användas restriktioner. 
Likaså är det en god idé att se till att 
gemensamhetsvistelse ska användas 
i större utsträckning. Förslaget med 
en laglig rätt till två timmars mänsklig 
kontakt är också en bra tanke, säger 
Johan Eriksson som också tycker att 
resonemangen om successiv delgiv
ning av förundersökningen är bra.

Eriksson gillar även förslaget att 
åklagarna ska lämna ifrån sig en pla
nering av förundersökningen; även 
om han tycker att planen skulle läm
nas in till domstolen vid den första 
häktningsförhandlingen och även 
innehålla en uppskattad tid för när 
åtal kan väckas. Han lovordar även 
förslaget att det är viktigt att överväga 
möjligheterna att dela upp stora ut
redningar för att undvika oproportio
nerligt långa häktningstider.

rent allmänt har han följande kom
mentar om utredningen:

– Det talas mycket om omedelbar
hetsprincipen och den misstänktes 
möjligheter att ”förstöra” åklagarens 
utredning genom att ändra sig eller 
hålla tyst. Jag saknar en verklig analys 
av detta påstående. Misstänkta som 
ändrar sig under förundersökningen 
riskerar att inte verka trovärdiga. En
ligt min uppfattning tenderar domsto
lar, om det redovisas ändrade uppgif
ter vid polisförhör, att lägga den mest 
negativa uppgiften till grund för sin 
bedömning. I alla fall är jag inte be
redd att utan någon utredning i saken 
acceptera de problem med ändrade 
uppgifter som beskrivs i utredningen.

Mot denna bakgrund anser Eriks
son att det finns skäl att ifrågasätta 
om det finns ett korrekt underlag för 
slutsatsen att behovet av restriktio
ner är så stort som påstås. Här kan ju 

Johan Eriksson, 
advokat.

”Att hålla 
viktiga förhör 
inför en häkt-
ningsdomare 

med denna 
inbyggda 

stressitua-
tion är inte 
rättssäkert. 
Alla erfarna 

försvarare vet 
att misstänk-
ta ofta drar 
en vals vid 

häktningsför-
handlingar 
för att kom-

ma ut.”

l Läs också 
advokat Jan 
Karlssons de-
battartikel om 
häktningstider 
och restriktioner 
på sidan 44!

LÄS MER
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Gästkrönika

Att kritiskt granska och motarbeta       den kriminalpolitiska populismen

advokatens roll påminner i en viktig bemärkelse om den 
goda journalistiken: hen står på den lilla människans sida, 
ständigt beredd att ta strid mot myndigheters maktutöv
ning.

Det innebär sannerligen inte att försvararen per automa
tik har tidningars, radios och tv:s stöd. Sanningen är för 
det mesta motsatsen, åklagaren har inte bara hela utred
ningsapparaten till sitt förfogande utan även medierna. De 
berättar tillräckligt mycket för att hålla reportrarna på gott 
humör och belägger inte sällan advokaterna med yppan
deförbud.

Detta faktum är inte oviktigt. Även domare är människor 
och människor är påverkbara.

Bortsett från bristen på balans så tenderar journalisti
ken ofta att indirekt ta ställning för åklagare och polis och 
stundom brista i intresse för eventuella tveksamheter i 
dessa myndigheters agerande. Låt mig ta ett exempel:

Att några unga, radikala muslimer greps på Göteborgs 
central under spektakulära former var en stor nyhet, inte 
minst då 400 människor samtidigt utrymdes från en konst
hall efter bombhot och Säpo inte utan stolthet trumpetade 
ut att ett planerat terrorattentat hade förhindrats.

Eftersom medierna, precis som samhället i övrigt, allt
sedan 9/11 lider av muslimdille blev det löpsedlar, världs
krigsrubriker och extraupplagor i några dagar.

Att åklagaren plötsligt tvingades backa från påståendena 
om planerad terrorism och ändra rubriceringen till förbe
redelse till mord på Lars Vilks var en smula förargligt, men 
storyn var fortfarande het.

När bevisningen visade sig vara skral och de tre unga 
männen ett år senare av tingsrätt och hovrätt endast 
dömts till dagsböter för olaga knivinnehav hade mediehu
sen för länge sedan tappat intresset.

Journalistiken är rastlös till sin natur. Zlatan gör mål, 
Barack Obama kommer på besök, börsen sjunker som en 
slagrörd uggla. Det finns hela tiden något nytt att rappor
tera om.

Säpos och åklagarens misslyckanden i Göteborg är dess
värre ingen engångsföreteelse. Några år tidigare häktades 
två svensksomalier efter att i telefon fantiserat om att begå 
jihad och belönas med tusen oskulder i paradiset. (Tänk 

om varje man som muttrat om att döda svärmor skulle 
spärras in. Staten hade tvingats bygga om hela Örebro till 
fängelse.)

Det var samma visa då. Inledningsvis jätterubriker, men 
då männen friades av en enig hovrätt var fallet reducerat 
till notiser.

nu har inte dessa juridiska fiaskon helt negligerats av 
pressen. Jag är en av dem som har skrivit om dem. En av 
dem som har ställt de obekväma frågorna. Varför tycks det 
endast vara en viss del av befolkningen som drabbas av 
dessa märkliga rättegångar?

Detta påpekar jag inte för att framstå som finare än 
mina kollegor, för det är jag sannerligen inte, utan för att 
försöka förklara vem jag är och hur jag jobbar. 

Efter att ha arbetat i ett drygt decennium som reporter 
är jag sedan ett antal år nyhetskolumnist. Det innebär att 
jag ska förhålla mig till händelser i nyhetsflödet, anlägga 
ett eget perspektiv eller försöka mig på en analys. 

Det är ett jobb som jag måste fylla med innehåll själv. 
Det skulle inte fungera om till exempel chefredaktör Jan 
Helin sa åt mig vad jag ska tycka. En sådan ordning skulle 
vara falsk och snart genomskådas av läsarna.

Det är ett privilegium att ha denna plattform på Sveriges 
största dagstidning med dess drygt tre miljoner dagliga 
läsare. Men det är också en ställning som förpliktigar. Jag 
har friheten att skriva om i princip vad jag vill, det vore 
ovärdigt att slösa bort den möjligheten på trams. 

Säpos fixering vid muslimer – minns de oskyldiga stack
are som fick sina dörrar insparkade och blev ivägsläpade 
inför ögonen på sina barn sedan en kvinna hört någon, 
oklart vem, tala i telefon om en bomb – är ett dystert inslag 
i vad som har kommit att kallas ”Kriget mot terrorismen”.

Detta är vår tids viktigaste fråga. Det är ett krig som 
sedan skyskraporna i New York föll har kostat hundratu
sentals människor livet. Det är ett krig som har lett till att 
USA inlett krig mot Afghanistan och Irak, det har lett till 
attentat i London, Madrid och Stockholm samt till mass
övervakning av världens befolkning.

Världen har blivit sämre, så även Sverige som lydigt har 
importerat amerikanska antiterrorlagar.

GÄSTKRÖNIKÖR
OISÍN CANTWELL
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Allas vår frihet har inskränkts. Men det är inte pri
märt advokater eller journalister med stora bylines som 
drabbas, utan mörkhyade personer, påfallande ofta med 
bakgrund i muslimska länder. Låt oss inte glömma det. 

jag försöker även att ägna mig åt folkbildning. Det är en 
klassisk journalistisk disciplin som i en tid med snabbt 
sjunkande upplagor och nedskärningar på redaktionerna 
är om inte döende så i varje fall ofta satt på undantag.

Medierna är inte alltid duktiga på juridik. Jag föreställer 
mig att fler än en läsare av denna text ibland suckar djupt 
över hur något rättsfall har skildrats i tidningar eller på tv.

Det är viktigt att brott och straff beskrivs på ett något 
så när korrekt sätt. Ämnet väcker starka känslor, starka 
känslor väcker starka opinioner och starka opinioner får 
politiker att vakna till liv.

Inte minst våldtäktsmålen brukar generera uppmärk
samhet. Här tar inte pressen alltid sitt ansvar. Visst ska 
svaga domar kunna kritiseras, men inte sällan underblå
ser journalistiken de hätska stämningar som uppstår efter 
uppmärksammade fall med populistiskt sensationsmakeri 
i stället för att hederligt försöka förklara hur domstolen 
har resonerat. 

Visst, även Aftonbladet syndar. Efter domen i grupp
våldtäkten i Tensta för någon månad sedan insinuerade 
vi att hovrätten letat efter ett kryphål för att kunna fria 
pojkarna genom att skriva att domstolen ”dömde med 
hjälp av en gammal lag.”

Det är som att plocka fram den för närvarande gällande 
lagboken och kritisera Svea hovrätt för att Anckarström 
dömdes till skamstraff och dödsstraff för mordet på Gus
tav III.  

I rättvisans namn bör det dock påpekas att mina chefer 
gav mig stort utrymme i frågan. ( Jag tycker att det var ett 
komplicerat fall och anser att såväl tingsrättens fällande 
dom som hovrättens friande är rimliga.) 

Den som gör anspråk på folkbildning bör ha rätt. Det är 
inte alltid så lätt, inte minst för en som inte är utbildad ju
rist, vilket jag inte är. Därför brukar jag ibland låta någon 
jurist läsa mina texter innan de går i tryck. Jag är tacksam 
över att dessa tålmodiga varelser existerar.

avslutningsvis: det är valår och politikerna hittar på alla 
möjliga dumheter. Regeringen har tillsatt en utredning 
som har fått i uppdrag att se över om det går att inskränka 
misstänkta brottslingars rätt till försvar. Vi vet vilka konse
kvenser det kan för rättssäkerheten.

Beatrice Ask har föreslagit att livstid ska vara normal
straffet för mord, ett förslag som är så uselt skrivet att 
lagrådet gick i taket och varnade för att det kommer att bli 
svårare än i dag att döma till lagens strängaste straff. 

Moderaterna och Socialdemokraterna har, under 
intryck av en högljudd opinion, börjat vackla i frågan om 
samtycke. Naturligtvis har politiker rätt att byta uppfatt
ning, men att lagstiftaren låtsas vara för någonting den 
egentligen är emot och begraver frågan i en utredning och 
hoppas på att allt blåser över imponerar inte. 

Detta oroar. Det är min bestämda uppfattning att Sveri
ges rättsväsende står sig väl i en internationell jämförelse. 
Graden av korruption är låg. Men det innebär inte att allt 
är bra. Och det som är bra kan snabbt bli sämre.

Kanske är detta Advokatsamfundets, advokaternas och 
den goda journalistikens viktigaste övergripande uppgift 
just nu:

Att kritiskt granska och motarbeta den kriminalpolitiska 
populismen.

Oisín Cantwell 
Journalist, Aftonbladet

Att kritiskt granska och motarbeta       den kriminalpolitiska populismen

GÄSTKRÖNIKÖR
OISÍN CANTWELL

”Allas vår frihet har inskränkts. Men det är inte primärt 
advokater eller journalister med stora bylines som 
drabbas, utan mörkhyade personer, påfallande ofta 
med bakgrund i muslimska länder.” 
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Ett nytt, spännande digitalt landskap har vuxit fram under 
senare år med pekplattor, smarta telefoner, appar, trådlösa 

nätverk och möjligheter att alltid vara uppkopplad. 
Men det finns en baksida. Det nya landskapet är fyllt av 

risker och advokater är en yrkeskår som är särskilt utsatt.
Advokaten har talat med fem experter på IT-säkerhet som 

beskriver dagens och morgondagens hotbild, vilka som 
ligger bakom attackerna och hur advokater kan skydda sig.

TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON FOTO ISTOCKPHOTO M. FL.

Farorna som lurar
i det nya

Fokus IT-säkerhet

     digitala
landskapet
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n av de största förändringarna de senaste 
åren är BYOD, Bring Your Own Device, det 
vill säga att anställda använder sina privata 
mobiltelefoner, bärbara datorer och läsplat
tor när de arbetar. Det har lett till att stora 
mängder känslig information i dag befinner 
sig utanför företagens skyddande väggar. 
Men riskerna ökar även av många andra skäl.
– Helhetskunskapen saknas. Vi är anslutna 

till internet, vi sparar på surfplattor och vi uppdaterar 
inte våra datorer. Du vet inte vem som driftar systemet 
eftersom du har köpt en billig tjänst som kanske ligger 
utomlands. Där lägger du hela din företagsverksamhet. 
Det skulle man aldrig ha gjort för tio år sedan, säger Mat
tias Hanson, överste och chef för säkerhetskontoret vid 
Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, MUST.

NYA MÅLTAVLOR

Mindre företag utnyttjas ofta för att komma åt större ak
törer. År 2012 ökade de riktade attackerna mest bland 
svenska företag med färre än 250 anställda och 31 pro
cent av alla attacker mot företag riktades mot mindre 

företag, tre gånger så många som året innan, enligt IT
säkerhetsföretaget Symantecs senaste statistik.

En annan tydlig trend är att hackarna inte bara riktar 
in sig mot företagsledningen utan även mot anställda som 
en väg att komma in i företag och komma över känslig 
information. I Sverige är tillverkningsindustrin och den 
offentliga sektorn mest utsatta för attacker.

Brottsförebyggande rådets preliminära rapport om an
mälda brott 2013 visar att dataintrången ökade med 27 
procent, datorbedrägerier med 54 procent och bedräge
rier med hjälp av internet med 13 procent. I rapporten 
kallas bedrägerierna för ”en ny typ av vardagsbrottslig
het”.

TOPPEN PÅ ISBERGET

Det finns dock anledning att förhålla sig skeptisk. Under
sökningar som visar hur farligt det är på internet görs 
ofta av företag som säljer säkerhetssystem. Dessutom är 
inte alla ITbrott allvarliga, utan de flesta är ganska enkla 
att skydda sig mot. Å andra sidan är det vanligt att företag 
inte anmäler ITbrott, vilket betyder att vi bara ser top
pen på isberget.

Hoten utvecklas och blir mer      och mer sofistikerade
Spam, hackade hemsidor, anställda som 
Edward Snowden som olovligen tar med sig 
information. Det finns mängder av exempel 
där IT-säkerheten inte klarat att möta hoten. 
Här är de viktigaste hoten.

ÖVERBELASTNINGSATTACKER

DDoSattacker (Distributed Denial of Service), som är en 
form av överbelastningsattacker, har ökat under lång tid 
och är väldigt vanliga. En sådan attack går till så att man 
ställer en väldigt liten fråga som kräver ett väldigt stort 
svar och så låtsas man vara någon annan och då kommer 
svaret till den man låtsas vara. Sen gör man så tillräckligt 
många gånger tills den angripnes internetlina är fylld och 
ingenting kan gå åt något håll. De här attackerna har blivit 
enklare att utföra eftersom hackarna har upptäckt att det 
finns gott om sidor på internet som beskriver hur man 
gör och där kan man också beställa och betala för att få 
attacker utförda.

– Det är förmodligen mest unga privatpersoner bakom 

de här hemsidorna, säger Robert Jonsson. Vi har sett 
att attackerna väldigt ofta riktar sig mot kommuner och 
myndigheter. Det är svårt att se varifrån de kommer, men 
de vi har sett är förmodligen väldigt lokala och kommer 
både från enskilda och mer organiserade grupper.

DDoSattacker är ett mycket enkelt sätt att snabbt få 
effekt och kräver ingen speciell kompetens hos angripa
ren. Den här typen av dataintrång är förstås något som en 
advokatfirma som tar kontroversiella uppdrag och syns i 
media kan råka ut för och det har inträffat. Om man antar 
att de flesta advokatbyråer har enkla system med en väg 
ut på internet betyder det att en DDoSattack kan släcka 
ner hemsidan, eposten och all kontakt med internet.

– För tio år sedan spelade det inte så stor roll om det 
inte gick att skicka epost, men så är det inte i dag. Går 
mejlservern ner kan vi inte jobba längre, säger Per Fur
berg.

Men överbelastningsattackerna är inte det värsta som 
kan hända.

– Informationsintrång är värre eftersom advokater har 
tystnadsplikt. Det kan bli väldigt trista konsekvenser om 
känslig information kommer ut, säger Lars Perhard, ad
vokat och ITrättsspecialist på Wersén & Partners, som 
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– Ingen advokatbyrå anmäler de här brotten för de är 
så pinsamma och hela byrån skulle tappa ansiktet. Det 
finns ett ständigt återkommande påstående om att statis
tiken inte är så mycket att ha. Därför pågår ett intensivt 
arbete att få igenom kraven på fler anmälningsskyldighe
ter, säger Per Furberg, advokat och ITrättsspecialist vid 
Advokataktiebolaget Per Furberg, som anlitas som expert 
av olika organisationer och i statliga utredningar inom 
detta område.

CYBERSPIONAGE

De riktade attackerna med syfte att stjäla information 
ökade med 42 procent 2012, enligt Symantecs statistik. 
Attackerna utförs inte bara av brottslingar, utan många 
länders underrättelsetjänster är också mycket aktiva 
inom detta område. Enligt en ny uppskattning har 70 län
der välfungerande program för cyberspionage och det 
främsta syftet är att komma över militär och civil högtek
nologi samt att få veta hur regeringar ställer sig i känsliga 
frågor.

Visselblåsaren Edward Snowden, som tidigare arbe
tat som teknisk assistent på CIA och den amerikanska 

säkerhetsmyndigheten NSA, avslöjade 2013 att USA an
vänder populära appar för att inhämta personuppgifter, 
avlyssnar EUpolitiker, ägnar sig åt industrispionage och 
har planterat mjukvara i nästan 100 000 datorer världen 
över. Avslöjandena visar att det pågår ett krig på nätet 
och förutsättningarna för ITsäkerheten håller snabbt på 
att förändras.

SVERIGE I VÄRLDEN

Sverige ligger i framkant inom IT och ITsäkerhet, men vi 
är inte bäst längre. Den bedömningen gör Robert Jons
son ställföreträdande chef på CERTSE, som hanterar och 
förebygger ITincidenter. Verksamheten bedrivs vid Myn
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Jag tror inte det är så stor risk att vi kommer att bli 
omsprungna, utan nu är vi med i den stora klungan. De 
nordiska länderna ligger långt framme och det gäller 
även Tyskland och Holland. Där någonstans befinner sig 
Sverige. Vi är bland de bästa i Europa på IT. När det gäller 
ITsäkerhet är vi också fortfarande duktiga, men Holland, 
Danmark, Norge och Finland har haft ett större fokus på 
ITsäkerheten, säger Robert Jonsson. n

» 

Hoten utvecklas och blir mer      och mer sofistikerade
ingick i arbetsgruppen som på Advokatsamfundets upp
drag tog fram rapporten ”Externa ITtjänster vid advokat
verksamhet” 2011.

RIKTADE ATTACKER

– Riktade attacker och APT, Advanced Persistent Threat, 
är det stora nya hotet. Men det andra, överbelastningsat
tacker, ändrade hemsidor och elak kod i allmänhet, finns 
kvar i bakgrunden, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert 
på det globala ITsäkerhetsbolaget Symantec och en av 
Sveriges mest kända ITsäkerhetsprofiler.

En riktad attack kan gå till så att man lurar dig att klicka 
på en bilaga i ett ebrev eller en länk som tar dig till en 
webbsida som har elak kod. Koden infekterar din maskin 
och öppnar den för ”elakingen”. Sedan samlar de på sig 
allt som kan vara intressant, till exempel databasfiler, Ex
celark och kundregister. De kopierar hem det, tittar vad 
de fått och försöker hitta köpare. Ibland hamnar informa
tionen på internetauktioner. Ibland säljs den till konkur
renter eller tillbaka till företaget som den har stulits från i 
någon slags utpressningsattack.

APT är en precisionsinriktad attack där någon har fått 
ett uppdrag av en stat, en underrättelsetjänst eller en 

konkurrent som vill åt dig specifikt. Grupperna som syss
lar med APT:er har stor plånbok, mycket kunnigt folk och 
gott om tid på sig.

Om de vill ta sig in på Stora Företaget AB kanske de 
tar omvägen via underleverantörer som förmodligen inte 
har råd med lika hög skyddsnivå. Sedan när underleve
rantören samverkar med det stora företaget följer de med 
eller stjäl de information från det lilla företaget som kan 
underlätta en attack mot det stora företaget.

– Det är här många svenska företag kan komma in i 
bilden och det gäller även advokater. De får legal infor
mation, uppgifter om kommande uppköp, företagssam
manslagningar, upphandlingar och stämningar. Det kan 
röra sig om börspåverkande bedrägerier som att sprida 
ut rykten. Får jag reda på att två företag håller på att gå 
ihop eller att en chef håller på att sparkas kan jag tjäna 
pengar på det, säger Per Hellqvist.

MOBILA ENHETER

Ett av de största problemen för ITsäkerheten är BYOD, 
när anställda använder sina egna smarta mobiler, bärba
ra datorer och surfplattor i arbetet. Denna utveckling har 
gått snabbt och eskalerar fortfarande. Det har lett till att 

Per Furberg.

Lars Perhard.
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» 

stora mängder känslig information befinner sig utanför 
företagens skyddade väggar.

– Den starkaste trenden är att det är så ofantligt mycket 
lättare att tappa bort information i dag eftersom man all
tid har så mycket med sig. En mobiltelefon är mer kraft
full än en dator var för 15 år sedan och du har väldigt ofta 
mycket information på den. Samma sak gäller för bärba
ra datorer och surfplattor, säger Robert Jonsson.

Per Hellqvist bekräftar att förutsättningarna för ITsä
kerheten helt har förändrats.

– De informationssäkerhetsansvariga sliter sitt hår och 
undrar vem som har vilken information var, säger han. 
Det är verkligen värsta möjliga läget. Man har mejlen i 
telefonen och man sparar med sig bilagor i bärbara dato
rer och surfplattor för att ha med sig och jobba på resan. 
Företaget har kanske byggt upp en jättesnygg säkerhets
lösning på kontoret, men sen tar de anställda lokala ko
pior som de mejlar till sina hotmailadresser för att kunna 
jobba hemifrån på kvällen. Allt sprids vind för våg.

Risken för att känslig information försvinner har också 
ökat om advokater glömmer mobilen i taxin, tappar bort 
en USBsticka eller blir bestulna på sina bärbara datorer.

Situationen blir inte bättre av att många dessutom 
blandar privat och arbetsrelaterad information på sina 
mobiler, surfplattor och bärbara datorer. Det gör att IT
säkerheten på en advokatbyrå i dag är mycket mer be
roende av användarna och hur de hanterar sina system.

– Användarna påverkar säkerheten i allt högre grad, sä
ger Mattias Hanson. Många gånger är det slarv och oför
stånd, att man inte tänker igenom innan. Man synkar sitt 
konto så att man skickar allting till något stort ITföretag 
och det var kanske inte ens meningen. Helt plötsligt finns 
känslig information där man inte vill ha den. Därför mås
te advokatbyråer ha tydliga riktlinjer för vad som gäller 
när gränsen mellan fritid och arbete suddas ut.

TRÅDLÖSA NÄTVERK OCH EPOST

Att använda trådlösa nätverk och epost för känslig infor
mation innebär en stor säkerhetsrisk. Per Furberg jämför 
säkerheten i epost med att skicka vykort.

– Vi skulle aldrig acceptera att advokater skickade sin 
kommunikation i form av vykort, säger han. Jag har i alla 
sammanhang försökt ifrågasätta varför vi gör på det här 
viset. Varje gång jag försöker ta upp frågan med en advo
kat eller en klient så säger de: ja, visst har du rätt i det, 
men vi gör ändå så här. Billigaste nivå och sämsta säker
het vinner tills det kommer någon föreskrift eller krav. 
Det gäller även vid infrastrukturbyggen av olika slag och 
i molnet.

Per Furberg konstaterar dock att det inte räcker att 
skydda sin egen epost genom att kryptera den. Är inte 
mottagarens epost också krypterad kan känslig informa
tion ändå läcka ut.

Lars Perhard bekräftar att advokatbyråer tar risker ge
nom att använda okrypterad epost för känslig informa
tion, men än så länge har han inte hört talas om någon 
incident.

– Om man talar om eposthanteringen så är det bara 
att vänta på att den första stora smällen kommer. Det är 
jätteproblematiskt, säger han.

Per Hellqvist varnar också för epost och trådlösa nät
verk. Han säger att det till och med är säkrare att surfa 
med mobilen på 3G eller 4Gnätet än att använda tråd
lösa nätverk.

– Det är jättevanligt att man mejlar hem jobbet till hot
mailadressen så att man kan fortsätta jobba där hemma 
eftersom det måste bli klart i morgon bitti, säger han. Det 
där är inte särskilt smart, eftersom informationen kan 
komma på villovägar på massor av sätt. Hemma kanske 
du har ett trådlöst nätverk som inte är skyddat och är lätt 
att lyssna av. Eller säg att du kommer till ett hotell eller en 
flygplats och kopplar upp dig på det trådlösa nätverket. 
Det man inte tänker på är att alla i det öppna nätverket 
kan lyssna av din trafik om den inte är krypterad.

SPAM

Spam är samma typ av bedrägerier som alltid har funnits. 
Det är bara ett nytt medium. När alla system blir för säkra 
riktar bedragarna in sig på den svagaste länken, männi
skan. Robert Jonsson menar att det inte spelar någon roll 
hur säkra system du har. Så länge det finns en människa 
där kommer bedragarna att kunna lura någon.

Spam som vill få oss att utföra handlingar eller avslö
ja konfidentiell information, så kallad ”phishing”, har 
många avsändare, enligt Robert Jonsson.

– Spammejlen har blivit mycket snyggare, säger han. 

l  Dataintrång öka-
de med 27 pro-
cent 2012–2013, 
vilket innebär 
2 330 fler anmäl-
ningar.

l  Datorbedrä-
gerier ökade 
med 54 procent 
2012–2013, vilket 
innebär 12 000 
fler anmälningar.

l  Bedrägerier 
med hjälp av 
internet ökade 
med 13 procent 
2012–2013.

BRÅ: ANMÄLDA 
BROTT, 
PRELIMINÄR 
STATISTIK 
FÖR 2013

Efter avslöjandena om NSA:s 
övervakning har svenska företag 

ändrat säkerhetsstrategier 
kring molntjänster.
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Från lekstuga 
till organiserad 
brottslighet 
– vänd!

Ett av de tidigare svenska phishingmejlen som kom var 
från Nordea och avsändaren var ”Freudkampavdelning
en”. Det var nog inte så himla många som gick på det. 
Men i dag är de mycket skickligare och det enda sättet 
som du kan veta att det inte kommer från banken är att 
banken aldrig skulle skicka ut den typen av meddelande.

I dag får många av oss massor med spam som oftast har 
syftet att sälja något. Enligt Robert Jonsson är det ganska 
få avsändare som skickar ut dessa spam.

– För några år sedan lyckades man stoppa en av de 
största spammarna och det blev genast en väsentlig dipp 
i hur mycket spam som kom ut, säger han. Min gissning 
är att det inte är så hemskt många aktörer som livnär sig 
på att skicka ut den här typen av spam. Men de som finns 
skickar ut gigantiska mängder och de lever på att det 
finns mängder av sårbara datorer som de kan installera 
allt skräp på så att de kan skicka ut spam via dem.

SPIONAGE

Visselblåsaren Edward Snowden avslöjade 2013 USA:s 
omfattande IT och telespionage och bekräftade det 
många misstänkte. Svenska Försvarets radioanstalt, FRA, 
som pekas ut som en av NSA:s viktigaste samarbetspart
ner, har uppgett att utländska underrättelseorganisatio
ner genomförde dataintrång mot flera svenska företag 
och myndigheter förra året. Attackerna ska ha genom
förts genom att plantera skadlig kod på offrens datorer, 
något som gjort det möjligt att avlyssna eller ta kontroll 
över dem.

Per Furberg är inte förvånad över Snowdens avslöjan
den som bland annat har pekat på att flera av de stora 
ITföretagen i USA samarbetar med NSA.

– Det bara bekräftar vad alla som verkligen kan områ

det redan visste, men sedan har det här blivit en politisk 
grej. Jag tycker att det finns en viss naivitet hos många när 
det gäller detta.

Lars Perhard ser en risk för att vissa advokatbyråer kan 
bli utsatta för industrispionage.

– Det finns mycket kompetens på marknaden som är i 
orätta händer. Jag kan tänka mig att advokatbyråer som 
är inblandade i stora transaktioner, patentlicensieringar 
eller liknande är exponerade för sånt här spioneri, säger 
han.

Robert Jonsson ser det som självklart att andra länder 
bedriver industrispionage i Sverige.

– Svenska företag är utsatta för industrispionage, men 
de berättar inte det om vi frågar dem. Vi vet att det finns 
aktörer som försöker komma över information för att ut
nyttja det i förhandlingar och liknande, men det är svårt 
att säga om de är direkt statsstödda eller om det är något 
liknande. Det finns säkerhetsföretag som arbetar med att 
hitta sårbarheter, så kallade Zero day, i programvara och 
som är det viktigaste du måste ha för att göra intrång. Se
dan säljer de den informationen till underrättelsetjänster.

MOLNET

Att företag inte längre äger sin egen infrastruktur utan 
köper den i form av molntjänster är den största föränd
ringen under senare år, enligt Mattias Hanson.

– Det här kräver högre kunskap hos användarna än det 
gjorde förut, säger han. Många företag outsourcar hela 
sin verksamhet och det kräver kunskap om vem som äger 
informationen, var den finns rent fysiskt och hur den är 
skyddad.

Efter avslöjandena om NSA:s övervakning har svenska 
företag ändrat säkerhetsstrategier kring molntjänster. En 
ny rapport från analysföretaget Radar visade att 10 pro
cent av svenska företag helt har stoppat sina planer på 
att köpa molntjänster och ytterligare 22 procent undviker 
eller har en återhållsam inställning till amerikanska out
sourcing och molntjänster.

– Du bör välja plattform med omsorg, säger Per Hell
qvist. Köper du den billigaste molntjänsten ökar risken 
att någon i samma server har intrång och då kanske den 
som gör intrång även hittar din information där. Det vär
sta som kan hända är att känslig information blottläggs 
och ditt varumärke skadas kraftfullt.

Robert Jonsson påpekar att många outsourcingaffärer 
går i flera led. Det innebär att den som äger informatio
nen kanske inte vet vem av alla underleverantörerna som 
förvaltar den.

– Informationen är mycket mer spridd och samman
vävd i dag och sambanden mycket mer komplicerade, 
säger han. Många är beroende av molntjänster på nätet, 
vilket innebär att om de tappar kontakten med internet 
kan kanske inte verksamheten fortgå. n

Mattias Hanson.

”Användar
na påverk
ar säker
heten i allt 
högre grad. 
Många 
gånger är 
det slarv 
och oför
stånd, att 
man inte 
tänker 
igenom 
innan.”
Mattias Hanson
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En del hackare som är med 
i nätverket Anonymous bär 
Guy Fawkes-masker. Fawkes var 
en engelsk rebell som försökte 
spränga det engelska parlamentet.
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Det är helt olika typer av personer som utför 
attackerna på internet. Det handlar om kri-
minella, statsunderstödda aktörer, aktivister, 
hackers, ensamvargar och de krigförande på 
det digitala slagfältet.

 Det började med att unga dataentusiaster, så kall
lade hackers, gjorde dataintrång för att få upp
skattning av sina kompisar eller uppmärksamhet 

i media. Företeelsen finns kvar, men under senare år 
har intrången som görs av organiserad brottslighet ökat 
snabbt i omfattning.

Per Hellqvist berättar att Symantec har försökt kart
lägga vad som driver ”elakingarna”.

– Tidigare när de hade infekterat en maskin och hade 
kontroll över den verkade det som om de bara var intres
serade av att sprida sig vidare. Men från mitten av 00ta
let kom de på att nu när vi har kontroll över maskinen kan 
vi tjäna pengar. Och då började det komma olika typer av 
verktyg för att till exempel skicka spam från infekterade 
maskiner, bedrägerimejl som inte kan spåras och där de 
försöker stjäla kreditkortsnummer eller inloggningsupp
gifter.

Robert Jonsson delar in de som gör dataintrång i sex 
grupper: kriminella, statsunderstödda aktörer, aktivister, 
hackers, ensamvargar och de krigförande på det digitala 
slagfältet.

– De kriminella gör det här för att tjäna pengar och det 
har blivit väldigt mycket enklare att begå digitala brott, 
säger han. Sedan har du någon form av statsunderstödda 
aktörer, underrättelsetjänster och liknande, som är ute 
efter att stjäla information och på något sätt använda den. 
Du har aktivisten i det löst sammansatta nätverket Ano
nymous som också är en väldigt tydlig aktör. De ökade i 
antal när Julian Assange dök upp, men är betydligt färre 
nu. Snart kommer någon ny grej som gör många upprör

da och då dyker de upp igen. Sen har du den gamla he
derliga hackern som förut var den enda man såg för 10–15 
år sen och som gjorde det här för att få lite ”cred” bland 
sina gelikar. De kan vara solo eller i grupp, men många 
av dem har gått upp i ”hacktivismen”, där hackers har 
blivit aktivister. Sedan finns en grupp som är lite svårare 
att upptäcka och det är ensamvargen som är den som i 
dag utför flest överbelastningsattacker. Motivet kan vara 
väldigt svårt att se, men det kan till exempel vara någon 
som är irriterad på en advokatbyrå. Du har också ensam
vargen som nog alltid funnits, men det är hemskt mycket 
enklare att agera för dem i dag. De kan bara surfa runt lite 
och hitta instruktioner för att göra de här attackerna. En 
annan grupp är de krigförande på det digitala slagfältet. I 
alla senare krig har dels staterna själv utfört attacker, dels 
har de en massa medhjälpare på sin sida som också utför 
attacker. Det är en tydlig trend att den digitala världen 
har blivit en del av slagfältet.

Per Hellqvist ger en mer detaljerad bild av den typiska 
organiserade brottsligheten.

– Det kan vara grabbarna med skinnväst som åker mo
torcykel som vill ha fram information om någon, säger 
han. Då hyr de in de här snabba grabbarna, som ofta 
kommer från östra Europa, för att ta fram information 
mot betalning. Många av de här grupperna är väldigt väl
organiserade, de har kanske aldrig träffats fysiskt, men 
de har jobbat ihop i flera år. Vissa är experter på att ta sig 
in i nätverk, andra är experter på att hitta information 
och ytterligare andra är experter på att sälja information 
och har ett stort nätverk.

Hacktivisterna kan också vara ett hot mot advokatby
råer, enligt Per Hellqvist.

– Om en advokat företräder någon som vissa hacktivis
ter inte gillar kan attacker riktas mot advokaten, antingen 
som hämnd eller som ett politiskt uttalande, säger han. 
I förlängningen kan jag tänka mig att de skulle ta sig in i 
nätverket och radera alla filer bara för att vara elaka. Har 
advokaten inte koll på säkerhetskopiorna då blir det ett 
rätt jobbigt läge. n

Från lekstuga 
till organiserad brottslighet

Per Hellqvist.

Så höjer du 
säkerheten 
– vänd!
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Som advokat måste du tänka på din IT- 
säkerhet. Det viktigaste är att anpassa  
skyddet till just den verksamhet byrån  
bedriver. Det finns ingen universallösning.

MOBILER

På de flesta mobiltelefoner finns någon form av funktion 
för att spåra mobilen och fjärradera innehållet på den. 
Det är enligt Robert Jonsson viktiga funktioner som advo
kater bör använda för att snabbt ta bort känslig informa
tion om mobilen blir stulen eller tappas bort.

– Väldigt få har virusskydd på sina mobiltelefoner, sä
ger han. Det är svårt att ha virusskydd och det är frågan 
vilken nytta det gör. Iphone är nog den säkraste mobila 
plattformen för tillfället. Den är säkrare än androidmo
bilerna eftersom det är svårare att få in skadlig kod på en 
iPhone, men risken för informationsförlust är lika stor.

Robert Jonsson rekommenderar också att stänga av 
mobilen på möten där känslig information diskuteras.

Själv har Robert Jonsson två mobiltelefoner, en för job
bet och en privat, vilket är en enkel lösning för att und
vika riskerna med att blanda privat och arbetsrelaterad 
information. 

Har du bara en mobil ska du undvika att installera spel 
på den och ha så få appar som möjligt.

Ett annat tips är att bara ha sådan information som du 
arbetar med för tillfället i mobilen.

– Det finns ingen anledning att ha fem års arkiv på mo
biltelefonen, säger Robert Jonsson. Jag rekommenderar 
inte att man synkar mobilen till mejlen mer än nödvän
digt, men det är ju ett arbetsredskap och man måste kun
na använda den.

KRYPTERING

Kryptering är till för att skydda data när de skickas eller 
skydda data i vila från åtkomst, till exempel när man har 
sin hårddisk krypterad.

– Det finns sätt att kryptera, men inga som är riktigt 
enkla och smidiga. Du måste väga kryptering mot att kun
na använda systemen. Det måste samtidigt vara använd
bart. Men om jag jobbade på en advokatfirma och satt på 
väldigt känslig information skulle jag definitivt inte skicka 
den via okrypterad epost, säger Robert Jonsson.

Per Furberg håller med honom, men påpekar som tidi
gare nämnts att om mottagaren inte har tillräcklig säker

het hos sig kan informationen ändå läcka ut. Per Hellqvist 
har en annan syn på saken.

– Att kryptera mejl är så pass enkelt i dag, säger han. 
När jag började med det här var det krångligt. Nu är det 
så pass enkelt att du kan kryptera som standard, till ex
empel om du och jag mejlar varandra så krypteras alla 
mejl som går mellan oss automatiskt.

Ska advokatbyråer kryptera hela hårddisken på alla 
datorer och bärbara datorer el
ler bara kryptera vissa filer med 
känslig information? Funderar 
man på det är det bra att känna 
till att varje skyddslager som 
läggs på påverkar prestandan 
och arbetssättet.

– Det enklaste om du har en 
dator eller laptop är att du kör 
diskkryptering, så att allting som 
körs till disken krypteras, säger 
Per Hellqvist. Då gör det inget 
om de blir stulna eller tappas 
bort, allting är säkert. Sen kan 
man köra filkryptering där man 
väljer att kryptera alla officedo
kument eller pdf:er, men jag ser 
inte riktigt nyttan med det när 
man kan kryptera alltihop.

Robert Jonsson rekommende
rar också diskkryptering.

– Mitt tips är att använda kryp
teringsprogrammet PGP, som 
finns i en gratis version och är 
något mer lättanvänt nu än tidi
gare, säger han. Om man arbetar 
mot staten kan man använda 
KSU, Krypto för Skyddsvärda 
Uppgifter, men det är kanske lite 
mer knöligt att använda.

APPAR

Kan du stänga av geopositioneringen på dina appar i mo
biltelefonen, så att ingen kan följa och kartlägga dig? Och 
hur ska du hantera alla andra appar?

– Minimera antalet appar, säger Robert Jonsson. Men 
det är väldigt svårt att göra något åt att telefontillverkaren 
får väldigt mycket information om var man befinner sig. 
Detsamma gäller många androidappar som är väldigt fri

Så höjer du säkerheten

”Är arbets
givaren 

alltför 
rigorös är 

risken stor 
att persona

len strun
tar i vad 

som gäller 
och lägger 

upp egna 
system.”

Lars Perhard
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kostiga när det gäller vilka rättigheter de får ha. Det är 
också en sak som gör att man måste överväga om man 
ska ha de apparna eller inte. Jag tycker nog inte att det 
här är något som enskilda anställda ska ta ställning till. 
Det här ska det fattas ett policybeslut om som gäller hela 
organisationen.

Problemet med geopositionering gäller även om du 
som advokat använder tjänster som Instagram eller Face

book. Om du till exempel är på 
besök hos en klient och går och 
fikar tvärsöver gatan och tar en 
bild på den fina espressomaski
nen och lägger ut på Facebook, 
så finns det en risk att dina kli
entbesök blir allmänt kända.

POLICY

Säkerhetsexperterna är överens 
om att de största riskerna upp
står när anställda gör fel eller 
slarvar och att det enda som kan 
förhindra det är en ITpolicy som 
alla känner till.

– Har advokatbyrån ingen 
policy är det dels väldigt svårt 
att komma åt anställda som gör 
dumma saker, dels har anställda 
ingenting att förhålla sig till om 
de undrar över något, säger Per 
Hellqvist. De flesta som gör fel 
gör det av misstag. Man förstår 
inte effekten av det man gör. 
Därför är det så bra att ha en 
ITpolicy eller en informations
säkerhetspolicy. Är man bara två 
eller tre medarbetare på företa
get räcker det att man sätter sig 
ner och pratar om detta. Fällan 

för de små och vissa fall även de medelstora företagen 
är att man inte har någon som är ITansvarig. Då måste 
chefen ta det ansvaret och se till att det blir av.

Robert Jonsson räknar upp ett par exempel på regler 
som policyn bör innehålla.

– Det är jätteviktigt att anställda inte får använda Fa
cebook eller Instagram när de är ute på kunduppdrag. 
En policy ska vara väldigt tydlig med att arbetsredskap 
inte ska användas på fritiden så länge det inte stör arbetet 

menligt. Man ska inte heller låta barnen installera appar, 
spela spel eller surfa i mobilen.

Lars Perhard understryker att policyn inte får vara för 
krånglig.

– Är arbetsgivaren alltför rigorös är risken stor att per
sonalen struntar i vad som gäller och lägger upp egna sys
tem. Så det gäller att hitta en rimlig balans mellan krav på 
säkerhet och pragmatism. Om inte en rimlig säkerhets
nivå kan nås på detta sätt måste policyn kopplas till att 
personalen får utbildning och policyn ska kvitteras, säger 
han.

Hur ska man göra med behörigheten. Ska alla på advo
katbyrån ha tillgång till allt?

– Nej, där är man tvungen att hitta vettiga avvägningar, 
säger Robert Jonsson. Det finns definitivt ingen anledning 
till att alla ska ha tillgång till allting, utan advokatbyrån 
kan dela upp behörigheten, så att bara de som arbetar 
med en viss klient kan se den informationen. Det är en 
policyfråga som ledningen måste ta ställning till.

Per Furberg konstaterar att det inte finns några färdiga 
modeller för hur en advokat ska utforma sin ITpolicy. 
Han tror det handlar om sunt förnuft och att man har till
räcklig hjälp av någon som kan det här med ITsäkerhet.

– Det måste införas någon slags lägsta nivå. Man skulle 
behöva skapa en gemensam kravställning där man anger 
vad som är lägsta nivå för advokater, säger Per Furberg 
som anser att Advokatsamfundet skulle kunna driva det 
här.

MOLNET

Hur ska advokatbyråer förhålla sig till molntjänster? Advo
katsamfundet har tagit fram direktiv som presenterades 
2011. Rapporten togs fram av advokaterna Lars Perhard, 
Björn Gustavsson, Henrik Bengtsson och Advokatsamfun
dets ställföreträdande chefjurist Johan Sangborn.

– Vår konklusion i rapporten är att man måste anpassa 
säkerheten till sin verksamhet och situation, säger Lars 
Perhard. Har man höggradigt känslig verksamhet och 
hanterar till exempel börspåverkande information är 
kanske tiden inte riktigt mogen för att lägga ut informa
tion i molnet.

Rapporten slår dock fast att advokatbyråer i allmänhet 
kan använda molntjänster.

– För många av dem som inte har kunskap och intresse 
av ITfrågor skulle molnet kunna vara ett bra alternativ. 
Där får de hos många leverantörer en avancerad, anpas
sad nivå som motsvarar deras behov. Men de ska inte hål

Använd lösenord/
fraser med tio eller 
fler tecken och en 
blandning av olika 
typer av tecken.

Ett sätt att skapa 
säkrare lösenord 
som är lite lättare 
att komma ihåg är 
att använda korta 
ord med mellan-
slag eller något 
annat tecken som 
avdelare, som till 
exempel elva-
kaffe_klockan_10 
eller enhets taxa 
på lokal trafiken? 
För att öka entropin 
lägger man till spe-
cialtecken, versaler 
och siffror.

Källa: .SE 
(Stiftelsen för inter

netinfrastruktur)

SÅ SKAPAR DU 
ETT SÄKERT 
LÖSENORD
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la på med gratislösningar som ofta innebär att tjänsten 
ensidigt kan stängas ned eller ändras och att leverantö
ren har rätt att använda innehållet i kundens information 
för riktad reklam. Läs villkoren och betala för tjänsten 
för att komma runt de för advokater mer olämpliga lös
ningarna. Säkerhetsnivån vid inloggning kan sättas i med 
hjälp av en konsult i början, säger Lars Perhard.

Robert Jonsson ger rådet att du ska vara medveten om 
var du har dina data.

– Advokatbyråer mås
te se över var deras data 
finns och vilka krav kli
enterna ställer, säger 
han. Även där finns sätt 
att skydda sig genom 
att ha krypterade con
tainrar som data finns 
i. Men hur man än gör 
måste man ha förtro
ende för leverantören. 
Man kan ju inte skydda 
sig mot leverantören. 
Då har man hamnat 
väldigt fel. Man måste 
vara noga med att kontrollera, men man måste samtidigt 
kunna ha förtroende för sina leverantörer. Annars fun
gerar det inte.

När det inträffar molnrelaterade incidenter kan det 
vara avgörande vem som äger loggarna för datorn och 
vem som har rätt att få se dem.

– Det kan vara väldigt viktigt när man ska utreda en 
incident. Har man inte tillgång till loggar har man faktiskt 
ingen möjlighet att se vad som har hänt. Därför är det vik
tigt att man kollar om man har rätt att få se loggar innan 
man tecknar avtal.

LÖSENORD

Räcker det att ha bra lösenord för att vara skyddad och 
hur ska man komma ihåg dem?

– I alla lägen där man har möjlighet bör organisationer 
ha tvåfaktorsautentisering, till exempel ett lösenord och 
en säkerhetsdosa av typen som banker använder, säger 
Robert Jonsson. Det är en väldigt stark rekommendation. 
Och när man har lösenord ska man ha bra lösenord.

För att komma ihåg alla lösenord rekommenderar han 
ett program som heter KeyPass som är fritt tillgängligt 
och går att ha både till mobiltelefoner och datorer. Det 
lagrar alla dina lösenord och informationen är krypterad.

Att ha ett papper inlåst med alla lösenord är kanske 
ännu bättre om du tycker det är okej att behöva gå dit 
varje gång du har glömt ett lösenord. För en liten ad
vokatbyrå kan det vara ett alternativ om man betraktar 
pappret som ett viktigt dokument och låser in det.

Kan advokater svara ja när man får frågan om de vill 
spara lösenord till en viss webbplats ”kom ihåg mig med 
id och lösenord”?

– På viktiga konton ska man aldrig svara ja på den frå
gan, säger Robert Jonsson. Men på skräpkonton, till ex
empel kontot till gymmet, skulle jag mycket väl kunna 
tänka mig att ha i datorn. Det enda som skulle kunna 
hända är att någon skulle ändra mina träningstider.

LAPTOP, SURFPLATTA, 

DATOR

Är man duktig på att 
uppdatera sina sys
tem och har antivirus, 
brandvägg och intrångs
detektering klarar man 
sig mot huvuddelen av 
attackerna som före
kommer. Ha en backup. 
Spara ingen känslig in
formation i system som 
är anslutna till internet. 
Då klarar du dig i hu
vuddelen av fallen. Det 

rådet ger Per Hellqvist.
– Då är det väldigt svårt att komma in i datorn om man 

inte har otur och råkar ut för en helt ny sårbarhet eller 
om man har någon av de här tunga grabbarna emot sig, 
säger han.

När det gäller mobila enheter är det viktigt att tänka på 
att du inte bär omkring allt för mycket information utan 
bara det du behöver just nu. Det gäller speciellt vid resor.

Ett annat problem är att när du passerar gränser till 
andra länder kan myndigheterna ha rätt att kopiera hela 
disken, så är till exempel fallet när du kommer till USA.

– Om du har mycket känslig information kan du ha en 
reselaptop som är tom och bara innehåller ditt operativ
system. När du har passerat gränsen hämtar du hem de fi
ler du behöver via en krypterad server eller om du kopp
lar upp dig mot VPN, en krypterad tunnel in till företaget, 
och hämtar filen som du behöver, säger Per Hellqvist.

Robert Jonsson tycker att man ska tänka igenom IT
strukturen, så att till exempel servrar inte är tillgängliga 
från mobiler, surfplattor och bärbara datorer.

KONSULTER

Kan man göra en egen analys av ITsäkerheten eller ska 
man anlita hjälp? De intervjuade experterna rekommen
derar att du tar hjälp av en duktig konsult.

– Jag tycker att man ska anlita hjälp, dels för att du lätt 
blir hemmablind när du arbetar med systemen, dels för 
att det är så pass viktigt att testa säkerheten, säger Robert 
Jonsson.

» 

För alla som hante-
rar och bearbetar 
personuppgifter 
är det viktigt att 
säkerställa att 
personuppgifterna 
skyddas på ett bra 
sätt. Enligt per-
sonuppgiftslagen 
ska den som är 
personuppgifts-
ansvarig vidta 
lämpliga tekniska 
och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder 
för att skydda per-
sonuppgifterna. Till 
tekniska åtgärder 
räknas saker som 
brandväggar, kryp-
teringsfunktioner 
och antivirus, 
medan organisa-
toriska åtgärder 
handlar om sä-
kerhetsarbetets 
organisation och 
rutiner, instruktio-
ner och policyer.

Källa: Data
inspektionen

SÄKERHET ENLIGT 
PERSONUPP-
GIFTSLAGEN

”Ska ni flytta information på kontoret är det enklare att ha en gemensam disk                      på servern som många kommer åt än att använda USBstickor.”   Robert Jonsson
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Är det inte risk att konsulten får dig att installera allde
les för avancerade säkerhetssystem?

– Det finns ju bra och dåliga konsulter. De stora konsult
bolagen är seriösa, men det finns ju även mindre som är 
bra, svarar Robert Jonsson.

Per Furberg tar upp problemet med att du inte kan få 
allt på en gång.

– Alla vill ha det enkelt, säkert och billigt, säger han. 
Men får du det enkelt blir det antingen dyrt eller osäkert. 
Och får du det svårt blir det billigt och säkert. Det handlar 
också om att hitta en bra balans mellan ITsäkerhet och 
tillgänglighet och marknadsföring.

Lars Perhard betonar att huvudbudskapet i rapporten 
”Externa ITtjänster vid advokatverksamhet” fortfarande 
gäller: ”det finns inte någon patentlösning utan det är ad
vokaten till syvende og sidst som är ansvarig för sin kon
torsorganisation”.

– Vi kan inte rekommendera någon viss lösning eller 
visst varumärke. Var och en måste ta sitt ansvar. Ju min
dre man begriper själv, desto mer hjälp får man ta in, sä
ger han.

KÄNSLIG INFORMATION

Vad är känslig information och ska man sortera innan 
man bestämmer vad som ska skyddas?

– Det är svårt att särskilja känslig och öppen informa
tion, säger Per Hellqvist. Det är bara filer och mejl i en 
stor hög. Det innebär att man inte kan särskilja informa
tionen. Då måste du säkra alltihop och ta säkerhetskopior 
på alltihop och lagra det i tio år. Inkluderar det familje
bilder och musik kostar det ju pengar någonstans. Men 
om man kan särskilja vad som är öppen och vad som är 
känslig information kan man spara väldigt mycket pengar 
och säkerhetskopieringen går väldigt mycket snabbare.

Å andra sidan kan det vara mycket enklare för en liten 
advokatbyrå att skydda allt.

– Man vill ju inte försvåra, säger Per Hellqvist. Säkerhet 
behöver inte vara krångligare än man gör det. I mindre 
företag skulle man kunna slå ett lager kring allting och 
säga att det här skyddar vi punkt. Det är nästan enklast.

Advokatbyråer som hanterar mycket känslig informa
tion kan slå två flugor i en smäll.

– Det fina är att om du ändrar ditt skydd för hur du 
säkrar ditt företag för att klara av en riktad APTattack så 
skyddar du dig på köpet mot de lite enklare attackerna, 
säger Per Hellqvist.

UTANFÖR INTERNET

Ska man lämna internet ibland när man hanterar väldigt 
känslig information?

– Om du har superkänsliga uppgifter och inte kan lita 
på systemet kan du så klart ha allt på papper, men i dag är 
det svårt, säger Robert Jonsson. Jag tror att det är ganska 

få som är villiga att leva med de begränsningarna. Då får 
man i stället hitta sätt att skydda sin utrustning. Man kan
ske inte behöver ha laptopen uppkopplad på nätet eller 
ha en dator där möjligheten att koppla upp sig på nätet 
är helt borttagen.

En del företag som har känslig information har bara 
en surfdator som står i receptionen eller i matrummet. 
Där kan anställda kolla Facebook eller läsa sin privata 
hotmail.

Den största risken för infektion uppstår på sociala nät
verksplatser, den privata mejlen eller när du strösurfar. 
Länkar som du klickar på kan ta dig till en elak webbsida 
som infekterar din dator. Då kan det vara en bra idé att ha 
två datorer, en surfdator och en arbetsdator.

Alla de intervjuade experterna rekommenderar advo
katbyråer att ha säkerhetskopiering.

– Försvinner all information som du har på advokat
byrån så är du ”out of business”, säger Per Furberg. Det 
är ju så uppenbart att det förstår väl alla att de måste ha 
säkerhetskopiering.

USBSTICKOR OCH EPOST

Mattias Hanson tycker inte advokater ska använda USB
stickor för känslig information. Och Robert Jonsson me
nar att om man ska ha USBstickor så måste de vara kryp
terade.

– Tappar du en USBsticka kan du inte påverka det, sä
ger Robert Jonsson. Det är säkrare att bränna CDskivor 
eller kryptera USBstickorna, men det måste drivas av 
organisationen så att man tar fram en policy för det. Ska 
ni flytta information på kontoret är det enklare att ha en 
gemensam disk på servern som många kommer åt än att 
använda USBstickor.

Experterna avråder från att använda okrypterad epost 
för att kommunicera känslig information. De avråder 
också från att använda gratistjänster för epost i arbetet.

– Tyvärr ser jag kolleger som ibland använder gratis
tjänster som gmail. Det brukar jag försöka avstyra. De 
har förmodligen inte läst villkoren, säger Lars Perhard. n

Robert Jonsson.

”Ska ni flytta information på kontoret är det enklare att ha en gemensam disk                      på servern som många kommer åt än att använda USBstickor.”   Robert Jonsson

Hur ser 
framtiden ut? 
Vänd!
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Experterna är ense om att du ska polisan-
mäla IT-brott. Men det finns annan hjälp 
att få som inte riskerar påverka omvärldens 
förtroende för din verksamhet.

 Du ska alltid polisanmäla, så att brottslingarna kan 
spåras, säger Mattias Hanson.

Är du orolig för att en anmälan ska ge dålig 

publicitet som kan skada verksamheten är det bra 
att känna till att polisen kan sekretessbelägga din anmä
lan.

Advokatbyråer kan också vända sig till CERTSE för att 
få riskbedömningar och råd.

– Vi hjälper ofta till i DDoSattack och incidentutred
ningar, säger Robert Jonsson. Se vår hemsida under inci
dentrapportsystem. Mitt råd om du drabbas är att försö
ka hålla huvudet kallt, försök få överblick och ta kontakt 
med någon som kan mycket.

Experterna tror att vi kommer att få svenska 
molntjänster, skickligare IT-brottslingar, 
spionerande kylskåp och ökad debatt om 
övervakningssamhället.

 När det gäller den framtida utvecklingen för IT 
säkerheten de närmaste åren tror Robert Jonsson 
att vi kommer få se en fortsatt ökning av interna

tionella molnbaserade tjänster, men också en motsatt 
trend.

– Jag tror att många kommer ta hem tjänster från mol
net eftersom det är så mycket diskussion om var datan 
finns, vem som har tillgång till den och om vi kan känna 
oss säkra på det, säger han. Det kan dyka upp svenska 
aktörer som erbjuder ett svenskt moln. Det här kan även 
inträffa i andra länder. Inom EU kommer du nog inte ha 
en lagstiftning om detta i varje land, utan det kommer 
förmodligen en lagstiftning för hela EU.

MINSTA MOTSTÅNDETS LAG

Ingen av experterna tror att vi kommer att bli kvitt IT
brotten. Hur de kommer att förändras beror enligt Ro
bert Jonsson mycket på vilka brott som vi skyddar oss 
bäst mot.

– De som är kriminella försöker ju tjäna pengar där det 

Vem hjälper dig om du     drabbas?

Hur ser     framtiden ut?

» 
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Det är ganska vanligt att CERTSE blir kontaktade av 
många som drabbats av samma sak.

FARA PÅ FÄRDE

– Vi kan titta på skadlig kod och se om den finns någon 
annanstans och kanske också vad den gör, säger Robert 
Jonsson. Då kan vi avgöra om den är riktad eller om det är 
något som kan drabba många. Det påverkar riskbedöm
ningen väldigt mycket. Är den riktad mot många kanske 
du inte behöver öka din säkerhet, men är det någon som 

har gjort en skadlig kod som bara skickas unikt mot dig 
är det fara på färde.

Vid överbelastningsattacker ger Per Hellqvist rådet att 
kontakta internetleverantören. Om man snabbt ringer 
dem kan de filtrera trafiken för att minska effekten av at
tacken.

Ett annat råd är att säkerhetskopiera innan det händer 
något. Då kan du snabbt återställa information, se vad 
som saknas och förbereda dig på vad som kan hända 
framöver. n

finns pengar att tjäna, säger han. På internet kommer de 
att göra det där motståndet är som minst. Jag tror också 
att i den kriminella världen kommer vi se en fortsatt pro
fessionalisering inom detta område.

Robert Jonsson tror inte heller att de statsunderstödda 
ITintrången kommer att minska, men han tror att debat
ten kommer öka betydligt om vad intrången har för in
verkan på samhället.

Per Hellqvist har svårt att se flera år framåt. Hans hori
sont är tre eller fyra månader eftersom utvecklingen på 
det här området går så snabbt.

SAKERNAS INTERNET

– När det gäller säkerhetsgrejor som jag håller koll på tit
tar vi mer och mer på det som kallas ”The Internet of 
Things”, sakernas internet. Nu kopplas allt fler av dina 
prylar upp mot internet och det kommer medföra säker
hetsproblem, säger Per Hellqvist.

Alla dina prylar till exempel tv, bluerayspelare, tvätt
maskin, kylskåp och glödlampor kan kopplas upp mot 
internet och Sverige är en av de ledande länderna i den 
här utvecklingen. 

– Det finns bara ett internet och alla i hela världen är 
uppkopplade dit. Det innebär att någon i Malaysia kan 
sitta och titta på dig i din webbkamera. Vi har redan hittat 
kylskåp som är övertagna och står och skickar ut spam i 
form av reklambrev, säger Per Hellqvist.

DÅLIGA LÖSENORD

Det är svårt att komma åt det här problemet av flera skäl. 
De som tillverkar prylarna är inte bra på ITsäkerhet, 
du är inte van att betrakta det här som en risk och det 
är svårt att uppdatera programvarorna och installera 
skyddssystem. Ett annat problem är att den som köper 
prylarna inte ändrar inloggningen som brukar vara ”ad
min” och ”password”.

– Elakingarna har de här prylarna listade och skriver 
automatiska verktyg som när de hittar prylen skannar 
av internet och ser vad de har hittat. Sedan försöker de 
logga in med admin och password. Då är de inne helt au
tomatiskt, säger Per Hellqvist.

STORSKALIGT SABOTAGE

De internetuppkopplade prylarna kan användas till 
alltifrån att spionera på dig med webbkameror till sabo 
tage av olika slag. Det kan till exempel vara att någon 
stänger av värmesystem eller öppnar låsta dörrar. Men 
det kan också röra sig om mer storskaligt sabotage av 
bankomater, tunnelbanor eller oljeborriggar i Norska ha
vet.

– Om jag via din internetuppkopplade tv kan ta mig in 
i ditt lokala nätverk hemma kan jag därifrån hoppa över 
till din arbetsdator som för tillfället är uppkopplad på din 
hemadress och därifrån komma in på företaget där du 
jobbar, säger Per Hellqvist. n

Vem hjälper dig om du     drabbas?

Hur ser     framtiden ut?
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KÄLLOR
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Försträckning   eller gåva?
Advokat Örjan Teleman reflekterar över hur bevisbördan ska placeras i bodelnings- och 
arvskiftestvister, en vanligt förekommande fråga.

 Det här aktuella spörsmålet 
om hur bevisbördan ska 
placeras förekommer ofta 

i bodelnings och arvskiftestvister. 
Make eller sambo påstår sig ha en 
fordran mot den andre eller en 
dödsbodelägare säger sig ha ett krav 
mot dödsboet eller detta hävdar en 
fordran mot en delägare. Sådan sak 
avser inte sällan höga belopp. För de 
fall, där make eller sambo vid bodel
ning istället påstår sig ha en skuld till 
tredje man och därför är berättigad 
till avräkning, får det anses klart att 
han i bodelningen har bevisbördan 
för att skulden föreligger. Frågan 
härom behandlas därför inte i denna 
artikel. Min framställning utgår från 
fall där det är utrett, att ett visst 
penningbelopp har överförts men 
att parterna är oense om det därvid 
uppstått ett fordringsförhållande 
eller om det var fråga om en gåva. Är 
parterna någon gång också oense om 
någon betalning har gjorts och med 
vilket belopp, bärs bevisbördan här
för av den som påstår sig ha överfört 
pengarna.

Frågor om bevisning tar sikte på 
bevisfaktum (kontra rättsfaktum), be
vistema (bevisföremål), bevismedel, 
bevisbörda, bevisstyrka (beviskrav) 
och bevisvärdering. Rättsfaktum 
är ett faktum, ett faktiskt förhål

lande, som måste föreligga för att 
en rättsföljd ska inträda medan ett 
bevisfaktum är ett så kallat medelbart 
relevant faktum, till exempel indicier. 
Bevistema är ett sakförhållande, som 
ska bevisas. Jag behand
lar väsentligen frågan 
om vem av parterna, det 
vill säga den föregivne 
borgenären eller gåvomot
tagaren, som har att bära 
bevisbördan.

I den processrättsliga 
doktrinen talar man om 
olika bevisbördeteorier 
(eller bevisbörderegler), 
vilka utformats genom 
praxis och i doktrin, 
däribland de materiella 
teorierna och bevissäk
ringsteorin.

De materiella bevisbör
deteorierna kan samman
fattningsvis sägas inne
bära, att bevisbördan ska bestämmas 
utifrån den i det enskilda fallet kri
tiska materiella rättens ändamål. Då 
de processrättsliga bestämmelserna 
ska befrämja de materiella reglernas 
genomslag, synes mycket tala för de 
materiella bevisbördereglerna. Det 
ska här konstateras, att den samlade 
rättskipningens grundläggande sam
hällsfunktion är att medverka till att 

värderingarna bakom den materiella 
rätten slår igenom.

Enligt bevissäkringsteorin, som 
synes mig ha vunnit terräng under 
senare år, ska bevisbördan läggas 

på den av parterna, som 
anses ha haft bäst möjlig
het eller störst anledning 
att säkra bevisning. Detta 
är dock många gånger 
svårt eller omöjligt att av
göra! Om vi utgår från ett 
exempel, där två allmänt 
kapabla bröder tvistar om 
huruvida det uppkommit 
ett fordringsförhållande 
mellan dem eller fråga 
varit om gåva när den ene 
brodern överlämnade 
100 000 kronor till den 
andre. Båda två är skriv
kunniga och hade tillgång 
till papper och penna 
vid tillfället ifråga men 

varken gåvobrev eller skuldebrev 
upprättades. Den broder, som utgav 
pengarna, hade otvivelaktigt skäl att 
säkra bevisning om att saken avsåg 
en försträckning så att han skulle 
få tillbaka pengarna men även den 
andre brodern hade orsak att säkra 
bevisning, nämligen till styrkande av 
han helt utan krav på motprestation 
erhöll de 100 000 kronorna.  

Debatt

Örjan Teleman  
Örjan Teleman, 
som är advokat 
i Halmstad, är 

inriktad på ekono-
misk familjerätt i 
vid bemärkelse.

DEBATTÖR

PRAKTISK JURIDIK



41Advokaten Nr 2 • 2014

Försträckning   eller gåva?

Likaså är en 
gåva, med 
eller utan 

föreskrifter 
för mot- 
tagaren, 

ett avtals-
förhållande 
mellan två 

parter.

Även tillämpning av en materi
ell bevisbörderegel är ofta svår. Vi 
kan (med Nordh) konstatera, att 
den avtalsrättsliga regleringen ska 
främja uppkomsten av avtal och dess 
fullföljande samtidigt som den ska 
erbjuda skydd mot avtalskonstruktio
ner, som av en eller annan anledning 
kan ses som samhällsskadliga. Det 
är svårt att tänka sig en fungerande 
marknadsekonomi om människor ska 
anses stå i avtalsförhållande endast 
på den grunden av att det saknas 
bevis om motsatsen. Ett normalt 
fordringsförhållande är en form av 
avtalsförhållande. Två parter har 
enats om en försträckning på vissa 
villkor. Likaså är en gåva, med eller 
utan föreskrifter för mottagaren, ett 
avtalsförhållande mellan två parter. 
Givaren avstår från gåvoobjektet mot 
att mottagaren accepterar gåvan (och 
utfäster sig därmed att efterkomma 
de villkor, som må ha föreskrivits, så
som övertagande av intecknad skuld 
vid fastighetsgåva eller åtagande att 
använda fastigheten blott för istället 
ett visst bestämt ändamål). Båda 
parterna åberopar då ett avtalsförhål
lande, vilket innebär, att bevisbördan 
lika väl kan läggas på den ena parten 
som på den andra! Kanske kan till 
och med sägas, att samhällsintresset 
talar i större utsträckning för kredit

givning än för filantropi! Då skulle 
bevisbördan läggas på mottagaren av 
gåvan.

PRAXIS

HD har i NJA 1975 s. 577 (på s. 582) 
slagit fast att bevisbördan i tvist av 
rubricerade art i princip åvilar den 
som påstår sig ha en fordran.  För 
jämförelse förtjänar att nämnas 
Hovrättens över Skåne och Blekinge 
domar 10/10 2013 i mål nr T 11913 
och 2/12 2013 i mål nr T 327112, Svea 
hovrätts dom 20/12 2012 i mål nr 
T 9520 samt Stockholms tingsrätts, 
avd. 3, dom 5/5 2010 i mål nr 
T 465509. I dessa opublicerade avgö
randen har domstolarna till skillnad 
från HD i sin dom från 1975 ansett, 
att bevisbördan ska bäras av den 
part, som påstår sig ha fått en gåva. 
I nämnda hovrättsdomen 2/12 2013, 
som avser ett tvistig försträckning 
av 50 000 kronor, anger hovrätten 
att bevisbörderegeln bör uttryckas 
så ”att den part som påstår att en av 
motparten gjord betalning till parten 
skett som gåva har bevisbördan för 
de konkreta  rättsfakta, som konstitu
erar gåvan”  och tillägger att ”Intres
set av enkelhet och förutsebarhet 
talar för att placera bevisbördan på 
samma sätt oavsett sammanhanget”. 

Det kan vidare noteras, att HD i 

NJA 2012 s. 804 slagit fast, att om 
utgångspunkten är att en fordran har 
uppkommit och gäldenären påstår att 
denna upphört på grund av eftergift 
(gåva), ankommer det på gäldenären 
att visa detta. Placeringen av bevis
bördan är således här den omvända 
i förhållande till läget i prejudikatet 
från 1975. NJA 2012 s. 804 avser ett 
regresskrav (enligt SkbrL 1 kap. 2 §  
st. 2) av en gäldenär mot en medgäl
denär för betalning av dennes andel 
av en för dem och ytterligare en 
person gemensam skuld. Två makar 
skulle köpa en fastighet och behövde 
för finansieringen ett banklån. Ban
ken krävde då att en person till skulle 
gå in som gäldenär tillsammans med 
makarna. Hustruns ena förälder 
bistod med detta och betalade seder
mera själv lånet för att därefter kräva 
mannen på hans andel. I sina dom
skäl uttalar HD, att det förhållandet 
att medgäldenärerna står varandra 
nära inte bör medföra att bevisbör
dan omkastas eller att beviskravet, 
det vill säga kravet på bevisningens 
styrka, sänks. Däremot måste det 
vid bevisvärderingen beaktas bland 
annat vilken relation de berörda 
personerna har till varandra. Detta 
är ett praktiskt viktigt påpekande då 
de flesta tvisterna om gåva kontra 
försträckning torde förekomma inom 

Debatt

» 
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Debatt

kretsar av närstående då bevismed
len inte sällan består av förhör med 
syskon och föräldrar. HD tillägger i 
nämnda domskälen, att det är vanligt 
att föräldrar gör benefika insatser till 
förmån för barnen men att hänsyn 
dock får tas också till andra omstän
digheter, såsom insatsens storlek, det 
sammanhang i vilken den har gjorts 
och vad som i övrigt har kommit 
fram. (För bevisvärdering finns en 
omfattande teoribildning, som torde 
vara lika omstridd som den rörande 
bevisbördans placering.)

SYNPUNKTER

HD, som sällan hänvisar till dogmatis
ka principer eller allmänna grundsat
ser för fördelningen av bevisbördan, 
angav i det nämnda fallet från 1975, 
som sagt, att den angivne borgenären 
har bevisbördan för uppkomsten av 
ett fordringsförhållande när det är 
utrett, att ena parten har utgett visst 
penningbelopp till den andre. Enligt 
min mening finns det skäl att emot 
HD:s synsätt hävda, att när oklarhet 
föreligger om handlingens karaktär ta 
som utgångspunkt att mellanhavan
det mellan parterna inte rubbat deras 
(ursprungliga) förmögenhetsförhål
landen. Den part som har avstått från 
penningbeloppet ska därmed presu
meras ha erhållit en fordran mot den 
andre. Då har hans ekonomiska ställ

ning förblivit oförändrad. Mottagaren 
har å sin sida erhållit en viss summa 
pengar men också ådragit sig en 
skuld av motsvarande storlek. Även 
hans förmögenhet är då oförändrad. 
Menar mottagaren motsatsen, det 
vill säga hävdar ändrade förmögen
hetsförhållanden så att fråga är om 
gåva och inte någon försträckning till 
honom, bör han bära bevisbördan 
härför. Detta innebär, att han har att 
visa, att han erhållit en gåva. Samma 
uppfattning vad avser bevisbördans 
placering i fordran/gåvotvisterna 
motiveras ibland med hänvisning till 
skälighet och god moral. Påstår någon 
sig ha fått ett penningbelopp utan 
krav på motprestation bör man ha att 
bevisa detta. 

Ett exempel, som enligt min 
erfarenhet från bodelningstvister 
återspeglar ett ofta förekommande 
problem i det praktiska rättslivet, 
är när en sambo till den andres 
uttryckliga förvåning påstår sig ha 
en fordran mot denne. En sådan 
tillgång utgör inte samboegendom 
och ingår därmed inte i bodelning 
(medan däremot skulden kan göra 
det beroende på dess karaktär, se 
SamboL 13 §). Om det då är klarlagt, 
att ett penningbelopp av inte oväsent
lig storlek har överförts till exempel 
för finansiering av en utbyggnad av 
mottagande sambons sommarbostad, 

finns det enligt min mening skäl, som 
bör framgå av det ovan anförda, att 
lägga bevisbördan på mottagaren om 
denne hävdar gåva.

Fordrings–gåvotvisterna kan här 
indelas i två kategorier. Den första 
avser fall där det är klarlagt att en for
dran har uppkommit men parterna 
är oense om den har efterskänkts 
(eller av annat skäl än betalning inte 
längre föreligger). Den andra katego
rin innehåller fall där fordringen är 
tvistig. Genom de nämnda avgöran
dena NJA 1987 s. 40 och NJA 2012  
s. 804 har HD, som ovan konstate
rats, klarlagt rättsläget rörande vilken 
part, som ska bära bevisbördan i de 
tvister, som omfattas av den första 
kategorin. Däremot är rättsläget 
tvivelaktigt rörande bevisbördans 
placering i de fall, som faller inom 
den andra kategorin, trots HD:s utta
landen i NJA 1975 s. 577. Därför finns 
skäl för omprövning i högsta instans. 

Tilläggas bör slutligen, att dom
stol – när den väl slagit fast vem av 
parterna som har bevisbördan – bör 
beakta dennes möjlighet och anled
ning att säkra bevisning i det enskilda 
fallet när fråga uppkommit om han 
presterat tillräcklig stark bevisning, 
det vill säga uppfyllt beviskravet.

Örjan Teleman    
Advokat

”Vi får ibland uppdrag då klienter berättar att de upplever både obehag 

och oro när de tror att det kan finnas oegentligheter på företaget. För att 

få fram bevis så ber vi ofta Säkert Företag att ”gräva” i saken utan att 

eventuellt inblandade får reda på det. Det har gjort att vi på ett smidigt och 

bra sätt kunnat reda ut vad som hänt och då kunnat agera även juridiskt.”   

Vi samarbetar idag med ett flertal advokatbyråer.

Kontakta oss idag så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!

www.sakertforetag.se

Känsliga situationer

» Försträckning eller gåva? – forts.

Påstår 
någon sig 
ha fått ett 
penning-

belopp utan 
krav på mot-

prestation 
bör man ha 

att bevisa 
detta.
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Så kan vi redan i dag komma       

 till rätta med långa       häktningstider och restriktioner
I avvaktan på ny lagstiftning, som anger tidsbestämda gränser för hur länge förundersök-
ningar med frihetsberövade får pågå och särskilda restriktioner gälla, är det fullt möjligt att 
komma till rätta med både långa häktningstider och åklagarnas rätt att meddela den häktade 
restriktioner. Detta kan ske genom att häktningsdomaren tillämpar det befintliga regelverket 
och ställer löpande krav på åklagaren vad gäller utredning och precision ju längre frihets-
berövandet pågår.  Det anser advokat Jan Karlsson.

 För att stärka rättssäkerheten 
kring beslut om frihetsberö
vanden har det under åren 

genomförts flera ändringar i häkt
ningsreglerna. Numera krävs det 
att ett fortsatt frihetsberövande i 
form av häktning måste prövas av en 
lagfaren domare inom fyra dygn från 
gripandet. Införandet av fyradygns
regeln antogs medföra svårigheter 
för åklagaren att på kort tid prestera 
utredning som gav tillräckligt stöd för 
att misstankegraden nådde upp till 
sannolika skäl som tidigare var den 
lägsta misstankegraden för att grunda 
ett häktningsbeslut.

Den lägre misstankegraden skäli
gen misstänkt infördes därför som 
häktningsgrund under förutsättning 
att det samtidigt förelåg ett särskilt 
utredningsskäl. Den lägre misstanke
graden begränsar häktningstiden till 
en vecka. Fortsatt häktning kräver 
därefter den högre misstankegraden. 
Det kan konstateras att häktning 
enligt den lägre misstankegraden 
idag sker till en försvinnande liten 
del. Den regel som infördes för att ge 
åklagaren möjlighet att fortsätta ut
redningen och stärka brottsmisstan
ken tillämpas idag knappast alls. Istäl
let häktas den alldeles övervägande 

andelen inom fyra dygn 
från gripandet med stöd 
av den starkare misstan
kegraden sannolika skäl. 
Det övervägande antalet 
häktade är därtill ålagda 
särskilda restriktioner. 
Detta är ett resultat av att 
häktningsdomaren godtar 
åklagarens påstående om 
att det föreligger skäl att 
anta att den misstänkte 
på något otillbörligt sätt 
kan komma att påverka 
den fortsatta utredningen 
(kollusionsfara) om åkla
garen inte tillåts meddela 
restriktioner.

restriktioner innebär 
vanligtvis kontroll och 
övervakning av den 
misstänktes telefonsamtal 
och brevkorrespondens, 
övervakade besök, i den 
mån de tillåts, samt ingen 
gemensamhet på häktes
avdelningen. Sverige har 
både nationellt och inter
nationellt ådragit sig stark kritik för 
att ha för många häktade som under 
lång tid är ålagda restriktioner. 

Riksåklagaren har 
nyligen presenterat förslag 
om bland annat mer kva
litetstid för den häktade, 
vissa lättnader om den 
misstänkte erkänner och 
att högre åklagare skall 
pröva frågor om gemen
skap för misstänkta som 
varit häktade en längre 
tid. Förslagen kan säkert 
vara av godo och är i 
vissa delar värda att tas på 
allvar. 

Fråga har uppkommit 
om man från grunden 
behöver se över regelsys
temet för häktade. Trots 
mångårig internationell 
kritik mot de svenska 
förhållandena är lagstif
tarens intentioner oklara. 
Den fråga som bör ställas 
är varför förhållandena 
ser ut som de gör och om 
orsaken går att finna hur 
det befintliga regelverket 
tillämpas.

i dag har vi ett system som tillåter 
en åklagare att endast muntligen 
redogöra för de omständigheter 

Jan Karlsson  
Jan Karlsson är 
försvarsadvokat 

och har under 
åren förekommit 
som försvarare i 

rad uppmärksam-
made brottmål. 

Han är engagerad 
i Advokatsam-
fundets utbild-

ningsverksamhet 
för advokater och 
blivande advoka-
ter med inriktning 
på straffrätt och 
ledamot av disci-

plinnämnden. 
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Så kan vi redan i dag komma       

 till rätta med långa       häktningstider och restriktioner

Kravet 
skall höjas 
ju längre 
tid den 

misstänkte 
varit häktad. 
Här brister 
det i dag.

som grundar yrkandet om häktning 
och tillstånd om att få ålägga den 
misstänkte restriktioner. Oftast har 
åklagaren tillgång till en summarisk 
sammansatt promemoria som pre
senteras häktningsdomaren och den 
misstänkte i samband med häktnings
förhandlingen.

Vid en häktningsförhandling har 
åklagaren ett intresse av att inte 
behöva presentera mer utredning för 
den misstänkte än vad som krävs för 
att övertyga häktningsdomaren att 
bifalla häktningsyrkandet. Ju lägre 
krav domaren ställer på materialet 
desto mindre utredning presenteras 
av åklagaren. 

Det är domaren som häktar, inte 
åklagaren. Domare med låga krav 
föder åklagare som inte behöver 
prestera och presentera särskilt 
mycket konkret utredning för att få 
den misstänkte häktad och i förekom
mande fall med tillstånd att ålägga 
denne restriktioner. 

efter det att häktningsbeslutet har 
avkunnats är det ytterst domaren 
som har att vaka över att åklagaren 
bedriver förundersökningsarbetet 
med den skyndsamhet som situatio
nen och regelverket kräver och att 

beslutade restriktioner inte kvarstår 
längre än nödvändigt. Normalt häktas 
en person i två veckor med möjlighet 
till förlängning på åklagarens begäran 
utan en yttersta tidsgräns. För att 
upprätthålla rättssäkerheten och 
efterkomma rättegångsbalkens regler 
om hur förundersökningsarbetet 
skall bedrivas måste domaren ställa 
höga och tydliga krav på precisering 
av påstådd fara för att den misstänkte 
menligt kan påverka utredningen. 
Kravet skall höjas ju längre tid den 
misstänkte varit häktad. Här brister 
det i dag. Åklagaren måste vid varje 
tidpunkt kunna redovisa vad utred
ningen åstadkommit för att undan
röja påstådd kollusionsfara. Det är 
inte godtagbart att förundersöknings
arbetet omotiverat drar ut på tiden, 
att relevanta utredningsåtgärder inte 
vidtas på grund av att utredningsper
sonal inte tillåts arbeta övertid eller 
att andra utredande myndigheter har 
väntetider och en arbetsbelastning 
som passerat rimliga gränser. 

en slentrianmässig acceptans av 
påstådd kollusionsfara leder ovillkor
ligen till längre häktningstider med 
restriktioner för den misstänkte och 
det är domarens sak och yttersta 

ansvar att häktning och restriktioner 
inte kvarstår längre än nödvändigt. 
Saken kan naturligtvis i någon mån 
finna sin lösning genom att lagstift
ningen anger tidsbestämda gränser 
för hur länge förundersökningar 
med frihetsberövade får pågå och 
särskilda restriktioner gälla.

I avvaktan därpå är det emellertid 
fullt möjligt att komma till rätta med 
både långa häktningstider och åkla
garnas rätt att meddela den häktade 
restriktioner genom att häktnings
domaren tillämpar det befintliga 
regelverket och ställer löpande krav 
på åklagaren vad gäller utredning och 
precision ju längre frihetsberövandet 
pågår. Alla förefaller vara ense om 
att långa frihetsberövanden särskilt 
i kombination med restriktioner 
är menligt för den misstänkte och 
i förlängningen kan äventyra den 
misstänktes möjligheter att tillvarata 
sin rätt i den pågående processen. 
Till det kommer att frihetsberövan
den i kombination med restriktioner 
för den misstänkte medför ytterligare 
arbetsbelastning och kostnader för 
kriminalvården. 

Jan Karlsson
Advokat



Ta lagen i egna      
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Juristernas ansvar när medierna går fel
En friande dom efter resning berättigar inte till slutsatsen att den tidigare fällande 
domen var fel. Det skriver justitierådet Göran Lambertz i sin replik där han 
bemöter advokat Svante Thorsells inlägg i förra numret av tidskriften Advokaten.

 Han säger det inte. Men Svante 
Thorsell tycks ha insett det 
viktigaste i det som jag skrev 

i Advokaten nr 9 2013: Av de friande 
domarna efter resning kan man inte 
dra slutsatsen att de ursprungliga 
domarna mot Sture Bergwall var 
felaktiga. Gott så.

Nu övergår Thorsell till att värna 
om min person och om rättsväsen
det. Han frågar när jag ska tystna i 
debatten om Quickärendet. ”Detta 
tyckande, detta luftande i media 
utom rätta, är ingen bra utgångs
punkt för ett justitieråd”, 
skriver han. Och när jag 
påstår att medierna har 
utsatt svenska folket för 
en blåsning är det ”inte 
hälsosamt”. Det färgar av 
sig på HD och på förtroen
det för rättsväsendet som 
helhet, skriver Thorsell.

Det skulle inte finnas 
anledning att svara på 
Thorsells inlägg om det 
inte vore för att denna 
fråga är viktig och för att 
Quickärendet sätter den i 
blixtbelysning. Hur ska vi 
jurister, och särskilt kan
ske vi som är domare eller 
advokater, förhålla oss i 
en debatt om ett enskilt 
rättsärende, stort eller litet? Är det 
rätt eller fel att ”lufta synpunkter i 
media utom rätta”?

Jag tror de flesta utan att tveka sva
rar att vi jurister självklart ska debat
tera rättsliga frågor i medierna. Det 
gäller även enskilda rättsärenden, 
så länge vi håller oss inom ramarna. 
Och det gäller även domare. Ändå 
har mitt engagemang i Quickärendet 

varit provocerande för många. Jag 
tror det beror på framför allt två 
saker: 

1. En övertygelse om att Sture Berg
wall är oskyldig och att det faktiskt är 
en rättsskandal att han dömdes. 

2. En övertygelse om att domare 
inte utan starka skäl ska säga offent
ligt att någon som är frikänd kan vara 
skyldig.

Jag behöver inte säga igen vad jag 
anser om detta. För mig är det up
penbart att det inte var någon rätts
skandal att Bergwall dömdes. Och det 

är lika uppenbart att detta 
måste sägas offentligt, 
även om det innebär att 
jag som domare säger att 
Bergwall kan vara skyldig.

Men när bör vi då tiga, 
vi jurister, och när bör 
vi tala? Finns det någon 
princip som vi kan hålla 
oss till? Jag menar att vi 
framför allt har ett ansvar 
för att andra människor 
förstår vad som sker i 
rättsväsendet och att inte 
allvarliga missuppfatt
ningar får fäste. Hävdar 
någon som åtnjuter stort 
förtroende i den allmänna 
opinionen att en domstol 
har dömt alldeles galet, är 

det ett juristansvar att säga ifrån om 
det står klart att domstolen har dömt 
enligt lagen. Detsamma gäller om det 
ges vid spridning åt ett missförstånd 
om vad lagen innehåller i en viktig 
fråga.

Alla kan förstås inte säga ifrån. Men 
ofta är det någon som har skäl att 
känna ansvar. I advokatfrågor är det 
ofta samfundets generalsekreterare, 

i åklagarfrågor riks
åklagaren. I enskilda 
rättsärenden är det 
ofta de jurister som 
har varit inblan
dade.

Att jag har känt 
ansvar för Quickärendet beror på att 
jag granskade det som JK år 2006, 
visserligen översiktligt men ändå. 
Det medförde att jag fick frågor 
från medierna när Bergwall hade 
tagit tillbaka sina erkännanden och 
Råstam filmat och skrivit. ”Vad tyckte 
jag om rättsskandalen?” Hade jag 
inte fått några frågor hade jag säkert 
inte brytt mig. Men ska man svara på 
frågor i offentligheten bör man veta 
vad man talar om. Därför lärde jag 
mig ärendet ordentligt. Och därmed 
fick jag också ett ansvar att få stopp 
på den alldeles vinda boll som hade 
kommit i rullning.

jag menar att även andra jurister 
tidigt borde ha sagt det självklara, 
såsom bland andra Krister Thelin, Ul
rika Borg och Roberth Nordh gjorde 
sent 2013. Det som alla jurister kan 
säga även om de inte har en aning om 
Quickärendet: En friande dom efter 
resning berättigar inte till slutsatsen 
att den tidigare fällande domen var 
fel. Då hade säkert fler stannat upp 
och tänkt efter. Medierna hade inte 
fastnat i den fälla där de fick för sig 
att saken var klar. Kanske hade män
niskor sluppit blåsningen.

Vem ska hjälpa medierna och 
allmänheten med sådant, om inte vi 
jurister?

Göran Lambertz
Justitieråd

Göran Lambertz
Göran Lambertz 

är justitieråd i 
Högsta domsto-
len sedan 2009. 
Mellan 2001 och 

2009 var han 
justitiekansler.
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När skall Lambertz tystna?
Advokat Svante Thorsell bemöter justitierådet Göran Lambertz inlägg i Advokaten nr 9 
2013, där Lambertz bland annat skrev att Thorsell spridit irrläror då Thorsell kritiserat domstolarnas insatser när de dömde Thomas Quick.

 I Advokaten skriver jag att domar-
nas insatser i Quickmålen bör 
uppmärksammas, genomlysas och granskas. All uppmärksamhet och kritik hade då riktats mot van der Kwast (åklagaren), Borgström (advokaten) och Penttinen (polisutre-daren). De har inte dömt, 

det har endast domsto-
larna gjort, menade jag. 
Möjligen kunde det vara 
till hopp för justierådet 
Göran Lambertz och hans 
skyddslingar. I Advoka-
ten tar Lambertz, utan 
att vara angripen, en ny 
runda i ämnet. Man kan 
undra, när skall Lambertz 
tystna? 

domstolarna har beviljat 
alla resningsyrkanden. 
Då åklagarna i samtliga 
fall återkallat sin talan är 
frågan om Thomas Quicks 
skuld/oskuld slutligen inte 
prövad. En brist. Lam-
bertz har rätt på denna avgörande punkt. Det är en bra poäng, men sen blir det märkligt. Sammanlagt tio åklagare har tagit befattning 

med Quickmålen efter de fällande domarna och funnit att det inte finns rimliga prognoser för nya fällande domar. Tio åklagare kan väl inte ha fel i alla fallen? En åklagare (van der Kwast) kan inte ha ha rätt i alla fallen? 

Det är den bild Lambertz skapat i media. 
Skall man tro att Lambertz intel-lektuellt ger luft åt något intressant eller är han bara debattglad? Något som mordoffrens anhöriga inte kan uppskatta.

Det började så bra i 
ett DN-debattinlägg för 
snart två år sedan. I 
grumliga förklaringar om 
vad Lambertz egentligen, 
egentligen och egentli-
gen menar går poängen 
därefter förlorad. Den 
sammanfattande bilden är 
att Lambertz säger sig res-
pektera att europarättens 
oskuldspresumtion är till-
lämplig på Thomas Quick 
samtidigt som Lambertz 
med tvärsäkerhet, men 
ändå med reservation 
för att han ”inte vet hur 
det ligger till” (märkligt), 
”är helt säker” på att de 
ursprungligt fällande do-marna var riktiga ( hur går det ihop). Lambertz menar i sitt inlägg att jag borde undra över ”somligt hos Sture Bergwall, förutom det som är känt om hans sex- och våldsbrottslighet och hans psykiatriska vård”. Varför skulle jag det? Grundbulten är att det är gärningarna som skall bedömas – inte vem personen är – spetälsk eller furste. Detta tyckande, detta luftande 

i media utom rätta, är ingen bra 
utgångspunkt för ett justitieråd. När Lambertz dessutom utropar att alla media ”gått på en blåsning” är det inte ens hälsosamt. Det färgar av sig på HD och förtroendet på rättsvä-sendet som helhet. Eller, är tvärtom Lambertz krumbukter viktiga för de illustrerar just skörheten i den svenska rättsstaten – en kunskap värd allmänhetens uppmärksamhet?

det är möjligt att Lambertz känner sig missförstådd. Jag tror att han är det. Men ansvaret är hans.

Svante Thorsell 
Advokat

Svante Thorsell
Svante Thorsell 

är advokat 
i Göteborg med 

inriktning på 
skadestånd, 
media och 

fastigheter. 

DEBATTÖR

Detta 
tyckande, 
detta luftan-
de i media 
utom rätta, 
är ingen bra 
utgångs-
punkt för 
ett justitie-
råd. 
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Göran Lambertz. 

 A dvokaten Svante Thorsell an-ser att det finns skäl för kritik mot de domare som dömde Thomas Quick för mord. Han utgår från en slutsats han har dragit, en slut-sats som de allra flesta jurister vet att man inte kan dra. Nämligen att de fri-ande domarna efter resning för Sture Bergwall innebär att det var fel att Bergwall/Quick åtalades och dömdes. Att journalister drar tokiga slutsatser är en sak. Advokater bör tänka efter innan de stämmer in i en sådan kör. I senaste numret av Advokaten skri-ver Svante Thorsell att det faller en mörk skugga över de domare som dömde Thomas Quick för mord. Det är enligt Thorsell ”självklarheten i domar-na” som skrämmer. I domarna finns sällan den tvekan som en rättslig prövning bör innehålla, skriver Thorsell. ”Domstolarna har un-dergrävt sin egen autonomi och inte dömt självständigt, oberoende av var-andra.” Det borde finnas avvikande meningar, reservationer och till och med nämndemannadomar. Saknas det civilkurage att ge uttryck för sådant, frågar Thorsell. Hur långt har då kon-sensuskulturen spritt sig vid domstols-prövningen?

DET ÄR FRESTANDE att avfärda Svante Thorsell som okunnig. För han kan inte ha läst domarna i de sex målen, inte en enda. Den som har läst domar-na vet att de inte ger minsta grogrund för hans förbluffande anklagelser om osjälvständighet, bristande civilkurage och konsensuskultur.Men jag ska avstå från det enkla av-färdandet. Det har ju nämligen visat sig att Thorsell är långt ifrån ensam. 

Många tror att de friande domarna för Sture Bergwall efter resning innebär att det har slagits fast att det var fel att han dömdes, ja rentav att det var en rättsskandal. Det är nog visserligen inte många jurister som har fallit i den fällan, men desto fler andra.
LÅT MIG DRA ELEMENTA fastän de är kända: Bergwall ska betraktas som oskyldig sedan han har frikänts. Men det betyder inte att besluten och do-marna medger någon slutsats om verk-ligheten. Så är det med domstolars do-mar och beslut, och så måste det vara. Därför är det självklart att man inte av frikännandena kan veta om åtalen och domarna var en rättsskandal eller inte.Till saken hör att skuldfrågan aldrig prövades av domstol när Bergwall fri-kändes. Efter resningsbesluten – som åklagarna initierade eller ställde sig bakom – lades åtalen ned. Om åklaga-ren argumenterar för resning till för-mån för den dömde går domstolen yt-terst sällan emot.

Det var alltså i praktiken åklagarna som bestämde att de enhälliga laga-kraftfunna domarna skulle rivas upp. Och det skedde med det enda nya att Bergwall hade tagit tillbaka sina erkän-nanden, utan att åklagarna ställde de svåra frågor som ska ställas och utan att de kollade fakta med den som hade drivit åtalet.

ATT DET HAR DRAGITS felaktiga slutsat-ser av resningsprocessen är det allvarli-gaste i det journalistiska haveri som Quickaffären har blivit. Men nästan lika allvarligt är påståendet att fakta visar att det var fråga om en rättsskandal.Frågan om hur det verkligen förhål-

ler sig är rimligen svår att besvara för den som inte är insatt i Quick-proces-serna. Jag vet inte hur insatt Svante Thorsell är, men jag vågar säga att den som är tränad att pröva och värdera bevisning knappast kan dra någon an-nan slutsats än att såväl åtalen som do-marna var riktiga.
Det som sägs gång på gång om avsak-nad av bevisning i målen är felaktigt. Det fanns massor av bevisning mot Bergwall. Mestadels rör det sig om sa-ker han berättade som han inte kunde ha fått från någon annan. Det finns un-gefär 50 sådana unika omständigheter i mordutredningarna. Men det rör sig också om teknisk bevisning, som lik-hundars markeringar vid flera olika tillfällen. Hur man ska förklara bort dessa reaktioner hos hunden kan jag inte förstå. 

DEN SOM TROR PÅ rättsskandalen kan ha anledning att undra över somligt hos Sture Bergwall förutom det som är känt om hans sexual- och våldsbrotts-lighet och hans psykiatriska diagnos som mycket farlig. Hur kunde han många år i efterhand erkänna just så-dana mord där man inte vare sig tidi-gare eller senare har hittat någon an-nan starkt misstänkt? Det rör sig om 15 personer som antingen har hittats döda eller är försvunna sedan många år.
Allt detta kan man naturligtvis inte begära att Svante Thorsell ska veta. Där 
emot att han inte ska sprida irrläror som baserar sig på att han inte förstår enkel juridisk logik.

Göran Lambertz   
Justitieråd

Förmågan att dra slutsatserJustitierådet Göran Lambertz skriver med anledning av advokat 

Svante Thorsells debattinlägg om domstolarna som dömde Thomas Quick.
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Debatt

Svante Thorsell.

 H ur kan det komma sig att doma-
re vid Piteå tingsrätt, Gällivare 

tingsrätt, Hedemora, Hedemo-

ra igen, Falu och Sundsvalls tingsrätter 

tänker och beslutar så lika? Alla har 

utan tvekan kommit till samma slut-

sats: att Thomas Quick dödat och dö-

dat och dödat, en i taget, åtta människ-

or.
 Målen har samma grundläggande 

förutsättningar: att Thomas Quick er-

känt, att det inte finns några vittnen, 

som sett Quick på någon brottsplats 

och att teknisk bevisning saknas. Trots 

att Quick menat sig ha fem medgär-

ningsmän har ingen av dessa ”med-

brottslingar” hörts av domstol, än min-

dre åtalats.Tänker domstolarna i trupp? Har de 

kritiskt och med distans till parterna 

prövat målen? Det är just renheten, självklarheten i 

domarna som skrämmer. Här finns säl-

lan den tvekan som en rättslig pröv-

ning av människor borde innehålla. 

Domstolarna har här undergrävt sin 

egen autonomi och inte dömt själv-

ständigt, oberoende av varandra. 
Hur rättssäkra är våra brottmålsdo-

mar i belysningen av Quickmålen?  Kri-

tiken riktas mot van der Kwast (åklaga-

ren), Borgström (försvarsadvokaten) 

och Penttinen (polisutredaren). Förun-

dersökningarna skulle ha varit mer 

rättssäkra, sägs det, om de fördelats på 

flera som bättre kunde bidra till mång-

falden.  Mot detta talar att resultatet 

vid prövningarna inte blivit bättre av 

att sju domstolar kommit till samma 

resultat. Spridningen av målen har inte 

bidragit till någon mångfald i bedöm-

ningarna. Quick ansågs ändå ha tagit 

livet av åtta människor. Man får förmo-

da att sju erfarna juristdomare och tju-

goen nämndemän hyst tvivel i skuld-

frågorna. I en rättsstat, en demokrati, 

borde detta ha kommit till livligt ut-

tryck i domskälen. Fällande domar, 

friande domar, men inte. Här borde 

finnas skrivningar om avvikande me-

ningar, reservationer och till och med 

nämndemannadomar.  Saknas det ci-

vilkurage att ge uttryck för sådant och 

gäller det bara dessa seriemål? Hur 

långt har konsensuskulturen spridit sig 

vid domstolsprövningen?  En tingsrätt 

skall bara ta ställning till det process-

material som lagts fram under huvud-

förhandlingen. Den får i sin prövning 

inte snegla på andra tingsrätters be-

dömningar. Processinnehållet är fix-

erat till det som förekommit i rättssa-

len. Antag att sju domstolar isolerade 

från all kontakt med omvärlden fått ta 

ställning till de åtta morden. Hur stor 

är sannolikheten att de samtliga skulle 

komma till samma resultat – skyldig? 

Den är obefintlig. Man kan misstänka 

att tingsrätterna med ängslan just sneg-

lat på varandra.  Domare från Gällivare 

till Falun får på sin lott att pröva ett mål 

mot en i media utpekad ”seriemörda-

re”.  Det är med säkerhet ett av de 

mera uppmärksammade målen han/

hon kommer att handlägga i den syn-

nerligen allsidiga diet av mål som en 

tingsrätt har att sköta. Uppmärksam-

het i media får inte påverka domarna 

men de följer uppmärksamt vad som 

skrivs och att freda sig från intryck är 

en svår uppgift. Att värna sig mot åkla-

gare och polis likaså. I rättegångsbal-

ken föreskrivs att åklagare och poliser 

skall vara objektiva i sitt arbete och ta 

fram omständigheter som talar mot 

den misstänkte, men också till dennes 

förmån.  Den svenska brottmålspro-

cessen är därför inte, vilket många 

tror, en ädel kamp mellan två partiska 

partsombud som kämpar om domsto-

lens gunst. Det finns en risk för att en 

domare därför kan resonera så här: 

”Åklagaren har ju en objektivitetsplikt, 

jag måste väl kunna lita på detta – i alla 

fall lite – och slippa gå till botten med 

allt – åklagaren är en statstjänsteman 

som jag.” Så får det inte gå till, men vil-

ken domare skulle erkänna att det kan 

och faktiskt ibland gör det? Jag har ald-

rig hört en åklagare säga något i stil 

med ”och nu skall jag ta fram bevisen 

som talar för att den misstänkte är 

oskyldig” och därmed är åklagarens 

talan kanske felaktig.  Denna åklagarob-

jektivitet fungerar inte i praktiken. 

Domstolen är beroende av det material 

som åklagare och ibland försvaret läg-

ger på dess bord. Häri ligger processens 

fördelar men också nackdelar. Vid flera 

tillfällen frågade tingsrätterna van der 

Kwast och Borgström om de inte ville 

höra något av Quicks påstådda vittnen 

eller påstådda medgärningsmän inför 

rätten. Åklagare och advokat avvisade 

alla sådana förslag.  Domstolen har inte 

rätt att på egen hand föra in något ma-

terial, det har endast parterna.
Dessa problem kan inte försvara do-

marnas handlande i Quickmålen. De-

ras insatser bör få uppmärksamhet, 

genomlysas och granskas. Åklagare, 

poliser och försvarare har begränsade 

maktbefogenheter enligt rättegångs-

balken. Deras uppgifter är att ge rätten 

ett gott underlag för sin prövning. Her-

rarna van der Kwast, Penttinen och 

Borgström har inte fällt Quick till an-

svar för åtta mord – det har sju tingsrät-

ter gjort.  Det faller en mörk skugga 

också över dem som suttit på andra 

sidan skranket och dömt. Med integri-

tet och en kritisk hållning hade tings-

rätterna kunnat avfärda vad van der 

Kwast, Penttinen, Borgström och den 

då drogade och förvirrade Quick själv 

serverat dem. Om rätten friat i den för-

sta rättegången borde åklagaren för-

stått att ställa in de övriga målen. Det 

hade varit barmhärtigt mot de flesta 

inblandade. Nu bör vi ha en debatt om 

domarnas roll och ansvar.

Svante Thorsell  Advokat

Kritik bör riktas mot dem som dömt i Quickmålen

I sju domar från 1994–2001 har sex tingsrätter dömt Thomas Quick till ansvar för åtta mord.  

Allvarlig kritik har riktats mot åklagarens, polisens och advokatens insatser. Domarnas insatser 

har inte uppmärksammats. Det finns fog för att granska om vi har att göra med seriedomare  

snarare än seriemördare.  Det anser advokat Svante Thorsell.

Advokaten 
8/2013.

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. Kursavgiften hjälper forskningen framåt.Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Formen har 
betydelse 
Form, färg och grafisk design är bara några av de egenskaper som definierar och skyddar ett varumärke. Området är under snabb utveckling och frågeställningarna om varumärkesskydd är aktuella för både den offentliga sektorn och den privata, speciellt i den digitala miljön. 

Vi erbjuder därför det helt nya kurspaketet:
Avancerad varumärkesrätt Kurserna belyser den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning, rättspraxis och litteratur och ges följande datum:

25 MAR 
Avancerad varumärkesrätt I Om varumärkesrättens uppkomst. Särskilj-ningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiska- och vilseledande varumärken samt förutsätt-ningar för skydd utan registrering. 

5 MAJ 
Avancerad varumärkesrätt II Om varumärkesrättens omfång. Senaste ut-vecklingen. Frågor om dubbel identitet, för-växlingsrisk, anseendeskydd och anslutande sanktionsfrågor.

9 MAJ 
Avancerad varumärkesrätt III Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt om ond tro, användningstvång, degenerering och passivitet.  

Kurserna innehåller ett flertal tillfällen till frågor och diskussioner.

Välkommen!
 

SLUTREPLIK



Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

KLASSENS LJUS
Vi ordnar sedan 1984 utbildning för yrkesverksamma jurister.

Våra seminarier handlar om nya lagar eller områden som är under omvandling.
Verksamheten präglas av den täta kopplingen till den forskning och utbildning som 

bedrivs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Detta innebär 
att vi på ett naturligt sätt alltid nära följer juridikens utveckling.
Nyheter just nu är bl a Brott- och Straffbarhet I-III, Avancerad 

varumärkesrätt I-III, och Business Law-kurserna.
Gå in på vår hemsida för fler kurser.
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Brottmålsadvokaten Annelie Bran-
dell vet en hel del om unga flickors 
utsatthet på nätet. Just nu är hon 
målsägandebiträde till omkring 40 
flickor i den stora nätsexhärva som 
polisen i Malmö nystat upp. 

Sedan sommaren 2013 har advokat An
nelie Brandell på Zeijersborg & Co åkt 
landet runt tillsammans med två ut
redare för att träffa flickorna och vara 
med när de förhörs. Själva utredning
en satte fart när polisen beslagtog en 
dator. Datorns ägare, en 31–årig man, 
misstänks nu för en lång rad övergrepp 
där unga flickor förmåtts klä av sig och 
visa upp sig via webbkamera. I datorn 
fanns spår efter kontakter via Skype 
med omkring 200 flickor. 

Vad är speciellt med detta uppdrag?
– Eftersom vissa kontakter ligger 

ganska långt tillbaka i tiden har en 

Unga målsägande 
i sexhärva känner skam

MÅNADENS ADVOKAT Annelie Brandell 

del av de flickor som kallas till förhör 
ingen aning om vad det handlar om. 
De flesta kommer med sina föräldrar, 
och både flickorna och föräldrarna är 
oroliga. Så det första jag får göra är att 
berätta att de inte är misstänkta för 
något brott. När flickorna sedan blir 
varse vad det handlar om tycker de 
ofta att det är mycket svårt att sitta och 
prata om sexrelaterade kontakter med 
vuxna. De skäms och de känner sig lu
rade. Vissa vill inte prata alls. Jag var 
också målsägandebiträde till 30 flickor 
i målet mot den så kallade Alexandra
mannen. De visade samma reaktioner. 

Hur kan du som målsägandebiträde 
stötta dessa flickor?

– Jag säger till dem att det är den 
vuxne mannen och inte de som gjort 
fel. De har ju trott att de chattat med 
en söt 16–årig kille. Ändå är det job
bigt, särskilt för dem som visat sig 

utan kläder och en del flickor som 
själva skrivit och svarat med sexuella 
anspelningar. Det är svårt att berätta 
för mamma och pappa, och det blir 
ofta en konstig situation mellan för
äldrarna och flickan. Jag försöker av
dramatisera och få föräldrarna att inte 
lägga skuld på flickorna. Unga har ju 
förhållanden på nätet och att man kan 
vara väldigt öppen med en person 
man aldrig träffat då.

Hur går det att ha så många klienter i 
ett mål?

– Jag tycker att det fungerar bra. 
Uppdragen har ju också varit väldigt 
utdragna i tiden, annars hade det för
stås varit omöjligt. Min kollega Caro
line Högberg har också bistått mig när 
jag har varit upptagen med andra mål.

Är det vanligt att unga flickor råkar ut 
för sådant här på nätet, enligt din er-
farenhet?

– Jag kan tänka mig att det är det. 
Förutom detta mål och Alexandra
mannen stöter jag ganska ofta på det 
som advokat. Jag har även haft upp
drag med grövre sexualbrott, där kon
takten först tagits på nätet. Det här 
blir tyvärr vanligare, och mörkertalet 
är ohyggligt stort.

Vad har du för råd till unga som lever 
sitt sociala liv på nätet?

– Jag brukar säga två saker: Träffa 
aldrig någon som du fått kontakt med 
på nätet utan att det finns en förälder 
eller någon annan vuxen med första 
gången. Och klä aldrig, aldrig av dig 
på nätet. Bilderna kan spridas som en 
löpeld. Sedan kan man kanske tillägga 
att om någon man inte känner börjar 
skriva om sex så ska man blocka* den 
personen.

Och vad ska föräldrar tänka på?
– Kommunicera med era barn i för

väg. Säg att ”om någon skriver om sex 
eller visar upp sig sexuellt så kom till 
oss. Det är inte ditt fel, men vi kan 
agera”. 

Ulrika Öster

Fotnot: När intervjun genomförs pågår 
huvudförhandlingen mot den 31–årige 
mannen vid Malmö tingsrätt. Mannen 
är åtalad på elva punkter, men enligt 
åklagaren kan man vänta sig ytterli
gare omkring 20 åtalspunkter.

”Jag försöker 
avdramati-
sera och få 
föräldrarna 
att inte lägga 
skuld på 
flickorna.”

* Blocka 
= blockera en 
person på till 

exempel en chatt-
sida från att ta 
kontakt igen.
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vi söker en jurist som har goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning under ett och ett 
halvt år, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. 
Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin och inträdesärenden, författa förslag 
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets 
disciplinnämnd med mera. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmän
het. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing. 
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges 

advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 10 mars 2014.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 400 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 900 
biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. 
Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokat
samfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. 
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.

Advokatsamfundet 
söker jurist 

Justitiedepartementet besökte Advokatsamfundet
Den 30 januari besökte justitieminister Beatrice Ask och ett antal av 
Justitiedepartementets tjänstemän Sveriges advokatsamfund för att 
diskutera och utbyta information med Advokatsamfundets ledning.

Representanter för Justitiedepartementet och Sveriges advokatsamfund på 
Advokatsamfundets kansli. I främsta raden statssekreteraren Martin Valfridsson, 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, justitieminister Beatrice 
Ask och Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

Hedersdoktorer inom 
arbetsrätt och sjörätt
Nu blir de båda professorerna 
Proshanto K. Mukherjee och 
Judy Fudge hedersdoktorer vid 
Lunds universitets juridiska fa-
kultet. Proshanto K. Mukherjee 
är professor emeritus vid World 
Maritime University i Malmö. 
Han är en internationellt välre-
nommerad forskare och lärare 
inom ämnet sjörätt och har varit 
gästprofessor vid flera lärosäten 
runt om i världen. Judy Fudge är 
professor vid Kent Law School i 
Storbritannien. Hon har tidigare 
varit the Lansdowne Chair in 
Law vid the Faculty of Law vid 
University of Victoria i Kanada 
och gästprofessor vid många 
världsledande universitet.

Nordiska general-
sekreterare träffades
De högsta verkställande tjäns-
temännen i advokatsamfunden i 
de fem nordiska länderna träffa-
des för en konferens på Sveriges 
advokatsamfunds kansli den 3 
februari. Generalsekreterarna 
från Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige diskuterade 
frågor som är aktuella för advo-
katväsendet och advokatorgani-
sationerna i Norden.

Reservera den 6–7 november för Advokatdagarna 2014
Den fjärde upplagan av Advokatdagarna äger rum den 6–7 november 2014 på Grand Hôtel i Stockholm. 
Advokatdagarna 2013 samlade över 600 deltagare till mer än 40 seminarier och föreläsningar. Mer in-
formation om Advokatdagarna via e-post kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.

Minna Melender, generalsekrete-
rare i Finlands Advokatförbund; Anne 
Ramberg, generalsekreterare i Sveriges 
advokatsamfund; Ingimar Ingason, 
framkvæmdastjóri för Lögmannafélag 
Íslands; Merete Smith, generalsekretær 
i Den Norske Advokatforening; Torben 
Jensen, generalsekretær i Det Danske 
Advokatsamfund.



En ovanligt heltäckande 
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring – 
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen 
finns det 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.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat anges.
Administrative law beyond the 

state : Nordic perspectives / 
Anna-Sara Lind & Jane Reichel, 
eds. (Liber. 363 s.)

Bergström, Carl Fredrik: Introduk-
tion till EU-rätten / Carl Fredrik 
Bergström, Jörgen Hettne 
(Studentlitteratur, 2014.  
526 s.)

Bogdan, Michael: Svensk interna-
tionell privat- och processrätt 
(8. uppl. Norstedts juridik, 2014. 
344 s.  Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 14) 

Bruserud, Herman: Hardshipklau-
suler  (Oslo : Fagbokforlaget, 
2010. 470 s.)

Bürgerliches Gesetzbuch / Palandt 
(73., Aufl / bearb. von Peter 
Bassenge. München : Beck, 
2014.  3220 s. Beck’sche Kurz-
Kommentare ; 7)

Christou, Richard: Drafting com-
mercial agreements (5. ed.  
London : Sweet & Maxwell.  
915 s. Commercial series)

Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt : 
om arbetsrätt och lönefordring-
ar i konkurs och företagsrekon-
struktion (5. uppl. Jure. 590 s.)

Fahlbeck, Reinhold: Lagen om 
skydd för företagshemligheter : 
en kommentar och rättsöversik-
ter (3. uppl. Norstedts juridik. 
576 s. Norstedts gula bibliotek)

Gomard, Bernhard: Civilprocessen 
/ Bernhard Gomard & Michael 
Kistrup (7. udg. København : 
Karnov Group. 1089 s.)

Heuman, Lars: God advokatsed : 
rättsbildning och disciplinnämn-
dens motiveringar (Jure. 344 s.)

Hiltunen, Sari: Competition law in 
Finland / Sari Hiltunen, Petri Ku-
oppamäki, Anne Laine (4. uppl.  
Alphen aan den Rijn : Wolters 
Kluwer. 194 s.)

Holmøy, Vera: Ekteskapsloven :  
og enkelte andre lover med 
kommentarer. Bd 1 / Vera 
Holmøy, Peter Lødrup, John 
Asland (3. utg. Oslo : Gyldendal. 
491 s.)

Karlsson, Leif: Patentlagen : kom-
mentar till lagen som den lyder 
den 1 juli 2013 / Leif Karlsson, 
Ragnar Lundgren (Norstedts 
juridik. 166 s.) 

Kaser, Max: Romersk privaträtt / 
Max Kaser & Rolf Knütel (Stock-
holm : Rättsgenetiska institutet. 
2013. 354 s.)

Nørgaard, Irene: Arveret (6. udg. 
København : Jurist- og Økonom-
forbundet. 394 s.)

Persson Österman, Roger: För-
handsbesked i skattefrågor (Ius-
tus. 231 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms 
Civilrätt / reviderad av Christina 
Ramberg (23. uppl. Liber, 2014.  
446 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt /  
Jan Ramberg och Johnny Herre 
(7. uppl. Norstedts juridik, 2014.   
273 s.)

Stavenow, Christoffer: Miljö- och 
sociala hänsyn i offentlig upp-
handling : juridik och praktik / 
Christoffer Stavenow, Lisa Senn-
ström (Jure. 173 s.)

Wessman, Richard: Varumärkesla-
gen : en kommentar (Norstedts 
juridik, 2014. 227 s. Norstedts 
gula bibliotek)

Zacharias, Claude: 2011 års fastig-
hetsmäklarlag : en kommentar 
: med tillbakablickar på dess 
föregångare från 1984 och 1995 
(2. uppl. Lidingö : Zacharias ad-
vokatbyrå. 1020 s.)

LÄSTIPS

Titel: Allehanda om skade-
stånd i avtalsförhållanden
Författare: Bertil Bengts-
son, Harald Ullman och Sven 
Unger         
Förlag: Jure
Jurister kan ibland ställas 

inför svårbedömda problem när det gäller 
skadestånd i avtalsförhållanden. I denna bok 
har författarna samlat ett urval sådana frågor 
som man bedömt vara av praktiskt intresse. 
Här behandlas bland annat skadestånd vid 
icke lagreglerade tjänster, advokatens råd-
givningsansvar, ansvarsbegränsningar och 
försäkringsmöjligheter. Boken som nu, på 
grund av stor efterfrågan, har kommit ut i en 
andra upplaga innehåller en kronologisk och 
en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. 
Rättsutvecklingen sedan första upplagan 
kom ut 2009 har beaktats. Boken bygger på 
en kurs i VJS:s regi som de tre författarna 
hållit i många år.   

Titel: Flygpassagerares 
rättigheter
Författare: Anders Eriksson               
Förlag: Karnov Group 
Vilka rättigheter har passage-
rare när det blir problem på re-
san, om exempelvis flyget inte 
går eller är försenat, det in-

checkade bagaget kommer bort eller skadas, 
man missar ett anslutningsflyg eller blir nekad 
att kliva på ett plan för att det är överbokat?  

Dessa och andra typer av avtalsbrott eller 
skador som kan drabba flygpassagerare får en 
noggrann genomgång i denna bok. Även re-
searrangörers och resebyråers ansvar berörs. 
Boken redovisar även de olika regelsystem 
som gäller, främst EU-förordningen 261/2004 
och den så kallade Montrealkonventionen. 
  

SVENSK JURISTTIDNINGS 
NYA WEBBPLATS

Artiklarna är fritt tillgängliga i fulltext 
Svensk Juristtidning, SvJT, har en ny hemsida, 
där artiklar från 1990 och framåt kan läsas 
och laddas ned kostnadsfritt. Nya nummer 
kommer fortsättningsvis att publiceras i sin 
helhet på webbplatsen. Ambitionen är att 
tidskriften ända från startåret 1916 så små-
ningom ska ligga ute på hemsidan.   

LAGBOKEN I MOBILEN  

Sveriges rikes lag (Norstedts lagbok) kom-
mer för första gången i digital version 2014 
och då som en upplaga för mobilen. Denna 
digitala upplaga som man får tillgång till om 
man köper årets inbundna lagbok kommer 
att vara uppdaterad med nya och ändrade 
författningar när den släpps i augusti.

FÖRÄNDRAD SYN PÅ VÄRDET 
AV DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Avhandling från Umeå universitet
Lagstiftarens syn på den personliga inte-
griteten har urholkats när ny övervaknings-

lagstiftning antagits under senare år, menar 
Markus Naarttijärvi som forskat om Säker-
hetspolisens ökade rättsliga befogenheter 
till övervakning och avlyssning. Naarttijärvi, 
som disputerade den 6 december, har i sin 
avhandling studerat resonemangen bakom 
denna nya kategori av lagstiftning som tillå-
ter bl.a. övervakning av elektronisk kommu-
nikation utan att det finns någon brottsmiss-
tanke. Han anser att det inte bara är rädslan 
för grov brottslighet som bidragit till denna 
utveckling utan även en förändrad syn på 
värdet av den personliga integriteten. För din 
och andras säkerhet : konstitutionella propor
tionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva 
tvångsmedel av Markus Naarttijärvi.  

DE LEGE 2013

Doktrinen i praxis
Tio av fakultetens forskare med olika äm-
nesinriktningar skriver på det gemensamma 
temat doktrinen i praxis i årets årsbok från 
juridiska fakulteten i Uppsala. Olika uppfatt-
ningar kommer till uttryck om vad begreppen 
doktrin respektive praxis innebär, likaså dok-
trinens ställning och värde som rättskälla. I 
början av februari höll fakulteten i samarbete 
med Svea hovrätt ett seminarium i anslutning 
till utgivningen av årsboken.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se

 

Allehanda om skadestånd i avtals förhållanden

JURE FÖRLAG, ARTILLERIGATAN 67, 114 45 STOCKHOLM. TEL 08-662 00 80, FAX 08-662 00 86 . WWW.JURE.SE

Allehanda om 
skadestånd   
i avtals - 
förhållanden

Bertil Bengtsson   
Harald Ullman   

Sven Unger

ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALS-
FÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor 
som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken 
är avsedd att vara en hjälpreda i några av de 
mångahanda situationer som en stackars jurist 
kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, 
skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advo-
katens ansvar för rådgivning, ansvarsbegräns-
ningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk 
rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna 
rättsfall sorterade under olika rubriker som 
”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kon-
traktskedjan” osv. 

I denna andra upplaga har beaktats den rätts-
utveckling som skett fr.o.m. september 2009 
t.o.m. december 2012. Dessutom har vi infört 
en hel del allmänna kompletteringar, ibland i 
förtydligande syfte. Även rättsfallsregistret har 
uppdaterats.  

BERTIL BENGTSSON har varit professor i civil-
rätt och justitieråd, och är nu verksam som 
professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska uni-
versitet. Han har tidigare utgett flera böcker om 
skadeståndsfrågor.

HARALD ULLMAN är adjungerad professor i 
affärsrätt, särskilt försäkringsrätt. Han har varit 
försäkringsjurist i drygt 30 år. Han har utgett 
boken ”Försäkring och ansvarsfördelning – om 
förhållandet mellan försäkring och kommersiella 
leverans- och entreprenadavtal”.

SVEN UNGER är advokat vid Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå. Han har varit verksam 
som advokat inom området affärsjuridik i drygt 
30 år. Han har utgett boken ”Det uppochned-
vända timglaset”; en samling betraktelser i sprid-
da – somliga mycket spridda – ämnen, bl.a. dikt 
och ära samt konsten att inte sluta avtal.

ANDRA UPPLAGAN

ISBN 978-91-7223-523-6

Aktuellt Juridiska biblioteket



Obs! Lagboken på bilden 
är extrautrustad.

2014 ÅRS UPPLAGA INNEHÅLLER NÄMLIGEN EN HEL EXTRA LAGBOK. 

I augusti kommer en unik upplaga av Sveriges Rikes Lag för mobila enheter, 
uppdaterad med nya och ändrade författningar och med riktig lagboks-
känsla. Kostnadsfritt och exklusivt för dig som köper årets lagbok och 
därmed också får Årskortet. 

Som Årskortskund kan du ta del av specialerbjudanden 
på andra produkter och tjänster samt inbjudningar till 
seminarier och evenemang.

För att få Årskortet och den mobila lagboken m m, 
köp Sveriges Rikes Lag 2014 i din bokhandel, eller 
beställ på nj.se.

nj.se

Norstedts Juridik – främst för de främsta.



Anders Eriksson, överläkare i rättsmedicin sedan 1980 och profes-
sor i rättsmedicin vid Umeå universitet sedan 1992. Uppvuxen och 
utbildad i Umeå och med lång och bred internationell erfarenhet  
som oberoende expert i uppmärksammade rättsfall i Sverige, Norge, 
Danmark England och Litauen. Han har även anlitats som konsult av 
regeringen i Vietnam för ny rättsmedicinsk lagstiftning, som ansvarig 
för kvalitetsutveckling av rättsmedicin i Estland, och har arbetat 
kortare och längre tid med skilda rättsmedicinska uppdrag åt SIDA, 
FN, Krigsförbrytartribunalen, mfl i England, Kosovo, USA, Indien, 
Sydafrika och Thailand. Han bedriver forskning främst inom områ-
det skadeprevention med totalt fler än 350 publikationer inklusive ett 
antal läroböcker och lärobokskapitel, och har anlitats som sakkunnig 
vid tillsättning av bl a sex professurer i Norden. Han har för närva-
rande även uppdrag som nationell ST-studierektor för specialist-
utbildning i rättsmedicin i Sverige, som ledamot i Socialstyrelsens 
Rättsliga råd, som vetenskapligt råd i rättsmedicin i Socialstyrelsen, 
och som ämnesexpert åt SBU.

Kursinnehåll måndagen den 19 maj 2014, Sankt Gertrud, Malmö.

Inledning – presentation av professor/överläkare Anders Eriksson

Organisation av rättsmedicin i Sverige

Rättsintyg
formalia, innehåll
formuleringar, skalsteg
problem, kvalitetsfrågor 
kontrakterade läkare vs rättsläkare

Ny teknik inom rättsmedicinen

Kontakter rättsläkare – åklagare – försvarsadvokat
möjligheter för försvare att få kvalificerade rättsmedicinska bedömningar m m.

Övriga frågor

Ny kurs för advokater
Välkommen till Rättsmedicin för brottmålsadvokater!
Unikt tillfälle att träffa en av Sveriges mest erfarna rättsläkare.

Några specifika rättsmedicinska områden
kvävning och kvävningsdöd
skarpt våld
trubbigt våld
skottskador

Pris: 9 975 exkl moms.

Plats: Sankt Gertrud 
Konferens 
Östergatan 7B, 
211 25 Malmö

Tid: 19 maj
08:00-17:00
Frukost, lunch & fika 
ingår

För anmälan:
www.suprema.se 
info@suprema.se

Tlf: 040-616 46 46, 
076-161 61 77

Inkom gärna med frågor samt punkter att diskutera när du anmäler dig.
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Samfundet

1 Advokat har genom att dröja med att inkomma med yttrande 
försvårat Advokatsamfundets handläggning. Vidare har advo-
katen inte återkommit vid anmälarens kontaktförsök och inte 

hanterat kommunicering av dom. Erinran.   

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2014

BAKGRUND

A var utsedd till målsägandebi
träde för X i ett mål vid tingsrätt 
där åtalet gällde bl.a. förbere
delse till mord.

ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in 
till Advokatsamfundet den 22 
januari 2013, riktat anmärk
ningar mot A avseende hur han 
skött uppdraget och anfört bl.a. 
följande. 

A har inte skött sig professio
nellt. Måndagen den 17 decem
ber fick hon brev från tingsrät
ten om att rättegången skulle 
börja på tisdagen. Hon skulle 
inställa sig redan på onsdagen, 
och hon hade fått A utsedd till 
målsägarbiträde. Hon ringde 
själv till A måndag eftermid
dag. Han sade att han skulle 
komma hem till henne senare 
på eftermiddagen/kvällen. Hon 
väntade, men ingen kom och 
ingen hörde av sig. Hon ringde 
till hans mobil, men fick inget 
svar. 

På tisdagen ringde hon till 
åklagaren och bad denne  
framföra till A att hon ville  
ha kontakt. Då hörde han av  
sig till henne. På tisdagen kom 
han hem till henne framåt  
kvällen. De pratade och han 

visade de dokument han hade 
fått. Det är egentligen den  
enda kontakt hon haft med 
honom. 

Under rättegångsdagarna 
pratade hon knappt med ho
nom. Han hade inte tid. Sedan 
förhandlingarna avslutats den 21 
december försökte hon ringa A 
på mobilen, men ingen svarade. 
Hon lämnade meddelande till 
hans kontor, och hon skickade 
SMS, men ingen svarade eller 
ringde upp. 

A har inte gett henne stöd, 
hon har ju knappt haft kontakt 
med honom. Det fanns saker 
som hon ville diskutera innan 
dom fastställdes, men det gick 
inte då hon inte fick tag i ho
nom. 

Den 17 januari kom domen. 
A hörde inte av sig varken före 
eller efter. Hon fick av en annan 
målsägande reda på att tingsrät
ten ogillat åtalet. A borde infor
merat och pratat med henne 
om det.

HANDLÄGGNINGEN

Den 31 januari 2013 tillskrev 
Advokatsamfundet A med 
begäran att denne senast den 
14 februari skulle yttra sig över 
X:s anmälan. Då något yttrande 
inte inkom anmodades A i 

skrivelse av den 20 februari att 
snarast inkomma med yttrande. 
I skrivelse av den 28 februari 
anmodades A att omgående, 
dock senast den 7 mars 2013 
inkomma med begärt yttrande, 
vid äventyr av att ärendet skulle 
avgöras. 

ADVOKATENS YTTRANDE

I yttrande daterat den 17 
oktober 2013 har A anfört bl.a. 
följande. 

Inför huvudförhandlingen 
besökte han X i hennes hem då 
hon inte ville komma till hans 
kontor. 

Inför och under huvudför
handlingen ägnade han stor del 
av tiden till att stötta henne.

Efter avslutad förhandling 
skulle dom meddelas efter viss 
tid och det var i juletid/nyårs
helg. Då X förde talan utgick 
han från att hon skulle få del 
av domen genom tingsrättens 
försorg. Vid den tidpunkt som 
domen meddelades hade han 
semester och var bortrest några 
dagar. Han hade dock koll på 
fristen för ett överklagande 
m.m. Innan det blev aktuellt att 
diskutera denna fråga, vilket var 
kort tid efter att domen medde
lades, hade X emellertid redan 
skrivit till tingsrätten och begärt 
att få byta målsägandebiträde. 
Han hade ingen erinran mot 
detta utan delgav det nya målsä
gandebiträdet den information 
som denne ville ha. 

Såvitt känt fick X del av 
domslutet genom en annan 

målsägande som ringt tingsrät
ten samma dag som domen 
meddelades.

Det är beklagligt att X känner 
som hon uttrycker i sin skrivel
se, men han bestrider bestämt 
att han agerat försumligt. X 
har inte lidit någon som helst 
rättsförlust. Hans fokus under 
rådande omständigheter var 
naturligtvis just detta. 

Skälet till X:s missnöje torde 
stå att finna i det faktum att 
åtalet i den del som avsåg henne 
ogillades och därmed även 
hennes skadeståndsyrkande. 
Det kan noteras att X:s skade
ståndsyrkande ogillades även 
av hovrätten, då med biträde av 
annat målsägandebiträde.

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

A har genom att dröja med att 
inkomma med begärt yttrande 
försvårat Advokatsamfundets 
handläggning. Härigenom har 
han åsidosatt sina plikter som 
advokat. 

Av utredningen och anmä
larens obestridda uppgifter 
framgår att A inte återkommit 
vid kontaktförsök och att han 
inte hanterat kommunicering 
av domen. Också härigenom 
har A åsidosatt sina plikter som 
advokat. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. 

Vad som i övrigt framkommit 
i ärendet föranleder inte någon 
åtgärd. n

• värdering och försäljning av lösöre

• auktoriserade värderingsmän

• avveckling av hela hem  

  (transport, flyttstädning med mera)

Sveavägen 116, Stockholm  •  www.metropol.se  •  08-673 48 90  •  info@metropol.se

• kostnadsfria hembesök

• bouppteckningsvärderingar

• snabb hantering & tydlig redovisning

• månadskvalité och veckoauktioner

Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem
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Samfundet

NYA LEDAMÖTER 
DEN 31 JANUARI 2014  

Ninos Aho, Advokatfirman Vinge 
KB, Göteborg

Mårten Andersson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sofia Bergmark, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Johanna Bergsten, G Grönberg 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Louise Björneman, Trägårdh Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Anders Börjesson, Roschier Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Erik Dreijer, Wistrand Advokat-
byrå, Göteborg

Annika Elmér, EmpLaw Juridik AB 
c/o Annika Elmér, Lidingö

Hans Eriksson, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Anna Forsebäck, Wistrand Advo-
katbyrå, Stockholm

Jenni Garamvölgyi, Advokatfir-
man Westermark Anjou AB, 
Stockholm

Marcus Glimberg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sofia Hansson, Crusner Advokat-
byrå AB, Stockholm

Johannes Harlevi, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Henrik Johnsson, Proforma Juri-
disk Byrå AB, Höör

Alexander Jute, Advokatfirman 
MarLaw AB, Stockholm

Hanna Jönsson, Foyen Advokat-
firma AB, Stockholm

Andreas Bengtsson Stenkar Karl-
gren, Advokatfirman Bergman 
och Persson HB, Landskrona

Sven-Erik Karls, Advokaterna 
Nielsen & Lock AB, Borlänge

Sandra Karlsson, Advokatfirman 
MarLaw AB, Stockholm

Daniel Kim, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Jonas Kjellén, G Grönberg Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Sandra Kolmodin, Wistrand Ad-
vokatbyrå, Stockholm

Amana Saraj Landin, Fria Advoka-
ter KB, Stockholm

Andreas Lindström, Foyen Advo-
katfirma AB, Malmö

Jenny Lundberg, Baker & McKen-
zie Advokatbyrå KB, Stockholm

Fredrik Lundegårdh, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jens Lundgren, Wimert Lindgren 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Andreas Malmberg, Advokatfir-
man Vinge KB, Stockholm

Patrik Moberg, Werners Advokat-
byrå, Karlstad

Siri Nilsson, Activa Advokaterna i 
Helsingborg HB, Helsingborg

Sofia Nordkvist, Advokaterna 
Bohmansson & Schultz AB, 
Örebro

Jakob Nortoft, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg

Angelica Petersson, Advokatak-
tiebolaget Urban Jansson & 
Partners, Landskrona

Daniel Prawitz, Advokatfirman 
Vinge KB, Helsingborg

Henrik Rosenqvist, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Susanne Samuelsson, Advokatfir-
man Vinge KB, Malmö

Susanna Sidén, Stenstadsjuris-
terna Sidén & Backlund Han-
delsbolag, Sundsvall

Klas Sjödin, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB,  
Stockholm

Martina Slorach, Advance Advo-
katbyrå Stefan Flemström AB, 
Täby

Martin Stensson, Advokaten Ker-
sti Ingmar AB, Malmö

Kristin Stjernrup, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg

Hanna Sundberg, Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advokat 
KB, Stockholm

Mårten Svensson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Louise Katsler Waas, Juristfirma 
Louise Katsler-Waas AB, Gö-
teborg

Petter Vaeren, Flood Herslow 
Holme Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Cecilia Vallman, Advokatfirma 
DLA Nordic KB, Stockholm

Alexandra Wenckert, advocat.
se ADVOKATSKEPPET AB, 
Stockholm

Martin Vildhede, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Göteborg

Stina Zakrisson, Juristbyrån Stina 
Zakrisson AB, Stockholm

Fedja Ziga, C J Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Eric Ödling, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Sophie Ahlberg, Stockholm,  
17 januari 2014 

Zeki Algan, Stockholm, 3 januari 
2014 

Trött på trilskande it-system? 
Snart kommer Saturnus 5.0.

Saturnus Advokatsystem får en ny ”motor”. 
Saturnus 5.0 tas fram i samarbete med 
det nyutvecklade affärssystemet Rexor. 

För mer information, kontakta Rolf Myrman, 
0733-55 25 90. E-post: rolf@sllop.se. www.sllop.se. 
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Peter Aronsson, Malmö,  
31 december 2013 

Björn Askerlund, Stockholm,  
31 december 2013 

Sofia Bergenbrant, Norr- 
köping, 31 december  
2013 

Ola Boreson, Malmö,  
31 december 2013 

Jakob Broman, Stockholm,  
1 december 2013  

Krister Bruzelius, Malmö,  
31 december 2013 

Anna Byström, Stockholm,  
1 januari 2014 

Mats Dahlström, Norrtälje,  
31 januari 2014 

Niklas Eideholm, Stockholm,  
1 januari 2014 

Hanna Eklinder, Malmö, 18 januari 
2014 

Ingemar Elisson, Göteborg,  
20 december 2013 

Malin Erasmie, Malmö, 13 januari 
2014 

Rasmus Fahlén, Stockholm,  
12 januari 2014 

Ingemar Folke, Stockholm,  
31 december 2013 

Peter Gabrielson, Göteborg,  
31 december 2013 

Ormonde Goldie, Stockholm,  
31 december 2013 

Mikael Satama Granberg,  
Stockholm, 1 januari 2014 

Johan Haggren, Solna,  
31 december 2013 

Therese Hallbergson, Stockholm, 
11 december 2013 

Lena Hernström, Stockholm,  
7 januari 2014 

Anna Kastner, Karlsruhe,  
31 december 2013 

Jonatan Lund Kirkhoff, Stock-
holm, 2 december 2013 

David Kleist, Göteborg, 1 januari 
2014 

Eva Luterkort, London, 9 decem-
ber 2013

Leif Nauclér, Karlstad, 23 decem-
ber 2013  

Kristina Nilsson, Göteborg,  
31 december 2013 

Anders Perméus, Stockholm,  
31 december 2013 

Bo Göran Persson, Eslöv,  
31 december 2013 

Torsten Rosell, Göteborg,  
1 januari 2014 

Mauritz Silfverstolpe, Saltsjö-
baden, 1 januari 2014

Magnus Sjöcrona, Stockholm,  
3 januari 2014 

Anders Stening, Stockholm,  
31 december 2013 

Karl-Erik Sundström, Lund,  
31 december 2013 

Andreas Säfstrand, Stockholm,  
15 januari 2014 

Britte Grimlund Söbirk, Helsing-
borg, 1 januari 2014 

Lina Williamsson, Stockholm,  
31 januari 2014 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Lars Bergmark, Stockholm,  
18 januari 2014 

Lars Ekman, Uppsala, 29 novem-
ber 2013

Ola Ilebrand, Stockholm, 4 januari 
2014 

Per Nordenadler, Trelleborg,  
23 december 2013 

Per-Anton Olsson, Stockholm,  
13 januari 2014 

Håkan Sjöman, Värnamo,  
12 september 2013  

Conny Vigede, Stockholm,  
2 januari 2014 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden i 
vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2013/1574 Betänkandet Vad 

bör straffas? (SOU 2013:38)
R-2013/1777 Betänkandet För-

budet mot dubbla förfaranden 
och andra rättssäkerhetsfrå-
gor i skatteförfarandet (SOU 
2013:62)

R-2013/1901 Betänkandet Ut ur 
skuldfällan (SOU 2013:72)

R-2013/1931 Rapporten Elektro-
nisk ansökan om lantmäteriför-
rättning (LM-rapport 2012:2)

R-2013/2012 Presstödskommit-
téns slutbetänkande Översyn av 
det statliga stödet till dagspres-
sen (SOU 2013:66)

R-2013/2022 Promemorian Mer 
tillgängliga uppgifter om euro-
peiska företag

R-2013/2082 Promemorian Nya 
mervärdesskatteregler om 
omsättningsland för telekom-
munikationstjänster, radio- och 
tv-sändningar och elektroniska 
tjänster

R-2013/2089 Promemorian 
Användningen av kreditbetyg i 
riskhantering (Ds 2013:76)

R-2013/2092 Förslag till nya 
regler om hantering av opera-
tiva risker samt nya regler om 
it-system, informationssäkerhet 
och insättningssystem i kredit-
institut och värdepappers- 
bolag

R-2013/2155 Promemorian En 
europeisk övervakningsorder 
(Ds 2013:75)

R-2013/2211 Promemorian Kom-
pletterande bestämmelser för 
AIF-förvaltare

R-2013/2263 Utkast till lagråds-
remiss Ordning och säkerhet 
vid Rättsmedicinalverkets rätts-
psykiatriska undersöknings-
enheter

R-2013/2300 Europeiska kom-
missionens förslag till ändringar 
i moder- och dotterbolagsdirek-
tivet 2011/96/EU

R-2014/0011 Promemorian För-
längd övergångstid för tillämp-
ning av vissa bestämmelser i 
polisdatalagen

R-2014/0044 Utkast till lagråds-
remiss Ändringar i utlänningsla-
gen med anledning av den om-
arbetade Dublinförordningens 
ikraftträdande

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

KONTORSRUM UTHYRES
Är du advokat eller jurist och letar efter nya lokaler? Eller har du kontoret 
hemma och känner att det vore trevligt med kollegor?
Gamla Stans Advokatbyrå är en väletablerad advokatbyrå inriktad på brott-
mål och humanjuridik. Nu har Du möjlighet att hyra ett eller flera rum hos 
oss i Piperska Palatset. Två stora samt ett mindre rum uthyres omöblerade 
from 15 maj 2014. Vi erbjuder kontorsgemenskap, trevlig kollegial gemen-
skap i ljust och fräscht kontor beläget i Gamla Stan. 

Närhet till bra kommunikationer via bussar och tunnelbana. 

För ytterligare information kontakta Therese Asp på telefon 
08-406 03 10 alternativt via therese.asp@gamlastansadvokat.se

gamla stans advokatbyrå
h a n d e l s b o l a g

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

www.hogia.se/advokat



Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till 

Rakel-konferens 
tisdagen 8 april 2014, Grand Hôtel i Stockholm

Advokatsamfundets och nätverket Hildas årliga Rakel-konferens  
samlar kvinnliga jurister från hela rättsväsendet till en eftermiddag  

fylld av information, inspiration och kollegialt umgänge.

Inledningstalare – Göran Persson, Sveriges statsminister 1996–2006: Ledarskap i vår tid

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer och från januari 2015  
regionpolischef för Region Mitt inom Polismyndighetens nya organisation: Utsatt ledarskap  
– att driva förändringsarbete i traditionella organisationer

Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, organisationen som 2002 tog emot det  
s.k. alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award: Ledarskap, kvinnors rättigheter  
och jämställdhetsfrågor utifrån ett globalt perspektiv

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och managing partner vid Nord & Co Advokatbyrå samt  
ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd: Olika utmaningar under en advokatkarriär

Avslutningstalare – Ari Riabacke, fil. dr. i risk- och beslutsanalys och författare. Med avstamp  
i sin forskning berättar han om hur vi fattar beslut – i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter 
– och hur vi kan göra det bättre.

Konferensprogram 
12.30–13.00  Registrering med kaffe och smörgås
13.00–13.10  Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen
13.10–14.10  Inledningstalare – Göran Persson 
14.10–14.20  Paus och förflyttning 
14.20–15.20  Parallella seminarier – Carin Götblad, Lena Ag, Lena Frånstedt Lofalk
15.20–15.50  Kaffepaus
15.50–17.00  Avslutningstalare – Ari Riabacke 
17.00  Mingel med drink och tilltugg 

Anmälan
Konferensen riktar sig till advokater och biträdande jurister samt inbjudna via nätverket  
Hilda. Anmälan görs på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.  
Sista anmälningsdag är 25 mars. För mer information och hjälp med anmälan:  
kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.

Konferensavgiften är 1 100 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, smörgås  
samt drink och tilltugg vid mingel.
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Ett nytt, spännande digitalt lanskap har vuxit fram under 

senare år med pekplattor, smarta telefoner, appar, trådlösa 

nätverk och möjligheter att alltid vara uppkopplad. 

Men det finns en baksida. Det nya landskapet är fyllt av 

risker och advokater är en yrkeskår som är särskilt utsatt.

Advokaten har talat med fem experter på IT-säkerhet som 

beskriver dagens och morgondagens hotbild, vem som 

ligger bakom attackerna och hur advokater kan skydda sig.

TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON FOTO ISTOCKPHOTO M. FL.

Farorna som lurar
i det nya

Fokus IT-säkerhet

Fokus IT-säkerhet

     digitala
landskapet

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Mats Cato (MC), 
journalist 
08-459 03 07
mats.cato@ 
advokatsamfundet.se
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ibland blir det mer påtagligt 
än annars hur mycket som 
förändrats på kort tid. Bläddra i 
ett fotoalbum där barna är med, 
eller i tidning från förr. I Advo
katen nr 2, 2002, skrev vi om 
advokater som satsade på IT. 
Då gick det att med några enkla 
och handfasta råd slå fast hur 
en advokatbyrå kunde skyddas. 
Detta var i en tid innan det kom 
rapporter om massövervakning 
av nationella myndigheter och 
spionorganisationer, eller avslö
janden från tidigare medarbe
tare som CIAanställde Edward 
Snowden, eller nyheter om 
läckage från hackade databaser 
som hårt kritiserade Lexbase. I 
detta nummer greppar vi frågan 
om ITsäkerhet på nytt. För 
oavsett vilken sorts advokatbyrå 
man är verksam på så expone
ras advokaten för olika hot och 
risker. Och oavsett hur intres
serad man är av ITfrågor måste 
man förhålla sig till dem innan 
det är för sent och olyckan eller 
attacken har skett.

Tom Knutson
Chefredaktör

Hur man märker 
att tiden förflutit 

TWITTRAT

ADVOKATEN&MEDIA

BLOGGAT

Bengt Ivarsson kritiserade Lexbase i TV4 Nyheterna den 27 januari.
”Det här öppnar upp för att vi får folkdomstolar och att vi i värsta fall får någon 
form av privat verkställighet och att man helt enkelt söker upp och hotar eller 
misshandlar personer”, sa Bengt Ivarsson.

Anne Ramberg skrev på sin blogg att sajter som snyltar 
på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten samt 
kränker enskilda inte förtjänar skydd.

Den amerikanska tidningen Wall 
Street Journal publicerade en 
intervju med Advokatsamfundets 
generalsekreterare den 5 februari 
om hanteringen av fallet med Wiki-
leaks-grundaren Julian Assange.
Tidningen skrev att Anne Ramberg 
är en av dem som försöker få åkla-
garna att vara mer pragmatiska och 
undersöka möjligheten att förhöra 
Julian Assange i London i stället för 
att vänta på att arresteringsordern 
ska verkställas.

Bengt Ivarsson 
intervjuad om 
samtyckeslag i Ekot
Ett införande av en sam-
tyckesreglering skulle inte 
lösa de problem som finns 
i dag. Bevisproblemen 
skulle finnas kvar, sa Advo-
katsamfundets ordförande 
när han intervjuades i Ekot 
den 24 januari.

Intervjun gjordes med 
anledning av att stödet 
för en samtyckeslag ökar i 
riksdagen. 
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