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Skruva upp förväntningarna. Nya Audi A6.

Pris från 339.000 kr. Leasing 2.165 kr, förmånsvärde 2.217 kr.

Nya Audi A6 kommer inte att göra dig besviken. Vi har byggt den från grunden och utvecklat en lättviktskonstruktion 
av aluminium och höghållfast stål. Det gör bilen lättare och styvare. Tillsammans med våra nya starkare motorer får 
du upp till 19 % lägre förbrukning, från 0,49l/mil, bättre prestanda och en ny riktigt rolig upplevelse bakom ratten. 
Dessutom kan du välja till all tänkbar teknik för bland annat navigation, ljud och internetuppkoppling. 
        Lägg därtill att den redan i grundversionen är ordentligt utrustad. Bland annat med Audi drive select som ger 
dig möjligheten att välja allt från ekonomisk till sportig distinkt körning. Vi vågar lova att du blir mer än nöjd. 
Upplev nya Audi A6 hos närmaste återförsäljare. Välkommen in. 

Audi_Advokaten_190x260_A6.indd   1 2011-03-29   10.31
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Johan Hultman, gruppchef för Datagruppen vid Statens kriminaltekniska laboratorium.
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Ledare Generalsekreteraren

Tid att väcka frågan om disciplinär
tillsyn utanför advokatens yrkesutövning

i den aLLMÄnna debatten i Sverige har från tid till annan 
framförts krav på införande av en så kallad civilkuragelag. 
Regeringen tillsatte därför en utredning med uppdrag att 
analysera frågan om det bör införas en generell skyldighet 
att bistå nödställda personer. I Sverige saknas nämligen, till 
skillnad från vad som gäller i flertalet andra länder, någon 
sådan allmän skyldighet. Däremot kan det på grund av före
skrifter i lag och avtal föreligga ett ansvar att ingripa eller av
slöja brott. Det finns, som den särskilde utredaren rättsche
fen Olle Abrahamsson redovisar i sitt betänkande SOU 
2011:16, goda skäl såväl för, som mot, en lagstadgad allmän 
skyldighet att bistå nödställda. Olle Abrahamsson diskuterar 
insiktsfullt utifrån moralfilosofiska, politiska och demokra
tiska utgångspunkter frågan om staten genom lagstiftning 
ska införa en straffsanktionerad skyldighet att undsätta nöd
ställda. Abrahamsson avråder från att införa en sådan skyl
dighet trots att den allmänna moral uppfattningen nog får 
tänkas utgå från att det råder en förpliktelse att ingripa. Jag 
är benägen att hålla med Olle Abrahamsson.

Det existerar på en rad områden i samhället företeelser 
som uppfattas som moraliskt självklara. Lagstiftningen utgör 
handlingsnormer till medborgarna och återspeglar normalt 
den allmänna moraluppfattningen. Mord, våldtäkt, misshan
del och stöld är inte bara moraliskt förkastliga gärningar.  De 
är också straffbelagda. Köp av sexuella tjänster är sedan ett 
antal år en gärning som på grund av en starkt utbredd mo
raluppfattning i Sverige, är kriminaliserad. Motståndet mot 
införande av denna lagstiftning var dock inte obetydligt. Till 
och med dåvarande justitieministern var av principiella skäl 
stark motståndare till en kriminalisering, men fick ge sig. 
Ändringen i grundlagen i samband med att innehav av barn
pornografi kriminaliserades bemöttes också på goda grun
der med stark kritik. Även i detta fall fick vedertagna princi
per vika för den allmänna moraluppfattningen. Detsamma 
kan sägas gälla sexualbrottslagstiftningen. Min poäng är att 

man kan ha en stark och välgrundad moralisk inställning, 
som när den kommer till lagstiftning möter principiella pro
blem från andra mer övergripande utgångspunkter.

ett sådant exeMpeL är hur Advokatsamfundet ska förhålla 
sig till advokaters privata brottslighet utanför advokatverk
samheten. En grundläggande princip i en rättsstat är att det 
finns oberoende advokater som är beredda att företräda en
skilda mot staten och andra. Advokater och Advokatsamfun
det är reglerade i rättegångsbalken. Härav framgår att en ad
vokat i sin verksamhet redbart och nitiskt ska utföra de 
uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. 
En advokat ska uppträda sakligt och korrekt. Skyldigheten 
för advokat att iaktta god advokatsed avser dock enbart verk
samheten som advokat. Hur advokaten ska uppträda i ange
lägenheter som inte ingår i eller har samband med advokat
verksamheten är oreglerat, med undantag för om en 
advokat skulle göra sig skyldig till oredlighet. Oredligt hand
lande omfattas således av Advokatsamfundets tillsyn, även 
om det sker utanför advokatverksamheten, som till exempel 
när advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till be
drägeri eller förskingring. Brott som begås utanför advokat
verksamheten och som inte är av oredlighetskaraktär kan 
således inte beivras disciplinärt. Följaktligen skulle en advo
kat kunna begå ett mord eller grov våldtäkt på barn och allt
jämt kunna vara ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Advokatuppdraget liksom samhällets förtroende för advo
katkåren förutsätter att advokatens personliga heder, red
barhet och integritet är ställda bortom allt tvivel. Advokater 
intar en särställning i rättssamhället och advokaters klienter 
åtnjuter särskilda privilegier. Från allmänna utgångspunkter 
är det därför angeläget att advokater åtnjuter ett gott anse
ende och att tilltron till advokatyrket upprätthålls. Allmän
heten förväntar sig med rätta att advokater har hög etik och 
moral, såväl inom som utom advokatverksamheten. Det vi

ANNE
RAMBERG



5Advokaten Nr 3 • 2011

Tid att väcka frågan om disciplinär
tillsyn utanför advokatens yrkesutövning

sar inte minst den stora mediala uppmärksamheten som 
brukar följa på disciplinnämndens avgöranden.

De omständigheter som faller inom advokatverksamheten 
har i praxis bedömts vara vidsträckt. Nästan varje anknyt
ning till advokatens rörelse eller advokatens ställning som 
advokat gör att advokatens handlande kan prövas med till
lämpning av de vägledande reglerna om god advokatsed 
med mera. Detsamma gäller när advokaten som privatper
son företar handlingar av sådant slag som naturligt faller 
inom advokatens verksamhetsområde.

nÄr det gÄLLer reVisorer föreligger i likhet med vad som 
gäller advokater, ingen möjlighet att ingripa utanför revi
sorns verksamhet, om detta inte innefattar oredlighet. Där
emot kan poliser som gör sig skyldiga till brott utanför polis
verksamheten, liksom åklagare, bli avskedade. Misshandel 
eller våld mot tjänsteman av normalgraden har medfört att 
poliser avskedats, medan ringa brott inte har ansetts innebä
ra ett så grovt åsidosättande att poliser skilts från anställ
ningen. En kammaråklagare blev avskedad efter att ha fällts 
till ansvar för sexuellt ofredande i flera fall, misshandel, 
övergrepp i rättssak, olaga hot och ofredande.

En rättsstat förutsätter oberoende domare som är garan
terade självständighet i sin dömande gärning. Domaren ska 
aldrig kunna påverkas eller riskera att skiljas från tjänsten på 
annat än objektivt godtagbara grunder. Ordinarie domare 
får enligt regeringsformen skiljas från tjänsten endast om 
han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsido
sättande av tjänsteåligganden har visat sig uppenbarligen 
olämplig att inneha tjänsten. I förarbetena har också uttalats 
att olämplighetsrekvisitet ska tolkas restriktivt och att avske
dande ska kunna komma i fråga endast i sådana fall där det 
med hänsyn till såväl brottets beskaffenhet som anställning
ens art och övriga omständigheter skulle verka stötande om 
arbetstagaren fick behålla sin tjänst.

Från praxis kan nämnas att ordinarie domare har skilts 
från anställning vid fråga om återfall i snatteri. 

det Fanns tidigare i Advokatsamfundets stadgar en be
stämmelse som möjliggjorde disciplinärt ingripande mot 
advokat, om denne hade gjort sig skyldig till ”annan hand
ling ägnad att menligt inverka på samfundets anseende”. 
Justitiedepartementet motsatte sig dock i samband med in
förandet av ”nya rättegångsbalken” att bestämmelsen inför
des i 1944 års stadgar då det ansågs kunna leda till alltför 
långtgående ingripanden i advokaternas privata liv. 1959 års 
stadgekommitté övervägde ånyo frågan, men stannade för 
att något stadgande inte borde införas.

Allvarlig privat brottslighet är självklart inte vanligen före
kommande inom advokatkåren. I de fall advokat dömts för 
allvarlig brottslighet, har advokaten på eget initiativ utträtt 
ur samfundet. Det skulle därför kunna anföras att det inte 
föreligger något akut behov. Men frågan om ledamotskapet i 
Advokatsamfundet bör inte vara utlämnad till advokatens 
godtycke. Det kan noteras att möjlighet till disciplinärt ingri
pande finns i de flesta länder när det gäller brottsliga hand
lingar och i vissa länder även vid andra handlingar, som kan 
skada förtroendet för advokatkåren.

Jag har därför i styrelsen väckt frågan om att införa möjlig
heten till disciplinärt ingripande beträffande advokaters pri

vata angelägenheter då jag anser att den nuvarande regle
ringen framstår som stötande. Det är emellertid inte lätta 
frågor att ta ställning till. Ska enbart brottsliga gärningar om
fattas av ett utvidgat disciplinärt förfarande eller ska en så
dan möjlighet finnas även vid andra handlingar som är ägna
de att påverka anseendet och förtroendet för advokatkåren? 
Om det för disciplinärt ingripande ska krävas brottslig gär
ning vilka brott ska då beaktas? Ska en brottskatalog införas 
eller ska möjligheterna till ingripande knytas till viss straffla
titud eller till viss påföljd? Ska ett ingripande kunna initieras 
redan vid misstanke om brott eller ska dom avvaktas och ska 
domen i så fall ha vunnit laga kraft? De frågeställningar som 
uppkommer avseende handlingar som inte är brott är betyd

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Advokatuppdraget liksom samhällets förtroende för 
advokatkåren förutsätter att advokatens personliga heder, 
redbarhet och integritet är ställda bortom allt tvivel.”

ligt flera och innefattar än mer svåra avgränsningar och be
dömningar.

den arbetsgrupp inom Advokatsamfundet under ordfö
randeskap av tidigare ordföranden Leif Ljungholm, som på 
styrelsens uppdrag haft att utreda denna fråga, har föreslagit 
att det ska vara möjligt att angripa ett handlande utom yrkes
utövningen. Arbetsgruppen har utgått ifrån att samhällets 
ingripanden som omfattar alla medborgare i de allra flesta 
fall måste anses tillräckliga även för advokater. En utökad 
möjlighet till disciplinärt ingripande ska därför enligt försla
get utvidgas enbart till att omfatta fall där advokat gjort sig 
skyldig till allvarligt brott eller till brott av mindre allvarligt 
slag, men då det är fråga om upprepad brottslighet och syn
nerliga skäl föreligger. Mot denna bakgrund är förslaget att 
enbart uteslutning ska kunna komma i fråga som påföljd. 

någon MöjLighet att angripa andra handlingar som är  
ägnade att påverka förtroendet för advokatkåren ska enligt 
förslaget inte införas. Jag tror det är en klok avvägning. Det 
förekommer att också advokater visar prov på bristande  
moral och dåligt omdöme. Men att utvidga den disciplinära 
tillsynen till att omfatta omdömesfrågor i privatlivet är att  
gå för långt. Det riskerar att underminera förtroendet för  
tillsynen. Det är således, i likhet med frågan om civilkurage, 
inte självklart att den allmänna moraluppfattningen alltid 
ska lagfästas. 
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Nyheter

Samtycke splittrar 
remissinstanserna
sexualbrottslagstiftningen 
bör inte utgå från om det 
funnits samtycke, anser ad-
vokatsamfundet, som säger 
nej till flera av sexualbrotts-
utredningens förslag. andra 
remissinstanser vill i stället gå 
längre i kravet på samtycke. 

I oktober överlämnade Sexual
brottsutredningen sitt betänkan
de till regeringen. Utredningen 
föreslog bland annat en utvidg
ning av våldtäktsbestämmelsen 
så att fler fall av sexuella utnytt
janden blir att bedöma som våld
täkt. Utredaren Nils Petter Ekdahl 
ville också kriminalisera sexuella 
handlingar som genomförs utan 
den andra partens samtycke, ge
nom det nya brottet sexuellt över
grepp.

utredningen har nu remissbe
handlats. Och remissvaren visar 
på vitt skilda uppfattningar om 
hur sexualbrottslagstiftningen 
bör utvecklas.

Advokatsamfundet hör till de 
starkaste kritikerna till förslagen, 
och avstyrker både planerna på 
en utvidgning av det straffbara 
området för våldtäkt och införan
det av ett samtyckesbaserat brott. 
Advokatsamfundet skriver bland 
annat i sitt remissvar att förslaget 
om utvidgning innebär risker för 
”en betydande juridisk och all
män osäkerhet om hur vida grän

serna är för våldtäktsbrottet” och 
att det skulle medföra ”en ytterli
gare urvattning av begreppet 
våldtäkt”.

Enligt Advokatsamfundet bör 
inte sexualbrottsregleringen hel
ler utgå från om det har funnits 
samtycke. En sådan reglering skul
le innebära stora bevisproblem, 
och processen riskerar att koncen
treras på vad målsäganden har 
sagt och gjort i stället för på vad 
den misstänkte eller tilltalade har 
gjort, hävdar samfundet. I prakti
ken skulle en kriminalisering av 
brist på samtycke kunna innebära 
att bevisbördan läggs på den miss
tänkte, som då ska bevisa att det 
fanns samtycke. Omvänt är det 
orimligt att kräva att målsäganden 
ska kunna redogöra för att sam
tycke inte fanns, framhåller Advo
katsamfundet i sitt yttrande.

Åklagarmyndigheten är mer 
positiv till utredningen, och till
styrker förslaget om att fler fall av 
utnyttjande ska bedömas som 
våldtäkt. Däremot säger Åklagar
myndigheten precis som Advo
katsamfundet nej till det nya brot
tet sexuellt övergrepp. Det är, 
enligt remissvaret, i grunden rik
tigt att sexuella handlingar utan 
samtycke ska betraktas som 
brottsliga, men i praktiken skulle 
det vara i stort sett omöjligt att 
bevisa bristande samtycke. 

Även Domstolsverket är i hu
vudsak positivt till förslagen, men 
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anser att frågan om utvidgning av 
våldtäktsbegreppet bör utredas 
mer. Verket är också tveksamt till 
en samtyckesbestämmelse, som 
riskerar att ytterligare öka fokus 
på målsäganden i sexualbrotts
mål, skriver man.

brottsFörebyggande rådet, 
Brå, är däremot positivt till försla
get om ett samtyckesbaserat 
brott. Brottsoffermyndigheten 
och juridiska fakulteten vid Stock
holms universitet vill gå ännu 
längre och införa en ren samtyck
esbestämmelse, alltså en regle
ring där brist på samtycke är det 
grundläggande brottsrekvisitet 
för våldtäkt.

Regeringen kommer nu att 
granska remissvaren innan ytter
ligare steg tas.

Polissamarbete kräver 
skydd för uppgifter
För att Sverige ska leva upp till 
EU-rättens krav på skydd för 
personuppgifter måste en ny 
lag om användningsbegräns-
ningar vid behandling av per-
sonuppgifter vid polissamar-
bete och straffrättsligt 
samarbete inom Europeiska 
unionen införas. Dessutom 
krävs tillägg och ändringar i 
berörda myndigheters regis-
terförfattningar. Det fastslår 
Utredningen om informations-
utbyte vid brottsbekämpning 
med mera i ett delbetänkande. 
Utredningen har fått i uppdrag 
att analysera hur svensk rätt 
förhåller sig till bestämmelser-
na i det så kallade dataskydds-
rambeslutet.

Dataskydd vid europeiskt 
polisiärt och straffrättsligt 
samarbete (SOU 2011:20)

Vad gÄLLer egentLigen för er
sättning till försvarare med verk
samhet på annan ort än dom
stolsorten? 

Det ska nu Högsta domstolen 
pröva, sedan man beviljat pröv
ningstillstånd för en begäran om 
förhandsbesked.

Stockholmsadvokaten Nils Ugg

la accepterade ett uppdrag som 
försvarare i Karlstad. Han begär
de samtidigt förhandsbesked om 
han skulle få ersättning för mer
kostnader och tidsspillan, men 
varken tingsrätten eller senare 
hovrätten ville bevilja detta. Sam
tidigt gav tingsrätten ett positivt 
förhandsbesked till en annan 

Stockholmsadvokat i samma 
mål.

I sitt överklagande till HD skri
ver Nils Uggla bland annat att olika 
tingsrätter i dag behandlar frågan 
om tidsspillan och mer kostnader 
på helt olika sätt, och att det där
för är av stor vikt för rättstillämp
ningen att HD prövar frågan.

PT för förhandsbesked om merkostnader

Sexualbrottsutredningens förslag 
i korthet:
•  våldtäktsbestämmelsen ut-
 vidgas så att fler fall av sexuella  
 utnyttjanden blir att bedöma 
 som våldtäkt
•  ett helt nytt och samtyckes-
 baserat brott – sexuellt över-  
 grepp – införs
•  tillämpningsområdet för 
 bestämmelsen om våldtäkt   
 mot barn utvidgas
•  straffskalorna för sexuellt 
 utnyttjande av barn och grovt  
 sexuellt övergrepp mot barn   
 skärps, samt att
•  bestämmelsen om sexuellt   
 ofredande utvidgas

FörsLag i korthet

Lagar om polisens      
våld motsägelsefulla
Polisens befogenhet att använ-
da våld regleras av två olika 
lagstiftningar, som har olika ut-
gångspunkter och delvis mot-
säger eller överlappar varan-
dra. Det kommer Johan Boucht 
vid Uppsala universitet fram till 
i en ny avhandling. Enligt 
Boucht finns det också pro-
blem med regleringen av poli-
sens användning av skjutvapen.

Rättsgrunden för polisens an-
vändning av våld bygger dels 
på befogenhetsnormerna i po-
lislagen, dels på reglerna om 
nödvärn och nöd i brottsbal-
ken. Johan Bouchts analys visar 
att de två regleringarna inne-
håller delvis motsägande och 
överlappande delar som skulle 
motivera ny lagstiftning.

Boucht, Johan: Polisiär 
våldsanvändning. 

En straff- och offentligrättslig 
undersökning, Iustus, 2011
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Skärpta straff för köp 
av sexuell tjänst
Regeringen vill höja straffet för 
köp av sexuella tjänster. 

I en proposition som över-
lämnades till riksdagen i mars 
föreslås att straffmaximum för 
köp av sexuell tjänst höjs från 
fängelse i sex månader till 
fängelse i ett år. Syftet med 
skärpningen är att skapa ytter-
ligare utrymme för en mer ny-
anserad bedömning av straff-
värdet vid allvarliga fall av köp 
av sexuell tjänst.

Enligt regeringen kan om-
ständigheterna vid enskilda 
brott mot förbudet mot köp av 
sexuell tjänst variera, ibland 
mycket. Omständigheterna bör 
i större utsträckning än i dag få 
genomslag vid bedömningen 
av straffvärdet. 

Prop. 2010/11:77 Skärpt straff 
för köp av sexuell tjänst 

Utredare säger nej        
till civilkuragelag
Strafflagstiftningen bör inte 
användas för att förmå med-
borgarna att leva upp till sin 
moraliska skyldighet att bistå 
varandra i krissituationer. 

Det anser Handlingspliktut-
redningen i sitt betänkande 
som överlämnades till justitie-
minister Beatrice Ask den 11 
mars. 

Uppgiften har varit att utreda 
möjligheten att införa en lag-
stadgad skyldighet för var och 
en att ingripa efter förmåga när 
någon är i nöd, ibland kallad en 
civilkuragelag.  

Allmän skyldighet att hjälpa 
nödställda? (SOU 2011:16)

Fler fall av förberedelse 
till brott blir straffbara 
Regeringen har lagt fram en 
proposition med förslag som 
syftar till att genomföra Euro-
peiska unionens råds rambe-
slut (2008/841/RIF) om kam-
pen mot organiserad 
brottslighet.

Förslagen innebär att vissa 
brott – i brottsbalken koppleri, 
grov förskingring, grovt bokfö-
ringsbrott och bestickning 
(grovt brott) – kriminaliseras 
på förberedelsestadiet. I ett 
par fall straffbeläggs även för-
sök till brott.

Lagändringarna föreslås trä-
da i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:76

sverige kan tvingas betala 
hundratals miljoner i löpande 
böter till eu efter beslutet 
om att vänta ett år med 
datalagringsdirektivet.

Riksdagen beslutade den 17 mars 
att regeringens förslag om hur 
Sverige ska genomföra EU:s så 
kallade datalagringsdirektiv ska 
vila i ett år. Direktivet gäller lag
ring av trafikuppgifter för brotts
bekämpande ändamål. Enligt 
grundlagen kan en minoritet som 
består av fler än en sjättedel av de 
röstande riksdagsledamöterna 
driva igenom att förslag som gäl
ler människors fri och rättigheter 
ska bordläggas i ett års tid.

aV riksdagens ledamöter 
röstade 62 för en bordläggning 
medan 281 ledamöter röstade 
för att anta förslaget. Frånvaran
de var 6 ledamöter.

Förslaget om bordläggning i ett 
år kom från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. För att kunna ge
nomdriva förslaget var de båda 
partierna beroende av Sverige
demokraterna. Sverigedemokra
terna valde att stödja en bord
läggning när regeringen inte ville 
gå med på partiets krav om att 
begränsa datalagringen till enbart 
Sverige.

Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg har va
rit kritisk mot datalagringsdirekti
vet ända sedan förslaget först 
lades fram under första halvan av 
förra decenniet.

Riksdagen bordlade  
datalagringsdirektivet

– Denna lagstiftning är i alla 
hänseenden en olycka, och den 
har på goda grunder kraftigt kriti
serats, säger Anne Ramberg och 
tilllägger:

– Samtidigt är det förvånande 
att kritiken inte varit mer omfat
tande särskilt från näringslivet, 
med undantag för de berörda te
lekomoperatörerna.

Bordläggningsbeslutet i riksda
gen innebär enligt justitieminis
ter Beatrice Ask att Sverige riske
rar att dömas till höga böter av 
EUdomstolen för att inte ha in
förlivat direktivet med svensk lag. 
Det kan röra sig om hundratals 
miljoner kronor i böter för för
dragsbrott.

sVerige FÄLLdes i EUdomsto
len i februari 2010 för att inte 
ha infört datalagringsdirektivet. 
Sverige skulle ha stiftat lag om 
de delar av direktivet som gäl
ler telefoni senast i september 

Datalagringsdirektivet (2006/24/
EG) antogs den 15 mars 2006. Det 
var regeringarna i Frankrike, Irland, 
Storbritannien och Sverige som 
lade fram förslaget till ett rambe-
slut om datalagring efter bombdå-
den mot pendeltåg i Madrid i mars 
2004. Efter de nya terrordåden 
mot buss och tunnelbana i London 
i juli 2005 förhandlades ett förslag 
till direktiv fram inom EU:s institu-
tioner. När förslaget antogs i Euro-
paparlamentet i december 2005 
var det bara Socialdemokraterna 
bland de svenska partierna som 
röstade för förslaget.

Datalagringsdirektivet handlar 
om att telekomoperatörer ska 
spara information om telefonsam-
tal, sms, e-post och Internettrafik. 
Myndigheterna ska kunna använda 
uppgifterna för att utreda grova 
brott och för att kartlägga varifrån, 
när och med vem misstänkta har 
haft kontakter.

eu:s dataLagringsdirektiV

2007. De delar som gäller Inter
net skulle ha varit genomförda 
för två år sedan, i mars 2009.

sÄkerhetspoLisens chef An
ders Danielsson har tagit initiativ 
till en extern referensgrupp som 
ska fungera som ett stöd i diverse 
frågor relaterade till hans roll 
som generaldirektör.

Medlemmarna i den externa 

referensgruppen är bland andra 
Wilhelm Agrell, professor i under
rättelseanalys vid Lunds universi
tet, Yvonne Gustafsson, generaldi
rektör för Statskontoret, samt 
Anne Ramberg, generalsekrete
rare i Sveriges advokatsamfund.

Enligt datalagringsdirektivet ska information sparas om telefonsamtal, sms,
e-post och Internettrafik.

Extern referensgrupp knyts till Säpo

Anders Danielsson
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Sedan rikspolisstyrelsen ut-
arbetade ett nationellt direk-
tiv för polisen i oktober 2010 
har ”registertopsningarna” 
blivit allt fler. under november 
2010 var antalet topsningar 
högre än någonsin.

Topsningarna minskade tidigare i 
antal, efter kritik från JO. JO fastslog 
i november 2009 att det i de flesta 
fall är fel att registertopsa dem som 
är misstänkta för brott som oftast 
ger böter, även om sex månaders 
fängelse finns med i straffskalan för 
brottet. Men i Riksåklagarens rikt
linjer för topsning sägs att det ändå 
kan finnas grund för topsning vid 
upprepade brott som exempelvis 
snatterier, eftersom påföljden un
der vissa förhållanden kan bli en 
annan än böter. 

I en satsning för att åter öka an
talet topsningar skickade Rikspo
lisstyrelsen i oktober 2010 ut ett 
nytt direktiv till polismyndighe
terna. Satsningen gav alltså 
snabbt avsett resultat.

unga som kommer ut i sam-
hället efter en period av sluten 
ungdomsvård löper stor risk 
att återfalla i brott. det kon-
staterar regeringen, som i en 
lagrådsremiss föreslår föränd-
ringar i den slutna ungdoms-
vården och utslussningen 
från den. 

Regeringen konstaterar att den 
övergripande planeringen av 
verkställigheten och det avslutan
de utslussningsarbetet i dag har 
brister. Bland annat upprättas en 
fjärdedel av behandlingsplanerna 

Samarbete ska           
stoppa ungdomsbrott
Regeringen gav i mars Rikspo-
lisstyrelsen i uppdrag att starta 
en pilotverksamhet riktad mot 
unga som riskerar att bli krimi-
nella. En central uppgift blir att 
identifiera de som är i riskzo-
nen, enligt justitieminister Bea-
trice Ask (m), som presenterade 
arbetssättet i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet.

Rikspolisstyrelsen ska, i sam-
arbete med ett antal kommu-
ner, initiera en pilotverksamhet 
med sociala insatsgrupper för 
unga som riskerar att bli krimi-
nella.  

Inom pilotprojekten ska den 
lokala polisen, socialtjänsten, 
föräldrar och omgivning, sko-
lan, frivilligorganisationer och 
andra krafter kunna samarbeta 
mer okonventionellt än vad som 
sker i dag. Vid behov ska också 
missbruksvård och psykiatrin 
kunna kopplas in. 

ADHD vanligt            
bland dömda
Ungefär 40 procent av alla 
långtidsdömda män på Norrtäl-
jeanstalten kan ha det neuro-
psykiatriska funktionshindret 
ADHD, enligt en studie genom-
förd av forskare vid Karolinska 
institutet. Studien, som publice-
rats i tidskriften BMC Psychia-
try, visar att fångarna med 
ADHD inte fått någon diagnos 
under uppväxten, trots stora 
problem. Följden blev att de 
inte heller fick rätt stöd och   
behandling för sina problem.

Nämndemän                 
debatteras igen
Nämndemännens medverkan i 
domstolarna bidrar till rättso-
säkerhet och urholkar förtroen-
det för rättsskipningen. Det 
skrev professorn i rättsveten-
skap Claes Sandgren på DN De-
batt den 19 mars. Enligt Sand-
gren får nämndemännens 
bristande kunskaper i bevisvär-
dering dömandet att ibland 
framstå som ett lotteri. 

Claes Sandgren fick ett visst 
stöd för sina åsikter i en replik 
av fackförbundet Juseks vd 
Louise Adelborg och Juseks 
rättspolitiska samordnare Sven 
Johannisson den 22 mars. Ju-
sek-företrädarna ansåg bland 
annat att nämndemännen bör 
avskaffas i överinstanserna.

Rekordmånga 
topsade i november

Advokatsamfundet har uttalat 
att DNAanalyser kan accepteras i 
och för sig mot bakgrund av tek
nikens stora betydelse för brotts
utredningar. 

Men samfundet har krävt att 
stor hänsyn ska tas till de krav på 
skydd för den personliga integri
teten som ställs på varje form av 
kroppsligt ingrepp och registre
ring av personuppgifter.

Så kallade registertopsningar, 
alltså att genom salivprov ta och 
registrera en persons DNA, får 
göras när en person är skäligen 
misstänkt för ett brott som för
väntas leda till annan påföljd än 
böter.

– Utvecklingen på området ing
er betänkligheter, säger Anne 
Ramberg, Advokatsamfundets 
generalsekretare.

utan socialtjänstens medverkan. 
Cirka en tredjedel av de dömda 
saknar planerad utslussning. Re
geringen föreslår därför ett antal 
åtgärder. Bland annat att det ska 
regleras i lag att en verkställig
hetsplan ska upprättas för den 
dömde. Statens institutionssty
relse ska planlägga och genom
föra verkställigheten efter samråd 
med socialtjänsten.

Regeringen föreslår också att 
den dömde under den senare de
len av verkställigheten ska förbe
redas för ett liv i frihet genom 
konkreta åtgärder. Därutöver ska 

Förbättrad utslussning 
från sluten ungdomsvård

elektroniska hjälpmedel (fotboja) 
få användas för att kontrollera 
var den dömde befinner sig vid 
vistelse utanför det särskilda ung
domshemmet. 

Socialstyrelsen har tidigare 
avvisat detta förslag, och hävdat 
att det för unga är bättre med 
personliga kontakter än med 
elektronisk övervakning. Social
styrelsen varnade också för att 
fotbojan kan öka risken för krimi
nell identifikation hos den unga 
personen.

De nya reglerna föreslås träda i 
kraft den 1 augusti 2011.

DNA-prov tas från insidan av kinderna.
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Nyheter

justitiekansler anna skarhed 
berättade om en liten men 
effektiv myndighet hos 
advokat  i framtiden.

Vid Advokat i framtidens lunchse
minarium den 23 februari var 
justitiekansler Anna Skarhed 
gäst. Hon berättade om JK:s verk
samhet under rubriken ”Vad hän-
der i Birger jarls torn?” .

Anna Skarhed sade att många 

blir överraskade av att myndighe
ten JK klarar av att varje år hand
lägga ett stort antal ärenden av en 
mängd olika slag, på en så liten 
myndighet med bara omkring 
25 anställda. JK hanterade cirka 
8 500 ärenden under 2010. Det 
motsvarar 450 ärenden per 
handläggare. Anna Skarhed fram
höll att arbetet kräver mycket av 
myndighetens handläggare och 
föredragande. Av de 20 jurister
na som bereder ärenden är de 
flesta föredragande assessorer, 
men bland dem finns också tre 
tidigare advokater.

jk har sex huVudsakLiga an-

sVarsoMråden:

•	utöva	tillsyn	över	den	offentliga		
 förvaltningen för regeringens  
 räkning
•		vara	exklusiv	åklagare	i	mål	
 om tryckfrihets och yttrande 
 frihetsbrott
•		svara	för	statens	skadereglering
•		som	statens	advokat	bevaka	
 statens rätt i rättegångar
•	vara	regeringens	juridiska	
 rådgivare
•		värna	enskildas	integritet

Tillsynen utgör ungefär 15 pro
cent av de inkommande ärende
na. Den omfattar alla statliga 

Nya utmaningar för JK 
efter 298 år som myndighet

adVokat i FraMtiden

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

myndigheter och befattningsha
vare – men inte regering och riks
dag – samt kommunala myndig
heter. JK:s tillsyn är främst 
inriktad på att upptäcka systema
tiska fel i den statliga verksamhe
ten. JK får liksom JO in många kla
gomål från enskilda men kan 
också själv initiera ett tillsyns
ärende. Det är önskvärt att JK 
även utför inspektioner men det 
är svårt att hinna med på grund 
av begränsade resurser.

Syftet med JK:s tillsyn över ad
vokater är att bidra till ett gott för
troende för advokatväsendet. 
Tillsynen sker främst genom be
vakning av Advokatsamfundets 
disciplinverksamhet vilket i prak
tiken innebär genomgång av alla 
disciplinnämndens protokoll.

sedan år 2005 har JK tillsyn över 
domstolarnas beslut i rättshjälps
ärenden. Under år 2010 granska
des över 2 000 beslut och do
mar, vilket motsvarade en 
fjärdedel av JK:s inkommande 
ärenden. JK valde att överklaga i 
bara 54 av de ärendena, och av 
dem var det bara 6 som gällde 
ersättning till rättsliga biträden. 
Efter några vägledande avgöran
den av Högsta domstolen och en 
uppstramning av utformningen 
av biträdenas kostnadsräkningar 
är det inte några större problem 
med ersättningsfrågorna, berät
tade Anna Skarhed.

Skaderegleringsärenden där 
enskilda begär skadestånd på 
grund av fel från statens sida ut
gör 35 procent av de inkomman
de ärendena. Omkring hälften av 
dessa rör personer som har varit 
frihetsberövade, främst som an
hållna eller häktade, men som 
sedan inte har blivit åtalade eller 
har blivit frikända av domstol.

Uppgiften som åklagare i tryck 
och yttrandefrihetsmål har inne

burit nya utmaningar för JK på 
senare tid i takt med utvecklingen 
av nya medier.

anna skarhed gav även en his
torisk bakgrund till JKämbetet 
som instiftades av Karl XII 
år 1713. Hon menade att tillsyns
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uppdraget delvis är detsamma 
i dag som för 298 år sedan och 
att Karl XII faktiskt skulle ha känt 
igen sig i 2011 års regleringsbrev, 
där det föreskrivs att JK ska värna 
rättssäkerheten i den offentliga 
verksamheten.   

MA
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Det går att lyckas på landsorten
advokat annika andebark 
visar att det går att lyckas 
med att driva och utveckla 
advokatverksamhet på 
landsbygden långt borta 
från storstäderna.

En bild som ofta målas upp är att 
det inte går att driva advokatbyrå 
på småorter och att det i framti
den kommer att finnas advokat
byråer endast i större städer och 
storstadsregionerna. 

– Det är precis den bilden som 
jag vill gå emot. Jag tycker att det 
är viktigt att finnas nära klienten, 
inte minst för rättssäkerheten, 
säger Annika Andebark.

På kort tid har hennes byrå, 
som har sitt säte i Hammenhög 
på Österlen i Skåne, vuxit från en 
till fem jurister. Och man har sto
ra planer på att växa vidare. 

Upprinnelsen till den ambitiö
sa satsningen var den stora och 
aktuella frågan om hur den kom
petens som finns hos äldre advo
kater ska kunna tas tillvara, sam
tidigt som man kan hjälpa unga 
jurister in i advokatyrket.

Annikas svar på frågan har va
rit att bygga en mentorspool som 
tar tillvara, inte bara advokaters, 
utan även juristers kompetenser, 
inför den stora kommande gene
rationsväxlingen. Startmötet 
hålls i sommar men redan nu 
finns advokater, äldre domare 
och jurister inom departementen 
som förklarat sig villiga att ställa 
upp som mentorer. 

eFtersoM det Är sVårt att bli 
advokat har Annika Andebark 
även utvecklat ett treårigt utbild
ningsprogram som hjälper unga 
jurister att bli advokater.

När den unga juristen har gått 
det treåriga utbildningsprogram
met ska den kunna välja att fort
sätta vara anställd med en provi
sionsbaserad lön, gå in som del  
ägare i ett befintligt bolag eller 
starta eget. 

Annika planerar att starta tre 
nya mottagningskontor i Skåne 
under 2011.

– Min målsättning är att det va
rumärke som vi har tagit fram 
inom tio år ska ha kontor inom 
alla domsagor i hela Sverige. En 
av de saker som är unikt är att vi 
inte inriktar oss på storstäderna 
utan på landsbygden. 

Att Annika satsar som hon gör 
har en förklaring i hennes egen 
karriär. När hon var klar med sin 
jur.kand. ville hon ha en tjänst 
som biträdande jurist på Öster
len.

– Jag sökte i tio år utan att det 
anställdes en  enda biträdande 
jurist i Ystads domsaga. 

Så småningom startade hon en 
egen juristfirma och blev advokat 
2008. 

– Det är en märklig situation. 
Samtidigt som det är brist på hu
manjurister är det inte någon 

som vågar anställa. Anledningen 
är att det kräver mycket engage
mang att ha en biträdande jurist 
anställd samtidigt som risken är 
stor att juristen säger upp sig. 

Idén var ett svar på frågan: 
”Hur ska man kunna ta tillvara 
den kompetens som finns hos 
äldre advokater och samtidigt 
hjälpa unga jurister in i yrket?”

annika andebark betonar att 
det allra viktigaste i den stora 
satsningen är den arbetsglädje 
som finns på advokatbyrån.

– Det som händer här är något 
helt fantastiskt! Konceptet hand
lar inte bara om att driva advokat
byrå på landet eller tillhandahålla 
servicetjänster. Vår gemensamma 
värdegrund är viktig. De centrala 
värdeorden hjälpa, miljö och kva
litet ska vara vägledande i alla be
slut som tas, säger hon. 

TK

Advokat Annika Andebark, närmast, omgiven av sina med arbetare.

bransChMöjligt söka i utländska      
DNA-register
Regeringen vill göra det möj-
ligt för svenska myndigheter 
att söka i utländska DNA-, fing-
eravtrycks- och fordonsregis-
ter. I mars överlämnades ett 
lagförslag, som ska förverkliga 
det så kallade Prümrådsbeslu-
tet till Lagrådet. Om lagförsla-
get genomförs kommer ut-
ländska myndigheter också att 
få motsvarande möjligheter att 
söka i svenska register. 

Satsning mot organiserad 
brottslighet gav resultat
23 insatser, 186 häktade och 56 
dömda i tingsrätt till samman-
lagt 191 års fängelse. Det är re-
sultatet av polisens och tio an-
dra myndigheters samarbete 
mot grov organiserad brotts-
lighet under 2010. Det visar 
polisens redovisning för det 
gångna året, som överlämnats 
till regeringen. 

Samarbetet mot den grova 
organiserade brottsligheten 
kom till genom ett regerings-
uppdrag 2008.

Nya häktet invigt
I mars invigde Kriminalvården 
det nya stora häktet i Sollen-
tuna. Häktet 
finns i Krimi-
nalvårdens 
nya lokaler 
som också 
rymmer fri-
vård och 
transport-
tjänst. 

Det nya 
häktet ska 
råda bot på 
bristen på häktesplatser i 
Stockholmsområdet och har 
240 platser. Dessutom finns 
hela 17 besöksrum, vilket ska 
ge varje häktad möjlighet till 
besök varje vecka. 

Häktet i Sollentuna tas i bruk 
den 4 april.

DO ska analyseras
Statskontoret ska på regering-
ens uppdrag utföra en myndig-
hetsanalys av Diskriminerings-
ombudsmannen. Analysen ska 
beskriva hur DO fullgör sitt 
uppdrag och hur myndighe-
tens verksamhet påverkas av 
inre och yttre faktorer.

Analysen ska redovisas i ok-
tober 2011.
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den internationella advoka-
torganisationen union inter-
nationale des avocats (uia) 
rapporterar att den vietname-
siske advokaten nguyen Van 
dai frigavs den 6 mars.

Nguyen Van Dai hade dömts till 
fyra års fängelse för att ha före
språkat flerpartisystem i strid med 
i den vietnamesiska strafflagen.

Advokaten Le Thi Cong Nhan, 
som hade anklagats för samma 
gärningar frigavs för ett år sedan 
efter ett treårigt straff.

Advokaterna kommer att tving
as stanna i husarrest i flera år. 
Människorättsadvokaten Le Cong 
Dinh sitter fortfarande fängslad 

efter att ha gripits i juni 2009 och 
dömts till fem års fängelse för 
omstörtande av staten.

I Syrien frigavs den 80årige 
advokaten och människorättsak
tivisten Haytham alMaleh den 8 
mars. Han avtjänade ett treårigt 
fängelsestraff sedan en militär
domstol fann honom skyldig till 

att ”försvaga nationalkänslan” 
och att ”sprida falska uppgifter 
som kunde försvaga den natio
nella moralen” i juli 2010. Ankla
gelserna följde efter en teveinter
vju där alMaleh kritiserade 
bristen på demokrati och korrup
tionen bland statstjänstemän i 
Syrien. Vid en undersökning på 

plats nyligen fann UIA att advoka
ter i Syrien hotas med disciplinåt
gärder, däribland livstids uteslut
ning, för att de utövar sin 
yttrandefrihet eller kämpar för 
mänskliga rättigheter. UIA upp
manar de syriska advokatorgani
sationerna att inte straffa sina le
damöter för att de försvarar 
grundläggande rättigheter.

Flera advokater hålls som sam
vetsfångar i syriska fängelser. 
Bland dem finns Anwar alBunni, 
dömd till fem års fängelse för 
”spridande av falsk information”, 
Muhammad alHassani, Mustafa 
Ismail, Muhammad Mustafa, An
war Faaeq Muslim, Radif Mustafa 
och Abd alRahman Najar.

Människorättsadvokater
i Vietnam och Syrien har frigivits
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Reportage SKL

Digitala bevis allt viktigare
Digitala bevis, i form av datafiler, e-postkonversationer eller mobiltelefontrafik, 
blir allt vanligare i rätten. I många fall kan de digitala bevisen spela en avgörande 
roll. Poliser och åklagare utbildar sig ständigt, och nu riskerar advokaterna att 
hamna på efterkälken.

är Amnestys tidigare ordfö
rande Jesús Alcalá fälldes för 
bedrägeri år 2002 utgjorde 

epost i hans dator en viktig del av be
visningen. När utredningen mot Am
nestyordföranden tog sin början ko
pierade SKL innehållet i Alcalás dator. 
Med hjälp av kopian kunde man senare 
visa att den epostväxling som Alcalá 

åberopade inte funnits där från början. 
I det uppmärksammade Knutbymålet 
spelade borttagna och återskapade 
textmeddelanden till en mobiltelefon 
en viktig roll som bevisning, och den så 
kallade Alexandramannen kunde fällas 
bland annat med hjälp av loggar över 
msnkonversationer.

Men det är inte bara i brottmål som 

text ulrika brandberg foto ulrika brandberg och tom knutson

de digitala bevisen kan ha betydelse. I 
januari i år rapporterade tidskriften 
Lag och avtal att digitala bevis som e
postmeddelanden och inspelningar 
också får allt större betydelse i Arbets
domstolen. 

Från Mord tiLL bedrÄgeri

Digitala bevis definieras som informa
tion eller data som lagras i eller för
medlas av en elektronisk utrustning. 
Det handlar om datorer, men också om 
en rad andra apparater som innehåller 
information i elektronisk form. 

Teknikutvecklingen har drastiskt för
ändrat synen på kopplingen mellan 
datorer och brott. För bara tiofemton 
år sedan kunde man tala om databrott 

N
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som en särskild brottskategori, med 
bland annat brott mot datalagen som 
en viktig del. I dag är datorer och elek
tronik en självklar del i de flesta män
niskors vardag, och även i brottslingar
nas verksamhet. 

– Alla använder IT, och nästan alla 
har en dator. Våra ärenden rör därför 
väldigt många olika typer av brott, allt 
från mord till bedrägeri, säger Johan 
Hultman, gruppchef för datagruppen 
vid Statens kriminaltekniska laborato
rium, SKL, i Linköping.

Han exemplifierar med ett misstänkt 
narkotikabrott där SKL:s undersök
ning fick stor betydelse som bevis. Pos
ten hade hittat ett paket som visade sig 
innehålla narkotika. Frågan var vem 
mottagaren var. 

– Det fanns en misstänkt person och 
polisen tog den personens dator i be
slag. Vi gjorde en undersökning, och 
lyckades i den datorn hitta en kopp
ling, att någon varit inne på just den 
datorn och gjort en sökning på det    
paketnumret, säger han.

koMpLiCerade Ärenden

På SKL arbetar i dag tio personer i da
tagruppen med att undersöka datorer, 
hårddiskar och olika typer av elektro
nik. Det är en liten del av den totala 
mängden undersökningar: huvudde
len genomförs ute på de olika polis
myndigheterna i landet. Tanken är att 
SKL ska ta de mest komplicerade ären
dena som även kräver metodutveck
ling. 

Under 2009 kom ungefär 150 ären
den in till SKL:s datagrupp från poli
sen. En del av uppdragen handlar om 
datorer som tagits i beslag eller data 
som kopierats från en misstänkt eller 
ett brottsoffer. I vissa fall har den miss
tänkte förstört datorn rent fysiskt, 
ibland har man raderat information 
som kan utgöra bevis för brottslig verk
samhet, eller dolt den med hjälp av 
kryptering. SKL:s forensiker kan i dag 
återskapa och rädda mycket informa
tion som tycks vara borta. 

Förutom datorer arbetar SKL:s data
grupp också med olika typer av elek
tronik. Den största delen på elektro
niksidan är i dag så kallad skimnings 
utrustning, som används för att olov
ligt kopiera information från betalkort, 
exempelvis på uttagsautomater eller 
betalterminaler i butiker. Forensikerna 
undersöker utrustningen för att se om 

den kan ha använts för just skimning.
– Kanske finns det också information 

i utrustningen som visar att man fak
tiskt genomfört brottet. Det är ju olika 
straffskalor beroende på om det är ge
nomfört eller inte. Så det vill polisen 
ofta ha svar på, säger Johan Hultman.

Andra exempel på elektronik är stör
sändare som används vid rån eller för 
att störa ut kommunikation, förfalska
de bilnycklar och sändare som kan an
vändas för att störa ut elektroniska lås 
på bilar. 

– Vi har också börjat bygga upp verk
samhet kring mobiltelefoner. Vår mål
sättning är att vi ska ta de mer avance
rade fallen som man i dag inte hanterar 
i Sverige, berättar Johan Hultman.

Många av polismyndigheterna har 
redan god kompetens på mobilområ
det. SKL:s planer är att i framtiden 
kunna hjälpa till med att restaurera 
data från telefoner som exempelvis 
brunnit. I dag tvingas polisen ofta ut

nyttja internationella kontakter i dessa 
fall. Enligt Johan Hultman är bland an
nat den norska kriminalpolisen skick
lig just på att säkra bevis från mobilte
lefoner.

200 ton papper

Säkringen av digitala bevis börjar ofta 
med en husrannsakan och ett beslag. 

– Elektroniken eller datorn hanteras 
först av förste man på plats, sedan av 
en ITundersökare inom polisen, och, 
om det sedan krävs, kan de gå vidare 
antingen till Rikskriminalpolisen eller 
till oss eller Säpo, beroende på vad det 
är. Sedan beror det också lite på vad 
man har för resurser i respektive polis
myndighet hur mycket man skickar till 
oss, konstaterar Johan Hultman.

Polisen har i dag egna rutiner för 
husrannsakan i ITmiljö för att säker
ställa att man inte förstör data. Att till 
exempel stänga av ett datasystem kan 
göra att information går förlorad. Dess
utom måste polisen göra en proportio
nalitetsbedömning; är de brott man 
misstänker så allvarliga att det kan mo
tivera att man beslagtar utrustning 
som kan vara väsentlig för exempelvis 
ett företags verksamhet? Ibland tvingas 
polisen kopiera alla data på platsen för 
beslaget, för säkerhets skull eller för att 
det inte är motiverat med ett beslag. I 
annat fall kopieras materialet senare, 
av ITundersökaren eller SKL:s forensi
ker. Själva undersökningarna görs all
tid på en avbildning av data, inte på 
originalet. 

Efter kopieringen måste materialet 
sökas igenom och sorteras. Med da

– Alla använder 
IT, och nästan 
alla har en dator. 
Våra ärenden rör 
därför väldigt 
många olika typer 
av brott, allt från 
mord till bedrä-
geri, säger Johan 
Hultman, grupp-
chef för Datagrup-
pen vid Statens 
kriminaltekniska 
laboratorium, SKL, 
i Linköping.

Hos SKL under-
söks datorer och 
andra typer av 
elektronik.

”Det fanns en misstänkt 
person och polisen tog 
den personens dator i   
beslag. Vi gjorde en 
undersökning, och 
lyckades i den datorn 
hitta en koppling, att 
någon varit inne på 
just den datorn.”

»
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gens teknik fungerar det nämligen 
knappast att bara skriva ut allt och se
dan gå igenom det. En vanlig hemda
tor med 80 gigabytes lagringsutrymme 
kan spara upp till 40 miljoner A4sidor 
text. Utskrivet blir det 200 ton papper, 
och utskriften skulle på en vanlig laser
skrivare ta åtta år. 

Sorteringen är ett område där SKL 
varit med om att ta fram verktyg, som 
både de egna forensikerna och polis
myndigheterna nu använder. Beroen
de på vad man söker kan olika meto
der användas för att sortera materialet, 
så att man exempelvis får fram bilder 
eller andra filtyper. 

sannoLikhetsbedöMning

När polisen begär hjälp av SKL har de 
som regel en konkret frågeställning el
ler hypotes kring vad materialet inne
håller eller vad elektroniken använts 
till. Utifrån den frågeställningen går 
Datagruppens personal igenom det 
inkomna materialet. De gör därefter en 
bedömning av frågeställningen. Svaret 
levereras i form av en sannolikhetsbe
dömning, som ges efter en skala från 

+4 till –4. +4 innebär att materialet talar 
mycket starkt för att polisens hypotes 
stämmer. –4 innebär tvärtom att det 
talar starkt mot polisens teori. 

– Vi säger nästan aldrig att det är på 
ena eller andra viset. Det kan alltid fin
nas undantag som man inte vet om. Då 
kan man inte vara så kategorisk, fast
slår Johan Hultman.

Han värjer sig mot att tala om data
gruppens analyser som något som fäl
ler eller friar en misstänkt. I de flesta 
ärenden som i dag genomförs kan man 
inte avgöra vem som begått brottet. Då 
blir forensikernas uppgift att bedöma 
om en elektronisk apparat eller dator 
använts på ett visst sätt. 

– Det är en stor skillnad mellan att 
göra en resultatvärdering och en bevis
värdering. Vi gör en resultatvärdering 
utifrån den frågeställning vi fått. Bevis
värderingen gör domstolen, säger han.

snabbt Men rÄtt

Datorer och andra typer av elektronik 
som tas i beslag lämnas tillbaka eller 
förverkas, som alla beslag. Men infor
mation som kopieras sparas på SKL 
eller den myndighet som tagit hand 
om den. Arkiveringsskyldigheten löper 
i fem år, därefter får man gallra i mate
rialet. 

Ärenden som förväntas kunna bli 
aktuella igen gallras inte. Och även 
med gallring blir det snabbt enorma 
mängder data att arkivera, med tanke 
på hur mycket information en vanlig 
dator rymmer i dag. 

– Det här är ett av våra stora pro
blem. Rent tekniskt behöver vi stora 

Reportage SKL

» system för att lagra det, och det behövs 
också mycket för att kunna gå igenom 
och analysera det. Det är en av stöte
stenarna. Det kostar en slant att ha den 
här utrustningen, säger Johan Hult
man, som tillägger att SKL ändå är 
lyckligt lottade jämfört med de olika 
polismyndigheterna, som har mycket 
mindre resurser för att lagra informa
tionen rationellt.

Ett återkommande tema i kriminal
romaner och teveserier är att polisen 
tycker att SKL arbetar alltför långsamt. 
Johan Hultman suckar lite när detta 
kommer på tal.

– Vi får ju brottas med det ryktet. 
Kanske det ligger något i det, att SKL 
har tagit lång tid på sig. Men det är det 
något vi jobbar väldigt mycket med. Vi 
har fokus på att vi ska leverera till våra 
uppdragsgivare, kanske inte så snabbt 
som möjligt, men i rätt tid. Det är ju det 
som är det viktiga. Alla ärenden behö
ver inte gå lika snabbt, säger han.

Dessutom finns det en gräns för hur 
snabbt man kan arbeta, och samtidigt 
behålla kvaliteten i arbetet. 

– I slutänden kan människor fällas 
eller frias på grund av våra bedöm
ningar. Då måste man kunna stå för 
resultaten. Därför arbetar vi väldigt 
mycket med kvalitet och säkerhet i det 
vi gör, betonar Johan Hultman.

I dag är nästan hela SKL:s verksam
het ackrediterad av Swedac. Undanta
get är just ITverksamheten. Förhopp
ningen är att den ska få sin 
ackreditering, och därmed en kvali
tetsstämpel på arbetet, under våren 
eller hösten i år.

MarknadsFör sig inte

SKL är en fristående myndighet under 
Rikspolisstyrelsen. Man delar entré 
och reception med polismyndigheten i 
Östergötlands län och Åklagarmyndig
heten. 

Närheten till polis och åklagare har 
klara fördelar, anser Johan Hultman, 
inte minst för att den uppmuntrar till 
dialog mellan uppdragsgivarna och 
SKL som utför undersökningarna. Den 
goda kontakten och fortgående dialo
gen kan leda fram till bättre resultat i 
undersökningar, när SKL får mer bak
grundsinformation i ärendena. Om
vänt kan forensikerna bidra med sin 
erfarenhet i utredningarna, och föreslå 
ytterligare undersökningar i de ären
den som hanteras.

”I slutänden kan männis-
kor fällas eller frias på 
grund av våra bedöm-
ningar. Då måste man 
kunna stå för 
resultatet.”

SKL:s forensiker 
kan idag åter-
skapa och rädda 
mycket informa-
tion som tycks 
vara förlorad.

SKL delar ingång 
och reception 
med polisen och 
åklagarmyndig-
heten.
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Samtidigt är SKL:s fristående ställ
ning viktig för trovärdigheten i myndig
hetens bedömningar, anser Johan Hult
man.

– För oss är det väldigt viktigt att vi 
inte är kopplade på något sätt, utan att 
vi är objektiva. Det är ju lika viktigt att 
frikänna någon som att fälla, säger han.

En viktig del i SKL:s uppdrag är att ta 
fram och föra ut metoder för olika ty
per av forensiska undersökningar till 
polismyndigheterna. Det gör man 
bland annat genom utbildningar för 
poliser och åklagare på olika områden. 

Som fristående myndighet har SKL 
också möjlighet att, mot ersättning, ta 
emot uppdrag från andra än polisen 
och övriga myndigheter i rättsväsen
det. På ITområdet är det dock ovanligt 
med privata uppdrag.

– Vi marknadsför oss inte. Det är inte 
vårt huvudsyfte att göra privata under
sökningar, även om vi har möjlighet att 
göra det. Men det får man ställa mot 
vad vi har för andra uppdrag och hur 
mycket resurser vi har. Just nu är vi 
fullbelagda, säger Johan Hultman, och 
tillägger att det finns flera privata före
tag som utför ITundersökningar.

Händer det då att advokater ringer 
för att få veta mer om en undersökning 
eller beställa en egen utredning?

Sällan, svarar Johan Hultman. Under 
sitt halvår som chef har han bara haft 
kontakt med en advokat, som hade frå
gor i ett civilmål. 

Johan Hultman tror att advokater 
kan vinna på att lära mer om digitala 
bevis och om de metoder som finns på 
området. Och i konkreta fall kan också 
advokater vända sig till SKL för att få 
veta mer om de undersökningar de 
gjort. 

– Har man frågor svarar vi naturligt
vis på dem, säger han. n

dagens skydd för den förtroliga 
kommunikationen mellan advokat 
och klient är skrivet för pappers-
handlingar. det behövs anpass-
ningar av rättegångsbalken för att 
värna sekretessen, anser advokat-
samfundet. 

I februari 2005 gjorde polisen hus
rannsakan hos en misstänkt, och be
slagtog bland annat en dator. Datorn 
visade sig innehålla meddelanden till 
och från den misstänktes advokat. Poli
sen läste kommunikationen, och ställ
de senare frågor omkring den vid för
hör. 

Ett solklart brott mot advokatsekre
tessen, ansåg Advokatsamfundet. Men 
Riksåklagaren beslöt att inte inleda nå
gon förundersökning för tjänstefel, 
och motiverade det bland annat med 
att ”en misstänkts invändning mot att 
viss elektroniskt lagrad information 

används vid en förundersökning kan 
inte utan vidare godtas.”

Händelsen belyser en oklarhet i lag
stiftningen. Enligt rättegångsbalken får 
inte handlingar som innehåller förtro
lig information mellan advokat och kli
ent tas i beslag. Men lagstiftningen ut
går från handlingar på papper. 
Meningarna är delade om vad som 
egentligen gäller för filer och doku
ment i en dator som tas i beslag eller 
kopieras. 

Samma år som beslaget gjordes, 
2005, pekade en departementsutred
ning på just detta problem. I prome
morian Brott och brottsutredning i IT
miljö (Ds 2005:6) föreslog utredaren 
ett nytt stycke i rättegångsbalken som 
gör det tydligt att samma regler ska gäl
la för information i elektronisk form 
som för traditionella handlingar. 

Också Advokatsamfundet har tagit 
upp frågan om ny lagstiftning för att 
värna advokatsekretessen. I ett brev till 
Justitiedepartementet 2007 skrev ge
neralsekreterare Anne Ramberg bland 
annat: ”att elektroniskt lagrade hand
lingar skall ha samma skydd som andra 
skriftliga handlingar måste enligt Advo
katsamfundets mening framstå som 
självklart.” Advokatsamfundet uppma
nade också regeringen att vidta snabba 
åtgärder för att förtydliga lagstiftning
en. Hittills har dock inte uppmaningen 
gett några konkreta resultat. n

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är 
en fristående myndighet under Rikspolisstyrel-
sen. SKL leds av en laboratoriechef. 

SKL:s undersökningar genomförs  
vid fyra olika enheter: 
• Biologienheten (arbetar i huvudsak med 
DNA-undersökningar)
• Droganalysenheten (undersöker bland annat 
narkotika och dopingpreparat)
• Kemi- och teknikenheten (sköter den ”klas-
siska kriminaltekniken” med undersökningar av 
skospår, fingeravtryck, vapen etcetera).
• Dokument- och informationsteknikenheten 
Dokumentations- och informationstekniken-
heten består i sin i sin tur av tre grupper:

• Dokumentanalysgruppen, som arbetar med 
misstankar om förfalskning av bland annat     
sedlar, pass och körkort.
• Bild- och ljudgruppen som genomför under-
sökningar av bild och ljud, till exempel restau-
reringar av bilder eller filer som är trasiga och 
bildjämförelser från till exempel övervaknings-
kameror. 
• Datagruppen 

Dokumentations- och informationsteknikenhe-
ten hanterade under 2009 totalt 2 426 ärenden. 
158 av dem rörde digitala bevis. Huvuduppgif-
ten för SKL:s datagrupp är dock att utveckla 
och föra ut metoder och verktyg som kan an-
vändas av polismyndigheterna själva. 

I dag arbetar tio personer på datagruppen.
De tio personerna vid SKL:s datagrupp har 

olika bakgrunder. De flesta har en teknisk ut-
bildning. Innan de får titulera sig forensiker ge-
nomgår de alla ett tvåårigt utbildningsprogram 
vid myndigheten.

Även Rikskriminalen och Säkerhetspolisen har 
egna avdelningar för data- och elektronikun-
dersökningar. 

Källor:
Gunnars, Lena: Fler fälls i AD med digitala 

bevis, Lag & Avtal, 24 februari 2011
Kronqvist, Stefan: Brott och digitala bevis. En 

handledning, Andra upplagen, Norstedts 
juridik 2007. SKL:s årsberättelse 2009.

skL oCh digitaLa beVis

Reportage SKL

Digitala bevis
en utmaning för
advokatsekretessen
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Stolt leverantör 
till Advokat- 
samfundet

Bo bekvämt hos oss till  
förmånliga avtalspriser. 

Vi hjälper dig även  
med din byrås möten  

och konferenser.  
Välkommen!

www.elite.se
0771-788 789
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Reportage Asyl

Flera svåra frågor som rör asylprocesser  
diskuterades på Advokatsamfundets utbildningsdag.

»text per Johansson

Brett perspektiv
på asylprocessen
Under Advokatsamfundets utbildningsdag 2011 om en mer rättssäker asylprocess fick deltagarna 
såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv på aktuella frågor inom området.

Bland andra föreläste hovrättsassessor Anna Hjort Ööpik, sekreterare i Förvarsutredningen 
som nyligen överlämnades till regeringen, och Sveriges representant i Europadomstolen i Stras-
bourg Elisabet Fura. 

utbiLdningsdag:
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Reportage Asyl

en obligatorisk domstolsprövning 
av Migrationsverkets och polis-
myndigheters beslut att ta utlän-
ningar i förvar – samt ett humanare 
omhändertagande av dem som 
placeras i förvar är de viktigaste 
förslagen i Förvarsutredningen, 
enligt hovrättsassessor anna hjort 
ööpik som varit dess sekreterare.

Hon beskrev de överväganden som le
gat till grund för slutbetänkandet om 
förändringar i utlänningslagen som en
samutredaren lagman Anders Hags
gård efter två års arbete överlämnade 
till migrationsminister Tobias Billström 
(M) tidigare i år. 

Tretton experter från bland annat 
polis och kriminalvård samt advokat 
Lena Isaksson, Umeå, var kopplade till 
utredningen som hade i uppdrag att:
•		 Genomföra	en	översyn	av	reglerna		 	
  om förvar. 
•		 Ta	ställning	till	var	den	som	tas	
  i förvar ska placeras.
•		 Ta	ställning	till	två	frågor	som	rör		 	
  EGdirektiv.
•		 Ta	ställning	till	två	frågor	om	
  verkställighetshinder.

– De två översta är viktigast och de 
som vi lagt mest tid på. Vår bedömning 
är att de nuvarande processuella reg
lerna är otydliga och ofullständiga, att 
det finns ett stort behov av förändring 
av dem, sade Anna Hjort Ööpik.

tiLLÄMpningsprobLeM 

 – När migrationsdomstolarna infördes 
anpassades inte de processuella regler
na om förvar, något som medfört till
lämpningsproblem för både myndig
heter och domstolar.

I dag kan en myndighet besluta om 
förvar av en utlänning och beslutet för
längas efter ny prövning av samma 
myndighet utan att det behöver om
prövas av en domstol.

– Att frihetsberöva på detta sätt är 
unikt i svensk rätt, konstaterade Anna 
Hjort Ööpik. Det skiljer sig exempelvis 
från Danmark, Norge och Finland där 
detta måste prövas i domstol inom 1–4 

dygn. Utredningen föreslår att myndig
heter som huvudregel får hålla utlän
ningar i förvar högst två veckor innan 
en migrationsdomstol prövar beslutet, 
att domstolen inom fyra dagar måste 
hålla muntlig förhandling och att be
slutet ska avkunnas direkt efter för
handlingen, alltså ett frihetsberövande 
i högst 18 dagar innan beslutet dom
stolsprövas.

proportionaLitet

Om domstolen beslutar att någon ska 
hållas kvar i förvar ska den bestämma 
hur länge; genom att fastslå ett datum 
undviker man problem att beräkna 
tidsfrister för när en ny prövning ska 
hållas. Finns beslut om avvisning eller 
utvisning ska tiden kunna bestämmas 
till max två månader, annars två veckor.

– Tanken är att få en mer individuell 
prövning och ökad proportionalitet för 
att bestämma tidsfristen i det enskilda 
fallet. Förhoppningen är att domstolar
na ska sätta mer press på myndigheter
na att bli effektivare i ärendena, sa 
Anna Hjort Ööpik.

Vidare föreslås att begäran om pröv
ning om förvar och förlängning ska 
prövas i en muntlig förhandling om  
det inte är uppenbart att detta inte be
hövs.

Ytterligare förslag är bestämmelser 
om att en förvarstagen ska få komma 
till tals, att målen måste avgöras av 
domstolen inom en månad när någon 
är förvarstagen om det inte finns sär
skilda skäl samt införande av ett två
partsförfarande.

– Det finns ett renodlat sådant i mig
rationsdomstolar sedan tidigare för 
avvisning och uppehållstillstånd men 
inte i förvarsärenden.

Utredningen vill även införa en regel 
i utlänningslagen om att en tvångsåt
gärd endast får användas när den står i 
rimlig proportion till syftet med åtgär
den; tanken är att regeln ska ersätta 
formuleringen att det krävs synnerliga 
skäl för att hålla kvar någon i förvar.

Möjligheten att placera förvarstag 
na i kriminalvård ska finnas kvar för 

dem som begått brott och ska utvisas 
– och om det av säkerhetsskäl motive
ras av annat än att de utgör en fara 
för sig själva.

Men utredaren rekommenderar att 
fler av dem som för närvarande place
ras inom kriminalvården (cirka 2025 
procent) blir kvar i Migrationsverkets 
förvar.

– Migrationsverkets personal och 
förvar är i dag inte rustade för att ta 
hand om utagerande eller personer 
som mår psykiskt dåligt. Paradoxen är 
att Migrationsverkets förvarsanlägg
ningar är öppnare och humanare än 
kriminalvårdens där de placerade inte 
sällan far illa, men dessa tillhandahål
ler bättre sjukvård, beskrev Anna Hjort 
Ööpik.

Såväl Europarådets som FN:s  tortyr
kommittéer har kritiserat Sverige för 
att placera självmordsbenägna förvars
tagna på häkten och för sjukvården på 
förvaren. 

”Ett frihetsberövande 
som är unikt i svensk rätt”

Anna Hjort ÖÖpik

» anna hjort ööpik:
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– Utredningen föreslår att Migra
tionsverket ska ges i uppdrag att dels 
inrätta avdelningar med högre säker
het, dels se till att det finns mer sjuk
vårdspersonal på dessa. Samtidigt ska 
kriminalvården få i uppdrag att inrätta 
speciella avdelningar för förvarstagna.

ytterLigare FörsLag

Utredaren vill öka möjligheterna att 
lägga ned förundersökningar som in
letts mot den som blir avvisad eller ut
visad. Det kan bland annat ske om den 
samlade brottsligheten inte skulle ge 
länge påföljd än fängelse i sex måna
der. 

– Det förutsätter att inget viktigt all
mänt eller enskilt intresse åsidosätts 
om förundersökningen läggs ned, och 
brottsofferperspektivet måste alltid 
beaktas.

Vad som realiseras av slutbetänkan
det återstår att se. I ett första skede 
kommer det att remissbehandlas. n »

”En våg av fientlighet 
mot Europadomstolen”
– Lägg krutet på att förklara varför 
just er klient är speciellt  utsatt vid 
en utvisning. beskriv detaljerat om 
klienten varit politiskt aktiv, om 
släktingar dödats, eller vad det nu 
kan tänkas vara. risken de löper 
måste individualiseras så mycket 
som möjligt för att ni ska kunna 
stoppa utvisningar.

Det rådet gav Sveriges domare i Euro
padomstolen i Strasbourg Elisabet 
Fura kursdeltagarna. Hon betonade att 
åsikterna som framfördes var hennes 
personliga och inte Europadomstolens 
och återvände till världsläget:

– Ni behöver inte förklara att det är 
oroligt i Libyen nu, det vet vi. Jag var 
själv med förra veckan och stoppade 
ett beslut om utvisning från Frankrike 
till Libyen, sa hon och berättade att an
talet migrationsärenden i Europa
domstolen varierar med världsläget 
och att balanserna som byggs upp är 
”horribelt stora”. Varje år ökar klago
målen med cirka 10 procent, migra
tionsärendena ännu mer – för närva
rande väntar 140 000 mål på ett 
avgörande. Med nuvarande resurser är 
det omöjligt att beta av balanserna. Nu 
försöker Europadomstolen i stället 
snabbast möjligt avgöra om inkom
mande klagomål rör ett prioriterat om
råde eller inte. Domstolen talar dock 
aldrig om någon ”fast track”, eftersom 
målen kan ta flera år även när de är pri
oriterade, särskilt om man klagar mot 
Ryssland, Ukraina, Turkiet, Polen.

Interimistiska beslut som yrkas en
ligt artikel 39 prioriteras alltid.

– Kommer ni in med en begäran att 
er klient inte ska utvisas, eller att utvis
ningsbeslutet inte ska verkställas går 
detta alltid före de flesta andra mål.

Fura poängterade att det blir en ytlig 
prövning eftersom det ofta är väldigt 
bråttom, men att mycket resurser läggs 
på detta. Speciellt mycket att göra bru
kar det vara på fredagseftermiddagar 
då vissa länder satt i system att verk
ställa utvisningar på fredagar och lör
dagar, dock inte Sverige.

eLisabet Fura:

Hon rekommenderade att ombud 
skriver på engelska i sina inledande 
kontakter med Europadomstolen.

– Det är mer praktiskt i inhibitions
delen. Det ska inte vara så, men så är 
det. När ni kommer till sakfrågan och 
ska argumentera är det bäst för er och 
oss om ni skriver på svenska för att 
undvika missförstånd, förklarade Eli
sabet Fura.

Europadomstolen försöker uppnå 
enhetligare praxis, just nu överväger 
den att gå från fem ordförande till två 
eller tre som beslutar i inhibitionsfrå
gor.

– Lite får vi skylla oss själva att det är 
så många ärenden och att praxis spre
tar. Det är snabba puckar och med fem 
olika individer som fattar besluten så 
tar många ibland chansen att komma 
in med klagomål; det kostar ju inget att 
försöka, sa hon och tillade:

– Lotteri är fel ord, men man få ta det 
på magkänsla. Löper den här perso
nen en verklig risk att fara illa om han 
eller hon utvisas?

Nyligen stoppade Europadomstolen 
utvisningen av en narkoman från 
Frankrike till Mali. Som skäl för att få 
stanna uppgav mannen att han i Mali 
inte kunde slutföra den metadonbe
handling som han påbörjat i Frankrike.

– Där slog man till med ett interimis
tiskt beslut, vilket jag inte tycker var så 
bra, börjar man att tillämpa regeln på 
detta sätt blir det vidöppet.

 
uttöMda rÄttsMedeL

Hon förklarade hur avgjorda mål kan 
återkomma. 2009 meddelade Europa
domstolen ett inhibitionsbeslut avse
ende utvisningen av man från Sverige 
till Rwanda. Han har suttit frihetsberö
vad sedan dess och skulle möjligen 
kunna stämma svenska staten för 
kränkning av sina rättigheter.

– Staten kan då hävda att dess hän
der är bundna av vårt beslut och ha 
rätt. Jag gör mitt bästa för att jaga på 
mina jurister, men de har många ären
den som är ännu mer akuta, sa Fura 
som också beskrev ett annat ärende, 

Elisabet Fura
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En mer nyanserad kritik än den 
brittiska pressens med foton på de 
aktuella personerna och rubriken 
”Har du valt de här domarna?”, kom
mer från stater som undrar om Euro
padomstolen med sina gigantiska ba
lanser möjligen gör något fel.

– Vi gör vad vi kan med befintliga 
resurser. Blir staterna inte bättre på 
att följa reglerna som politikerna be
slutat kommer det in nya klagomål 
hela tiden. Vi har inte bestämt regel
verket, vårt uppdrag är att tillämpa 
det efter eget samvete!

Det finns flera idéer om hur Euro
padomstolen ska minska balanserna, 
undvika repetitiva prövningar där 
rättsfrågan redan är avgjord. Domar
na måste bli mer prejudikatsbildan
de, domstolens framtid beror på om 
man får acceptans för detta av med
lemsstaterna, berättade hon.

Ett förslag som lär komma under 
det turkiska ordförandeskapet i Euro
parådet – som i april ska ha konferens 
i Izmir – är att införa en ansökningsav
gift för klagomål.

– Det finns många problem med 
detta, bland annat hur en sådan ska 
administreras och hur avgiften ska 
utformas på ett rättvist sätt. Vad som 
kommer ur Izmirmötet kan dock få 
stor betydelse för asylärendena. Kon
ferenstemat må vara ”Hur ska reform
processen av Europadomstolen fort
sätta?” men det finns bedömare som 
anser att man nu ska försöka vingklip
pa domstolen för att den låtit alltför 
många flyktingar stanna, sammanfat
tade Elisabet Fura. n

»
Anna Hjort Ööpik med seminariedeltagare i Advokatsamfundets hörsal.

som om det inte förlikas, kan bli ett pi
lotmål av intresse för flera länder, bland 
dem Sverige och vår utlänningslag.

NN skulle utvisas till Sudan från 
Frankrike och klagade till Europa
domstolen att han riskerar tortyr om 
så sker och att de nationella rättsmed
len är uttömda. Utvisningsbeslutet fat
tades vid en förenklad snabbprocess 
med begränsat underlag av den fran
ska migrationsmyndigheten och pröva
des aldrig i domstol. Europadomsto
lens regel 39 stoppade utvisningen och 
trots att NN sedermera fått flyktingsta
tus i Frankrike vill han att Europa
domstolen ska pröva om hans rättighe
ter kränkts.

FrÄMLingsFientLiga ströMMar

Att utvisa människor utan möjlighet till 
domstolsprövning strider inte bara 
mot Europakonventionen utan kan 
även strida mot fransk grundlag, något 
som den franska författningsdomsto
len nu ska ta ställning till.

Fura varnade för den våg av fientlig
het mot institutioner likt Europa
domstolen som nu sveper över värl
den. I Storbritannien har pressen 
piskat upp allmänheten mot domsto
len sedan den beviljat skadestånd till 
en dömd yxmördare som klagat att 
hans demokratiska rättigheter kränkts, 
då han liksom alla frihetsberövade i 
Storbritannien inte fått rösta.

– Tyvärr har detta följts av flykting 
och främlingsfientliga strömningar i 
flera andra länder. Nu får vi ganska 
elakartad kritik från olika håll och Eu
ropadomstolen blir påhoppad.

 början av mars presenterade re
geringen och Miljöpartiet de gröna 
överraskande en överenskommel

se om asyl och migrationspolitiken. Det 
som har uppmärksammats mest i över
enskommelsen är förslagen om att ge 
vissa papperslösa bättre möjligheter att 
få vård och att ge gömda barn rätt att gå i 
skola.

Men ramöverenskommelsen omfattar 
reformer av rättssäkerheten i asylpro
cessen på en rad punkter, där Advokat
samfundet länge har krävt förbättringar.

Advokat Lena Isaksson var ledamot av 
Kommittén om ny instans och process
ordning i utlänningsärenden (NIPU) och 
expert i Förvarsutredningen.

– Det är bra att en bred överenskom
melse har nåtts, säger hon.

Visserligen är ramöverenskommelsen 
mest fråga om en inriktning för politiken 
– partierna kommer att diskutera den 
konkreta utformningen av innehållet 
senare. Ändå innebär den att rättssäker
heten kan stärkas på flera viktiga områ
den:

1. Biträden för asylsökande. Enligt 
ramöverenskommelsen ska Migrations
verkets handläggning av biträdesförord
nanden utvärderas. Advokatsamfundet 
anser att det är fel att Migrationsverket, 
en myndighet som har en partsställning 
i asylprocessen, ska förordna ombud för 
motparten. Advokatsamfundet har ock
så varit mycket kritiskt mot Migrations
verkets praxis för att utse ombud. Sam
fundet anser att verket har sett mer till 
kostnadsskäl än till de asylsökandes rät
tigheter, och att verket genom sin praxis 
kraftigt har kringskurit rätten till det fria 
advokatvalet.

Migrationsminister Tobias Billström 
uttalar sig inte i frågan om domstolarna 
ska ta över biträdesförordnandena, utan 
hänvisar bara till den föreslagna utvär

Lena Isaksson

Tobias Billström

Rättssäkerh eten stärks i asylprocessen

text magnus andersson

Ramöverenskommelsen mellan regeringen 
och Miljöpartiet innebär att flera av 
Advokatsamfundets krav på ökad rätts-
säkerhet  i asylprocessen kan bli verklighet.

I
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Internationell praxis ska redovisas i Migrationsverkets databas för landinformation.

deringen av Migrationsverkets hand
läggning.

2. Ny migrationsdomstol. En fjärde 
migrationsdomstol skapas för att för
korta handläggningstiderna i asylmå
len. Advokatsamfundet har länge krävt 
att en ytterligare migrationsdomstol 
ska inrättas och lokaliseras i norra Sve
rige. Lena Isaksson är mycket positiv 
till reformen:

— Ända sedan jag satt med i NIPU 
har jag tyckt att det ska finnas en fjärde 
domstol i Norrland. 

3. Förvar. Ramöverenskommelsen 
hänvisar till Förvarsutredningens be
tänkande från februari i år, där utred
ningen föreslår att domstolsprövning 
ska vara obligatorisk när en asylsökan
de tas i förvar. Dessutom ska förvarsta
gande omprövas av domstolen varan
nan månad. Förvarsutredningen 
föreslår också att asylsökande som tas i 
förvar inte ska hållas i fängelse, häkten 
eller polisarrester. Lena Isaksson, som 
var expert i utredningen, tycker att för
varstagande absolut ska prövas av 
domstol:

– Det rör sig ju ändå om ett frihetsbe
rövande.

Tobias Billström svarar inte på hur 
reglerna ska utformas, utan hänvisar 
till att betänkandet ska ut på remiss 
inom kort:

– Det är för tidigt att uttala sig om vil
ka ändringar i lagstiftningen som be
tänkandet kan medföra eller diskutera 
den närmare utformningen av fram
tida regler om förvar, säger han.

4. Internationell praxis i Lifos. In
ternationell praxis ska redovisas i Mig
rationsverkets databas för landinfor
mation, Lifos.  Därmed blir den lättare 
tillgänglig både för migrationsdomsto
larna och för de asylsökandes offent
liga biträden. Det kan bidra till att det 
blir lättare för parterna i asylmålen att 
åberopa internationell praxis och till 
att migrationsdomstolarna dömer 
mera enhetligt. Att internationell – och 
nationell – praxis ska tas in i Lifos är 
också ett krav som Advokatsamfundet 
har drivit. Men ramöverenskommelsen 

innebär inte att urvalsprinciperna för 
publicering i Lifos ska offentliggöras. 
Något som samfundet också har krävt 
för att öppenheten i asylprocessen ska 
öka.

5. Tolkar. Advokatsamfundet har pe
kat på att bristen på auktoriserade tol
kar leder till allvarligt minskad rättssä
kerhet i asylprocessen. En utredning 
om tillgången på auktoriserade tolkar 
och möjligheterna att skapa ett natio
nellt tolkregister ingår i överenskom
melsen.

Lena Isaksson tycker att det är befo
gat med den pågående kartläggningen 
av huruvida bestämmelsen om uppe
hållstillstånd på grund av ”synnerligen 
ömmande omständigheter” har tilläm
pats annorlunda än avsett. Hon tycker 
också att det är positivt att frågan tas 
upp i överenskommelsen.

–Min uppfattning är att praxis har 
utvecklats i en strängare riktning än 
lagstiftaren avsåg.

Lena Isaksson efterlyser i högre grad 
ett barnperspektiv i asylfrågorna, inte 
minst när det gäller familjeåterfören
ingsfallen. 5:18 utlänningslagen ändra
des den 1 juli förra året för att öka möj

Rättssäkerh eten stärks i asylprocessen
ligheterna att bevilja uppehållstillstånd 
vid familjeanknytning för den som re
dan är i Sverige.

– Jag tycker inte alls att ändringen 
har fått genomslag, och det är oroväck
ande hur lagen tolkas, säger hon.

När statsminister Fredrik Reinfeldt 
presenterade överenskommelsen, 
markerade han uttryckligen att den var 
ett sätt att hindra de främlingsfientliga 
Sverigedemokraterna från att få infly
tande över migrationspolitiken.

eFtergiFter Från tVå håLL

Det var Miljöpartiet som tog initiativet 
till att diskutera samarbete om migra
tionspolitiken med regeringen redan i 
höstas, men det finns anledning att tro 
att överenskommelsen väsentligen är 
ett resultat av inrikespolitiska strategis
ka överväganden av regeringspartier
na, enligt flera bedömare. Miljöpartiet 
har övergivit flera tidigare ståndpunk
ter, och går nu med på en gemensam 
asylpolitik i EU genom det så kallade 
Stockholmsprogrammet – som partiet 
har kritiserat kraftigt tidigare. Modera
terna, som har dominerat märkbart i 
regeringssamarbetet, har gjort eftergif
ter på en rad punkter. n

"Det är bra att 
en bred över-
enskommelse
har nåtts."
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heller verkar myndigheten Riksdagsförvaltningen vara känd 
i någon större krets. Jag vill därför ta tillfället i akt och pre
sentera mitt uppdrag och den verksamhet som jag nu är chef 
för.

Eftersom riksdagsdirektören väljs av riksdagen har jag ing
en chef över mig – eller också har jag 349, talmannen oräk
nad, beroende på hur man vill se på saken. Klart är i alla fall 
att Riksdagsförvaltningen leds av Riksdagsstyrelsen och att 
riksdagsdirektören är chef för myndigheten Riksdagsförvalt
ningen. I Riksdagsstyrelsen ingår talmannen som ordföran
de och tio riksdagsledamöter, valda av riksdagen. Riksdags
direktören får sina uppdrag från styrelsen. Även om 
jämförelsen haltar i flera avseenden skulle man kunna säga 
att Riksdagsstyrelsen motsvarar en bolagsstyrelse och att 
riksdagsdirektören är dess vd. 

Under styrelsen leder riksdagsdirektören arbetet i leda
motsrådet. Rådet, där en företrädare från varje parti ingår, 
är ett organ för samråd i olika administrativa frågor som på
verkar ledamöternas uppdrag.

Eftersom begreppen riksdag och riksdagsförvaltning ofta 
blandas ihop bör det sägas att riksdagens arbete leds av tal
mannen. I de flesta frågor samråder han med partiernas 
gruppledare innan beslut fattas. Vid mötena är talmannen 
ordförande och riksdagsdirektören deltar alltid.

det öVergripande MåLet för mitt och Riksdagsförvalt
ningens arbete är att skapa goda förutsättningar för riksda
gen att uppfylla sina konstitutionella och demokratiska upp
gifter samt sina internationella åtaganden. En annan 

I demokratins tjänst 
Första dagen på jobbet är alltid speciell. Allt är nytt och 
okända uppgifter ligger framför. Under mitt yrkesliv har jag 
fått uppleva ett antal sådana dagar. Men aldrig har det varit 
så omtumlande som i höstas när jag valdes av riksdagen till 
riksdagsdirektör. Applåden jag fick i kammaren av de 349 
ledamöterna kommer jag alltid att minnas. Den värmde, 
men självklart känner jag också att applåden förpliktar. I den 
fanns förväntningar.

De första veckorna var jag överväldigad över den mångfa
cetterade verksamhet jag blivit chef för. Visst visste jag att 
medarbetarna är 650 till antalet, att antalet partikanslian
ställda är ungefär 400, att utskottsorganisationen består av 
15 utskott och EUnämnden och att Riksrevisionen, Riksda
gens ombudsmän och Riksbanken sorterar under riksdagen. 
Jag visste också att flera nämnder är knutna till riksdagen, 
bland annat Valprövningsnämnden, att tidningen Riksdag & 
Departement ingår i verksamheten, att riksdagen har ett 
stort och välbesökt bibliotek och ett eget tryckeri, att det 
finns en restaurang i lokalerna, att riksdagen har en egen ut
redningstjänst, att budgeten är cirka 1,5 miljarder kronor, att 
riksdagen äger flera fastigheter och att allt som sägs i kam
maren stenograferas. Men jag hade inte riktigt klart för mig 
att det inom de nya domänerna också ryms en barnverksam
het, ett snickeri, en resebyrå, en demokrativerkstad, en lä
kar och sköterskemottagning, en tvättstuga, en bankomat, 
en skjutbana, ett andaktsrum och … ja, listan kan göras lång.

under detta Första haLVår har jag förstått att många har 
diffusa uppfattningar om vad en riksdagsdirektör gör. Inte 

GästkRöNiköR
kAthRiN FlossiNG
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utgångspunkt för mitt uppdrag är att verksamheten ska vara 
av hög kvalitet, kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Dagligdags arbetar jag nära talmannen och deltar i många 
av de sammanträden som han leder. Jag deltar även i talman
nens och ibland i de vice talmännens representationsverk
samhet.

Dessutom har riksdagsdirektören en egen internationell 
agenda. Generalsekreterarmöten äger rum på både nordisk, 
nordisk–baltisk, EU och global nivå.

Som riksdagsdirektör är jag också kammarsekreterare och 
bistår talmännen vid sammanträdena i kammaren. Jag har 
ett kammarpass i veckan i mitt program. Förutom att det är 
lärorikt att delta i beslutsprocessen så är tjänstgöringen där 
ett utmärkt sätt att få kontakt med riksdagsledamöterna. An
nars är mina dagar välfyllda med möten och beredningar. 
Jag har också direkt chefsansvar för 22 chefer i Riksdagsför
valtningen, bland annat avdelningscheferna och utskottens 
kanslichefer.

Vad ska Man då ta itu Med när man som nyvald riksdags
direktör på fyra år kommer till sin arbetsplats med en för
väntansfull riksdagsapplåd i färskt minne?

Min ambition var att snabbt ta reda på vad ledamöter, an
ställda och andra tycker om Riksdagsförvaltningen. Jag har 
det första halvåret samtalat med många, men att på kort tid 
lyssna in en så stor organisation kräver fler öron. Ett par kon
sulter fick i höstas i uppdrag att ta reda på vilka önskemål 
och förhoppningar som finns. Sammanlagt 70 intervjuer och 
150 samtalstimmar ligger till grund för resultatet.

I korthet visar intervjuerna att medarbetarna upplevs 
mycket professionella och att servicenivån är hög. Det efter
frågas inte några genomgripande förändringar, men många 
efterlyser modernisering och utveckling. Ett allmänt råd 
som jag får är att genomföra förändringar i små steg. Det är 
ett bra råd.

Riksdagsstyrelsen har ställt sig bakom min plan för hur 
Riksdagsförvaltningen ska utvecklas under resten av man
datperioden. Ansvar och befogenheter ska tydliggöras. En 
ny kommunikationsstrategi ska ligga till grund för informa
tion och klarspråksarbete. Samverkansformer ska utvecklas, 
både internt och externt. Den nuvarande modellen för bud
getarbetet ska reformeras, för att nämna några exempel. 

”När sociala media tar över mer av dialogen i samhället 
är det viktigt att riksdagens ledamöter får förutsättning-
ar att utbyta tankar med väljare via den nya tekniken.  
Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i 
den svenska demokratin.” 

Kathrin Flossing är riksdagsdirektör

en Fråga soM Ligger Mig VarMt om hjärtat är användan
det av ny teknik. När sociala media tar över mer av dialogen i 
samhället är det viktigt att riksdagens ledamöter får förut
sättningar att utbyta tankar med väljare via den nya tekni
ken. Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svens
ka demokratin. En ny webbsida kommer att etableras under 
våren med nya möjligheter att presentera ledamöterna och 
riksdagens verksamhet.

Under våren kommer vi arbeta med ett utredningsförslag 
om EUfrågornas hantering och motionsinstitutet. Ett annat 
pågående arbete handlar om att förbättra stödet till den poli
tiska samordningen inom det internationella området. En 
översyn av frågeinstitutet har nyligen initierats av konstitu
tionsutskottet. En ny hantering av Riksrevisionens rapporter 
tillämpas för första gången denna termin, arbetet med att ta 
fram förslag till nya konferenslokaler är i full gång och … 
uppräkningen skulle kunna göras mycket längre.

det parLaMentariska LÄget efter senaste valet innebär 
att uppmärksamheten för riksdagsarbetet har ökat. Att arbe
ta i händelsernas centrum är stimulerande, liksom att arbeta 
nära våra folkvalda. Det är för mig en stor glädje att varje dag 
få verka i demokratins tjänst med ett tydligt uppdrag att ut
veckla Riksdagsförvaltningens verksamhet.
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Fokus Målsägandebiträden

text ulrika brandberg och tom knutson  foto nordic photos

Målsägandebiträdet

Tjugotre år efter tillkomsten framstår lagen om 
målsägandebiträde som en ren framgångssaga. 
Rättens nya aktör har bidragit till tryggare mål s
ägande, en renodling av rollerna i brottsmåls
processen och högre kvalitet på både förunder
sökningar och rättegångar. 

Men framgången är inte gratis. Bättre informa
tion till brottsoffer och en gradvis utvidgning av 
gruppen som har möjlighet att få stöd av ett måls
ägandebiträde har gjort att samhällets kostnader 
för insatsen ökat varje år. Någon nedgång tycks 
inte vara att vänta. Och nu höjs röster för att måls
ägandebiträden bör förordnas mer sällan, och för 
att biträdenas uppgifter ska begränsas.

framgångs-
saga

– en
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agen om målsägandebiträden trädde i kraft år 1988. Enligt 
lagen är målsägandebiträdets uppgift att stödja brottsoffer 
som utsatts för grövre och kränkande brott under hela rätts
processen, både juridiskt och mer mänskligt. 

Lagen om målsägandebiträde är könsneu
tral, men fokus i lagstiftningsarbetet har hela 
tiden varit på kvinnor som utsätts för våld 
och sexuella övergrepp av män. En mycket 
stor del av dem som får målsägandebiträde 
är också kvinnor, medan förövarna nästan 
alltid är män, ofta män som offren haft en ti
digare relation till.

Initialt fanns en hel del skepsis till den nya aktören i rätten. 
Det hände att åklagare, domare och försvarsadvokater 
beskrev målsägandebiträdets huvudsakliga uppgift som att 
hålla målsäganden med näsdukar under huvudförhand 
lingen. 

Sådana röster hörs mer sällan i dag. I takt med att brottsoff
rens behov av stöd fått allt mer uppmärksamhet har gruppen 
av målsägande som får biträde sedan gradvis vuxit. Samtidigt 
har målsägandebiträdets roll också blivit allt tydligare defi
nierad, och målsägandebiträdet är i dag en självklar del av 
många brottmålsprocesser. Flera undersökningar visar ock
så att målsägandebiträdets insatser uppskattas av såväl 
brottsoffer som åklagare och domare. 

Vice riksåklagare Kerstin Skarp tycker att målsägandebi
trädet fyller en viktig roll i processen, en roll som skiljer sig 
från åklagarens. 

– Målsäganden har ett berättigat krav på omhändertagan
de och det kan inte åklagaren alltid tillhandahålla eftersom 

hon har hela målet att fokusera på. Målsägandebiträdet utgör 
ett komplement vars stöd och råd i vissa fall behövs för att 
målsäganden ska kunna klara av processen, säger Kerstin 
Skarp, och tillägger att målsägandebiträdet också har en vik
tig roll att fylla genom att ta hand om hela skadeståndsproces
sen. 

Också Göran Nilsson, lagman vid Norrtälje tingsrätt, anser 
att målsägandebiträdet många gånger är viktigt i processen, 
inte minst i sexualbrottsmål och när målsäganden är minder
årig. 

bidrar tiLL baLans i rÄtten

Advokat AnneCharlotte Westlund arbetar huvuddelen av 
sin tid som målsägandebiträde, ofta i stora och komplicerade 
sexualbrotts och fridsbrottsmål. Hon känner stort engage
mang för uppgiften.

– Jag anser att målsäganden ska ha precis samma rätt som 
den misstänkte att ha en kvalificerad, juridiskt kunnig och 
erfaren person vid sin sida under förundersökningen och 
rättegången, säger hon, och tillägger att det ytterst handlar 
om balansen i rättsprocessen.

För AnneCharlotte Westlund är målsägandebiträdets vik
tigaste uppgift att på olika sätt förbereda sin klient så att hon 
kan och vågar berätta om vad hon utsatts för.  

Också advokat Sophie Palmgren Paulsson betonar att 
måls äganden många gånger behöver stöd för att klara förun
dersökningen och rättegången.

– Jag biträder en person som oftast aldrig har varit i en rätts
sal tidigare. Min uppgift är att möjliggöra en bra process för 
den personen så att hon kan stå ut med en huvudförhandling 
som kan bli väldigt jobbig. Målsäganden kan ju ha varit med 
om något väldigt svårt känslomässigt och vara orolig, säger 
hon.

Advokat Anna Björklund, som liksom Sophie Palmgren 
Paulsson delar sin tid mellan målsägandebiträdes och för
svararuppdrag, trycker främst på uppgiften att informera 
målsäganden under förundersökningen och inför huvudför
handlingen.

– Jag ska få målsäganden att förstå hur processen går till, 
varför vissa frågor ställs och förbereda dem inför huvudför
handlingen, sammanfattar hon, och fortsätter:

– Och föra skadeståndstalan om klienten vill det, men det 
är ju själva huvudsyftet med uppdraget, att de ska få den de
len lätt och smidigt handlagd. 

Fokus Målsägandebiträden

När förundersökning inletts ska ett målsägandebiträde enligt lagen förordnas i föl-
jande mål:

•  Sexualbrott (brott enligt 6 kap. brottsbalken) ”om det inte är uppenbart att måls-
äganden saknar behov av sådant biträde”.

•  Våldsbrott, fridsbrott och frihetsbrott (brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken) 
som kan leda till fängelsestraff, eller försök, förberedelse eller stämpling för 
dessa brott, ”om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den 
misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av 
sådant biträde”.

•  Andra brott som kan leda till fängelse , ”om det med hänsyn till målsägandens 
personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att 
måls äganden har behov av sådant biträde”.

   Till målsägandebiträden förordnas huvudsakligen advokater och biträdande 
   jurister vid advokatbyråer.

Lagen oM MåLsÄgandebitrÄden

 L
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FörVÄntningarna påVerkar

Just kombinationen av information, mänskligt stöd och juri
diskt bistånd i skadeståndsfrågan var också syftet med lagen 
om målsägandebiträde när den kom till. Hur sedan stödet 
och informationen utformas, och vilken del som tar störst 
plats och mest tid, det varierar mycket från fall till fall, påpe
kar advokaterna. Det kan också vara svårt att dra gränsen 
mellan stöd och information, eftersom en chockad och led
sen målsägande många gånger behöver få informationen fle
ra gånger och i olika sammanhang för att den ska gå fram. 
Dessutom kan stödet vara en förutsättning för att målsägan
den ska orka med en rättegång. 

– Jag tror att alla har en styrka, även om de kanske inte själ
va vet det. Jag kan bidra till att plocka fram den styrkan. Att 
gå igenom rättegången och känna att man blivit trodd eller i 
vart fall har fått framföra sin berättelse på ett lugnt, vettigt 
och sakligt sätt, tror jag är en väldigt viktig del för varje brotts
offer, säger AnneCharlotte Westlund.

Balansgången mellan mänskligt stöd och kylig juridisk råd
givning är inte alltid enkel eller självklar. Olika målsäganden 
har olika behov. Dessutom varierar förväntningarna på biträ
det högst avsevärt mellan olika personer. Det visar de inter
vjuer som utredaren Britta Bjelle lät genomföra med måls
ägande som haft biträde inom ramen för sitt utrednings 
 arbete (se artikel på s. 32). Några av de intervjuade uttrycker 
där att de framför allt önskat sig förståelse och någon som 

lyssnar på dem. Flera personer har blivit besvikna på sina bi
träden, för att de främst varit inriktade på information och 
skadeståndsfrågan, medan en annan intervjuperson är nöjd 
just för att hon fått stöd och ”peppning”. Ytterligare en per
son upplevde inte alls något behov av mänskligt stöd, och är 
fullt nöjd med att ha fått hjälp med skadeståndsyrkandet.

För Anna Björklund är det viktigt att klargöra sin roll, som 
juridiskt biträde och inte terapeut eller vän, för de klienter 
hon företräder.

– Jag tror att om målsägandebiträdena ska kunna upprätt
hålla ett gott rykte måste vi värna mer om vår profession, och 
tänka att ”vi är jurister, vi har viss typ av kunskap som vi kan 
tillföra. Vi är inte terapeuter”, säger Björklund.

Hon hjälper i stället de brottsoffer som behöver det att få 
stöd från andra håll, exempelvis inom sjukvården eller soci
altjänsten. Dessutom rekommenderar hon ofta sina klienter 
att ta med en annan stödperson, en vän eller anhörig, till rät
tegången. På det viset får målsäganden någon att tala med 
efteråt, som också upplevt hur rättegången går till. 

bidrar i Förundersökningen

Vilken roll målsägandebiträdet får beror också på när i pro
cessen hon förordnas. I dag är polisen skyldig att informera 
målsäganden om möjligheten att få biträde när det kan vara 
aktuellt. Informationen ska sedan gå vidare till åklagare, som 
underrättar tingsrätten.

Trots att reglerna hela tiden varit desamma visade en un
dersökning gjord av Brottsförebyggande rådet, Brå, 2009 att 
målsägandebiträden fortfarande ofta förordnades sent i pro
cessen, ofta inför huvudförhandlingen. Kvinnliga målsägan
de tycktes i genomsnitt få biträde tidigare än män.

AnneCharlotte Westlund känner igen bilden från tidigare, 
men anser att polis och åklagare i dag är mycket bättre på att 

Fokus Målsägandebiträden

”Jag tror att alla har en styrka, 
även om de kanske inte själva 

vet det. Jag kan bidra till att 
plocka fram den styrkan. Att 
gå igenom rättegången och 

känna att man blivit trodd eller 
i vart fall har fått framföra sin 

berättelse på ett lugnt, vettigt och 
sakligt sätt, tror jag är en väldigt 
viktig del för varje brottsoffer”

Anne-Charlotte Westlund »

Taxesystemet 
tycks  inte ha 

bidragit till några 
större besparingar, 

kanske på grund 
av dess brister.
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Fokus Målsägandebiträden

Under perioden 1 juli 2007 till 30 juni 2008 fick nära 14 000 målsägande biträde en-
ligt lagen. 
Brotten: De vanligaste huvudbrotten där man förordnat målsägandebiträde var 
misshandel (34 procent), våldtäkt och grov våldtäkt (11 procent), grov misshandel (9 
procent) och grov kvinnofridskränkning (8 procent).
Förövarna: 94 procent av gärningsmännen var män. I fall med kvinnliga brottsoffer 
hade förövaren och offret nästan alltid en tidigare relation före brottet (80 procent). 
För de manliga brottsoffren var motsvarande siffra 45 procent.
Offren: Två tredjedelar av dem som fick målsägandebiträde var kvinnor, en tredjedel 
män. En tredjedel av brottsoffren var under 18 år.

Lagen i praktiken

förordna biträden i tid. De första åren efter lagens tillkomst 
var det dock inte ovanligt att hon fick sina förordnanden bara 
någon dag före huvudförhandlingen:

– Vad kunde man göra då, mer än att tillhandahålla näsdu
kar och sitta och stötta under förhandlingen? Det var ju ba
rockt, man hade ju oftast ingen möjlighet att förbereda sin kli
ent eller rätta till eventuella juridiska felaktigheter, säger hon. 

Fortfarande händer det att förordnandet kommer sent. 
Och det kan få allvarliga konsekvenser, påpekar Westlund. 
Det kan hända att målsäganden inte alls fått fram hela sin be
rättelse i förhören, men att den sedan kommer fram strax 
före rättegången i mötet med målsägandebiträdet. 

– Om målsägande i tingsrätten berättar en i väsentliga av
seenden annan berättelse kan det bli 
rena katastrofen, sammanfattar hon.

”Katastrofen” kan vara att åklagaren 
eller försvararen anmäler hinder på 
grund av de nya uppgifterna, och att 
hela rättegången måste tas om, eller att 
målsäganden helt enkelt inte blir trodd. 

Också Sophie Palmgren Paulsson be
tonar vikten av att komma in tidigt i för
undersökningen. Förhören blir ofta 
bättre när hon kan förklara för klienten 
vad som händer. 

Palmgren Paulsson har också erfa
renheten av att hon som målsägandebi
träde bidragit till att brott får en ny rub
ricering. Det som från början betraktades som en enstaka 
misshandel kan förvandlas till kvinnofridsbrott, när måls
ägandens berättelse om ständigt våld och förtryck kommer 
fram.

– Vissa erfarna poliser kan det här, men inte andra. Då har 
man en uppgift som målsägandebiträde att snappa upp ny
anserna i kvinnans berättelse, fastslår hon. 

Att målsägandebiträden förordnas tidigt kan alltså bidra 
till bättre kvalitet på förundersökningen, anser advokaterna. 
Lagmannen Göran Nilsson och vice riksåklagaren Kerstin 
Skarp håller med när det gäller allvarliga vålds och sexual
brott. Men i mindre allvarliga brott är det inte alls någon själv
klarhet att målsägandebiträdet ska vara med från början, me
nar Göran Nilsson.

– Är det ett våldsbrott rent allmänt tycker jag att förordnan
det mycket väl kan komma in i samband med åtal. Ofta får ju 
faktiskt inte den tilltalade försvarsadvokat förrän åtal väcks, 
påpekar han.

taxor Missgynnar skiCkLighet

Att målsägandebiträdena numera kommer in tidigare i pro
cessen är naturligtvis en viktig orsak till att kostnaderna för 
målsägandebiträden hela tiden ökat sedan lagen kom till. 

För ökat har de gjort. År 1998 fick advokater och biträdan
de jurister 47 miljoner ur statsbudgeten i ersättning. Tio år 
senare, 2008, hade siffran mer än tredubblats, till 169 miljo
ner kronor. Enligt Brå utgjorde kostnaderna för målsägande

biträden i de mål där sådana fanns tre 
fjärdedelar av kostnaden för för svars   
advokater.

Tidigare förordnande, mer informa
tion från polisen och ökad kännedom 
om rätten till målsägandebiträde är för
modligen bidragande faktorer till att 
kostnaderna dragit iväg. Kostnadsök
ningarna förklaras också av att rätten 
till målsägandebiträde under 1990 
talet flera gånger utvidgades till fler 
grupper, och av stora satsningar på po
lisen, med fler uppklarade brott som 
följd. 

Inget talar i dag för lägre kostnader 
framöver. Snarare tvärtom. Fortfarande 2008 hade bara 40 
procent av de kvinnor som utsatts för våldtäkt målsägande
biträden, enligt Brå:s studie. I och med att målsägandebiträ
det blir en mer känd rättighet och attsträvan efter att få fler 
misshandlade och våldtagna kvinnor att anmäla brott de ut
satts för, räknar åtminstone Brå med en fortsatt ökning inom 
den närmaste framtiden.

År 2002 gjordes ett försök att bromsa kostnadsökningen, 
genom ett system med fasta taxor för mindre målsägandebi
trädesuppdrag. Ersättning enligt taxa ska utgå i brottmål 
med en tilltalad och en målsägande med målsägandebiträde, 
där målsägandebiträdet varit närvarande under högst 3 tim
mars och 45 minuters förhandling.

Tanken med taxereformen var att majoriteten av uppdra
gen skulle ersättas enligt taxa. I själva verket var det bara 30 
procent som gjorde det när Brå undersökte ersättningen till 
målsägandebiträden år 2007–2008. 

Taxorna har också flera problem. Bland annat riskerar de, 
enligt AnneCharlotte Westlund, att missgynna den som gör 
ett gott förarbete. Om målsäganden är väl förberedd blir hu
vudförhandlingen nämligen många gånger mer effektiv. Bi
trädet får då ersättning enligt taxa, som dock bara utgår från 
förhandlingens längd, inte från förberedelserna.

Sophie Palmgren Paulsson pekar på en annan brist i taxe
systemet.

”Man kan inte få 
ersättning för att 

hjälpa till med att få 
skadestånd utbetalt 

eftersom det inte 
omfattas av 

uppdraget som 
målsägandebiträde.”

Sophie Palmgren Paulson 

Advokat Sophie 
Palmgren Paulsson 
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Fokus Målsägandebiträden

»

Totala kostnader 
för målsägandebi-
träden 1998–2008
År  Kostnad 

miljoner kr
1998 47
2000 73
2005 119
2006 133
2007 144
2008 169

kostnader– Man kan inte få ersättning för att hjälpa till med att få ska
destånd utbetalt eftersom det inte omfattas av uppdraget 
som målsägandebiträde, säger hon.

Även lagmannen Göran Nilsson tycker att taxorna har 
inneboende problem. 

– Taxesystemet missgynnar en skicklig, effektiv advokat, 
som ser det väsentliga i processen, och som har förmåga att 
hantera juridiska processuella frågor på ett rationellt och bra 
sätt, så att det går problemfritt, säger han.

tröst För tusen kronor i tiMMen

Taxesystemet tycks alltså inte ha bidragit till några större be
sparingar, kanske på grund av dess brister. Regeringen har 
också på andra sätt försökt minska kostnaderna för måls
ägandebiträden. När man år 2005 tillsatte en utredning om 
målsägandebiträdets roll i rättsprocessen (se artikel s. 32) var 
uppdraget bland annat att se över om det gick att avgränsa 
biträdenas uppdrag, och skapa ett mer renodlat juridiskt 
uppdrag, medan stödet kunde lämnas till andra aktörer. Ut

redningen fann dock att det inte gick att göra en sådan av
gränsning.

Men även Brå har senare varit inne på om man inte behö
ver begränsa det som kallas målsägandebiträdenas kurativa 
uppgifter. 

Lagmannen Göran Nilsson delar uppfattningen att måls
ägandebiträdena ska ha fokus på just juridiken. Det kurativa 
inslaget beskriver han som att trösta och stötta. 

– Det är frågan om man ska ha någon som kostar över tusen 
kronor i timmen för att sköta den uppgiften. Det tycker jag 
kanske mer hör hemma hos socialtjänsten. De är ju mera 
proffs på det också, säger han.

Advokaten Anna Björklund delar hans uppfattning. Inget 
säger att advokater och vice jurister är särskilt lämpade för att 
ge tröst och psykologiskt stöd, anser hon. 

AnneCharlotte Westlund ifrågasätter dock hela uppdel
ningen i stöd och juridisk hjälp.

– Syftet med lagstiftningen är ju att målsägandena ska få in
formation och stöd, och att det ska ges utifrån korrekt juri

När det är viktigt med en 
snabb start... 
Bolagspartner erbjuder startklara lagerbolag för 
endast 1995 kr. I detta pris ingår följande:

    Blixtsnabb hantering, alla handlingar inom 2 timmar 

    Digital signering världen över 

    Förenklat beställningsförfarande 

    Ärendeuppföljning online
       Moms och Bolagsverkets avgifter tillkommer 

Lagerbolag

endast 

1 995 kr!

Besök oss på        www.bolagspartner.se Tel: 046-2884560
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Lagen om målsägandebiträde kom till 1988, 
vilket gör målsägandebiträdet till en ganska ny 
aktör i rättsväsendet. Redan under 1970-talet 
pekade Sexualbrottsutredningen och Sexual-
brottskommittén på behovet av ett juridiskt 
biträde till brottsoffer. Men Sexualbrottskom-
mittén ansåg i sitt slutbetänkande 1981 att 
brottsoffrens stödbehov kunde tillgodoses 
bättre av sjukvården och socialtjänsten. 

I Danmark och Norge infördes en rätt till juri-
diskt biträde för målsägande i vissa brott redan 
1980 respektive 1981. I Sverige togs frågan 
åter upp av Rättshjälpskommittén, som upp-
märksammade att många kvinnor valde att ta 
tillbaka sina anmälningar om sexualbrott för att 
de inte orkade ta sig igenom rättsprocessen. I 

sitt slutbetänkande 1986 föreslog kommittén 
därför att personer som utsatts för grova sexu-
albrott skulle få rätt till egna juridiska biträden 
– måls ägandebiträden. Remissinstanserna var 
positiva till idén, men många pekade på att 
även andra brottsoffer, inte minst våldsutsatta 
kvinnor, kunde behöva juridiskt stöd.

Regeringen tog fasta på remissvaren. La-
gen om målsägandebiträde kom till 1988 och 
omfattade då rätten till målsägandebiträde 
vid grova sexualbrott, samt rätt till målsägan-
debiträde vid andra sexualbrott, rån, grovt rån 
liksom freds- och frihetsbrott under vissa förut-
sättningar (bland annat att brotten inneburit en 
svår kränkning av offret).

Redan 1991 utvidgades lagen för första gång-

en till att omfatta alla sexualbrott. För övriga 
brott sänktes ribban för att få biträde, genom 
att formuleringen att det ska finnas ett särskilt 
starkt behov av biträde ändrades till att det ska 
finnas ett behov av biträde. 

Brottsoffren fortsatte att vara politiskt högt 
prioriterade, och 1994 ändrades lagen ännu en 
gång till att omfatta alla brott i brottsbalken 
med fängelse i straffskalan, under förutsätt-
ningen att målsäganden har ett särskilt starkt 
behov av biträde.

2001 kom den tredje utvidgningen av lagen 
om målsägandebiträde. Nu kom den att omfat-
ta även brott utanför brottsbalken med fäng-
else i straffskalan. Ett viktigt syfte var att fånga 
upp även överträdelser av besöksförbud.

historik

diskt kunnande och på ett pedagogiskt sätt, så att målsägan
den kan ta till sig informationen, säger hon.

Det är, menar Westlund, viktigt för processen att en person 
står för både information och juridisk hjälp. Risken är annars 
att målsäganden får många, motstridiga och rent felaktiga råd 
av personer som vill hjälpa, men saknar juridisk kompetens. 

Förordnas LÄttVindigt

De stigande kostnaderna för mål
sägandebiträden har emellanåt 
fått röster i rättsväsendet att höjas 
för en mer restriktiv tillämpning 
av lagen i vissa fall, särskilt vid 
brott som inte upplevs som så 
kränkande för offret. En av dem 
som uttalat sig är Göran Nilsson. 
Han betonar att målsägandebiträ
den fyller en mycket viktig funk
tion i många mål, men:

– Jag anser att rätten ibland för
ordnar biträden lite lättvindigt när 
det inte finns någon absolut rätt att 
få målsägandebiträde. Där tycker 
jag att domstolarna ska vara lite 
mer återhållsamma än vi kanske 
är ibland, säger han, och exempli
fierar med hot och våldsbrott där 
det inte finns en relation mellan offer och förövare. 

Han ställer sig också frågande till målsägandebiträdenas 
roll i mål där målsäganden inte vill medverka efter att åtal har 
väckts. 

– Det innebär att målsägandebiträdet inte för någon skade
ståndstalan och att målsäganden inte biträder åtalet. Enligt 
det processuella regelsystemet medför det att målsägande
biträdet egentligen inte har rätt att ställa frågor heller. I det 
läget borde man entlediga målsägandebiträdet, säger Nils
son, som tycker att advokaten eller juristen själv borde be
gära att bli entledigad i dessa ärenden. 

Även Kerstin Skarp ser en fara i att målsägandebiträden 
förordnas alltför slentrianmässigt. Risken är att kostnaderna 
ökar så mycket att hela systemet ifrågasätts, anser hon. Där
för borde åklagarna vara mer tydliga i de tveksamma fallen, 
anser hon. 

– Åklagaren är skyldig att skicka in en ansökan om hon tyck
er att det behövs ett målsägandebiträde, eller om det har ef
terfrågats. Men åklagaren kan ändå vara tydlig med sin åsikt 

om det behövs eller inte. På det vi
set får domstolen en vink om vad 
åklagaren tycker, säger hon.

– Domarna sitter i rättssalarna 
hela dagarna och möter inte måls
äganden som är orolig och gråter. 
Ibland har de ett ganska kliniskt 
sätt att se saker och ting, fastslår 
advokat Sophie Palmgren Pauls
son.

Hon tycker inte att man utifrån 
kan bedöma vilka brott som är 
kränkande eller inte. 

– Vissa brott är enkla, men det 
kan ändå vara skrämmande att 
vara i en rättssal, säger hon.

Palmgren Paulson pekar också 
på den tilltagande oviljan från 
många målsägande att vittna och 

att målsägandebiträdet då har en viktig uppgift i att förklara 
hur det fungerar så att målsäganden känner sig trygg. 

AnneCharlotte Westlund tycker att hela diskussionen om 
kostnadsökningarna är missriktad, och att lagstiftaren egent
ligen borde vara nöjd.

– Ja visst, det kostar pengar. Det beror ju på att systemet 
börjar fungera. Målsäganden får i större utsträckning måls
ägandebiträde och inom rätt tid. Tiden kostar pengar, och då 
blir det dyrare, säger hon, och tillägger att domstolen har an
svaret för att granska kostnadsräkningarna så att de är rim
liga i det enskilda fallet. n

”Åklagaren är skyldig att 
skicka in en ansökan om 
hon tycker att det behövs 

ett målsägandebiträde, 
eller om det har efter-

frågats. Men åklagaren 
kan ändå vara tydlig med 

sin åsikt om det behövs 
eller inte. På det viset får 

domstolen en vink om 
vad åklagaren tycker.”

Kerstin Skarp

Vice riksåklagare 
Kerstin Skarp
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 D et var år 2005 som åklagaren Britta Bjelle fick re
geringens uppdrag att göra en översyn av lagen om 
målsägandebiträde och dess tillämpning. Syftet 

var framför allt att undersöka hur lagen kommit att tilläm
pas, och om stödet nådde de personer som bäst behövde 
det. Men Bjelle skulle också, kanske som en följd av de ökan
de kostnaderna för målsägandebiträden, se om målsägan
debiträdets uppdrag kunde renodlas och de mer kurativa 
uppgifterna läggas över på någon annan. 

2007 lämnade Britta Bjelle sitt betänkande, Målsägandebi
trädet. Ett aktivt stöd i rättsprocessen (SOU 2007:6), med en 
rad förslag på hur målsägandebiträdets roll skulle kunna stär
kas. Förslagen andas knappast besparingar. Tvärtom konsta
terar utredaren att det snarare kommer att kosta mer om de 
genomförs, men att det är priset för att lagstiftarens syfte 
med lagen ska förverkligas. Förutom att föreslå en rad nya 
bestämmelser ansåg Bjelle inte heller att det var möjligt att 
göra den efterfrågade uppdelningen i juridik och kurativ 
verksamhet. 

Utredningen föreslog bland annat att:
•		Rätten	för	målsägandebiträdet	att	delta	vid	förhör	med	

målsäganden förtydligas genom en ny bestämmelse om 
att målsägandebiträdet ska meddelas om när förhör ska 
hållas. Målsäganden och målsägandebiträdet ges också 
rätt att få fortlöpande information om förundersökning
en, så länge detta inte skadar utredningen.

•		För	att	underlätta	ett	tidigt	förordnande	av	målsägande
biträde ska åklagaren få förordna målsägandebiträde un
der förundersökningen. 

•		Målsägandebiträdenas	kvalitet	och	erfarenhet	bör	säker
ställas genom att man, som huvudregel, bara förordnar 
advokater. 

•		En	ovillkorlig	rätt	till	målsägandebiträde	införs	vid	sexu
albrott. Undantag görs bara för sexuellt ofredande, där 
man även i fortsättningen gör en behovsprövning.

För att syftet med lagen om målsägandebiträde verkligen ska uppfyllas 
behöver biträdets roll stärkas, ansåg utredaren Britta Bjelle redan 2007. 
Men i dag har ännu inget hänt med förslagen, som får både ris och ros. 

Förslag om stärkt roll för 
målsägandebiträden lagda på is

Snabbavveckling

Prisexempel 

Värde: 100.000 kr.     Vi betalar: 88.000 kr.
Värde: 250.000 kr.      Vi betalar: 237.000 kr.
Värde: 500.000 kr.     Vi betalar: 482.000 kr.
Värde: 1.000.000 kr.   Vi betalar: 971.000 kr

• Vi köper ditt bolag

• Du slipper vänta på pengarna

• Styrelsen byts ut

• Vi avvecklar bolaget

Vi förvärvar bolaget och Ni  

erhåller likvid omgående! Säljaren  

får köpeskillingen direkt, utan att 

behöva vänta på en fullbordad  

likvidation.

Box 1030, 85111 Sundsvall.   Tel: 060-17 55 60, 060-17 55 63.    Fax: 060-17 11 35

LagerboLag • Likvidation
SnabbavveckLing • FuSion & FiSSion

boLagSJuridik • SkatteJuridik

www.formabolag.se

Advokat 
Anna Björklund
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•		Målsägandebiträde	ska	alltid	förordnas	när	barn	utsätts	
för grövre brott.

•		Målsägandebiträdets	uppgifter	utvidgas	till	att	också	bi
stå målsäganden efter rättegången med att få ut skade
stånd som domstolen dömt ut.

•		Domstolsverket	bör	se	över	taxesystemet	för	målsägan
debiträden, så att ersättningen i större utsträckning base
ras också på arbetet inför huvudförhandlingen.

både ris oCh ros

Utredningens förslag fick på det 
hela taget ett positivt mottagande 
av remissinstanserna. Domstols
verket pekade på att de skulle 
komma att innebära betydande 
kostnadsökningar, men att man 
räknade med att kompenseras 
för detta. Flera remissinstanser, 
bland andra Advokatsamfundet, 
ville dessutom ytterligare utvidga 
rätten till målsägandebiträde. Ad
vokatsamfundet vände sig dock 
mot att åklagare skulle få rätt att 
förordna målsägandebiträde under förundersökningen. 

På den punkten delade Åklagarmyndigheten samfundets 
uppfattning. Vice riksåklagare Kerstin Skarp är fortfarande 
av samma uppfattning som myndighetens remissvar:

– Jag tycker inte att det ska vara någon skillnad på hur of
fentlig försvarare och målsägandebiträden förordnas. Det 
ska gå till på samma sätt och då är det domstolen som ska göra 
det. Detta blir en anomali på något sätt i åklagarens arbete, 
säger hon, och får stöd av samtliga advokater tidskriften Ad
vokaten talat med. 

En annan fråga som delade remissinstanserna, liksom de 
tillfrågade advokaterna, är förslaget att bara advokater ska 

kunna utses till målsägandebiträden. Ett utmärkt förslag, an
ser advokat AnneCharlotte Westlund, som vill se samma 
principer tillämpas för målsägandebiträden som för försva
rare.

– Varför ska inte målsägandens intressen tillgodoses på 
samma sätt som en misstänkt tilltalads, säger hon.

Advokat Anna Björklund är av en annan uppfattning.
– Om man ska kunna bli en bra försvarare så måste man ha 

suttit med på många rättegång
ar. Ett bra sätt att få göra det är 
att vara målsägandebiträde. 
Man åker med lite på att åklaga
ren driver processen, och samti
digt får man se hur det går till. Jag 
kan tycka att det är en bra skola 
för blivande advokater, säger 
hon och tillägger att det natur
ligtvis inte får ske på bekostnad 
av klienterna. 

bereds FortFarande

Trots stödet för många av Britta 
Bjelles förslag har utredningen 

hittills inte lett fram till några konkreta åtgärder eller lagför
slag. Enligt departementsrådet Annika Lowén på Justitie
departementet bereds utredningen fortfarande. Några av 
frågorna har också förts över till den pågående Straff   
processutredningen. 

– Att förslagen inte sjösatts beror framför allt på finanserna. 
Utredningen innehåller inga beräkningar, men flera förslag 
som kan komma att kosta pengar. Man har hittills inte tagit 
ställning till dessa, säger Annika Lowén, som konstaterar att 
andra frågor hittills har prioriterats. 

– Jag kan inte i dag säga om några av förslagen blir verklig
het, sammanfattar Annika Lowén. n

Förslag om stärkt roll för 
målsägandebiträden lagda på is

08-527 640 00     -     info@delgivningsservice.se     -     www.delgivningsservice.se

sds.annons.indd   1 2011-02-11   11:33:51

”Om man ska 
kunna bli en bra 

försvarare så måste 
man ha suttit med på 
många rättegångar. 

Ett bra sätt att få göra 
det är att vara 

målsägandebiträde.”
Anna Björklund
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Målsägande-
biträde. En 
beskrivning 
av lagens 
till  ämpning, 
Brå-rapport 
2009:4

Målsägande- 
biträdet. Ett 
aktivt stöd i 
rättsprocessen, 
SOU 2007:6

Utgiftsutveck-
lingen för rätts-
liga biträden, 
Domstolsver-
kets rapportse-
rie 2009:5

kÄLLor

et var jättetryggt att ha en kontakt med koll på den 
juridiska processen. Det är en fantastisk tjänst från 
samhällets sida att någon håller koll på de juridiska 

processerna, som jag varken hade tid, lust eller ork att sätta 
mig in i. Jag valde ju inte att utsätta mig för ett brott, utan det 
var något som bara hände.

Det säger Anne Brynolf. Under en löprunda utmed Årsta
viken i Stockholm i höstas blev hon utsatt för ett väpnat rån
försök. 

– På vägen hem kom det ut ett par killar på den lilla gångvä
gen som jag passerade. De slog ut med händerna och ville up
penbarligen fråga mig något eller stoppa mig. Det händer ju 
ibland, så jag stannade till. Då drog en av killarna fram en kniv 
och sa ”Hit med pengarna!”. Jag hade inga pengar, och det sa 
jag. ”Men ge mig nånting!” sa han då. 

Anne Brynolf hade sin mobiltelefon med sig, men hon läm
nade inte över den. I stället hoppade hon bakåt och sprang. 
En bit bort stannade hon och ringde polisen, som snabbt 
kom till platsen med hundar. Mannen med kniven greps se
nare samma kväll. 

eFter rånFörsöket var Anne Brynolf skärrad. Händelsen 
fick henne också att ändra sina vanor. 

– Jag köpte ett gymkort i stället för att springa, så visst fick 
det konsekvenser. Sedan hör det ju också till saken att jag är 
gravid. Jag tänkte väl lite speciellt på det just därför. Kniven 
var ju just i den höjd där den kan åsamka rätt mycket skada, 

förklarar Anne, som studerar till läkare, och har sett exempel 
på vad knivar kan åstadkomma med en kropp.

Redan veckan efter rånförsöket förordnades advokat 
Anna Björklund som Anne Brynolfs målsägandebiträde. Po
lisen berättade om möjligheten och Anna Björklund ringde 
därefter upp Anne. De talade i telefon några gånger inför rät
tegången och träffades en gång. 

Anne Brynolf konstaterar att hon nog utnyttjade sina rät
tigheter ganska sparsamt, men att Anna Björklunds stöd och 
information var värdefullt. 

– Jag kan tänka mig att om jag haft större behov av trygghet 
och stöd så hade jag säkert kunna använda den här tjänsten 
mer. Så jag tycker att det fyller en viktig funktion.

Rättegången var Anne Brynolfs första möte med rättsma
skineriet. 

– Det är ju en väldigt speciell miljö. Jag kände lite skräck
blandad förtjusning. Sedan får man ju komma ihåg att jag var 
utsatt för ett brott. Min trovärdighet blev inte ifrågasatt. Men 
det gav en förståelse för hur tufft det måste vara att vara åta
lad, säger hon om upplevelsen.

Advokat Anna Björklund drev också Annes skadestånds
krav i rätten. 

– Jag tilldömdes en summa om 10 000–12 000 kronor. Där 
var det väldigt skönt med Anna, för jag visste ju inte alls vad 
som var rimligt. Jag berättade för henne hur jag kände, och 
sedan gjorde hon ett estimat. Det var väldigt skönt att slippa 
den biten, säger Anne Brynolf. n

Målsägandebiträdet stod för allt det praktiska och förmedlade 
dessutom trygghet, när ett rånförsök gjorde Anne Brynolf till 
brottsoffer. En fantastisk tjänst, säger hon i efterhand.

Målsägandebiträdet 
skapade trygghet

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66

Hemsida:  www.elt.se 
E-post:  info@elt.se

Auktoriserade översättningar
av juridiska och 
finansiella texter

– D
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Nu kan du göra personliga anteckningar 
och överstrykningar i Nya Karnov. 

Läs mer på thomsonreuters.se/nyakarnov

HUR MÅNGA
TÄNKER DU

KOMMENTERA? KOMMENTERA? 

VÅRA FÖRFATTARE 
 HAR KOMMENTERAT 

 1.150 FÖRFATTNINGAR
I NYA KARNOV. 
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Landets

kunnigaste advokater

har en sak gemensamt.

Vi står bakom er med förstklassig litteratur,
programvara, utbildning och internettjänster.

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

Främst 
för de 
främsta.

Förvånad?

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt 
riktigt stora  företag också

Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig 
till en samarbetspartner med fi nansiell styrka och gedigen kunskap. 
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med 
det framgångsrikt hanterat många större affärer. 

Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när 
det gäller snabbavveckling av bolag.

»  Lagerbolag (Startplattan)
»  Snabbavveckling (Slutplattan)
»  Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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Debatt

Utlandsadvokaterna – en underskattad resurs

ens engelska, som vi ofta tror att vi be
härskar, är ett språk som kan användas 
utan risk för  bristande precision eller 
missförstånd. 

Den boutredningsman som i ett par 
års tid försökt korrespondera med en 
spansk bank om dödsboets tillgodoha
vande hos banken hade undvikit tids
utdräkt och kostnader om han från 
början kontaktat en av våra kollegor i 
Spanien. Denne kunde berätta exakt 
vad som behövdes. På svenska. Samt 
vidta de rätta åtgärderna och ange ett 
spann för kostnader.

En svensk som råkar ut för en trafik
olycka i England kan av vår svenska 
kollega upplysas om att det inte råder 
samma bevisregler där som i Sverige 
och få hjälp i ett rättssystem som på 
många sätt är annorlunda än det svens
ka.

Den som ärvde en fullt möblerad vå
ning i Paris kunde få hjälp både med 
värdering, försäljning, tömning av lä
genheten och – inte minst viktigt – kon
takt med ”rätt” notarie för deklaration 
av arvet. Notarien är väsentlig – också 
vid fastighetsköp.

 M
ondialisering har blivit något 
av ett modeord. Men för advo
kater har det en konkret inne

börd; vi får allt oftare kontakt med ut
ländska rättssystem. 

Affärsjuristerna var först, när de följ
de svenska företag till exportländerna. 
De stora byråerna med ett brett  inter
nationellt kontaktnät började växa 
fram för runt trettio år sedan. Då fanns 
det behov av svenska kollegor som på 
plats, med kännedom om det svenska, 
kunde guida i främmande rättssystem.

Redan nu och framöver kommer 
också humanjuristerna att allt oftare få 
kontakt med främmande rätt. Till ex
empel skall boutredningsman alltid 
utses i Sverige om en svensk medbor
gare, som är bosatt utomlands, avlider 
och har tillgångar i Sverige. En allt van
ligare situation. 

Många Verkar i Första hand söka 
råd hos andra konsulter i Sverige. Kan
ske därför att de inte tänker på att det 
finns svenska advokater på plats, som 
kan hjälpa dem utan att de behöver 
rådbråka ett främmande språk. Inte 

Advokat Björn Palm-Jensen menar att utlandsadvokaterna är en värdefull 
men kanske underskattad resurs. Enligt honom kan de spara både tid och pengar 
åt sina svenska kollegor.

De franska notarierna – och vågar jag 
påstå även deras kollegor i andra latin
ska länder – är av växlande kvalitet och 
ofta mycket rigida. På Rivieran är det i 
alltför många fall inte rigiditeten som 
är ett problem. Därför kan det vara bra 
att veta att notarierna inte är bundna 
till den ort där de har kontor. En Paris
notarie kan sålunda alltid anlitas, obe
roende av var dödsbo eller fastighet är 
domicilierad, om inte en svensk kol
lega på plats har någon att rekommen
dera.

detta Är några exeMpeL bland 
många där utlandsadvokaterna kan 
vara till nytta.

Vi var kanske ett drygt tiotal för tret
tio år sedan. I dag är vi 90 advokater 
och lika många biträdande jurister. 
Sysslar vi inte normalt med humanjuri
dik har vi kontakter och kan leda våra 
svenska kollegor till en bra och tillför
litlig källa. Det kan spara både tid och 
pengar. n

Björn Palm-Jensen, avocat hono-

raire, au Barreau de Paris.

Debatt
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Vi söker alltid duktiga medarbetare. Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

  
+46 (8) 789 67 32

info@juridikjobb.se

Söker ni personal inom juridik?
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Försvarsadvokat hanna Lindblom 
grillades nyligen i p3-programmet 
rättsmaskinen och fick bemöta för-
domar om kåren. programrubriken 
var: ”Är hon samhällets stöttepe-
lare, eller en samvetslös karriärist?”

Varför medverkade du?
– Jag tycker att fördomar och missupp

fattningar om vår yrkesgrupp är jättein
tressanta. Det är viktigt att advokater be
rättar vad vi gör och inte bara kom  
menterar specifika ärenden i medierna. 
Det kändes kul att vara med, och att pro
grammet vänder sig till främst en yngre 
publik, säger advokat Hanna Lindblom 
som är delägare på Advokatfirman Alt
hin i Stockholm.

”vi fyller en viktig och 
nödvändig funktion”

Månadens adVokat hanna lindblom

Vilken bild tror du yngre har av 
advokater?

– Många tror nog att det är mer glamo
röst än vad det är. En del förstår kanske 
inte hur mycket vi arbetar. Förutom hårt 
och tidsödande arbete är det ju ofta  
också ytterst allvarliga frågor vi har att 
hantera med människor som är miss
tänkta för svåra brott, säger hon och 
fortsätter:

– När jag började gick advokatserien 
Ally McBeal på tv och vi fick ofta förfråg
ningar om praktikplatser från unga tje
jer som inte riktigt förstod vad man gör 
på en advokatbyrå. Men det är svårt för 
mig att gå in i huvudet på yngre så det blir 
kanske mina egna fördomar som kom
mer fram.

 Hur lyckades du försvara dig själv 
och kåren? Är ni samvetslösa karriä-
rister, eller samhällets stöttepelare?

 – Jag tycker att det gick bra. Jag förkla
rade hur vi ser på att försvara en person 
som är misstänkt för ett bestialiskt brott. 
I slutpläderingen fick jag fram att vi inte 
är samvetslösa, men ofta karriärister. 
Väljer man till yrke att strida för en an
nan person måste man nog vara en täv
lingsmänniska, karriärist ligger väl då 
nära till hands. Men samvetslös, absolut 
inte! Jag försvarar inte begångna brott 
utan misstänkta personer.

– Samhällets stöttepelare? Jag vet inte, 
men vi fyller en viktig och nödvändig 
funktion i en demokrati. Ibland känner 
jag vilken betydelse vi har på ett humant 
plan; när vi träffar dem är det kanske för
sta gången i en misstänkts liv som någon 
lyssnar på dem.
Vad tycker du om påståendena 
i programmet, vilken var svårast 
att bemöta?

– Det var inget som förvånade mig, att 
vi klär oss på ett visst sätt, att vi tjänar 
mycket pengar, att vi går över lik etcete
ra. Men jag slog hål på dem alltihop. 

– Svårast är väl vad man hör varje 
vecka: hur kan du försvara någon som 
du vet är skyldig? Då svarar jag alltid att 
jag vet inte hur det är – jag var inte där, 
utan domstolen dömer. Min uppgift är 
att nitiskt företräda klienten.
Vilka är de vanligaste fördomarna 
om er?

– Det kan vara att vi är samvetslösa kar
riärister som går över lik för att få vad vi 
vill, klienterna betyder ingenting utan är 
bara ett sätt att tjäna pengar och vi älskar 
alla att stå i centrum för att ta några, sä
ger Hanna Lindblom och tillägger:

– Men jag är säker på att de som tror 
detta också snabbt ändrar sig när de 
kommer i kontakt med oss försvarsad
vokater professionellt eller på något an
nat sätt. 
Varför ville du bli advokat, vad är 
svårast och bäst med yrket?

– Jag kände tidigt att detta är vad jag vill 
göra, var nog bara runt tio, elva år. Reto
riken och argumentationen intressera
de mig, och framför allt att få föra en an
nan persons talan.

– Bäst är att man ibland lyckas hjälpa 
människor, när det känns att man bidra
git till att göra en skillnad för dem. Svå
rast är väl att vi kommer så nära allvarliga 
brott och alla familjetragedier som vi ser.

PJ

”Väljer man 
till yrke att 
strida för en 
annan person 
måste man 
nog vara en 
tävlingsmän-
niska.”
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Cecilia Lönn inledde studierna med 
att stämma staten för otillåten et-
nisk diskriminering – och vann. 
Vid hildarylunchen i mars 
berättade hon om hur det var att 
som ung tjej stämma staten för att 
den kränkt hennes rättigheter.

Cecilia är i dag biträdande jurist i arbets
rättsgruppen på Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå i Stockholm. Vi backar till 
2003. Hon kommer inte in på juristut
bildningen vid Uppsala universitet, 
men väl i Umeå. 

I Uppsala inleder samtidigt 30 studen
ter juristutbildningen, alla med sämre 
betyg än Cecilia, men deras föräldrar var 
utlandsfödda. Uppsala tillämpade då 
positiv särbehandling av sökande för att 
främja en etnisk mångfald. 

Cecilias föräldrar är födda i Falun och 
Mora.

 – Först tänkte jag att det är väl okej, ef
tersom syftet var gott och jag kom ju in i 
Umeå, så då var det inte mer med det, 
säger hon. 

Gunnar Strömmer vid Centrum för 
rättvisa kontaktade Cecilia och en annan 
ung kvinna, Josefine Midander, och ville 
företräda dem i en talan mot staten för 

positiv etnisk 
särbehandling 
kränkte rättigheter 

att deras rättigheter kränkts vid antag
ningen. 

Först var Cecilia tveksam med tanke 
på ärendets känslighet.

– Till en början visste jag inte om jag 
kunde lita på Gunnar och var orolig över 
om han hade en dold agenda. Men när vi 
väl hade träffats vann han mitt 
förtroende. Vi var väldigt rädda för att 
bli ihopkopplade med främlingsfient
lighet. Vi är verkligen för etnisk mång
fald! Det är viktigt, men vi kämpade för 
principen att alla ska behandlas lika oav
sett var man kommer ifrån, säger hon.

hon beskreV kÄnsLan som bisarr att 
som nybakad student ha staten som 
motpart i en rättsprocess, speciellt för 
den som aldrig satt sin fot i en domstols
byggnad – och med juridikens många 
möjligheter ännu outforskade. Men po
ängterar att staten om någon ska värna 
och inte kränka våra fri och rättigheter.

– Jag och Josefine tyckte först att det 
räckte med ett yrkande på 1 krona i 
skadestånd. Det var ju principen vi var 
ute efter. Men våra ombud Gunnar och 
Clarence Crafoord vid Centrum för 
rättvisa tyckte att en sådan här kränkning 
skulle kosta och ansåg att 120 000 kro

nor per person var rimligt. Domstolarna 
delade uppfattningen att motverka dis
kriminering med diskriminering är fel.

Såväl tingsrätten som hovrätten 
utdömde 75 000 kronor i skadestånd 
per person och år 2006 fastslog även 
Högsta domstolen att Uppsala universi
tet gjort sig skyldigt till otillåten diskrimi
nering och fastslog skadeståndet till 
75 000 kronor. 

att under tre år medverka i en pro
cess som vandrade till högsta instans pa
rallellt med studierna var en lärorik erfa
renhet för den blivande juristen: 

– Jag fick känna på hur man som part 
kan uppleva en rättsprocess och fick 
samtidigt en inblick i hur det är att vara 
ombud. Dessutom fick jag klart för mig 
hur viktigt det är att ha ett bra ombud 
som kämpar för sin klients sak och som 
är mån om att klienten ska känna sig 
trygg och informerad under processens 
gång. 

Cecilia är nöjd över att ha medverkat 
till den prövning och förändring av ur
valskriterier och kvoteringsregler till 
landets högskolor som följde åren 
därpå, och ger rättsstaten Sverige ett 
högt betyg.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av 
domstolsväsendet och rättssamhället 
som tog oss på allvar och lät oss komma 
till tals. Vi var inte bara två unga tjejer 
som viftades bort. PJ

hiLdary månadsmöte mars

Biträdande juristen 
Cecilia Lönn är för 
etnisk mångfald 
och att alla ska 
behandlas lika 
oavsett vilket land 
deras föräldrar är 
födda i.
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LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN  023 - 79 23 00
MALMÖ   040 - 720 20

STOCKHOLM  08 - 23 41 15
GÖTEBORG  031 - 17 12 25

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Med mer än 13 000 avvecklade aktiebolag är Slutstenen den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992. 
Sälj det vilande bolaget till oss så avvecklar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 
åtta till tio månader på utskiftningen, vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på 
vår webbplats www.standardbolag.se. 

Kontakta oss för prisuppgift!

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten

En kommentar till socialförsäkrings-
balken (SFB) som den 1 januari 2011 
har ersatt cirka 30 tidigare gällande 
social försäkringslagar. Balken är 
indelad i åtta avdelningar, A–H, och 
på samma sätt har lagkommentaren 
delats upp, där den tryckta versionen 
publiceras i en bok per avdelning. 
 Trots att den nya lagstiftningen 
bara varit gällande under en kort tid 
kan kommentarerna till avdelningarna 
A, B, D, E, G och H ges ut redan nu!
 Författarna till kommentaren har 
alla lång erfarenhet på området.

 
För beställning besök www.nj.se 
Tel 08-598 191 90   Orderfax 08-598 191 91 
kundservice@nj.se

Nya kommentarer till   
Socialförsäkringsbalken!

Mer information på  nj.se

Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har  

en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, 

utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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det är i år etthundra år se-
dan sveriges första kvinn-
liga disputerade jurist elsa 
eschelsson dog. 

Hon var också föreningen Kvinn
liga akademikers förenings för
sta ordförande. 

Elsa kämpade bland annat 
för att kompetens skulle gå före 
kön och börd i den akademiska 
världen.

Elsa Eschelsson hyllades nyli
gen vid ett seminarium i Göte
borg. Vid seminariet medverka
de bland andra Advokat sam 

fundets generalsekreterare Anne 
Ramberg. 

Dessutom presenterade Eva
Maria Svensson, professor i juri
dik vid Handelshögskolan i Göte
borg, sin bok ”Forskaren Elsa 
Eschelsson, en modern civilist i 
tiden”.

Nordiska juristmötet i Stockholm

För prograMMet

Se www.nordisktjuristmote.se

Välkomna till Familjerättskollegiet onsdagen den 

27/4 2011 kl 18:00 på Piperska Muren. 

Föredragshållare: 

Hovrättsrådet Per Sundberg. 

Per Sundberg kommer att tala om kriterierna för 

prövningstillstånd av familjemål till hovrätten. 

Anmälan sker till advokaten David Massi, genom 

insättning av 500 kronor på plusgirokonto med 

nummer 30 32 24-0. 

Anmälan senast den 18/4 2011. 

Utbildningstid 1 timme. 

Eventuella frågor kan ställas till advokaten Cecilia 

Runesson på telefon 08-522 056 50, eller under-

tecknad på telefon 08-31 00 08.

Programrådet genom

Birgitta Hållenius 

Sveriges första  kvinnliga juris doktor hyllad

Familjerättskollegiet

den 18–19 augusti hålls det 39:e 
nordiska juristmötet i stockholm. 
F.d. hovrättspresidenten johan 
hirschfeldt är ordförande i den 
svenska lokalstyrelsen och berät-
tar om innehållet.

– Jag ser mycket fram emot temat om 
modern brottsbekämpning, säger Johan 
Hirschfeldt. Det är en ny idé att låta ett 
tema löpa som en fil under längre tid i 
programmet. Det är spännande att se 
vad det kan få för genomslag. Det är väl
digt brett deltagande ifrån alla länderna i 
det blocket.

Johan Hirschfeldt tycker också att det är 
intressant med området finansmarknad 
och finanskriser, som tas upp på flera sätt 
under mötet. Ämnet ”Styrelsers och led
ningars ansvar för agerande i finanskri
ser” har, som flera andra ämnen, advokat
medverkan i panelen. Ämnet ”Bevis i 
skiljeförfarande – inspiration för dom
stolsprocessen?” tror han kan vara av in
tresse för många advokater. Där går man 
igenom utvecklingen av bevisupptag
ningen i skiljeförfaranden, till exempel i 

vilken mån skriftliga vittnesattester an
vänds. Ett annat advokatämne är ”Advo
katyrkets kommersialisering”.

Johan Hirschfeldt tycker att de nord
iska mötena är en trevlig mötesform, där 
man träffar kolleger från grannländer
na, och en lärorik, allsidig och inspire
rande form för studier.

– Vi satsar ganska mycket på att för
söka få med unga deltagare. Deltagarav
giften är lägre för yngre, och det finns 
särskilda stipendieprogram för yngre 
domare.

Johan Hirschfeldt påminner om att 
advokater kan tillgodoräkna sig jurist

mötets innehåll för att uppfylla kravet på 
professionell vidareutbildning.

Att upprätthålla en nordisk kontakt ju
rister emellan är värdefullt och viktigt, me
nar Johan Hirschfeldt.

– Det är något visst med nordiska mö
ten – vi kommer varandra närmare än på 
andra internationella konferenser, sä
ger han.

Vid de nordiska juristmötena är det en 
speciell tradition att jurister i värdlan
det, om de vill, kan bjuda in nordiska 
deltagare på middag i hemmet.

– Det är klart att jag kommer att bjuda 
på middag! säger Johan Hirschfeldt. Det 
är framför allt ordförandena i de andra 
ländernas lokalstyrelser jag vill se hem
ma. Det är ett sätt att upprätthålla kon
takten med nordiska vänner som man 
har fått i de här sammanhangen. Men 
detta är inte alls något krav. Det äger ock
så rum olika större sociala arrangemang 
under mötet.

Johan Hirschfeldt
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årets kongress med VM i 
skidåkning för jurister, som 
arrangeras genom skilex in-
ternational, ägde rum den 27 
februari–6 mars i 
krynica i polen.

Vid kongressen deltog ett drygt 
100tal jurister från 15 europeiska 
länder samt från Kanada och 
USA. Veckan innehöll träningar 
och tävlingar i skidåkning, juridis
ka seminarier om frågor relaterat 
till regelverk för idrott inom Euro
pa, däribland ett seminarium om 
EUdirektivet rörande utbildning 
och att arbeta som skidlärare 
inom Europa. Vidare bjöd pro
grammet på kulturella aktiviteter 
samt socialt umgänge.

LÄngdåkningstÄVLingar 

Till följd av att det varit tämligen 
varmt i stora delar av Mellaneuro
pa och däribland Polen under en 

stor del av vintern, fick tävlingar
na arrangeras utifrån rådande 
snöförhållanden med kortare dis
tanser än vanligt. 

I strålande solsken genomför
des längdtävlingar individuellt 
4,8 km samt stafett 3 gånger 1,2 
km.

aLpina tÄVLingar

Inför tävlingen i storslalom (GS) 
anordnades en dag träning med 
tränare. 

På den stora tävlingsdagen för 
GS hade arrangörerna satsat stort 
med mycket professionella täv
lingsfunktionärer. I täv lingarna 
deltog många duktiga skid åkande 
jurister. Veckans tävlingar avslu
tades på lördagen med lagtävling
ar i parallellslalom. Här mixades 
lagen på ett sätt som innebar att 
lagen skulle innehålla så många 
nationaliteter som möjligt.

I den sammanlagda tävlingen 
mellan länderna kom Sverige på 

tredje plats efter Tyskland och Po
len. Nästa års Skilexkongress äger 
rum i Maribor i slutet av januari. 
Skilex planerar att fira 40årsjubi
leum med en kongress i Colorado, 
USA, 2013. 

        Marika Rindborg

Skilex 
2011

årets advokat-sM i fotboll 
hålls den 2 september i stock-
holm. 

I år arrangeras turneringen på an
rika Stockholm stadion och Öster
malms IP i samarbete mellan Ste
fan Alvén och Djurgården Event & 
Media. Turneringen har sina röt
ter i England där det under lång 
tid funnits årliga prestigefyllda fot
bollsturneringar för advokatbyrå
er. Från sina brittiska kollegor fick 
Stefan Alvén idén att arrangera 
AdvokatSM i fotboll.

Arrangörerna ser fram emot 
ännu fler byråer och lag som vill 
vara med och kämpa om titeln 
Svensk advokatmästare i fotboll 
2011! 

advokat-sm i fotboll 2011

Marika Rindborg vann sin klass i 
storslalom.

LÄs Mer

www.skilex.eu samt på 
www.advokatsamfundet.se 
(inloggning krävs).

För Mer inForMation

Se www.advokat-sm.se

Bertil Wingqvist, Hans-Ola Fors och Giovanni Gozzo, tog en bra placering.
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LÄs Mer

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

kontakta juridiska bibLioteket

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

ny Litteratur i urVaL

Tryckår: 2011 om inte annat 
anges.
Allmänna bestämmelser och 

andra standardkontrakt för 
byggsektorn (Svensk bygg-
tjänst. 122 s.)

Asp, Petter: Internationell 
straffrätt (Iustus. 177 s. 
Svensk straffrätt ; 2)

Bohlin, Alf: Kommunalrättens 
grunder (6. uppl. Norstedts 
juridik. 298 s.)

Boucht, Johan: Polisiär 
våldsanvändning : en straff- 
och offentligrättslig under-
sökning (Iustus. 512 s. Diss. 
Uppsala: Uppsala universi-
tet, 2011)          

Embedding Mahr (Islamic 
dower) in the European 
legal system / Rubya Mehdi 
and Jørgen S. Nielsen, eds. 
(Copenhagen : DJØF, 2011. 
299 s.)

Gertéll, Pernilla: Nya lagen om 
offentlig upphandling : en 
handbok (Studentlitteratur. 
258 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt (2. 
uppl. Studentlitteratur. 
874 s.)

Grönberg advokatbyrå : då 
och nu : berättelsen om en 
advokatbyrå mitt i Stock-
holms affärsliv i över 80 
år / [skriven av Agneta 
Ulfsäter-Troell och Caroline 
Berglund i samarbete med 
Lars Wiking]  (Stockholm 
: Grönberg advokatbyrå, 
2010. – 166 s. : ill)

Hemström, Carl: Föreningar : 
om ekonomiska och ideella 
föreningar samt något om 
stiftelser / Carl Hemström, 
Magdalena Giertz (2. uppl. 
Uppsala : Litteraturcompag-
niet, 2011. 48 s.)

Heuman, Sigurd: Sekretess 
m.m. hos allmän domstol : 

en handbok / Sigurd Heu-
man, Anna Tansjö (3.  uppl. 
Lunds domarakademi, 2010. 
159 s.)

Inkomstskatt : en läro- och 
handbok i skatterätt / Sven-
Olof Lodin et al. (13. uppl. 
Studentlitteratur.  847 s.) 

Lomio, J. Paul: Legal research 
methods in a modern world 
: a coursebook / J. Paul Lo-
mio, Henrik Spang-Hanssen 
& George D. Wilson (3. ed.  
Copenhagen : DJØF. 453 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Uri-
meligt stillede ægtefæller : 
samspillet mellem familieret 
og aftaleret / Lennart Lynge 
Andersen, Svend Danielsen 
(København : Thomson Reu-
ters, 2009. 367 s.)

Nilsson, Mattias: Juridiken : en 
introduktion till rättsveten-
skapen (3. uppl. Jure. 78 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitu-
tionell skatterätt (2. uppl. 

Iustus. 130 s.)
Schartum, Dag Wiese: Person-

vern i informasjonssamfun-
net : en innføring i vern av 
personopplysninger / Dag 
Wiese Schartum, Lee A. 
Bygrave (2. utg. Bergen : 
Fagbokforlaget. 311 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: 
Förvaltningsbeslut : över-
klagande, rättsprövning och 
annan domstolsprövning 
(Studentlitteratur. 273 s.)

Walin, Gösta: Föräldrabalken : 
en kommentar. D. 1–2 /Gösta 
Walin och Staffan Vängby 
(Bokutg. 2010. Norstedts 
juridik, 2010. Norstedts blå 
bibliotek) 

LÄstips

Titel: Tre aspekter av EU-IP 
Författare: Maja Lindqvist, 
Anna Stolt och Julia Tavast-
stjerna 
Förlag: Iustus
Boken innehåller tre upp-
satser inom området EU-IP, 
de för medlemsstaterna 

gemensamma internationella privat- 
och processrättsliga reglerna. Den fria 
rörlig heten inom EU står i förgrunden i 
uppsatserna som tar upp  tre olikartade 
men ändå sammanhängande frågekom-
plex: Olovligt bortförande av barn inom 
EU, med hänsyn tagen till principen om 
barnets bästa; Samkönade parrelationers 
rättsliga status i EU, särskilt när paret vill 
flytta från en medlemsstat till en annan; 
Lagval vid gränsöverskridande säkerhets-
rätter i lösöre.

Studierna grundar sig på examensar-
beten inom ämnet internationell privat- 
och processrätt vid Uppsala universitet. 
Redaktör för boken är Maarit Jänterä-
Jareborg.  

Titel: Företagsöverlåtelser: 
en introduktion till den 
legala processen
Författare: Magnus Forss-
man
Förlag: Norstedts juridik 
En praktiskt inriktad hand-

bok avseende den juridiska processen vid 
överlåtelser av ej noterade aktiebolag. 
Boken fokuserar på den juridiska rådgiva-
rens praktiska arbete i processen och ut-
formningen av överlåtelseavtalet. De olika 
stegen i processen behandlas utförligt 

och många praktiska exempel ges. Boken 
vänder sig till jurister som har ett behov 
av  att snabbt få kunskap om hanteringen 
av företagsöverlåtelser.

 

Långa handLÄggningstider 
För brottMåL

Rapport från Brå
Handläggningstiderna för brottmål är för 
långa och skiljer sig åt mellan olika brotts-
typer. Dessutom följs inte alltid kravet på 
särskild skyndsamhet i mål som rör ung-
domar. Detta visar den första systematiska 
kartläggningen över handläggningstider 
som gjorts med hjälp av en ny databas 
utvecklad vid Brå. Databasen ger möjlig-
heter att följa ett brottmålsärende genom 
hela rättskedjan. Läs rapporten Handlägg-
ningstider i rättskedjan på www.bra.se. 

nya aVhandLingar

Polisiär våldsanvändning : en straff- och 
offentligrättslig undersökning, Johan 
Boucht, Iustus
Polisens befogenheter att använda våld 
regleras av två lagstiftningar som delvis 
överlappar varandra, befogenhetsnormerna 
i polislagen och reglerna om nödvärn och 
nöd i brottsbalken. Avhandlingen analyse-
rar dessa offentligrättsliga och straffrätts-
liga regler och diskuterar bl.a. hur förhål-
landet mellan de två regeltyperna bör 
uppfattas samt hur lagstiftningen kunde 
förbättras. Johan Boucht är verksam vid ju-
ridiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Familieøkonomien : samlevendes retsfor-
hold, ægtefællers retsforhold, retspolitik, 
Ingrid Lund-Andersen, Jurist- og Økon-
omforbundet

I avhandlingen beskrivs och analyseras den 
rättsliga ställningen för ogifta sammanbo-
ende med särskild fokus på ekonomiska 
frågor. Boken avslutas med rättspolitiska 
överväganden och förslag på möjliga 
reformer både för gifta och ogifta samman-
boende.

Tonvikten ligger på dansk lagstiftning 
och rättspraxis men med internationella 
utblickar.

Ingrid Lund-Andersen är docent i famil-
jerätt vid Köpenhamns universitet och har 
gett ut flera böcker och artiklar om familje- 
och arvsrätt.
Rummet och rätten: tingshus som föreställ-
ning, byggnad och rum i användning 1734–
1970, Eva Löfgren, Göteborgs universitet
Eva Löfgren har undersökt svenska tings-
hus byggda mellan 1734 och 1970. Vilka 
funktioner skulle husen fylla, vilka byggdes 
de för och hur kom de sedan att använ-
das? Under de år avhandlingen omfattar 
var det invånarna i härader och tingslag 
som själva bekostade och underhöll sin 
domstolsbyggnad. Inga särskilda riktlin-
jer fanns för hur bygget skulle utföras. I 
samband med tingsrättsreformen 1970 
övertog staten ansvaret för domstolsloka-
lerna. De ca 350 tingshus som fortfarande 
finns kvar från den aktuella perioden har 
tidigare inte ägnats mycket uppmärksam-
het i den bebyggelse- och arktitekturhisto-
riska forskningen. Avhandlingen är utgiven 
i serien Rättshistoriskt bibliotek, Institutet 
för rättshistorisk forskning.

Beställningar:
Norstedts Juridik AB   Kundservice   
106 47 Stockholm   
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00

Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

9 789139 015581

ISBN 978-91-39-01558-1

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser         M
agnus Forssm

an

en introduktion till den legala processen

Magnus Forssman

”Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen” är 
en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala 
 processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar  
på den juridiska rådgivarens praktiska arbete i processen och över låtelse
avtalets  utformning utifrån gällande rätt. De olika stegen i processen, 
t.ex. due diligence,  avtals förhandling och tillträde, behandlas utförligt 
med en mängd exempel från det praktiska affärslivet. 
 Boken fyller ett tomrum i den juridiska litteraturen och vänder sig till 
jurister som har behov av att snabbt inhämta kunskap om hanteringen 
av företagsöverlåtelser, exempelvis bolagsjurister, advokater, domare 
och studenter.

MAGNUS FORSSMAN är advokat och verksam på Wistrand Advokat 
byrå i Stockholm. Han har lång erfarenhet av arbete med företags
överlåtelser och andra komplicerade avtalslösningar inom  närliggande 
områden och har därför ingående kännedom om samtliga steg i 
 överlåtelseprocessen.  

Företagsöverlåtelser
MAGNUS FORSSMAN
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DEN FRÄMSTA TEKNIKEN

ALLTID UPPDATERAT

HELTÄCKANDE 

TILLFÖRLITLIGT

KOMPETENSHÖJANDE

KUNDANPASSAT

BÄSBÄSTA SÖKMOTORN - GOOGLE

Kontor: Kornhamnstorg 6, Box 2237, 
103 16 Stockholm.  
Telefon: 08-462 65 60 
E-post: information@jpinfonet.se
Hemsida: www.jpinfonet.se

BESTÄLL GRATIS TESTKONTO! 
08-462 65 60

Genom JP Skattenet får du en daglig bevakning av samtliga 
domar från Förvaltningsrätterna, Kammarrätterna, Högsta 
förvaltningsdomstolen, EU-domstolen, samt av 
Skatterättsnämndens beslut.  Dessutom har du givetvis tillgång 
till all relevant EU-lagstiftning, samt svenska lagar och 
förordningar på skatteområdet.

För dig som arbetar med skatt är JP Skattenet helt enkelt en 
tjänst du inte kan vara utan.

Dessutom kan du skräddarsy din egen bevakning för att bli 
uppdaterad på alla nya avgöranden rörande exempelvis 
inkomst- och förmögenhetstaxering, mervärdesskatt eller vissa 
punktskatter via startsidan på tjänsten och via nyhetsbrev.

Allt material i den omfattande databasen är lättillgängligt och 
fullt sökbart med hjälp av Googles kraftfulla sökmotor. 

NU ÄVEN I DIN MOBILTELEFON
Alla JP Infonets tjänster går nu att nå 
via din mobiltelefon.
Vi tillhandahåller även en GRATIS app 
med komplett och alltid uppdaterad 
lagstiftning genom lagboken.se

Det självklara valet för din verksamhet
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Samfundet

2 
 Offentlig försvarare borde ha förvissat sig om att det 
inte förelåg hinder för honom att motta och ta med sig 
föremål som hade omhändertagits vid avvisitering av kli-
ent. Varning. 

disCipLinÄrende beslut 2011

bakgrund 

Advokaten A förordnades den 
25 februari 2010 som offentlig 
försvarare för den misstänkte B i 
ett ärende gällande mord. C är 
kriminalchef på kriminalenheten 
PMD X.

anMÄLan

Polismyndigheten i S län har i an
mälan, som inkom till Advokat
samfundet den 27 juli 2010, riktat 
anmärkningar mot A och anfört i 
huvudsak följande. 

Vid ett enskilt möte mellan A 
och B i advokatrummet i arrestav
delning i polishuset i Tstad tors
dagen den 17 mars 2010 kl. 11.12 
tog A emot ett USBminne från B, 
vilket bekräftats av övervaknings
kamera. USBminnet var föremål 
för beslag och var före det inskri
vet på arrestantbeskedet som 
gods som omhändertagits av av
visiterad arrestant. Då inte min
net fanns kvar i förvaringslådan 
påbörjades en undersökning om 
vart det tagit vägen. Undersök

ning kom fram till att arrestvak
ten lånat ut lådan till B och den
nes försvarare och vad som 
hände filmades. 

Senare samma dag vid en re
konstruktion på brottsplatsen 
fick vice chefsåklagare D, tillika 
förundersökningsledare, tillbaka 
USBminnet av A.

En anmälan upprättades där 
brottsrubriceringen sköts upp i 
avvaktan på utredning och som 
senare blev skyddande av brotts
ling. Ärendet lottades på chefs
åklagare E som den 22 juli 2010 
fattade beslut om att inte inleda 
förundersökning med motive
ringen att gärningen ej utgjorde 
brott. 

adVokat as yttrande

A har i sitt yttrande, som inkom 
till Advokatsamfundet den 26 au
gusti 2010, tillbakavisat anmärk
ningarna riktade mot honom och 
anfört i huvudsak följande. 

Han medföljde när hans hu
vudman självmant, efter att ha 

varit anhållen i sin frånvaro un
der ett antal veckor, inställde sig 
hos polisen i Sstad. Efter avvisite
ring och förhör satt han tillsam
mans med huvudmannen i aktu
ellt förhörsrum på arresten. 
Huvudmannen begärde tillgång 
till sin egendom och han mottog 
av sin huvudman en kallelse till 
ett bouppteckningssammanträ
de, vilket skulle äga rum två da
gar senare som han skulle närva
ra vid i stället för huvudmannen 
då denne frihetsberövats, samt 
ett USBminne från huvudman
nen. 

Avseende USBminnet förkla
rade huvudmannen att det inne
höll information av privat karak
tär och då huvudmannen, som 
varit anhållen i sin utevaro, valt 
att inställa sig på polisstationen 
frivilligt fanns det ingen tanke hos 
honom på att USBminnet skulle 
kunna innehålla något som berör
de det polisiära ärendet.

Att föremålen inklusive USB
minnet inte var i beslag var för 
honom självklart då hans huvud
man i så fall inte torde få tillgång 
till dem. Att beslutet om beslag 
inte vid den tidpunkten var verk
ställt, om det överhuvudtaget var 
fattat, framgår vidare av den av 
anmälaren ingivna promemorian.

Med anledning av ovan sagda 

fick han intrycket att det var helt i 
sin ordning för huvudmannen att 
lämna ut föremål som var honom 
tillhöriga och som inte tagits i be
slag. Så snart han uppmärksam
mades på att USBminnet omfat
tades av ett beslagsbeslut så över 
lämnades detsamma till vice 
chefsåklagare D.

öVrigt

I till anmälan bifogad promemo
ria framgår bl.a. att beslut om be
slag av bl.a. USBminnet inhämta
des av förundersökningsledaren 
D under förhöret av B och att po
lisen F verkställde beslaget cirka 
klockan 11.20. 

nÄMndens bedöMning oCh 

besLut 

A borde ha förvissat sig om att det 
inte förelåg hinder för honom att 
motta och ta med sig de föremål 
som hade omhändertagits vid av
visiteringen av klienten. Genom 
att inte göra detta har han allvar
ligt åsidosatt sina plikter som ad
vokat. Omständigheterna är så
dana att påföljden kan stanna vid 
varning.

Nämnden tilldelar därför A var
ning enligt 8 kap. 7 § andra styck
et rättegångsbalken. n

3 
 Advokat har underlåtit att informera motpart att det inte 
ingår i advokatens uppdrag att tillvarata motpartens in-
tressen och råda denne att anlita eget ombud. Erinran.   

disCipLinÄrende beslut 2011

anMÄLan

B har i en anmälningsskrift, som 
inkom till Advokatsamfundet den 
26 november 2010, i huvudsak 
anfört följande.

I en bodelning med en långdra
gen tvist om huset har motpar
tens ombud advokaten A skickat 
ett bodelningsavtal till henne för 
underskrift. När hon fick avtalet 
kände hon sig tvingad att skriva 
under. Hon förstod inte att hon 
hade rätt att anlita eget ombud. A 

borde ha upplyst henne om att 
hon kunde gå till en egen advokat. 
Om hon hade skrivit under avtalet 
hade hon förlorat all sin rätt i hu
set och sina och sin sons ägodelar.

adVokatens yttrande

A har i yttrande över anmälan an
fört bland annat följande.

C besökte honom för att bland 
annat diskutera bodelningen mel
lan honom och B. C uppgav då att 
parterna var helt överens om hur 

uppdelningen av deras egendom 
skulle ske och att B också den 1 
juni 2010 upprättat en handling 
av vilken framgår att hon överlå
ter fastigheten X på C. 

Med hänsyn till vad som fram
gick av handlingen har han på 
uppdrag av C upprättat den bo
delningshandling som den 17 no
vember 2010 skickats till B endast 
för att lagfarten skulle kunna ord
nas.

Han anser inte att han på något 
sätt agerat felaktigt. Dels har C 
berättat för honom vad parterna 
kommit överens om och dels har 
han tagit del av handlingen som 
upprättades den 1 juni 2010.

Han vill också uppmärksamma 
Advokatsamfundet på att han i 

sin skrivelse till B angivit att hon 
kunde kontakta honom om hon 
hade några frågor. 

ytterLigare yttrande

Ytterligare skriftväxling har före
kommit i ärendet.

nÄMndens bedöMning 

oCh besLut

Genom att inte informera B om 
att det inte ingick i hans uppdrag 
att tillvarata hennes intressen 
samt genom att inte råda B att an
lita eget ombud har A åsidosatt 
sina plikter som advokat när han 
skickade ut bodelningsavtalet.

Nämnden tilldelar därför A er
inran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n
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Ersättning vid personskada 2011
Beställ på Studentlitteratur.se!

Aktuell praxis. 
Alla ersättningsposter.

Ersättning vid personskada 2011
Beställ på Studentlitteratur.se!
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Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig 
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars 
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäk-
ring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis. 

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men 
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.

Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice 
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?
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Samfundet

4 
 Biträdande jurist har lämnat uppgifter för offentliggö-
rande utan samtycke från klienten. Advokat har brustit i 
sin övervakningsplikt. Erinran. 

disCipLinÄrende beslut 2011

bakgrund

Advokaten A biträdde under vå
ren 2010 X AB i en affär där samt
liga aktier i ett fastighetsägande 
bolag såldes. A hade B som biträ
dande jurist i ärendet. 

anMÄLan

I en anmälan, som kom in till Ad
vokatsamfundet 5 oktober 2010, 
har X AB riktat kritik mot A och i 
huvudsak anfört följande. Överlå
telseavtalet innehöll en sekre
tessparagraf enligt vilken parter
na inte hade rätt att utan den 
andre partens skriftliga medgi
vande lämna uppgift om avtalet 
eller den transaktion som avtalet 
reglerade. X har inte heller läm
nat något samtycke till Advokat
byrån eller A om att offentliggöra 
uppgifter. Trots det lämnade Ad
vokatbyrån i september 2010 ut 
uppgifter om affären till tidning
en T.

adVokatens yttrande

I yttrande, som inkom den 27 ok
tober 2010, har A bemött kritiken 
och i huvudsak anfört följande. 
Det stämmer att X inte har läm
nat något samtycke till Advokat
byrån eller honom att offentlig
göra uppgifter om den 
genomförda affären. Efter tillträ
det av aktierna ställde advokat C, 
ansvarig hos Advokatbyrån för 
knowhow och information, en 
intern förfrågan till medarbetar
na i Advokatbyrån om de hade 
någon eller några affärer att rap
portera till henne. B, som varit 
biträdande jurist i ärendet, läm
nade då uppgifter till C om affä
ren. C offentliggjorde därefter i 
ett pressmeddelande att Advokat
byrån, han och B biträtt i affären. 
I pressmeddelandet lämnades en 
kort redogörelse för affärens 
kommersiella villkor. 

– Han har inte instruerat B att 
lämna uppgifter om affären till C. 
Han kände inte till att B lämnade 

uppgifter om affären till henne. 
Han har inte instruerat B att sär
skilt underlåta att lämna uppgif
ter om affären till C. Han har inte 
vidtagit några särskilda åtgärder 
för att förhindra B att lämna upp
gifter till henne. 

– Han har inte instruerat C att 
offentliggöra affären. Han kände 
inte till att hon offentliggjorde 
den. Han har inte instruerat C 
särskilt att underlåta att offentlig
göra affären. Han har inte vidtagit 
några särskilda åtgärder för att 
förhindra att C offentliggjorde 
affären.     

återkaLLeLse

X AB har i skrivelse daterad den 
29 oktober 2010 återkallat sin an
mälan mot A genom att anföra att 
de efter möte med berörda parter 
fått upplysningar i ärendet vilket 
innebär att en samförståndslös
ning nåtts. Anmälan mot advokat 
A återtas och ärendet önskas av
skrivet.

nÄMndens bedöMning

oCh besLut

Disciplinnämnden, som oaktat 
återkallelsen prövat X AB:s anmä
lan, gör följande bedömning.

Utredningen visar att A tillsam
mans med biträdande juristen B 
biträtt X AB vid en aktieöverlåtel
se och att B därefter lämnat upp
gifter om överlåtelsen för offent
liggörande utan samtycke från 
klienten. Mot bakgrund av att Ad
vokatbyrån offentliggör sådana 
uppgifter efter förfrågan hos 
medarbetarna har det ålegat A att 
ta upp med B hur denna överlå
telse skulle hanteras. Genom att 
inte göra detta har A brustit i sin 
övervakningsplikt. Härigenom 
har han åsidosatt sina plikter som 
advokat. 

Nämnden tilldelar därför A er
inran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n

Avtal kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

Söker 1 affärsjurist för delägarskap
samt 1 bitr jurist i Jönköping

 
 Advokatfirman har etablerat sig inom 

svensk och internationell affärsjuridik med 
kontor i Stockholm, Paris och Jönköping.

Byrån arbetar med affärsjuridik där vi erbjuder 
spetskompetens inom obeståndsrätt, processrätt 

samt företagsöverlåtelser och finansiering. 
Inom obeståndsrätten är byrån ledande  

vad gäller företagsrekonstruktioner.

Inom den svenska verksamheten arbetar  
14 jurister, varav 11 vid Stockholmskontoret  

och 3 vid Jönköpingskontoret.

Om detta låter intressant är du välkommen att ringa  
till Håkan Jansson eller André Forsell 036-15 27 50. 

För ytterligare information, se www.carler.se
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Vinjett

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig 
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars 
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäk-
ring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis. 

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men 
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.

Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice 
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?
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Fler titlar hittar du på  fritzes.se
För beställning besök www.fritzes.se
Tel. 08-598 191 90   ·   Orderfax 08-598 191 91
E-post  order.fritzes@nj.se

F R I T Z E S  –  D I R E K T  F R Å N 
S V E R I G E S  M Y N D I G H E T E R
F R I T Z E S  –  D I R E K T  F R Å N 
S V E R I G E S  M Y N D I G H E T E R

Inlåsning 
eller inte?
Förvar
Inlåsning eller inte? Det skall avgöras av 
domstol, inte av polis eller myndighet! 
SOU 2011:17.
BEST.NR  978-913823540-9
PRIS  447:– (474:–) 

MIG, Migrationsöverdomstolen
Praxis 2006–2009, 
samt register 
2006–2009
BEST.NR  
978-913832539-1
PRIS  1 078:– (1 143:–)

Uppföljning av signal spaningslagen
Ändring i FRA-lagen 
går inte att tillämpa!
SOU 2011:13.
BEST.NR  
978-913823532-4
PRIS  240:– (254:–)

UTKOMMER I  APR I L

Regeringskansliets 
telefonkatalog 2011
BEST.NR  
978-913823548-5
PREL.PRIS  280:– (297:–)

Adressförteckning 2011
Domstolsväsendet. 
Rättshjälpsorgani-
sationen. Avgifter 
vid tingsrätt m.m.
BEST.NR  
978-913832574-2
PRIS  149:– (158:–)
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